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YỂM TRỢ TÁI THIẾT THÁNH THẤT CAO ĐÀI PARIS 		
SAU THIÊN TAI LŨ LỤT
Ban Thế Đạo Hải Ngoại có nhận được Tâm Thư ngày 25-6-2016 của Văn Phòng Đại diện
Cao Đài Hải Ngoại Âu Châu kêu gọi yểm trợ tái thiết sau cơn lụt thế kỷ trong tháng 6 vừa
qua tại Paris Pháp quốc. Trong cơn lụt nầy Thánh Thất Paris tọa lạc tại 33 Rue Blandin thuộc
Val-de-Marne, France đã bị bị chìm trong vùng nước sâu trong nhiều ngày, chịu thiệt hại nặng nề
về vật chất.
Trước việc thiệt hại như vậy mà quỹ Thánh Thất còn khoảng 10.000 € ( mười nghìn Euro), không
đủ để tu sửa Thánh Thất, huống gì sắm lại những máy móc hư hỏng và bàn ghế sinh hoạt. Theo
ước tính việc tu sữa hoàn chỉnh ước lượng khoảng 50.000 € (năm mươi nghìn Euro).
Để sớm được trở lại sinh hoạt bình thường cúng bái các Đấng Thiêng Liêng và sinh hoạt đạo sự,
Thánh Thất Cao Đài Paris xin sự yễm trợ và ủng hộ, đóng góp quý báu của các cơ sở Đạo và của
toàn thể Tín Đồ tại Hải Ngoại.
Ban Thế Đạo Hải Ngoại xin quý vị Hiền Tài, Hiền Tài Dự Phong, các Cơ Sở Đạo, quý đồng đạo
và thân hữu tùy duyên yểm trợ.
		
		

1*- Check / money order:
Nơi người nhận xin ghi: Assoc Cultuelle Caodaiste en France

		
Gởi về địa chỉ: 		
						
						
						

Assoc Cultuelle Caodaiste en France
33 Rue Blandin
94190 Villeneuve, Saint Georges
FRANCE

		
2*- Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc:
						
CTS Nguyễn Văn Phé
			
ĐT: +33 9540 25803, ĐT: +33 6958 42855
				
Email: nguyenvanpheparis@gmail.com
Trân trọng
Ban Thế Đạo Hải Ngoại
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VÀI HÌNH ẢNH THÁNH THẤT PARIS SAU KHI NƯỚC RÚT
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Cơ Quan Đại Diện
Cao Đài Hải Ngoại
Số: 27/BĐH/VT

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập Nhứt Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

TÂM THƯ

Kêu gọi yểm trợ tái thiết Thánh Thất Paris, Pháp Quốc
sau thiên tai lũ lụt.
Kính gởi: Quý Chức sắc, Quý Chức Việc các Cơ sở Đạo, quý Đồng
Đạo, Đồng hương và chư vị Đạo Tâm.
Thưa Quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ và chư Liệt vị ,
Trong đợt thiên tai lũ lụt tại Pháp vừa qua do nước sông Seine dâng cao
sau mưa lũ, Thánh Thất Paris nằm ngay trong vùng bị ảnh hưởng lũ lụt đã bị
thiệt hại khá nhiều về tài sản vật chất (Kèm Tâm Thư của BTS Thánh Thất
Paris).
Trước nhu cầu sớm tái thiết Thánh Thất để có nơi thờ phượng Đức Chí
Tôn và các Đấng Thiêng Liêng cũng như lễ bái, cúng kiếng và sinh hoạt Đạo
sự của Đồng Đạo và chư vị Đạo tâm tại địa phương, nay Cơ Quan Đại Diện
Cao Đài Hải Ngoại kính lời kêu gọi Quý Chức sắc, Quý Chức Việc các Cơ
sở Đạo, quý Đồng Đạo, Đồng hương và chư vị Đạo Tâm mong chư vị hết
lòng yểm trợ cho Thánh Thất Paris trong hoàn cảnh khó khăn do tai Trời ách
nước.
Riêng trong phạm vi Cơ Quan, thay mặt Hội Đồng Đại Diện, kính
mong chư Huynh Tỷ phụ trách các Cơ sở Đạo phổ biến rộng rãi Tâm Thư
của BTS Thánh Thất Paris và Văn thư nầy và đồng thời vận động, kêu gọi
Đồng Đạo và chư vị Đạo tâm tại đia phương, kẻ ít người nhiều góp phần
công quả yểm trợ, chung tay góp sức cùng Đồng Đạo tại Thánh Thất Paris
để việc tái thiết Thánh Thất sớm hoàn thành theo như ước nguyện của toàn
bổn Đạo nơi đây.

