
Ngày 5/20/2015 

Kính gửi qúy anh chị em ROFer và quý Mạnh Thừơng Quân, 

ROF đã thực hiện đựơc chuyến đi làm việc từ thiện giúp ngừơi ngặt tại Việt 

Nam vào tháng 5, 2015. Mặc dầu thời tiết khắc nghiệt nhưng rất vui, hoàn 

cảnh cực nhọc thì có, chuyện buồn thì không. Cái buồn mang mác là khi ROF 

thấy họ vì lịch sự mà cố gắng cừơi trong gựơng ép. 

Dĩ nhiên là quý anh chị em muốn nghe những chuyện vui lạ đừơng xa một 

cách trung thực và đầy đủ, muốn đầy đủ thì phải xem hình ảnh vì “một lần 

thấy hơn nghe ngàn lời kể”, vậy thì “khất sĩ tôi” (kst) xin viết vài dòng 

hứơng dẫn cho quý anh chị em có một khái niệm về việc làm của ROF tại 

hiện trừơng, những nơi mà ROF đã đi qua, rồi chúng ta sẽ bàn rộng ra sau. 

Việc Làm Từ Thiện của ROF tại Saigon và Tĩnh Long An 

Như những lần trứơc, ROF đựơc sự giúp đở, hứơng dẫn, sắp xếp chương trình 

của Sư Cô Tuệ Dung - Đoàn Sứ Giả Từ Bi. ĐSGTB do Ni Sư Trí Hải thành lập 

vào thập niên 60, tính đến nay cũng đã gần 70 năm. 

Sư Cô Tuệ Dung đưa ROF đến: 

1./ Giúp Bệnh nhân tại BV Chợ Rẩy 

2./ Giúp Bệnh nhân tại Trung Tâm Chỉnh Hình 

3./ Giúp Bệnh nhân nhi tại BV Nhi đồng 2 

4./ Phát 300 phần quà cho ngừơi nghèo, ngừơi già cô đơn và khuyết tật tại 

Tổ Đình Vĩnh Phong, Xã Thủ Thừa, Tĩnh Long An.   

Chùa không có chỗ rộng nên phải mựơn Tổ Đình làm nơi tựu hợp. 

 

Phương thức cứu xét từng hồ sơ của ROF tại các bệnh viện là: 

1/ Duyệt xét từng từơng hợp, mặc dầu danh sách đã đựơc lọc lựa bởi Ban xả 
Hội của Bệnh Viện. 

2/ Phỏng vấn từng cá nhân để quyết định số tiền cho mỗi trừơng hợp 

3/ Đóng tiền tại phòng tài chánh, lấy biên nhận, trao cho ngừơi đựơc giúp để 

làm bằng chứng. 

Thời gian từ bứơc 1 đến bứơc 3 phải mất từ 20 đến 30 phút. 

Và thời giờ làm việc tại Saigon và ngoại ô thì căn cứ trên “Giờ lưu thông cao 

điểm” để tránh bị tắc nghẻn trên đừơng đi, tránh bị không khí ô nhiểm và 

tránh giờ nắng gắt. Mất rất nhiều thời giờ. 1 ngày chỉ làm đựơc có 1 nơi. 

ROF Cũng đến thăm Câu Lạc Bộ Bừng sáng, nhưng hiện nay cơ sở đựơc đổi 

tên là Cơ Sở Nuôi Dữơng & Hứơng Nghiệp Trẻ Khiếm Thị Bừng Sáng 



đựơc quản lý bởi Sr Maria Nguyễn Thị Hoàng thuộc Dòng Mến Thánh Giá Thủ 

Đức, cùng với  4 Soeurs phụ giúp. Hiện cơ sở rất khang trang và chia làm 2 

khu, nam và nữ riêng biệt. 

Việc Làm Từ Thiện cuả ROF tại Đànăng 

- ROF dành rất nhiều thời giờ gần cả ngày trời  để hàn huyên và tìm 

hiểu việc làm xã hội của vị Trụ Trì chùa Quang Châu, Quận Hoà Vang,  

Đó là Sư Cô Minh Tịnh, một ngừơi rất là năng nổ háng say trong vấn 

đề nuôi dửơng 140 em mồ côi. 

Ngừơi có khả năng trong những kế hoạch phát triển cơ sở, có tầm nhìn 

xa và tư tửơng tiến bộ. 

Vận động khôi phục lại làng dệt dân tộc để tạo công ăn việc làm cho 

ngừơi thiểu số thay vì ngồi chờ lòng hảo tâm của bá tánh 

- Các em mồ côi từ 2 tuổi đến 18 tuổi, vừa lo cho các em học chữ, vừa 

lo cho học nghề 

- Sư cô có ý định xây Mái Ấm Tình Thương Quang Châu 2, chia ra hai cơ 

sở 

1/ Cơ sở nam: Mồ côi nam và ngừơi già neo đơn nam 

2/ Cơ sở nữ: Mồ côi nữ và ngừơi già neo đơn nữ 

Trẻ nít thì chúng nó vô tư, chỉ biết đùa giởn chứ chưa biết buồn, chưa 

hiểu đựơc thân phận mồ côi.  

