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Kính thưa quý ân nhân,
Bao nhiêu ngày qua người Việt Nam tha hương hướng về
quê nhà với lòng thương xót lo âu cho người Việt Nam
khổ sở nói chung, người xứ Huế miền Trung nói riêng
đang hứng chịu cảnh khốn cùng đói khát sau cơn lũ lụt
mưa to bão lớn.
ROF cũng như những hội từ thiện khác, mỗi hội mỗi cách,
với ước mong đem lại sự ấm long và ấm bụng cho đồng
bào nạn nhân của Thiên tai.
Kính mời quý ân nhân xem chuổi Tường Trình của Đoàn
Sứ Giã Từ Bi Đại Diện ROF cứu giúp đồng bào miền
Trung trong cơn hoạn nạn.
ROF

Tạ ơn Trời Phật
Đoàn chúng tôi gồm 2 ni cô và 4 phật tử Liên, Thiện, Cường,
Quảng Hòa và tài xế Thuận khởi hành từ Hóc Môn, Saigon, lúc
5 giờ sáng ngày 20/10/2020, đến 4 giờ chiều hôm sau, ngày
21/10/2020 thì tới Huế. Xe 16 chỗ, người thì ít nhưng đồ đạc
thì rất nhiều, nào là bánh kẹo và hơn 1000 hũ mắm ruốc,
thuốc cảm, dầu nóng và những thức ăn đem theo cho cuộc

hành trình sẽ kéo dài 6 ngày đường. Những thứ khác như mền,
xà bông đều đã được gửi cước ra trước vì quá nặng.
Trước đó một tuần, tôi cùng thầy Thiện Thành ở Tịnh Biên, An
Giang đã thống nhất là sẽ phát 500 phần ở Quảng Trị và 500
phần ở Huế, ngoài những phẩm vật tùy tâm phát thì mỗi người
sẽ tự chi trả tiền mền là 29 triệu, gạo + mì là 90 triệu, tiền bỏ
phong bì là 250.000/phần. Tôi phát tâm làm mắm ruốc, mua
xà bông safeguard + cùng thuốc cảm cho 2 nơi. Đoàn cũng đã
liên lạc nhờ Sư Như Minh ở chùa Tây Linh dắt đoàn đi phát
quà.
7:30 sáng 22/10/20 hai đoàn đến phát 350 phần cho đồng bào
ở 2 huyện Hải Lân và Diên Sanh ở Quảng Trị.
10:00 sáng cùng ngày hai đoàn phát 150 phần cho đồng bào
huyện Hải Thượng, Quảng Trị
3:00 chiều cùng ngày, đoàn chúng tôi và đoàn thầy Thiện
Thành phát sinh tặng 220 phần quà cho đồng bào ở Thuận
Hòa, Hương Phong, Hương Trà, Huế. Mỗi phần gồm 250.000 đ
tiền mặt và 200.000 đ tiền gạo cùng nước tương, nước suối,
dầu ăn, bột nêm. Ở đây có nơi nước vừa rút, đường còn bùn
và có nơi nước chưa rút hết, còn cao đến gần đầu gối, đoàn
phải chở thực phẩm bằng ghe vào tận nơi phát cho dân. Đồng
bào nhận gạo mừng rớt nước mắt vì lúa trữ trong nhà bị ngập
nước đã nẩy mầm, cứ phải ăn sống mì gói suốt mấy hôm nay.
7:30 sáng 23/10/20 hai đoàn đến phát 250 phần cho đồng bào
Kế Môn, Phong Hải, Phong Điền, Huế
11:00 sáng 23/10/20 hai đoàn vào Hạ Cảng, Cao xá Hạ, Hương
Trà, Quảng Điền, Huế. Đường gập ghềnh, xe khó đi nhưng các
tài xế của cả hai đoàn đều cố gắng hết sức đưa đoàn vào tận
trong sâu.
2 giờ chiều cùng ngày hai đoàn về chùa Tây Linh, huyện Tây
Lộc, Huế, phát sinh tặng 50 phần phong bì 500.000 đồng cho

những người nghèo khó ở đây cũng bị lũ ngâm trên 10 ngày.
Rồi 2 đoàn chia tay.
9:30 sáng 24/10/20, đoàn chúng tôi cọng với chị Ty tháp tùng
về Đại Minh, Đại Lộc, Quảng Nam phát 200 phần quà gồm
gạo, mì, dầu nóng, thuốc cảm, bánh và phong bì 150.000 đ.
Những phần quà cuối cùng đã phát xong, đoàn bắt đầu ra về ,
đến 7:30 tối 25/10/20 thì tới chùa ở Hóc Môn.
Chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã thăm hỏi, đóng góp từ
những ngày chúng tôi bắt đầu khởi tâm đi cứu trợ, đến những
lúc chúng tôi đang trên đường đi, đang phát quà. Có những
hoàn cảnh này mới cảm được tấm lòng của quý vị hướng đến
người dân cùng khổ như thế nào, lo lắng cho từng bước cho
chúng tôi đến thế nào khi chúng tôi báo tin đang trên đường
về, và trên hết, xin muôn vàn tạ ơn trời Phật đã gia hộ trì cho
chúng con trong suốt cuộc hành trình không hề gặp trận mưa,
cơn gió nào cả, dù dự báo thời tiết luôn thông báo bão sắp
vào, mưa sắp đến.

Kính mời quý ân nhân cùng chúng tôi nhìn cảnh điêu tàn mà
người dân Xứ Huế phải gánh chịu hầu như hằng năm, qua
hình ảnh của “Chuyến đi cứu trợ “ của Đoàn Sứ Giã Từ
Bi/ROF
Kính mời quý ân nhân tiếp tục xem ũy lạo các nơi đính kèm.
Thành thật cám ơn
Trân trọng kính chào
Khất Sĩ Khải kính chuyển

Kính thưa quý ân nhân,
ROF có hỏi Sư Cô Có thể trở ra miền Trung một kỳ nữa được
không thì ROF vừa nhận được câu trả lời của Sư Cô Tụ Dung
Đoàn Sứ Giã Từ Bi Đại Diện ROF cho như sau:

Thứ Ba 10-27-20 ngày Cali
Thứ Tư 10-28-20 ngày Việt Nam
Anh chị kính,
Tối nay bão rất mạnh vào Quảng Ngãi, Phú
Yên, tình hình này chưa biết thế nào nên Tuệ
Dung chưa dám tính, tuy rất muốn để bão yên
ắng sẽ ra Huế, Quảng Trị điều nghiên xem nhà
nào cực khổ quá thì giúp họ sửa nhà hay giúp
tiền mua lúa giống.
Tuệ Dung

