Chữ Tâm

ĐỌC ĐƯỢC QUA MỘT SHOW CA NHẠC TỪ THIỆN CỦA VINAHF
(Vietnam Humanitarian Foundation – Tổ Chức Nhân Đạo Việt Nam)

VINAHF sao chép lại bài báo của một ký giả đã đến tham dự đêm Gây Quỹ Mùa Xuân năm 2017 với
chủ đề “Về Đây Nghe Em” - Ký giả viết về cảm nghĩ của mình khi đến dự Đêm Gây Quỹ VINAHF vừa
qua - Bài báo được đăng trên Nguyệt San “Báo Người Đẹp” - tờ báo phổ biến trong cộng đồng người
Việt ở thành phố New York và 3 tiểu bang New Jersey, Philadelphia, Connecticut số tháng 8 năm 2017
ở trang 60 - 61 (http://www.nguoidepmagazine-ny.com/is...).

Rất cần thiết để giới thiệu đôi nét về VINAHF (Vietnam Humanitarian Foundation – Tổ Chức
Nhân Đạo Việt Nam)
-

-

VINAHF là một Tổ Chức Nhân Đạo phi lợi nhuận, không phân biệt tôn giáo và không liên quan
đến chính trị. Trước năm 2000 một nhóm Chuyên Gia Người Việt của Bell Labs. AT&T, Lucent và
Avaya thành lập “Nhóm Thân Hữu New Jersey” để làm việc từ thiện, với bước khởi đầu gây quỹ
của nhóm bằng cách trích một phần bằng nguyên giá trị bữa ăn trưa của mình vào quỹ từ thiện.
Sau một thời gian nhóm dần lớn mạnh nên có nhu cầu cần phải thành lập một tổ chức với sự công
nhận của Chính Phủ Hoa Kỳ và cũng để được giám sát về mặt tài chính từ Cơ Quan Thuế Vụ Hoa
Kỳ (IRS), Năm 2008 Tổ Chức VINAHF được thành lập và đến năm 2010 được Chính Phủ Hoa
Kỳ công nhận là một Tổ Chức Từ Thiện Công Ích theo điều luật 501c(3) (http://www.vinahf.org/
IRS-ExemptStatus.pdf).
Chi phí quản lý của VINAHF được tiết giảm tối đa và không vượt quá 5% cho tất cả các hoạt động
từ thiện.
VINAHF là một tổ chức hoạt động từ thiện mở rộng không giới hạn sự liên kết và chia xẻ với các
tổ chức từ thiện khác. VINAHF có mạng lưới Thiện Nguyện Viên (TNV) phục vụ không vì lợi
nhuận ở khắp 3 miền Bắc Trung Nam tại Việt Nam và các quốc gia như: Hoa Kỳ, Canada và Úc …
Tiêu chí hoạt động của VINAHF là vận động tất cả mọi nguồn lực về tài chính và nhân lực từ các
Mạnh Thường Quân (MTQ) để giúp đỡ vừa trực tiếp vừa lâu dài đến những mảnh đời thật sự khó
khăn bị quên lãng trên khắp lãnh thổ Việt Nam.
Hội Trưởng VINAHF – Anh Nguyễn Thanh Khiết trong 4 năm liền từ 2013-2016 nhận được
3 lần Huy Chương Vàng và 1 lần Huy Chương Bạc của Giải Thưởng vinh dự: PRESIDENT’S
VOLUNTEER SERVICE AWARD (Giải Thưởng Của Tổng Thống Hoa Kỳ Cho Các Hoạt Động
Phục Vụ Công Ích).
(tìm hiểu thêm về VINAHF qua links:
Website:
http://www.vinahf.org
Facebook: https://www.facebook.com/VINAHF/ )

Anh Nguyễn Thanh Khiết, Hội Trưởng VINAHF trong
phần phát biểu tại chương trình. Ảnh do tác giả cung cấp)

Một trong những hoạt động gây quỹ từ thiện của
VINAHF trong suốt 15 năm qua là tổ chức các show ca
nhạc từ thiện. Với tiêu chí không phân biệt tôn giáo và
không mang màu sắc chính trị, các Show ca nhạc của Hội
được tổ chức tại các địa điểm ở New Jersey và Maryland

