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ROF Giúp dân nghèo khỗ tại Saigon về quê tránh nạn Covid-19 
 

Kính thưa quý ân nhân,  

Như quý vị thấy hình ảnh trên báo chí hằng ngàn người Việt Nam nghèo khỗ 

tại Saigon “tuôn tràng” về quê lánh đại nạn Covid-19. 

Cám ơn sự ủng hộ của quý ân nhân, Đại Diện của ROF, Đoàn Sứ Giã Từ 

Bi/Sư Cô Tuệ Dung đã cố gắng kế hoạch giúp nạn nhân nghèo khổ tuôn 

chạy về quê như thế nao thì xin mời quý ân nhân xem tường trình mới nhất 

của Sư Cô Tuệ Dung ngày 6 tháng 8 năm 2021. 

Thành thật cám ơn, 

ROF 
 

Tue Dung 

Aug 5, 2021, 11:33 PM (13 hours ago) 

 

6/8/21 

 

Anh chị kính, 

 

Hai tuần trước Saigon bị dịch bệnh căng, nhiều người ở khu nhà trọ không được 

đi làm nên không có tiền xoay sở, vất vả vô cùng. Họ là những người ở các tỉnh 

vào đây lao động kiếm tiền nuôi bản thân và có thể là gia đình nếu tằn tiện được 

chút ít. Tình hình dịch bệnh ngày càng lây lan, thành phố bị giãn cách rồi giới 

nghiêm, đã túng thiếu còn phải trả tiền nhà, lo tiền gạo v.v. họ đành đánh liều 

bằng mọi phương tiện lên đường về quê dù là hành trình rất gian nan. Về đến 

quê những người này phải ở lại chốt kiểm soát chờ được đưa đến những khu 

cách ly kẻo lỡ bị nhiễm bệnh thì lây lan sang cộng đồng. Sự chờ đợi nhanh hay 

chậm tùy thuộc vào địa phương bố trí kịp nơi tạm trú. Ai được vào khu cách ly 

rồi thì được nhận ngày 3 bữa ăn do dân nấu gửi vào. Các tỉnh thành cũng bị rối,  

vì sợ mầm bệnh phát lên nơi quê nhà, nên không cho bất cứ người nào ở ngoài 

đến thăm người ở khu cách ly. 
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Trước cảnh khó khăn này, từ ngày 1/8/21 chùa mình đã vội chuyển tiền cho các 

thầy, cô ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và Huế mua phẩm vật chuyển cho họ. Mỗi 

nơi cần một thứ khác nhau nên quà mỗi nơi mỗi khác : 

 

1. Tỉnh Quảng Nam, huyện Quế Sơn cần sữa nên mỗi gia đình được 4 lốc sữa 

(=16 hộp) cho khu cách ly,  150 người 

 

2. Tỉnh Quảng Ngãi cần cơm sấy, sữa và bột giặt cho 2 khu cách ly,  gồm 400 

người 

 

3. Huế, trạm khai báo y tế số 4 Phú Lộc có 20 người chờ được đưa đi cách ly đã 

hơn 1 ngày, chùa giúp bánh, sữa, nước uống, vật dụng cá nhân, xà phòng giặt 

và phong bì 100 ngàn đồng. Chùa cũng để 30 phần quà trên bàn cho những 

người từ Saigon trên đường về nhận như thế. 

 

Khu cách ly Thủy Thanh, Hương Thủy gồm 100 người vừa được vào tạm trú, 

chùa gửi 50 phần quà như thế để họ tự chia nhau. 

 

Song song với việc liên lạc các tỉnh để giúp những người khó khăn về quê, chùa 

cũng đang mua phẩm vật để tiếp tục phát cho những người ngặt nghèo ở Hóc 

Môn. Đây cũng là cả một vấn đề vì gạo thì phải chờ miền Tây chở lên sau 5 

ngày thì hôm nay mới về đến chùa, mì thì những hãng quen đã nghỉ làm do sợ 

dịch nên phải thay thế bằng nui (noodle) chưa sản xuất kịp, v.v. 

 

Lạy Phật, xin đại dịch qua mau cho chúng con bớt khổ cả thân lẫn tâm ! 
 

Sau đây xin quý mời vị xem một số hình tượng trưng tại 3 nới, Quảng Nam, 

Quảng Ngải, và Huế 

Thành thật cám ơn 
 







 

 



 
 

 











 
 

 

 























 
 

ROF vẫn tiếp tục tìm mọi cách để giúp người nghèo đang chịu nhiều khỗ đau 

của cuộc đời trên mọi hình thức, Sức ROF tới đâu, len lỏi tới đâu thì làm tới đó.  

ROF xin nghiên mũ kính chào thán phục và cám ơn những đại diện của ROF, 

thân mình chưa xong, chích thì chưa có mà can đảm hy sinh giúp người ngặt 

nghèo trong hoàn cảnh bi đát. 

Xin nghiên mũ kính chào 

Trân trọng 
 

Thank you for helping many people to restore their lives and find hope. 

Sincerely, 

 

ROF Khải 
 

 