63 					

Bản Tin Thế Đạo 		

		

4

Thay mặt Hội Đồng Đại Diện Cơ Quan cùng BTS và Đồng Đạo Thánh
Thất Paris, xin chân thành cám ơn sự yểm trợ quý báu của Quý Huynh Tỷ
cùng chư liệt vị và thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và
các Đấng Thiêng Liêng ban nhiều ân lành cho Quý Huynh Tỷ cùng chư Liệt
vị và gia đình.
Trân trọng,
Hoa Kỳ ngày 6 tháng 7 năm 2016
(Al.Mùng 2 tháng 6 Bính Thân)
TM Ban Chủ Trưởng

HT TRỊNH QUỐC THẾ
* Đính kèm:
-Tâm thư của Thánh Thất Paris, Pháp
* Kính gởi:
-Hội Đồng Đại Diện và các Ban vụ trong Cơ Quan.
-Quý Cơ sở Đạo Thành viên Cơ Quan.
-Văn Phòng Đại Diện Châu Âu, Úc Châu
“Để vận động yểm trợ cho Thánh Thất Paris“
*Đồng kính gởi:
- Ban Thế Đạo Hải Ngoại.
“Để xin yểm trợ TT Paris và giúp phổ biến rộng rãi“
* Lưu.
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH
(Cửu Thập Nhất Niên)
ĐẠI LỄ KỶ NIỆM CAO ĐÀI DAY - THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS
(8415 S. Breeze Ln. Houston, TX 77071)
THƯ MỜI
Ban Tổ Chức Đại Lễ Kỷ Niệm Cao Đài Day Trân Trọng Kính Mời

Quí vị Lãnh Đạo Tinh Thần, Lãnh Đạo Tôn Giáo, Quí Quan Khách, Quí Chức Sắc, Chức
Việc, Đồng Đạo, Đồng Hương, Thân Hữu, Quí Vị Hiền Tài, Hiền Tài Dự Phong,
Thanh Thiếu Niên Cao Đài
Dành chút thời gian quý báu đến tham dự ĐẠI LỄ KỶ NIỆM CAO ĐÀI DAY được long trọng tổ
chức vào lúc 10 giờ sáng Thứ Hai Ngày 5 Tháng 9 Năm 2016 (Ngày Quốc Tế Lao Động).
Chương trình tổng quát ngày Đại Lễ được đính kèm theo thư mời này.
Kính Thưa Các Bạn! Ba năm trước đây, nhân dịp Lễ An Vị Thánh Thất Cao Đài Houston - Ngày
Quốc Tế Lao Động Năm 2013, Bà Thị Trưởng Thành Phố Houston Annise Parker ra Tuyên Ngôn
Ngày 1 Tháng 9 là Ngày Cao Đài Day. Đây là một dấu ấn lịch sử cho Thánh Thất Cao Đài
Houston nói riêng và cho toàn Đạo Cao Đài nói chung. Lần đầu tiên, Đạo Cao Đài Hải Ngoại
được sự tuyên ngôn của chính quyền cao cấp nhất của Thành Phố Houston Hoa Kỳ.
Đây là một niềm danh dự lớn của Người Việt định cư hải ngoại, chỉ trong thời gian ngắn sinh sống
nơi xứ người tín đồ Cao Đài với trái tim và khối óc tràn đầy đức tin mãnh liệt, vượt qua bao khó
khăn trãi nhọc lưu lạc xứ người, dũng cảm dấn thân góp bàn tay xây dựng Thánh Thất Cao Đài đầu
tiên tại Thành Phố Houston theo mẫu số 3 Tòa Thánh Tây Ninh! Thánh Thất nơi đây không những
sẽ là nơi thờ phượng khang trang Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng mà còn là công trình
Văn Hóa Đại Đồng lấy Bác Ái Công Bình làm chủ đạo, không phân biệt màu da sắc tộc, tôn giáo,
đạo đời, kết hợp hài hòa các nền văn hóa Đông Tây kim cổ, phù hợp với thời kỳ Toàn Cầu Hóa.
Xin nhiệt liệt đón chào Tất Cả Các Bạn! Hãy cùng đến chung vui với nhau dưới ánh sáng Đấng
Tối Cao, dưới mái nhà chung Tam Giáo Qui Nguyên - Ngũ Chi Hiệp Nhất!
Kính Thư!
Ngày 22 Tháng 6 Năm 2015