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cộng đồng người Việt từ các tiểu bang VA, PA, DE, NJ, NY, CT,
MA… có thể đến để cùng tham gia công việc thiện nguyện của VINAHF.
Show ca nhạc gây quỹ từ thiện mang tên “Về Đây Nghe Em” ngày 28/5/2017 vừa qua tại khán
phòng Ukrainian Cultural Center – thành phố Somerset – NJ được xem là một trong những show quy
mô nhất và thành công nhất từ trước đến nay của VINAHF với sự tham gia góp mặt của các Ca Sỹ Tuấn
Ngọc, Ca Sỹ Ngọc Anh, Ca Sỹ Nhật Minh (NJ), Ca Sỹ Thu Hoài (PA), cặp đôi MC-Ca Sỹ Thanh Hằng –
Thái Hoàng (NJ) và Ban Nhạc Melody (NY-NJ) mức độ thành công của show diễn được đánh giá qua
sự có mặt của hơn 400 khán thính giả với số tiền quyên góp được cho đến hiện nay là trên 48,000USD
bao gồm từ trước, ngay trong show diễn và cả sau khi chương trình được khép lại BTC vẫn tiếp tục
nhận được những tờ check từ những nhà hảo tâm. Để có thể lý giải về sự thành công của chương trình
một cách đầy đủ nhất không thể chỉ nói đến công sức bỏ ra không hề nhỏ từ Ban Tổ Chức (BTC),
MC, các Ca Nhạc Sỹ trên sân khấu
và các Thiện Nguyện Viên (TNV)
mà có lẽ còn cần phải dùng đến cả
Chữ TÂM sẵn có trong tất cả mọi
người, bởi vì nếu không có nó mọi
người sẽ không có được cái “Thiện
Duyên” (một từ mà anh Khiết
Nguyễn thường dùng) để cùng
đến với nhau, cùng nhau thành
công trong việc làm từ thiện có ý
nghĩa qua chương trình ca nhạc
năm 2017 lần này.

Cặp đôi MC-Ca Sỹ Thanh Hằng-Thái Hoàng. Ảnh do tác giả cung cấp

Khán Thính Giả (KTG) trước, trong và sau show diễn hôm ấy:

Những ghi nhận dưới đây
của người viết về Chữ Tâm đọc
được từ những người trong BTC
cho đến các Ca Nhạc Sỹ (CNS) và

Trong một lần gặp gỡ giữa người viết và cặp đôi MC Thanh Hằng-Thái Hoàng trước show diễn
của VINAHF, hai người đã bày tỏ sự lo lắng bởi không rõ vô tình hay hữu ý một show ca nhạc khác
cũng đang được ráo riết chuẩn bị tổ chức cùng ngày với VINAHF với mức đầu tư vượt trội hơn hẳn
về số lượng ca sỹ cũng như về sự hoành tráng tại một địa điềm cách đó không xa, tuy nhiên sau đó
Thanh Hằng và Thái Hoàng có nói rằng: “BTC tin rằng với tấm lòng và sự nhiệt tình khi làm việc thiện
nguyện, chúng tôi tin chắc các đấng bề trên sẽ ghi nhận và sẽ ban phước giúp chúng tôi thành công cho
dù có khó khăn thế nào đi chăng
nữa” và rồi họ vẫn tiếp tục xăng
xái tham gia tất cả các hoạt động
từ đầu đến cuối của chương
trình với các vai trò như người
vận động quyên góp, người giới
thiệu chương trình, đạo diễn
chương trình, ngoài ra Thanh
Hằng-Thái Hoàng còn bỏ ra rất
nhiều thời gian và công sức tập
luyện cho một liên khúc mới
do chính họ biên tập như một
thể hiện quyết tâm đầu tư nghệ
thuật cho chương trình được
ngày càng phong phú hơn, và
không chỉ có vậy ngay cả việc Ca Sỹ Tuấn Ngọc. Ảnh do tác giả cung cấp

