
Thư cảm ơn ! 

 

Kính gửi: Hội Bạn Người Cùi ! 

Tên con là: Trịnh Khắc Luân 

Lời đầu thư cho phép con gửi lời chúc sức khỏe, sự bình an và hạnh phúc đến quý  Hội Bạn Người Cùi! 

 

 

Con là người con duy nhất trong gia đình, bố con là Trịnh Khắc Lý, mẹ con là Nguyễn Thị Ly đang 

được điều trị bệnh phong tại bệnh viện Quỳnh Lập Nghệ An. Bố mẹ con năm nay đều đã 58 tuổi, Bố 

mẹ con đều mẹ bị tàn phế nặng, mẹ con thì không còn khả năng lao động. Dù cho ốm đau bệnh tật, 

khó khăn rất nhiều về mọi thứ nhưng bố mẹ vẫn cố gắng, hi sinh rất nhiều để con được đến trường. 17 

năm ăn học, sau mỗi năm học, mỗi cấp học là thêm một khó khăn nhưng với mong muốn cho con 

được học hành đàng hoàng, có công việc ổn định thì bố mẹ lại cố gắng hơn, vất vả hơn và cũng nhờ 

rất nhiều vào sự quan tâm của cô chú trong Hội Bạn người cùi và các Sơ ở trại phong Quỳnh Lập nên 

bớt được gánh nặng cho bố mẹ và con. Sau tốt nghiệp lớp 12, con đã quyết định gửi nguyện vọng vào 

trường Đại Học Nông Lâm Bắc Giang, theo học  ngành khoa học cây trồng. Ngày đi nhập học mẹ lại 

lo lắng chuẩn bị mọi thứ từ đồ dùng cá nhân, chăn màn rồi lo vay mượn tiền để bố đưa con đi nhâp 

học. Ngày hai bố con đi nhập học thì trời mưa to, đàn ngan hơn hai mươi con ốm, chết gần hết mẹ lại 

phải tự xoay sở một mình, rồi hai bố con cũng  phải lên đường,  trường con thuộc vùng trung du miền 

núi Bắc Bộ nên việc đón xe để đi cũng rất khó khăn, xe chạy hơn 8 giờ đồng hồ rồi cũng đến nơi, sau 

hai ngày làm thủ tục nhập học bố về thế là cuộc sống tự lập của con bắt đầu, dù là vất vả nhưng bố mẹ 

luôn cố gắng quan tâm, tích góp để chu cấp tiền ăn học cho con đầy đủ, một hai năm đầu thì với số 

tiền bố mẹ cho là 1 triệu và 1,2 triệu thì con chi tiêu cũng vừa đủ nhưng những năm sau học phí tăng, 



nhiều khoản đóng góp biết bố mẹ khó khăn nên con cũng đi làm thêm để có tiền trang trải thêm, đi 

làm để trưởng thành hơn và con thử sức mình để con biết  quý trọng đồng tiền của bố mẹ đã cho con 

ăn học. 5 năm họ con đã thử làm rất nhiều, từ bán quần áo, trồng nấm, bán giống cây trồng,  chế biến 

dứa, phục vụ quán ăn …… nên một tháng con cũng có thêm một khoản nhỏ để chi tiêu, đỡ phần nào 

cho bố mẹ. Thời gian con đi học cũng rất may mắn là bạn và thầy cô rất thông cảm với hoàn cảnh của 

con và bố mẹ nên con được giúp đỡ rất nhiều, chẳng giống với những suy nghĩ lo lắng mà bố mẹ con 

đã nói, sợ biết hoàn cảnh của con rồi mọi người xa lánh hắt hủi, nhưng chưa bao giờ con sợ điều đó và 

cũng chưa bao giờ con suy nghĩ về hoàn cảnh của mình và bố mẹ. 

 

Rồi thời gian con học tại trường cũng dần trôi qua, sau 5 năm theo học tại trường tháng 8 năm 2017, 

con đã tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, trở thành một kỹ sư nông nghiệp, sau khi tốt nghiệp con đã 

nộp hồ sơ vào hai nơi gần nhà nhưng họ đòi tiền đut cao quá, con đành phải  nộp đơn  làm tại Công ty 

75 thuộc Tổng công ty 15 - Binh đoàn 15 ở Gialai với mức lương ban đầu là 6 triệu đồng/tháng. Hôm 

nay là ngày nhận được tháng lương đầu tiên mà lòng đầy cảm xúc và tự hào, đây là thành quả của một 

quá trình phấn đấu, học tập và là mồ hôi, công sức của cha mẹ, là sự quan tâm giúp đỡ của các quý  

Hội Bạn Người Cùi. Kể từ khi con cắp sách đến trường cho đến nay đã là 17 năm ăn học, con đã nhận 

được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của Quy Cô Chú trong Hội bạn Người Cùi, quý Xơ ,cả về vật chất 

và tinh thần để con có động lực tiếp tục học tập, giúp con có thể trang trải trong việc học tập và sinh 

hoạt, đến hôm nay con đã trưởng thành và đủ nghị lực đứng trên đôi chân của mình để vươn lên trong 



cuộc sống. Để bày tỏ sự biết ơn của con đến quý ân nhân Hội Bạn Người Cùi và quý Xơ tại bệnh viện 

Quỳnh Lập, Nghệ An, hôm nay qua đôi dòng tâm sự cho con được bày tỏ sự biết ơn chân thành  đến 

quý ân nhân và quý Xơ, con hứa sẽ luôn cố gắng công  tác tốt  để  không  phụ  lòng của quý  Hội bạn 

người Cùi!, quý Xơ, gia đình và thầy cô. Con Cũng xin Quý Hội Bạn Người Cùi tiếp tục nâng đỡ Bố 

mẹ con Cũng như con vì Với đồng lương ít ỏi, con vừa trang trải  thuê nhà cửa tiền điện nước ...con  

cố gắng tích góp lo trả nợ cho bố mẹ,  vì trong thời gian con đi học , mặc dù được Quý hội thương 

nâng đỡ lo cho 1 năm gần 10 triều tiền học,  bo mẹ cho , con đi làm thêm, nhưng vẫn không đủ cho 

cuộc sống sinh viên hoc  xa nhà , xa bố mẹ, mỗi thứ nó đắt đỏ. Nên Bố mẹ con phải vay ngân hàng  để 

con an tâm ăn học. Giờ con đi làm con hứa với  bố mẹ sẽ cố gắng làm việc  để bố mẹ bớt lo lắng.  

Hiện tại con đang làm việc ở Camphuchia . vì cong ty Gialai có công ty nhỏ ở bên  Camphuchia, nên 

họ cho con đi thử việc một thời gian, con cũng không biết bao giờ  được về nữa.  Xin Quý Hội cầu 

nguyện cho Bố mẹ và công việc của con được xuôi thuận. 

Cuối thư một lần nữa cho con được chân thành cám ơn, gửi lời chúc sức khỏe, mọi điều an lành đến  

với Quý Hội Bạn Người Cùi!Chúc Quý Hội thu được nhiều thành quả tốt đẹp trong đại nhạc hội sắp 

tới. 

 

 Kính Thư 
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