
  
Ca sĩ Kỳ Phương Uyên và ông Lê Dũng gây quỹ hỗ trợ Nhà thương Royal Children’s 
Hospital tại Hội Chợ Tết Footscray 
 
NGÂN PHIẾU ÂN TÌNH 
 
“Uống nước nhớ nguồn”  - “Cứ một trái táo rơi xuống đất, sẽ có ít nhất hai cây táo 
mọc lên.”  
 
Đại Hữu 
 
Dự án “Cảm Ơn Nước Úc: 40 năm định cư của người Việt tại Úc” đã vận hành được 
khoảng một tháng, tính từ hôm Dự án khai mạc ngày 12 tháng Giêng 2015. Mục tiêu 
người Úc gốc Việt đóng góp ngân quỹ giúp Nhà Thương Royal Children’s Hospital 
để bày tỏ lòng biết ơn với nước Úc, đang được cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, tổ 
chức người Úc gốc Việt tham gia. Việc ký ngân phiếu từ thiện giúp Nhà thương 
Royal Children’s Hospital đang diễn ra từng ngày; con số cá nhân người Úc gốc Việt 
trở thành ân nhân bảo trợ Nhà thương Royald Children’s Hospital đang tăng lên từng 
ngày. Quý Ông, Bà, Anh, Chị, Em, khi đọc những dòng chữ này, hẳn vui mừng vì 
nhiều người Úc gốc Việt sẵn lòng trở thành ân nhân bảo trợ gửi ngân quỹ giúp Nhà 
Thương Royald Children’s Hospital. Có Ân nhân Bạch Kim, có Ân nhân Vàng và 
cũng có Ân nhân Tùy Hỷ (1). 
 
Xin được kể Ông, Bà, Anh, Chị, Em nghe tâm tình biết ơn nước Úc của một vài người 
Úc gốc Việt tại Victoria. Một doanh nhân (muốn được giấu tên), có doanh nghiệp ở 
Sunshine, chia sẻ, “Vợ chồng tôi làm ăn, hằng năm vẫn gửi tiền giúp Nhà thương 
Royal Children’s Hospital. Năm nay, người Việt mình có công cuộc Cảm Ơn Nước 
Úc, vợ chồng tôi rất vui được tham gia đóng góp. Tụi tôi không chỉ đóng góp ở mức 
Bạch Kim mà có lẽ ‘đấp bồ” Bạch Kim. Để tụi tôi về nhà, cuối tuần này, mở ống heo 
ra kiểm. Mỗi tuần, vợ chồng chúng tôi đều để dành tiền vào ống heo này để đến ngày 
Thứ Sáu Tuần Thánh hằng năm, mở ống heo ra, đóng góp cho Nhà Thương Royal 
Children’s Hospital. Năm nay, chúng tôi chưa kiểm ống heo, chưa biết đã để dành 



vào đó được bao nhiêu rồi. Tuần này, chúng tôi kiểm xong, sẽ viết ngân phiếu, gửi 
cho ban tổ chức để chuyển cho nhà thương Royal Children’s Hospital. Xin cứ tin tôi 
đi, khoản tiền vợ chồng tôi hỗ trợ nhà thương Royal Children’s Hospital sẽ nhiều hơn 
năm ngàn đô la, tôi nghĩ là “đấp bồ” luôn… Tôi nhớ Mẹ tôi ở Việt Nam, mỗi tháng 
bà vẫn đóng góp tiền và thực phẩm giúp người nghèo, người bệnh, thương lắm. Tụi 
tôi cũng theo gương Mẹ, đóng góp được gì cho đồng loại thì chúng tôi đóng góp. 
Nhìn lại đời sống của gia đình chúng tôi ở nước Úc này, chúng tôi có công ăn việc 
làm, tạo được lợi nhuận, con cái khỏe mạnh, no đủ, học hành tới nơi tới chốn… 
Chúng tôi còn mong gì nữa? Chúng tôi cảm ơn Trời Đất, cảm ơn nước Úc không hết. 
Được đóng góp để giúp Nhà thương Royal Children’s Hospital vợ chồng tôi thấy vinh 
hạnh, thấy mình phải cảm ơn dự án Cảm Ơn Nước Úc tạo dịp cho chúng tôi đóng góp 
cho xã hội…” 
 
Một doanh nhân khác (cũng muốn được giấu tên), biết đến Công cuộc Cảm Ơn Nước 
Úc qua lời kể của người thân thấy các thiện nguyện viên làm việc cho công cuộc Cảm 
Ơn Nước Úc tại Hội Chợ Tết Footscray hôm Chủ nhật 8.2.2015 thì hôm sau, thứ Hai, 
9.2.2015, ông điện thoại đến Ban Tổ Chức, nói ông muốn đóng góp 5.000 Úc kim cho 
Nhà thương Royal Children’s Hospital. Doanh  nhân này, có doanh nghiệp tại Queen 
Victoria’s Market, nói là, “Tôi rất vui đóng góp giúp Nhà thương Royal Children’s 
Hospital. Tôi nhớ ngày xưa mới đến Úc, tôi được nước Úc giúp đỡ thế nào. Tôi cũng 
nhớ, các con tôi, những ngày còn nhỏ, bị bệnh, phải vào ra Nhà Thương Royal 
Children’s Hospital không biết bao nhiêu lần, được chạy chữa năm này qua năm 
khác… Tôi làm việc biết bao năm nay, làm ra đồng tiền, nhưng tôi biết là theo thời 
gian, sẽ đến ngày tôi không còn nữa trên đời này, tiền bạc gì tôi cũng bỏ lại hết. 
Thành ra tôi thấy những điều các anh chị làm là điều tốt đẹp tôi muốn làm, nhưng đời 
sống tôi bận rộn, tôi không làm được. Anh chị làm công việc tốt đẹp này, tôi được tiếp 
tay và như vậy là tôi vui.” Nhân sự của Dự án Cảm Ơn Nước Úc xúc động, chân 
thành cảm ơn ông, cảm ơn gia đình ông đã chia sẻ lòng biết ơn nước Úc cách nhiệt 
thành, góp tiền giúp Nhà Thương Royal Children’s Hospital. Ông ký sẵn tấm ngân 
phiếu, bỏ thời gian lái xe đến gặp nhân sự của Dự Án để trao gởi tấm ngân phiếu.  
 