xắp sếp thu dọn bàn ghế trước và sau show diễn cũng được cả hai tham gia phụ giúp rất nhiệt tình. Lý
do duy nhất để có thể giải thích được sự nhiệt tình sự xăng xái của cặp đôi Thanh Hằng-Thái Hoàng
đối với chương trình chỉ có mỗi một Chữ TÂM.
Chữ TÂM cũng đọc được qua những lời tâm sự rất chân tình của các CNS:
Ca Sỹ Tuấn Ngọc tâm sự với khán thính giả tại đêm diễn rằng: “Trước khi đến đây tôi đã từng nhìn
thấy cái poster của 1 show khác diễn ra cùng ngày hôm nay mà đến tôi cũng muốn xuống dưới ấy để
xem, nhưng khi tôi đến đây rồi nhìn thấy số lượng KTG đến ủng hộ đông như thế này tôi thật sự rất vui
và xúc động, các bạn thật dễ thương và rất có TÂM với những việc làm từ thiện này cho nên ngày hôm
nay tôi sẽ cố gắng trình bày được hết tất cả những nhạc phẩm yêu cầu gửi đến từ các bạn... ”, sau đó Ca
Sỹ Tuấn Ngọc cũng đã quyết định ủng hộ lại cho chương trình một số tiền không nhỏ và hát tặng cho
KTG đến hơn cả chục nhạc phẩm trong suốt chương trình, Ca Sỹ Tuấn Ngọc cũng là người nói lời kết
thúc chương trình cùng lời hứa hẹn chắc chắn sẽ quay lại với KTG vùng Đông Bắc Hoa Kỳ qua show
ca nhạc kỳ sau của VINAHF, một lời hứa xuất phát từ Chữ TÂM.
Với Ca Sĩ Ngọc Anh, hãy nghe chị tâm sự với KTG: “… trong show của VINAHF kỳ này Ngọc Anh
nhận thấy mình hát còn hay
hơn cả trong live show của
chính Ngọc Anh bởi vì Ngọc
Anh thật sự xúc động với
sự nhiệt tình của quý khán
giả vùng Đông Bắc Koa Kỳ
đối với việc làm từ thiện
của VINAHF...” và “… việc
quay trở ra sân khấu đến 4
lần trong một show diễn là
một kỷ lục của Ngọc Anh
…” (chị đã trình bày đến
hơn chục nhạc phẩm trong
suốt chương trình), quan
sát cách chị nhiệt tình tạo
không khí sôi động trong
khán phòng, cách chị nhiệt
Ca Sỹ Ngọc Anh. Ảnh do tác giả cung cấp
tình đi cùng BTC gặp gỡ
các MTQ và ở lại với chương trình cho đến phút chót thì người viết có thể đoan chắc rằng mọi điều
chị tâm sự và thể hiện trong đêm diễn đều không nằm trong các điều khoản của hợp đồng với chương
trình, tất cả chỉ xuất phát từ chính Chữ TÂM của chị.
Với Ca Sỹ Nhật Minh, một nam ca sỹ có chất giọng ấm mượt theo đuổi dòng nhạc Quê Hương anh
là Ca Sỹ đến từ Trung Tâm Mưa Rừng, anh đã đồng
hành cùng với các chương trình ca nhạc của VINAHF
liên tục trong 5 năm trở lại đây và vẫn sẽ tiếp tục cộng
tác với VINAHF trong các kỳ tới như là một “thiện
duyên” của những người có TÂM với việc làm từ thiện.
Với Ca Sỹ Thu Hoài, một ca sĩ theo dòng nhạc Jazz
và Blue ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, một sắc màu khác
tăng thêm phần phong phú cho đêm diễn. Mặc dù chị
đến trễ bởi một chương trình khác, tuy nhiên chị vẫn
cháy hết mình cùng KTG với những với nhạc phẩm Ca Sỹ Ngọc Anh song ca cùng Ca Sỹ - MC Thái Hoàng.
đậm chất Jazz nhưng mang phong cách riêng của chị, Ảnh do tác giả cung cấp
chị có tâm sự rằng “ … với những chương trình từ thiện như thế này mình lại càng phải đến để ủng hộ
cho dù có xa đến mấy có trễ đến mấy đi chăng nữa và Thu Hoài đến đây cũng bởi vì cái TÂM đối với