Ngừơi già neo đơn, nương tựa nơi cửa chùa để tạm sống, tâm trạng 

của ngừơi ăn nhờ ở đậu, rất là yếm thế và an phận cuộc đời, coi như 

mất hết quyền ăn nói, thật là tội nghiệp. 

 

- Trong lúc đàm đạo với Sư Cô thì Sư Cô nhận đựơc điện thọai của thầy 

Đồng Quang, chùa Sơn Linh, Kontum, xin tiền đào giếng. 

Hiện thầy đã có 10 triệu, 

Tiện đó ROF hứa  6 triệu,  

Nghe đâu thầy còn thiếu 30 triệu nửa, kst sẽ liên lạc lại với sư cô Minh 

Tịnh để tiếp tục giúp thầy Đồng Quang đào  giếng tại Kontum. 

Việc làm từ thiện của ROF tại Huế,  

ROF đựơc sự hợp tác và hứơng dẫn của Nhóm Hứơng Thiện Bác Siêu. 

Sơ lựơc của Nhóm Hứơng Thiện: Bác Phạm Đăng Siêu, sanh năm 1912, bỏ 

học lúc còn trẻ, ông có một việc làm hằng ngày, 7 ngày 1 tuần, duy nhứt là 

đi xin cơm và thức ăn để phát cho ngừơi nghèo tại thành phố Huế,  

Ngày qua ngày theo thời gian có nhiều ngừơi phụ ông và sau nầy nhóm đã 

nở lớn và ông đặc tên nhóm là “Nhóm Hứơng Thiện” nghĩa là vừa làm việc 

thiện giúp ngừơi, vừa trao dồi tâm và hạnh tốt cho chính cá nhân mình.  



Ông mất năm 1994, thọ 82 tuổi. Sau nầy để tửơng nhớ ông Nhóm Hứơng 

Thiện thêm tên cua ông vào, trở thành “Nhóm Hứơng Thiện Bác Siêu”  nhóm 

nầy làm việc từ thiện tại Huế hơn 70 năm nay, vẫn tiếp tục và lúc nào cũng 

có ngừơi trẻ vào thay thế. 

Vì thời tiết quá nóng cho nên giờ làm việc từ 7:00 giờ sáng đến 11:00 giờ 

trưa, hoặc ăn cơm tại chùa hoặc phải về khách sạn, ai về nhà nấy, để có chỗ 

nghỉ trốn nắng, 15:00 giờ lại tiếp tục và thực hiện đựơc những việc như sau:  

1./ Tặng quà cho 100 ngừơi  mù và 80 ngừơi khuyết tật tại xã Hương Vinh 

2./ Tặng 500 tô bún bò cho 500 bệnh nhân Viện Tâm thần 

Viện gồm 5 khu, từ nhẹ, khu 1 đến nặng, khu 5. 

Trong khu 5, bệnh nhân nặng, có vài bác sĩ và giáo sư Đại Học. 

Thấy chúng tôi họ nói tiếng Mỹ rất ngon lành, chỉ 1, 2 câu rồi làm 

thinh nhìn chúng tôi với cập mắt tìm hiểu, đâm chiêu thấy rất tội 

nghiệp. 

3 năm trứơc ông Quản Lý củ rất khó khăn, không cho đi thăm, không 

cho chụp hình. 

Năm nay ông Quản lý mới, sáng sủa hơn, cho phái đoàn đi thăm và 

chụp hình. 

3./ Giúp 35 trừơng hợp tại Bệnh Viện Trung Ương-Khoa Ung Bứu – Huế 

 Nơi đây bệnh viện cũng yêu cầu chúng tôi không chụp hình. 

 

4./ ROF đi thăm những ngừơi tận cùng khổ của Xã hội. 

Nhóm bố trí cho chúng tôi đi bộ, khắp ngõ hẽm để thăm những ngừơi 

coi như xa lìa hẳn với xã hội bên ngoài, chỉ biết cái giừơng, không khí 

và hơi thở. Họ là những ngừơi Khuyết tật, nghèo, và thương phế binh,  

- kst rất đau lòng khi thấy họ dẫn ra một ông già cụt chân, mặt thểu 

nảo và đựơc ông xác nhận là cựu Đại Uý Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.  

- Tôi đã thấy tận mắt 9 tầng địa ngục. 

- Những tấm hình mà chúng tôi chụp đựơc sẽ nói lên tất cả. 

