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Tháng 8 năm 2021 
 

Ngày 23 tháng 8 năm 2021 

  

Anh chị kính, 
 

Từ những ngày 8/8/21, 10/8, 11/8, 12/8 đến 13/8/21 các cô trong chùa đã chia 

nhau đi phát 465 phần 10 kg gạo, 2 kg nui (noodle), 2 gói bột nêm, 1 chai dầu 

ăn, 1 hộp khẩu trang cho những người ở khu nhà trọ ở các ấp Thới Tây 1, Thới 

Tây 2, Tân Hòa, Tân Thới 1 xã Tân Hiệp và những người nghèo ở xã Nhị Bình. 

 

Các hãng mì mà chùa hay mua để phát quà đang ngưng hoạt động, phần vì các 

nhân công không muốn ở lại xưởng, không được về nhà suốt thời gian dài để 

sản xuất nhằm tránh đi lại dễ lây bệnh dịch, phần vì không nhập được nhiên liệu 

để chế tạo mì, nên lần này chùa đã mua nui kèm bột nêm để thay thế. 

 

Do sợ lây nhiễm nên đến mỗi khu nhà trọ, đoàn hỏi có bao nhiêu hộ rồi xếp quà 

trước cổng trong khi dân đứng chờ, sau đó đoàn đứng ra một bên để dân tự đến 

bưng phần quà của mình về. Đó là những gia đình vừa rời quê đến thành phố 

tìm việc làm chưa được bao lâu thì thành phố bị dịch tăng cao đưa đến cách ly, 

họ đành bó gối trong căn phòng thuê nhỏ bé chịu đựng thiếu thốn trong ngột 

ngạt, nóng bức. Nhận được quà của chùa họ mừng phát khóc vì lâu nay là người 

tạm trú ít được ngó ngàng tới. 

 

Có trường hợp mấy chục người rất khó khăn ở xa chùa lâu nay không được 

giúp đỡ, người ngoài khu phố trong những lần đi khảo sát dân số biết được bèn 

xin đưa đoàn đi tặng cho họ những phần quà này. 
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Đoàn cũng không quên dành 35 phần quà kèm bánh kẹo, sữa, trứng, rau cho 

những bé có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân không có việc làm, có mỗi cái xe 

tốt nhất đã phải bán ! 

 

Lại có chuyện đặc biệt là sáng ngày 14/8, một người trồng rau trong xóm  đến 

nài nỉ chùa mua giúp cho mấy trăm ký rau cải ngọt hái rồi mà không đem đi bán 

được vì không có xe chở đi, và bản thân anh ta cũng không được qua mấy cái 

chốt canh trong giai đoạn cách ly này. Thế là chùa lại có dịp giao cho các cộng 

sự đem đi phát rau cho các người dân ở đây, trong thời gian mua được bó rau là 

cả một vấn đề. 

 

Chân thành tri ân tất cả quý vị đã hết lòng phụ giúp đoàn có phương tiện san sẻ 

cùng người dân trong suốt thời gian khốn khó này. Tình người của quý vị đã kịp 

bắc những nhịp cầu cho người ngặt nghèo được bước qua cửa ải trầm kha. Cầu 

nguyện chư Phật gia hộ cho quý vị được mạnh khỏe, vạn an. 

 

Tuệ Dung 
 

 

 

 









 



 
 

 

 

 







 
 

 

















 
 
ROF xin chân thành cảm tạ những tấm lòng đầy tình người đã giúp cho ROF thực 
hiện được việc làm cứu đói trong hoàn cảnh đại dịch khó khăn này. 
 
ROF xin chân thành cảm tạ Sư Cô Tuệ Dung-Đoàn Sứ Giã Từ Bi đã không ngần 
ngại có mặt khắp nơi, trong phạm vi khả năng của mình để cứu đói. Cái khỗ là ở 
chỗ mình không có được tự do kế hoạch việc làm cứu đói của mình mà phải lệ 
thuộc vào quá nhiều lịnh cấm. 
 
Xin gửi quý ân nhân một vài hình ảnh để biết cách khỗ khác nhau, và cách giúp đở 
gian nan cũng khác nhau, tất cả đều tùy cơ ứng biến. 
 
Kính chúc Thân Tâm an lạc 
Kính chào, 
 

ROF Khải 
 
 