những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình …”. Được biết
Ca Sỹ Thu Hoài tham gia các chương trình ca nhạc từ thiện của
VINAHF từ năm 2014 cho đến nay.
Với Melody Band, một music band khá nổi tiếng vùng Đông
Bắc Hoa Kỳ quy tụ nhiều nhạc công có kỹ thuật chuyên nghiệp
mặc dù việc chơi nhạc với họ chỉ là niềm đam mê và cũng chỉ là
nghề tay trái, tuy nhiên kỹ thuật hòa âm phối khí của họ rất điêu
luyện họ hoàn toàn có thể đáp ứng rất tốt tất cả mọi yêu cầu cao từ
các ca sỹ chuyên nghiệp với nhiều dòng nhạc khác nhau, họ đồng
hành cùng VINAHF qua rất nhiều show diễn từ thiện và lần này
cũng vậy họ đến phục vụ chương trình với một sự nhiệt tình hiếm
có bằng cả công sức và một phần đóng góp về tiền bạc không nhỏ
cho VINAHF. Một Chữ TÂM đồng nhất của tất cả các thành viên
trong Ban Nhạc.
Không thể không nhắc đến các Thiện Nguyện Viên (TNV)
những người đến với chương trình hoàn toàn bằng Chữ TÂM rất Ca Sỹ Nhật Minh. Ảnh do tác giả cung cấp
lớn, họ đã tin yêu vào VINAHF và đã đến để phục vụ trong
chương trình với những vai trò như tiếp tân, phục vụ ẩm
thực và sắp xếp dọn dẹp, họ là “Back Bone / Xương Sống”
của VINAHF (như lời miêu tả của anh Khiết về họ). Đặc
biệt là bộ phận ẩm thực, họ đã bỏ rất nhiều công sức để
chuẩn bị từ sớm nhiều món ăn truyền thống Việt Nam,
trong đó có nhiều món được các TNV đóng góp nhằm
tăng thêm số tiền gây quỹ từ việc phục vụ thức ăn trong
đêm diễn. Các TNV phục vụ trong bếp cũng là những
người rất yêu thích các Ca Nhạc Sĩ có mặt trong chương
trình, tuy nhiên khi chương trình diễn ra họ vẫn không rời
vị trí của mình để được thưởng thức như mọi người, họ
đến với VINAHF không chỉ với tiền bạc, thời gian và công
sức mà còn có cả sự hy sinh, xúc động khi biết được rằng
có những TNV đến từ Maryland và Delaware đã làm việc
liên tục trong 12 tiếng tại chương trình và họ về được đến
nhà khi trời đã hừng sáng. Với người viết, tất cả những
TNV là những Mạnh Thường Quân đáng trân trọng và
thầm lặng nhất, một điểm son có được trong các hoạt
động từ thiện của VINAHF
Bất cứ một chương trình biểu diễn nghệ thuật nào
cũng vậy, số lượng khán thính giả có mặt trong buổi diễn là thước đo cho sự thành công của chương
trình và có sự trao đổi rất rõ nét giữa bên mua là khán thính giả và bên bán là nhà tổ chức, tuy nhiên
trong các chương trình gây quỹ từ thiện của VINAHF
thì điều đó rất mờ nhạt bởi vì với sự tin tưởng của các
Mạnh Thường Quân (MTQ), uy tín cũng như kết quả
trong 15 năm hoạt động của VINAHF, các hoạt động
tổ chức các chương trình ca nhạc gây quỹ thường niên
của VINAHF là một dịp để các MTQ chung tay góp
sức với các hoạt động của hội, mọi sự trao đổi không
còn mang ý nghĩa quan trọng, và lần này cũng vậy
ngay sau khi nhận thông báo thời gian và địa điểm
của chương trình thì gần như ngay lập tức xuất hiện
rất nhiều MTQ liên lạc với BTC để tham gia ủng hộ Ca Sỹ Tuấn Ngọc và Melody Band. Ảnh do tác giả cung cấp
Ca Sỹ Thu Hoài. Ảnh do tác giả cung cấp