TM BTC - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Kiêm Quyền Đầu Tộc Hiền Tài Trịnh Quốc Thế
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LỜI YÊU CẦU CỦA BAN TỔ CHỨC
1. Xin Quí Vi lảnh đạo các Tôn Giáo / Cơ Quan / Cơ Sở vui lòng
 Vận động mời tất cả đồng hương / đồng đạo tham dự
 Xin cho biết phương tiện di chuyển, lịch trình, phi trường, khách sạn để tiện việc tiếp đón và
nếu không đi được cũng xin nhiệt tình yểm trợ
4. Yểm Trợ
Check hoặc Money Order yểm trợ xin gởi về địa chỉ:
Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
P.O. Box 711385
Houston, TX 77271 - 1385
*****
HOTELS
Một số hotels (2 -sao và 3-sao) gần Thánh Thất Cao Đài khoảng 2 miles đến 5 miles)
1. America's Inn (2-star) - 3.3 mi
Giá: $50 - $75
Houston Southwest Hwy 59 @ Beltway 8
10552 Southwest Freeway, Houston, TX 77074
Tel: (713) 270-9559 / Fax: (713) 270-0219
http://americasinn.net/

2. Courtyard Houston Sugar Land (3-star) - 3.8
mi Giá: $99 - $125
12655 Southwest Freeway, Stafford, TX
(281) 491-7700
High speed internet access · hot breakfast · high
speed wireless internet
http://www.marriott.com/hotels/travel/houswcourtyard-houston-sugar-land/

3. Crowne Plaza Suites Houston - (3-star) - 3.5 mi
Giá: $80 - $125
9090 Southwest Freeway
Houston, TX 77074
(713) 995-0123
http://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/hous
ton/houvr/hoteldetail

4. Comfort Inn Southwest - (2.5-star)
Giá: $75 - $95
11230 Southwest Freeway
Houston, TX 77031
(281) 498-9000
https://www.choicehotels.com/texas/houston/co
mfort-inn-hotels/txd71

5. Holiday Inn Houston SW - Sugar Land Area
(3-star) - Giá: $100 - $113
11160 Southwest Freeway
Houston, TX 77031
(281) 530-1400
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/housw
/hoteldetail

GIẢI TRÍ - THINGS TO DO HOUSTON
1. Houston Downtown
2. Houston Kemah Boardwalk
3. Galveston Beach
4. Museum of Fine Art / Museum of Natural
Science
5. Space Center / NASA
6. Shopping Galleria
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TRÁI TIM BIẾT KHÓC
Đôi dép “kiệm ươć”,
  

