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Huế, ngày 09 tháng 07 năm 2014 

Anh chị kính thương 

Số tiền 1.400 USD Anh chị gởi về chúng em đã chuyển 200USD đến Chùa Vĩnh Nhơn 

để giúp 2 trừơng hợp ngặt nghèo mà sư cô đang châm sóc, theo yêu cầu của anh. Hai 

gia đình và quý Sư Cô rất vui và nhờ chúng em chuyển lời kính cám ơn Anh chị và 

nhóm. Còn 1.200 USD chúng em sẽ báo cáo sau nùa lễ Vu Lan. 

Kính thưa anh chị, 

Số tiền  1.000 USD Anh chị gởi trong dịp Đại Lễ Phật Đản 2558, (tháng 5-2014) chúng 

em đã cùng nhóm tổ chức như sau: 

2.       Cho 56 cháu mù ăn bún + bánh kẹo + vật dụng  Tổng cộng : 2.000.000 đ 

3.       Tặng 40 hộ tàn tật ở Thủ Lễ, mỗ hộ 200.000 đ   Tổng cộng : 8.000.000 đ 

5.       Cho 460 bệnh nhân Trại Tâm Thần  : Tổng Cộng. 4.000.000 đ 

6.       Cón lại nhóm và chúng em đi từng nhà một tặng cho 54 hộ tàn phế, bệnh tật, già 

cả neo đơn ở nhiều nơi mỗi hộ 150.000 đ             Tổng cộng:  8.100.000 đ 

Chúng em vừa nhận được 1.300 USD gởi về. Anh chị thương và lo cho chúng em 

nhiều quá, chúng em rất xúc động. Chúng em sẽ cố gắng tu tập tinh tấn hơn và giữ bồ 

đề tâm kiên cố để xứng đáng với tình thương mà anh chị đã dành cho, Số tiền 1.300 

USD theo đề nghị của Anh chị thì số tiền này nên để dành cho những bệnh nhân thiếu 

máu hoặc nghèo đau ốm nặng không thuốc thang. Điều này rất hay, nhưng thưa anh 

chị số tiền trước đây anh chị gởi về để lo cho việc này vẫn còn nhiều. Nhóm biết tiền 

bên đó gởi về từ thiện, Hội và Anh chị kiếm ra rất khó nên làm việc gì chúng em cũng 

cân nhắc thật kỹ . Khi nhận được tin có bệnh nhân nghèo thiếu tiền mua máu hay mổ 

chúng em đã tìm về tận nhà để xem tình hình hoàn cảnh gia đình đó trước khi thực 

hiện giúp đỡ. Mấy tháng nay gia đình của các Anh Bính, Song, Thưởng, Mừng bên kia 

gởi về cũng giúp đỡ theo kiểu đó, nên khi có trường hợp khó khăn nào xảy ra thì mỗi 

người trích một ít giúp cho họ số tiền đôi khi lên đến vài triệu (100 đến 200 dollars). 

Hội và Anh chị đã cho cả nhóm có rất nhiều hạnh phúc trong chuyến đi này.  

Thưa Anh chị, số tiền anh chị gởi về để lo cho việc cứu giúp bệnh nhân nghèo ( số 8 

)theo ý anh chị vẫn còn nhiều ( 15.200.000 đ ) . Người tàn tật, bệnh hoạn, già cả neo 

đơn còn cần sự giúp đỡ của anh chị và Hội rất nhiều. Mặc dù dưới nắng gắt 39 độ C 

chúng em vẫn tổ chức sinh hoạt từ thiện bình thường, không những không thấy mệt mà 

còn nhờ ơn Phật, nhờ năng lượng từ tâm của Hội và của Anh chị chúng em thấy sức 

khoẻ ngày càng thăng tiến hơn lên. Bệnh tình em cũng đã bớt rất nhiều. 

Danh sách những bệnh nhân nặng nghèo được nhóm tiếp tục tặng quà 



Hai lần trước dẫ tặng 24 xuất với số tiền 11.700.000 đ 

Đợt 3 tặng 8 xuất gồm ; 

1.       Cháu Nguyễn Viết Đức ( 5 tuổi )  

Đ/c : 22/173 Phan Đình Phùng, Huế 

Bệnh nước trong thận, nằm viện không có tiền mổ tặng 500.000 đ 

2.       Hồ Thị Mỹ Linh ( 14 tuổi ) 

Đ/c : 38/320 Bạch Đằng Huế 

Bảo sập nhà, giúp cha lợp lại nhà ngã xuống hồ chết  tặng 200.000đ 

3.       Sư chú Đoàn Công Phú, tu tại chùa Diệu Đế bị lao phổi nhà nghèo tặng 200.000 

đ 

4.       Một người chết ở Xã Quảng An, thuyền chìm 5 người, cứu được 4, một người 

chết, rất nghèo tặng 300.000 đ 

5.       Dương Thị Khánh Vân ( 29 Chu Văn An, Huế ), nằm ở Khoa sản Bệnh Viện Huế 

sinh con,nhau mắc cứng ở tử cung phải mổ gấp nhưng không có tiền, nhà rất nghèo 

tặng 500.000 đ 

6.       Chị Châu ( lo việc nấu ăn trong nhóm ) lũng bao tử, mổ khối u ở tử cung tặng 

400.000 đ 

7.       Võ Tú ( 26 Thánh Gióng, Huế ) Lủng bao tử, đang nằm viện không có tiền mổ 

tặng 500.000 đ 

8.       Bạn nghèo của Anh Phùng ( Thôn Thế lại, Huế ) chết không có tiền mua hòm 

tặng 500.000 đ 

                                           Cộng 8 xuất : 3.100.000 đ 

                                           Quỹ còn lại : 15.200.000 đ 

Cho chúng em gởi lời thăm sức khoẻ Quý Anh chị trong Hội. Có dịp nào lại về thăm 

Huế, ai cũng nhớ anh chị hết 

Lạy cầu ơn chư Phật, chư vị Bồ tát gia hộ cho quý Anh Chị trong Hội, Anh chị và gia 

quyến có được thật nhiều sức khoẻ , an vui và hạnh phúc để tiếp tục trợ duyên cho 

nhóm , chúng em và cùng chúng em giúp đỡ cho những người bệnh tật già yếu neo 

đơn 

Kính thư 

Chúng em 

Bữu Tú - Hằng Nga 