cho quỹ từ thiện, thậm
chí có những MTQ
đã đóng góp những
khoản tiền rất có giá
trị nhưng lại yêu cầu
được ẩn danh và cũng
không thể đến để
thưởng thức chương
trình, được biết số tiền
quyên góp có được từ
trước chương trình là
hơn 27k USD và nhiều
hơn cả số quyên góp
có được trong đêm
diễn, đó là những Chữ
TÂM rất lớn đang ẩn
danh. Người viết xin
Chụp ảnh lưu niệm của BTC với các Ca Nhạc Sỹ. Ảnh do tác giả cung cấp
phép được gọi chung
tất cả KTG có mặt trong buổi ca nhạc từ thiện ấy là MTQ bởi lẽ chương trình lần này không tổ chức
bán vé vào cửa và khán thính giả có khá nhiều sự lựa chọn một chương trình giải trí cuối tuần cho
mình cùng gia đình, tuy nhiên họ vẫn đến để ủng hộ và đóng góp cho VINAHF, số lượng 400 khán
giả và số tiền hơn 20k USD có được ngay trong đêm diễn đủ để nói lên sự thành công của nó, thật
xúc động khi nghe BTC xướng tên và số tiền ủng hộ (trong đó có rất nhiều phong bì yêu cầu được ẩn
danh) của các MTQ đến từ các tiểu bang như Virginia, Delaware, Maryland, Pennsylvania, New York,
Connecticut …, một sự cố gắng rất đáng được ghi nhận khi biết rằng ngay sau khi kết thúc chương
trình họ phải trở về trong đêm để kịp có mặt cho công việc của mình vào sáng thứ hai hôm sau, những
Chữ TÂM quá lớn. Sau chương trình, BTC tiếp tục nhận được những tờ check ủng hộ từ các nơi gửi
về và rất nhiều lời khen ngợi từ các MTQ về ý nghĩa cao đẹp trong các hoạt động của VINAHF, về sự
đầu tư kỹ lưỡng với chất lượng nghệ thuật tăng dần theo từng năm trong các chương trình ca nhạc gây
quỹ do VINAHF tổ chức, mọi người đều có mong muốn được tham dự thêm nhiều lần nữa để được
đóng góp và thưởng thức các chương trình có giá nghệ thuật cao như lần này. Rất nhiều ý kiến từ các
TMQ nói rằng họ rất vui vì đã có một quyết định đúng đắn khi đến với đêm ca nhạc của VINAHF chứ
không phải là một show ca nhạc nào khác! Những lời nói xuất phát từ CHỮ TÂM.
Bản thân người viết có mặt trong chương trình ca nhạc của VINAHF chỉ với tư cách là khách mời
và mặc dù đã tạm ngưng viết từ lâu, tuy nhiên sau khi tham dự chương trình kỳ này suy nghĩ cứ thôi
thúc phải viết ra một đều gì đó cho VINAHF, rồi khi chuyện trò với Anh Nguyễn Thanh Khiết về điều
này thì anh cho rằng có lẽ đây là một THIỆN DUYÊN cho những người Đồng TÂM có cơ hội được
gặp gỡ nhau và cùng nhau thực hiện những việc có ích cho đời. Bản thân tự nhận không đủ tầm vóc
để có thể đại diện cho những mảnh đời khó khăn đã, đang và sẽ cần đến sự trợ giúp từ các MTQ trên
toàn thế giới thông qua VINAHF, nhưng vẫn rất muốn bằng chính chữ TÂM của mình được thay họ
nói lên lời tri ân sâu sắc đến tất cả các Mạnh Thường Quân, các Thiện Nguyện Viên và đặc biệt là Tổ
Chức Nhân Đạo Việt Nam - VINAHF, nơi quy tụ những tấm lòng vàng với tình yêu thương đồng loại
vô bờ bến, những người không ngại khó khăn vất vả vẫn kiên trì tận tụy với công việc thiện nguyện.
Kính chúc tất cả các Mạnh Thường Quân, tất cả các Thành Viên của VINAHF vả Tất cả các Thiện
Nguyện Viên trong nước cũng như ở hải ngoại được dồi dào sức khỏe và dồi dào ơn phước được ban
tặng bởi các đấng bề trên để tiếp tục giúp đỡ và san sẻ cho những mảnh đời bất hạnh bị lãng quên đâu
đó trên khắp lãnh thổ Việt Nam.
Tháng 6 năm 2017
Daniel Ta – New Jersey USA