Những người bạn của tôi, đôi dép hàng hiệu, đôi dép tình yêu, đôi dép thành công ... đã lần lượt
được bán đi. Còn tôi đứng lại nơi cửa hàng khắc khoải chờ đợi một cuộc ra đi, mòn mỏi với ước
mơ đời gọi tên mình.
Có lẽ, số phận tôi hẩm hiu. Lúc được sinh ra, không màu sắc rực rỡ, không tem không mác. Bởi vậy
tôi cứ bị cho đứng âm thầm nơi góc kệ. Đời mà, người ta thích những gì lộng lẫy, cao sang, chẳng
ai muốn đi trên chân mình một đôi dép đơn sơ nhỏ bé.
Vì không ai lựa chọn, vì không ai ngắm nhìn, vô tình tôi có thời gian suy nghĩ nhiều hơn về cuộc
sống. Chỉ khi chìm vào trong thinh lặng, tôi mới nghe rõ được nhịp đập thao thức của lòng mình.
Rồi chiều nọ, có một người đàn bà đến mua dép, dáng thấp lùn, khuôn mặt xấu xí, không một chút
duyên. Bà đứng phân vân lựa dép. Đôi mắt lướt qua đống giày dép sang trọng, đẹp đẽ mà không
thấy chút cảm xúc nào. Sao kỳ lạ vậy? Thường con người bị mê hoặc bởi những thứ lấp lánh bề
ngoài cơ mà. Bỗng bà dừng lại nơi tôi. Một cảm giác gai gai trong người khi tôi biết mình được
chọn.
Đó là niềm vui, hay sự sợ hãi? Sợ hãi vì mình không được những người đẹp, những người danh
tiếng chọn, mà lại là một người đàn bà … quê mùa thô kệch.
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Nhưng là dép, sứ mạng của chúng tôi phải ra đi. Cũng như con người, không bao giờ được chọn
mình sinh ra như thế nào, và mình chết ra sao. Sứ mạng của con người là sống. Sống thật hăng say.
Sống thật ý nghĩa.
Vào một đêm mưa gió rất lớn, người đàn bà ấy mang tôi chạy tất tả trên phố tìm chỗ trú. Đường
phố nơi đất nước Ấn Độ này, chỉ một vài phút sau mưa, nước đã ngập và trở nên lầy lội. Toàn thân
bà ta rét run, hai hàm răng va vào nhau. Tôi cũng bị ngập trong nước.
Cuối cùng cũng đến được nhà ga.
Khi vừa đến, thì bà phát hiện, một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch, nằm chỗ hàng
ghế chờ.
Thú thật, tôi muốn bà bước qua, tìm một chỗ nghỉ ngơi, mỏi mệt quá rồi, hơi đâu mà để ý đến
chuyện khác, không liên quan đến mình. Biết đâu dính vào lại thêm rắc rối. Nhưng bà lại chạy đến
bên người đàn ông kia, cúi xuống và cố gắng khiên ông ta lên, nhưng do bà quá nhỏ bé, nên không
thể.
Bà liền tất tả chạy đi, gõ cửa từng nhà thương, xin giúp đỡ. Sự tha thiết van xin của bà, đều nhận
lại cái lắc đầu.
Không ai chữa bệnh cho người nghèo. Nghèo khi bệnh chỉ có chết mà thôi.
Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt bà, không làm nao lòng các bác sỹ, y tá trong đêm nghiệt ngã
ấy. Làm một đôi dép như tôi, xa xót cả cõi lòng.
Tôi thương làm sao bàn chân bà vì người khác chạy lấp xấp trong đêm mưa. Tôi quý làm sao giọt
nước mắt vì thân phận của người khác mà tuôn rơi. Chỉ có rung động đến tận cùng với nỗi đau
người khác, ta mới có thể khóc. Bởi vậy, với tôi, nước mắt là vô giá.
Khi bà quay trở lại nhà ga, người đàn ông đó đã chết. Chết trong … một đêm mưa thiếu vắng tình
người.
Tôi bàng hoàng đau, khi đôi chân bà qụy xuống. Bà khóc ngất vì mình vô dụng. Tôi không ngờ
rằng, tôi đang được chiêm ngắm một tình yêu nơi một người tưởng chừng như thừa mứa trong xã
hội, xấu xí và quê mùa. Trong khi có nhiều người trang hoàng cho mình xinh tươi, làm ra vẻ quan
trọng nhưng trái tim là gỗ mục, là sỏi đá vô tri.
Bà có thể chọn lối sống an nhiên hưởng thụ, vì điều đó chẳng có gì sai. Bà có thể bận những chiếc
áo đắt tiền, hở ngực, khoe rốn như tất cả người đàn bà khác, nhưng bà lại chọn cho mình chiếc áo
một mầu đơn sơ, thanh đạm. Cũng như bà có thể chọn những đôi dép hàng hiệu, sành điệu, nhưng
bà lại chọn tôi. Cuộc sống là những lựa chọn không ngừng mà. Từ trong cách chọn lựa ấy, ta vẽ lên
ý nghĩa của cuộc đời mình. Bà chọn con đường gian nan nhất, con đường hy sinh.
Bà không có nhan sắc lộng lẫy của người mẫu, hoa hậu. Bà không có quyền lực để sai khiến người
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khác. Bà cũng không có tiền. Nhưng bà có một thứ, mà không ai có thể có được, đó là trái tim biết
khóc.
Và mọi người trên thế giới đều biết bà là ai, bà là : Mẹ Têrêsa Calcuta !
Mẹ không sống, để cải cách xã hội, để chỉnh đốn tôn giáo, mẹ chỉ sống để chăm lo cho những người
ô uế, những người bị khinh khi, xa lánh, những người bị đẩy ra bên lề cuộc sống.
Mẹ không viết sách triết lý, mẹ chẳng giảng đạo, tuyên truyền, mẹ chỉ đến ngồi và khóc cùng người
nghèo.
Bàn tay mẹ trắng, gia tài lớn nhất của mẹ, là cây viết chì, và đôi dép mòn phai. Mẹ sợ phải sống
đầy đủ, nên suốt cuộc đời mẹ là khó nghèo. Mẹ nói : Đi bộ thì muốn có xe đẹp, có xe đạp rồi thì mơ
xe gắn máy, có xe gắn máy rồi, lại ước xe hơi, bởi vậy tôi chọn … không có gì cả, ngoài tấm lòng.
Trước mặt Thượng Đế, chúng ta chẳng ai cao lớn, cũng chẳng ai nhỏ bé, chẳng ai xinh đẹp, cũng
chẳng ai xấu xí vì chúng ta vào đời bằng chính ân sủng của cuộc đời, được sống là một niềm hạnh
phúc.
Tôi là một đôi dép may mắn được theo chân người đàn bà xấu xí đi khắp thế giới chỉ để cứu vớt
những cuộc đời.
Xin được làm đóa hoa
Thầm lặng nở bên đường
Dẫu cuộc đời gió bụi
Vẫn đong đầy sắc hương
Vô Thường