Thời giờ làm việc tại Huế từ 7:00 sáng đến 11:00 trưa vì quá nóng, tất cả 

mọi nơi, chỉ trừ quán ăn, đều nghỉ từ 11:00 đến 15:00, ROF  phải về 

khách sạn nghỉ cho nên mất rất nhiều thời giờ. 

Sau cơn nóng mùa hè thì dân Huế lại chuẩn bị đối phó với mưa, gió, bảo, 

và lụt.  

Dân Huế sợ nhứt là giong bảo. 



ROF có gặp một đòan hát ngừơi mù, ngoài đừơng phố. Ca sĩ là ngừơi mù 

với dàn nhạc máy do một ngừơi sáng mắt điều khiển để cùng nhau kiếm 

sống qua ngày. 

Trân trọng kính chào. 

 

Thông Tin, 

Xin giới thiệu với quý anh chị em thành viên của ROF và quý Mạnh 

Thừơng Quân ROF Facebook. 

Vui lòng search  Facebook reaching-out-foundation 

Xin Quý Vị chọn  Reaching-out-foundation (ROF) in Long Beach  

Xin thành thật cám. 

 

May 2015 - ROF việng thăm cơ sở khiếm thị Bừng Sáng 

  

 
 
Hình dứơi đây là  Sr Maria Nguyễn Thị Hoàng-Cơ Sở Nuôi Dửơng và Hứơng Nghiệp 
Trẻ Em Khiếm Thị tại Saigon -  Thuộc  Hội Đồng Mến Thánh Giá Thủ Đức. 



 

May 2015 ROF  Giúp Đở Trẻ em  Khuyết Tật tại Huế 

    
 

      
 



May 2015- ROF viếng Bệnh Viện Trung Ương-Khoa Nhi, Huế 

   
 

  
 

  



May 2015 ROF Viếng Thăm Bệnh Viện Tâm Thần, Huế 
 

  
 

   
 

  
 
 



ROF đi bộ khắp ngõ của thành phố Huế để tận tay giúp ngừơi Cực Kỳ Khổ  

   
 

   
 

  
 
 
 
 



  
 

  
 

  
Thương Phế Binh - Cựu Đại Úy VNCH 
 



  
 

 
Huế quá nhiều ngừơi khổ, ROF còn phải cố gắng làm việc nhiều hơn nửa. 
 



Viếng Thăm Hội Ngừơi Mù xã Vĩnh Phong, Huế 

   
Ngừơi Mù Vĩnh Phong, Huế 

  
 
Tặng quý em tại trừơng mù bửa cơm trưa Bún Bò, Huế 

   
 



   
Đã ăn 3 tô, muốn tô thứ 4, trừơng không cho 
 

   
 
 

   
 
 
 



   
     Em đã ã tốt nghiệp cấp 3 (đại học) âm nhạc, không có 
        thời giờ để ở lại nghe em hát, em rất muốn trình diển 
 

   
 
 
Dứơi đây là Cơ sở Nuôi Dữơng trẻ Mồ côi và Ngừơi già neo đơn tại Chùa Quang Châu, Quận 
Hoà Vang, TP  Đà Nẳng  
  

    
 



   
 

   
 
 
 
 

Bệnh Viện Chợ Rẩy -    Giai đọan  1   -   Phỏng vấn gia đình của Bệnh nhân 

   
 
 



   
 

Bệnh Viện Chợ Rẩy  -    Giai đọan  2   -   Thăm bệnh nhân tại giừơng bệnh 

 

   
 

  
  Ngừơi con nuôi cha bị tai nạn nghê nghiệp cháy phỏng cả ngừơi. 
 



 
 

Bệnh Viện Chợ Rẩy    -  Giai đoạn  3  -   Đóng tiền tại  Phòng Tài Chánh-Phòng thâu tiền 

 

   
 
 
 
 
 
 
ROF cũng áp dụng phương thức qua 3 giai đọan tại Bệnh Viện, cho Trung Tâm Chỉnh Hình như 
đã thực hiện  tại Bệnh viện Chợ Rẩy 

    
Nghiên cứu hồ sơ bệnh nhân 
 



   
 

 
Không đủ phòng chứa, bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bệnh Viện Nhi Đồng 2  - Saigon 

 
Đây là phòng hồi sinh, chúng tôi đựơc yêu cầu không  chụp hình bên trong, vì sợ  
ánh sáng  của máy ảnh, làm ảnh hửơng đến máy móc đang chửa trị bệnh nhân. 
 

 
ROF kết thúc chuyến đi đại diện quý anh chị em ROFer và quý Mạnh Thừơng Quân làm từ 
thiện giúp ngừơi ngặt  tại Việt Nam May-2015 
 
Trân trọng kính trình.   ROF 


