
Hồn Việt ở Cali 

Cali phương trời xa cách Việt Nam nửa vòng trái đất, một hội từ thiện của Cộng Đồng người Việt yêu nước thương 

nòi, họ đã hướng về Việt Nam với tât cả Tình thương,  lòng nhân ái, đó là với tên gọi Hội Bạn Người Cùi Việt 

Nam.  Tuy xa quê hương nhưng họ luôn hướng về Việt Nam, để  giúp đỡ người phong cùi ở Việt nam, họ cần cù 

góp nhặt, chắt chiu từng đồng để dệt nên những tâm lòng vàng nhân ái và từ bi mục đích sưởi ấm những tâm hồn 

rách nát, khổ đau. 

 

Thời kỳ trong vòng 15 năm qua - người cùi Quỳnh Lập 

thường xuyên  được hưởng sự ưu ái của quý ân nhân dành 

cho. Người phong cùi đã thấy ấm lòng vì có sự  đồng cảm, có 

sự sẻ chia, xem như mình có một liều thần dược trong những 

lúc ốm đau. Hàng  tháng,qua các Soeur mỗi bệnh nhân phong 

cùi nhận được 5 USD quy ra VND là 80 nghìn đồng . Từ 

''Hội Bạn Người Cùi ở Mỹ Cali'' gửi về - thật là một sự động 

viên thiết thực cho người phong trong lúc thiêu thốn . 

Con người ai cũng  mong được khoẻ mạnh , sạch sẽ , xinh 

đẹp  được mọi người gần gủi yêu thương, nhưng định kiến kỳ 

thị xa lánh tàn dư của Phong kiến về Bệnh phong vẫn còn . 

Họ coi Bệnh phong cùi quá ghê sợ,  một trong tứ chứng nan 

y, thành ra người cùi đã đau đớn, lại còn đớn đau, buồn tủi 

thêm, suốt ngày não nùng, qua tiếng thở dài cho số phận quá 

đen đũi, lê lết trong bốn bức tường, với đôi chân, đôi tay tàn phế cùi cụt. 

Nay được  những tấm lòng vàng của ân nhân ngòai nước,gửi về qua  Hội Bạn Người Cùi. Người cùi và các thế hệ 

con cháu đã bớt vất vả, đỡ cô quạnh về tinh thần cả thể xác. 

Những cuộc đời cằn cội già nua, và leo lắt, thì những mầm non xanh tươi  được mọc lên . Người phong cùi tưởng 

như đã tàn lụi theo ngày tháng đầy oan trái, thì một thế hệ mới được trưởng thành ngay trong lòng cái đau khổ và 

oan trái đó, các cháu được sinh ra khoẻ mạnh, được học hành đỗ đạt là nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng vàng, 

của Hội Bạn Người cùi ở Cali đã chăm sóc cho những mầm xanh hiếm muộn, trong suốt 15 năm qua các cháu 

được cấp học bổng hàng năm từ trung học trở xuống, riêng các cháu học Đại học được cấp trong 3 năm trở lại đây. 

Số tiền cụ thế như sau: 

*  Mẫu giáo         =    30 USD 

*  Cấp I               =     40 USD 

* Cấp II              =     50 USD 

* Cấp III             =     70 USD 

*  Trung cấp        =     200 USD 

*  Cao đẳng         =     250  USD 

*  Đại học            =     300 USD 

Thật đó là một đặc ân cho con cháu người cùi ở Quỳnh lập - Nếu 

như không có sự hỗ trợ thiết thực đó thì  con cháu người cùi 

Quỳnh Lập khó lòng và đỗ đạt. 

Người cùi Quỳnh Lập - Việt nam mong mỏi rằng sự cưu mang đó 

vẫn và sẽ còn mãi, vì đó là sự giúp đỡ rất cần thiết và nhân đạo. 

Chúng tôi luôn mang nặng và cám ơn những tấm lòng vàng ngọc và cao đẹp đó, mong và cầu chúc lời Bình an, 

Hạnh phúc cho mọi ân nhân và Hội Bạn Người Cùi ở Cali.  

 

Trại Phong Quỳnh Lập. Nghệ An 

Việt Nam ngày: 30/ 03/ 2009 

 Phạm Đình Tiến                                                                                                                                                   