Lễ Khánh Thành Thánh Thất San Diego California			
ngày 4-7-2016

Xin vui lòng vào xem nơi http://youtu.be/lSZXDpUnMeI
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HÃY LUÔN SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI
Vị bác sĩ Nhật bỏ việc lương cao, đi khắp Việt Nam chữa mắt miễn phí cho người nghèo
“ Chính bố tôi đã truyền cảm hứng để tôi sống nhiều hơn cho các mục đích thiện nguyện. Trước
khi ông chết, ông bảo tôi hãy luôn sống vì mọi người…”

Năm nay đã 52 tuổi, nhưng bác sỹ Hattori vẫn miệt mài cho những mục đích thiện nguyện của
mình tại Việt Nam.
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những
thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ
đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo
của Việt Nam.
Hôm nay đoàn đi đến huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, một vùng quê nghèo nơi phần lớn người
dân sống bằng nghề nông. Thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 500 USD/người/năm, chỉ
bằng 1/4 so với thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam. Tại đây, có rất nhiều người dân không
có điều kiện chữa mắt và phải chấp nhận bị mù lòa.
Bệnh viện Đa khoa Đông Triều hiện nay chỉ có 5 bác sỹ nhãn khoa và trang thiết bị y tế còn nhiều
hạn chế. Tuy nhiên, vậy cũng đã là tốt hơn rất nhiều so với các vùng nông thôn khác chẳng có bác
sỹ hay phòng khám nào.
Hơn 10 năm qua, bác sỹ người Nhật Tadashi Hattori đã trở thành một cái tên rất quen thuộc với
bệnh nhân nơi đây bởi ông đã về khu vực này phẫu thuật mắt miễn phí nhiều lần. Chỉ riêng từ đầu
năm đến nay, bác sỹ đã phẫu thuật cho 123 người trong huyện.
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Nắng nóng hay thời tiết giá lạnh, bất kỳ biến động thiên nhiên bất thường nào cũng không thể ngăn
được nỗ lực của bác sỹ Tadashi Hattori người Nhật trong việc đi lại và phẫu thuật cho các bệnh nhân
có vấn đề về mắt tại Việt Nam.