Đồng tiền là một dạng năng lượng được chuyển hóa từ việc làm việc mà thành. Người 
làm việc đầu tư tài năng, sức lực và thời gian vào công việc; việc đầu tư đó tạo ra 
đồng tiền, nên đồng tiền được hiểu là một dạng năng lượng. Chính mồ hôi nước mắt 
lao nhọc mỗi người đổ ra - qua dạng năng lượng - giúp tạo ra đồng tiền. Đồng tiền tự 
thân là vật có giá trị giới hạn! Khi đói, người đói không ăn tiền được. Khi khát, người 
khát không uống tiền được. Đồng tiền chỉ giúp con người trao đổi. Giao đồng tiền, 
con người nhận được hàng hóa hoặc dịch vụ: Trả tiền, được ăn phở; trả tiền, có xe; trả 
tiền, được đi du lịch... Nhưng một khi đồng tiền được dùng vào những việc tốt lành 
cao cả, đồng tiền lại giúp tạo nên phép lạ. Ân nhân bảo trợ tặng tiền, không đổi lấy 
thứ gì cả, chỉ cho không biếu không, nên phép lạ xảy ra.  
 
Đồng tiền từ thiện tặng cho người tỵ nạn mới đến Úc tạo nên phép lạ dựng lại người, 
dựng lại nhà. Đồng tiền từ thiện tặng cho xứ nghèo, giúp xây dựng những giếng nước 
chẳng hạn, tạo nên phép lạ cứu cả làng, cả xóm, cả vùng, giúp nhiều người trẻ, già, 
lớn, bé được uống nước sạch, tránh được bệnh tật, được khỏe mạnh hơn, làm việc giỏi 
hơn, biến đổi đời sống tốt lành hơn. Năng lượng đồng tiền, khi được chuyển thành 
tình thương, tạo nên muôn điều kỳ diệu lạ lùng!  
 



Những tấm ngân phiếu các ân nhân tặng Nhà Thương Royal Children’s Hospital cũng 
sẽ tạo nên phép lạ hạnh phúc cho nhiều em nhỏ, nhiều gia đình, cả cộng đồng 
Victoria, cả nước Úc, trong đó có người Úc gốc Việt chúng ta. Ước mong nhiều người 
Úc gốc Việt –  là người tỵ nạn thuở nào đã được nhiều ân nhân giúp đỡ để ngày nay 
trở thành người an cư lạc nghiệp tại xứ Úc đất lành chim đậu – trở thành ân nhân giúp 
đỡ Nhà Thương Royal Children’s Hospital. “Uống nước nhớ nguồn” là nét văn hóa 
của người Việt. “Cứ một trái táo rơi xuống đất, sẽ có ít nhất hai cây táo mọc lên” là 
suy nghĩ của người Úc. Hạt giống ân tình đã được nhiều ân nhân ‘mãi mãi không ai 
biết” gieo trong tâm từng người Úc gốc Việt biết ‘uống nước nhớ nguồn’, hạt giống 
ân tình ấy hẳn giúp trổ sinh gấp đôi, gấp ba những việc làm sâu nặng ân tình của từng 
người Úc gốc Việt hôm nay. 
 
Thưa Ông, Bà, Anh, Chị, Em, qua công cuộc Người Úc gốc Việt “Cảm Ơn Nước Úc: 
40 năm định cư của người Việt  tại Úc”, Ông, Bà, Anh, Chị, Em có thể góp phần tạo 
nên phép lạ diệu kỳ ở đây và bây giờ. Nhà thương Royal Children’s Hospital luôn đón 
đợi ân tình của Ông, Bà, Anh, Chị, Em.   
 
Chú thích: 
 
- Ân nhân Bảo trợ Bạch kim đóng góp 5.000 đô la giúp Nhà thương Royald 
Children’s Hospital 
- Ân nhân Bảo trợ Vàng đóng góp 3.000 Úc kim giúp Nhà thương Royal Children’s 
Hospital. 
- Ân nhân Tùy Hỷ đóng góp ‘bao nhiêu tùy ý” giúp Nhà thương Royal Children’s 
Hospital. 
 
Tất cả các khoản tiền đóng góp bảo trợ Nhà thương Royal Children’s Hospital đều 
được Nhà thương này chứng nhận và cấp biên lai để khai thuế. 
 

* 
 

Quý bạn đọc muốn biết thêm chi tiết về việc trở thành ân nhân bảo trợ Nhà 
Thương Royal Children’s Hospital, xin liên lạc với Ban Tổ Chức Dự Án Cảm Ơn 
Nước Úc:  0417 328 165 - Dũng Lê  / 0423 814 851 - Trị Nguyễn / 0432 120 590 - 
Quang Hải / 0428 261 932 - Phong Phạm / 0421 974 937 – Đức Lê / 0477 788 868 – 
Kha Nguyễn. 
 


