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Kính thưa quý anh chị em ROFer, 

Kính thưa quý ân nhân, 

 

ROF có tìm hiểu nơi nào ở đâu, và độ tàn phá như thế nào? Ni sư Như Minh Trụ 

chùa Tây Linh trả lời, bằng Văn, bằng Thơ và vài tấm hình tượng trưng như sau, 

 

Văn, 
Trong vòng chỉ hơn 3  tháng qua, các cơn lũ và bão liên tiếp đã gây thiệt hại về 

người và của tới đồng bào miền Trung và Bắc Bộ. Biết bao gia đình nhà tan cửa 

nát. Sự nghiệp gầy dựng bao nhiêu năm, trải qua một cơn bão lũ, giờ chỉ còn lại 

mảnh đất hoang tàn. Cuộc sống của người dân vùng lũ hết sức khó khăn vì tài sản, 

đất canh tác, hoa màu bị ảnh hưởng nặng nề. 

Đứng trước nỗi khó khăn của đồng bào bị thiên tai bão lũ, chúng tôi dự kiến sẽ trao 

tặng 2.000 phần qùa, trị giá mỗi phần 500.000 đồng tại các tỉnh Nghệ An, Thanh 

Hóa, Hòa Bình, Yên Bái để giúp đỡ, xoa dịu đi phần nào nỗi đau quá lớn của đồng 

bào vùng lũ lụt, giúp khắc phục hậu quả sau thiên tai. 

 

Thơ, 
Nhìn qua màn ảnh truyền hình, 

Bão lũ tàn phá dân tình khổ đau. 

Xin bà con hãy cùng nhau, 

Chung tay góp sức kịp mau cứu nàn. 

Quảng Bình,Hà Tĩnh, Nghệ An, 

Thanh Hoá, Yên Bái, ngập tràn nước sâu. 

Lũ về hư hại hoa màu, 

Nhà trôi, người chết, xót đau dân tình. 

Hoà Bình, Sơn La, Ninh Bình, 

Đồng bào đang đợi cứu tinh lúc này. 

Máu chảy ruột mềm, (xin hãy) tiếp tay, 

Cứu trợ khẩn cấp, những ngày khó khăn. 

Gạo, tiền, mền chiếu, thức ăn, 

Giúp dân vùng lũ, an tâm phần nào. 

Thích Nữ Như Minh 

 

 

 

Hình, 



   
 

  
 

  



 
 

 



 
 

 
 



Kính thưa quý anh chị em và quý ân nhân,  

 

Đợt 1 này vì quá gắp rút, ROF chỉ góp phần vào đợt cứu trợ quy mô hằng tỷ đồng 

VN do Ni Sư Như Minh Chùa Tây Linh, Tĩnh Thừa Thiên chủ xướng, ROF không 

có phần chủ động, ROF chỉ đóng góp có 800.00 cho Đợt 1 này.  

 

Đợt 2 theo như lời của Ni Sư Như Minh là phần cứu đói, hoa màu hư hại không có 

lợi tức, không có vốn để tái lập cuộc sống, ROF rất thận trọng đang nhờ Đại Diện 

của ROF tại Huế cho ý kiến để xử dụng số tiền 3,600.00 mà ROF vừa xin được.  

 

ROF sẽ tường trình đầy đủ khi có kết quã. 

 

Thành thật cám ơn, 

 

Trân trọng kính chào, 

 

ROF 