Bác sĩ Tadashi Hattori khám chỉ định trước khi phẫu thuật. (Ảnh: Internet)
Suốt mười mấy năm qua, tổng số bệnh nhân nghèo Việt Nam được ông phẫu thuật miễn phí đã lên
hơn 15 nghìn. Giá trị các thiết bị y tế dùng cho phẫu thuật rất cao. Giá trị của thủy tinh thể và các
vật tư trị liệu đi kèm của mỗi lần chữa bệnh cũng lên đến cả trăm triệu đồng, tất cả đều có được nhờ
nguồn đóng góp thiện nguyện của người Nhật dưới sự kêu gọi của bác sỹ Tadashi Hattori và những
người bạn của ông.
12 năm trước đây, bác sỹ nhãn khoa Tadashi Hattori đã từ bỏ công việc có mức lương đáng mơ ước
tại Nhật để sang Việt Nam giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo.
Khi được hỏi tại sao ông lại làm như vậy, ông trả lời: “Chính bố tôi đã truyền cảm hứng để tôi sống
nhiều hơn cho các mục đích thiện nguyện. Trước khi ông chết, ông bảo tôi hãy luôn sống vì mọi
người.
Sau này, một người thầy đã dậy tôi rằng: “Hãy luôn đối xử với bệnh nhân như cha mẹ của mình”.”
Chính bố của bác sỹ Hattori đã chết vì sự tắc trách của bác sỹ điều trị bệnh, vì vậy ông đã quyết
định học ngành y để cứu người.
Từ năm 2002, bác sỹ Hattori đã phẫu thuật miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân, đồng thời ông cũng
đào tạo tay nghề cho nhiều bác sỹ khác. Bác sỹ Hattori tốt nghiệp ngành Y khoa tại đại học Kyoto,
một trong 8 trường đại học uy tín nhất tại Nhật. Sau đó ông làm việc tại nhiều bệnh viện ở Nhật.
Gần nhất ông công tác tại viện Hamamatsu, tỉnh Shizuoka.
Cuộc đời ông bắt đầu thay đổi khi trong một buổi hội thảo khoa học vào năm 2001, ông gặp một
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bác sỹ người Việt Nam. Người này đã hối thúc ông sang thăm Việt Nam. Ông kể lại: “Người bác sỹ
ấy nói với tôi rằng ở Việt Nam có rất nhiều người quá nghèo nên không có tiền chữa bệnh, chính vì
vậy họ phải chịu cảnh mù lòa, có khi mới chỉ ở độ tuổi trung niên.”
Sau khi nghe câu chuyện đó, ông đã về nhà suy nghĩ đến nửa năm, cuối cùng ông quyết định sang
Việt Nam đi mổ mắt miễn phí. Khi trình bày ý định này với giám đốc bệnh viện, ông bị yêu cầu phải
xin nghỉ việc nếu muốn sang Việt Nam dài hạn. Bác sỹ Hattori đã chấp nhận nghỉ việc để sang Việt
Nam để đi theo tiếng gọi của lương tâm, đạo đức.
Chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam của ông kéo dài 1 tháng, ông ghi chép lại tất cả những gì liên
quan đến thực trạng bệnh nhân mắt có hoàn cảnh quá nghèo không có tiền chữa trị tại nhiều tỉnh
thành của Việt Nam. Sau đó, ông quay lại Nhật và kêu gọi các công ty y tế tài trợ, nhưng khi mà
ông không làm tại một bệnh viện nào nữa, chẳng ai tài trợ cho ông xu nào. Ông nộp đơn xin hỗ trợ
lên chính phủ Nhật nhưng cũng bị từ chối, đại diện của văn phòng chính phủ cho biết họ chỉ giúp
đỡ các tổ chức NGO.
Cuối cùng, ông quyết định dùng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để mua thiết bị mang sang Việt
Nam mổ miễn phí. Ở Nhật, nghề bác sỹ là nghề hái ra tiền, chỉ cần chăm chỉ làm ăn dù không quá
danh tiếng cũng đã đủ có cuộc sống sung túc giàu có. Tuy nhiên, vợ ông lại không có cái “may mắn”
đó vì những mục tiêu thiện nguyện của chồng.
Khi ông hỏi về việc muốn dùng tiền tiết kiệm dưỡng già của hai vợ chồng để mua thiết bị phẫu thuật
cho người nghèo Việt Nam, vợ ông đã tức giận đến nỗi không nói nên lời. Hai vợ chồng ông không
nói chuyện với nhau 3 ngày. Cuối cùng, bà ấy đã đồng ý. Bà thậm chí còn ủng hộ ông trong những
chương trình thiện nguyện ở Việt Nam sau này.
Nguồn cafebiz (internet)
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