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Ngày 26 October, 2018 

 

Kính thưa quý ân nhân,  

ROF vừa nhận được tường trình từ KTS Hoàng Thĩ Thạch, Đại Diện ROF tuyến Cao 

Nguyên, xin kính trình, 

ROF 

 

Ngày 24 tháng 10 năm 2018 

 

Chào ROF-Khải 

 

Vừa phát quà tại Chùa Khánh Giác ở Daploa mới về, xin gửi Khải xem. 

 

Daploa ở dưới chân đèo Bảo Lộc, nằm cách trung tâm Bảo Lộc khoảng 25 km.. 

Khi xưa nơi đây là làng của người dân tộc  (thượng ), họ sống bằng nghề trồng trọt. 

 

Làng Daploa, cách quốc lộ Dalat 5 km, muốn đến làng phái đi qua 1 con suối bề ngang 20 m 

bằng dây treo  ( ngày hôm nay đã được làm bằng bể tông và có được 1 đường tráng nhựa 

chạy đến Phan Thiết ). 

Tại nơi này, ngoài người Thượng có thêm dân Kinh từ các nơi khác đến lập nghiệp.  Chủ yếu 

sống bằng cách trồng trọt sầu riêng trên các đồi núi chung quanh.  

 

Dân ở đây vẫn còn nghèo, chùa Khánh Giác có lập ra 3 lớp học tình thương, nuôi 60 cháu em 

từ  em bé đến 6 tuổi , để phụ huynh rảnh tay đi làm, từ sáng sớm đến chiều. Cưu mang lâu 

năm dài tháng, chùa cũng đuối sức, buổi cơm trưa đơn sơ thiếu dinh dưỡng của 60 em thật là 

tội nghiệp. 

Tôi đại diện Khải mua quà thức ăn theo yêu cầu của Ni Sư Như Ngọc chùa Khánh Giác. 

Riêng chùa cũng rất đơn chiếc, chỉ có vài sư cô nhỏ, và một số cô giáo nhận lương tượng 

trưng rất khiêm nhường, rất nghèo, họ sống theo kiểu đùm bọc nhau. 

 
Vì thế,  họ rất vui mừng khi nhận được quà tặng. Tôi cố gắn gửi cho họ mỗi 3, hoặc 4 tháng, 

một lần  nếu Khải cho phép, mỗi lần là 4 triệu, 200 dollars, cho cả các sư cô ở chùa, 6 cô giáo 

nghèo và 60 em, con của dân làng gửi tạm trú. Chỉ cho ăn buổi trưa, tối cha mẹ dẫn về. Nhiều 

khi cha mẹ đau yếu, xin tá túc lại chùa qua đêm, thật là tội nghiệp. 

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, các em đều ở nhà, nên không chụp hình mấy em được, kỳ 

sau tôi sẽ đi ngày thường và sẽ chụp hình các em gửi cho Khải. 

Thạch 
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Trân trọng kính trình, 
Thành thật cám ơn quý ân nhân, 
 

ROF 
 

 


