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Kính mời quý ân nhân xem việc làm cứu người ngặt của ROF tại Việt 
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        Huế : Quảng Điền 

 
Đầu tháng tư 2022, miền Trung đang là đầu mùa hè nắng nóng, bỗng trời đổ 

mưa lớn, suốt một tuần khiến Huế và các tỉnh lân cận bị nước ngập úng suốt 7 

ngày.  

Lúa ở các ruộng đang mọng sữa vàng óng, sắp được gặt thì do ngâm nước lâu 

ngày trở nên thâm đen, nằm rạp xuống cùng với lá của cây lúa. Các bác nông 

dân điêu đứng vì tiền phân bón, tiền công cầy ruộng, công lao chăm lúa gần đến 

ngày thu hoạch bị tiêu tan hết. 

 

Sau 10 ngày sắp xếp, đoàn chúng tôi gồm 5 người đi máy bay từ Saigon ra đến 

phi trường Huế lúc 1 giờ trưa ngày 19/4/2022, tức tốc đến huyện Quảng Điền, 

xã Quảng Thành, thôn Phú Ngàn, chùa Khai Giác, để phát 300 phần quà cho 

những nông dân vất vả ở thôn này cùng 7 thôn khác. 

 

Sáng hôm sau, 20/4/22, đoàn đến huyện Phú Vang, xã Phú Gia, thôn Thanh 

Lam Bồ phát 184 phần quà rồi đến thôn Mong B phát 150 phần. 

 

Hình như để đoàn cảm được nỗi khổ của nhà nông nên suốt 2 ngày đoàn đi phát 

quà, trời đang nắng gắt bỗng đột nhiên mưa sụt sùi, mát lạnh, người dân đi nhận 

http://reaching-out-foundation.org/
mailto:khaidangpham@yahoo.com


quà thay vì như dự kiến phải đội nắng lại được đứng dưới mưa phùn. Ai cũng 

vui với món quà 1 thùng mì và phong bì 300.000 đồng. Dẫu biết rằng số tiền 

nhỏ nhoi đó không thấm vào đâu với nỗi khó khăn trước mắt của người làm 

ruộng là phải tốn tiền thuê người cuốc hết những cây lúa bị hư để có ruộng 

“sạch”, sau đó phải tốn tiền đi tìm mua lúa giống vì bây giờ không trông mong 

có được hột lúa nào để gieo, nhưng bàn tay chúng tôi nhỏ quá, muốn được san 

sẻ lo âu với nhiều bà con nên phải chia nhỏ số tiền lại để tặng được 3 nơi với 

634 phần.   

 

Xin chân thành cảm niệm công đức của tất cả quý vị đã dành dụm đóng góp để 

chúng tôi có cơ hội thực hiện được chuyến đi kịp thời san sẻ với những hoàn 

cảnh éo le này. Cầu xin chư Phật gia hộ quý vị luôn được mạnh khỏe, an vui. 

 

Tuệ Dung. 
 

 











 

 











 
 

 

 



 













 
 



 

 



 
 

 















 
 





 
 



 

Cám ơn sự hy sinh cao cả của Sư Cô Tuệ Dung và Quý Tuệ Chúng 

của Đoàn Sứ Giả Từ Bi đã vượt hằng ngàn cây số xe từ Saigon ra 

Huế để cứu giúp Người Nghèo bị lâm vào tình trạng Nghiệt Ngã. 

 

Cám ơn quý ân nhân đã ủng hộ ROF vô bờ bến để cùng nhau mỗi 

người một tay hợp lại đem hy vọng và niềm vui đến cho Người Ngặt 

thế cô u hoài. 

 

Kính chúc quý ân nhân, quý thành viên Phật tử của Đoàn Sứ Giả Từ 

Bi tại Việt Nam, quý thành viên của Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi ROF tại 

Huê Kỳ, có được nhiều sức khỏe để chúng ta cùng nhau sánh bước 

đạt đến mục tiêu GIÚP NGƯỜI NGẶT đang ngày đêm sống trong hy 

vọng không lối thoát. 

 

Thành thật cám ơn 

Trân trọng  
 

ROF 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


