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Anh chị kính, 
Lâu nay tình hình dịch bệnh ở Saigon quá căng. Để ngăn mầm dịch từ 
người dân lây lan, mọi phương tiện giao thông bị hạn chế, xe cộ 
muốn đi từ quận này sang quận khác hay người dân muốn đi từ hẻm 
này qua hẻm khác cũng gặp khó với các chốt chặn. Việc mua quà để 
phát cho người nghèo của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng : gạo, bún 
gạo, nui, dầu ăn, khẩu trang v.v. được mua với số lượng lớn là 500 
phần thường kéo từ một đến hai tuần mới đến được chùa vì khi thì 
không có hàng, khi thì không có tài xế hội đủ điều kiện mà giấy xét 
nghiệm Covid là quan trọng nhất. Lần này, khi món hàng cuối cùng là 
nui (noodle) đến chùa vào tối 21/8, chúng tôi đang dự tính đi phát 
ngày 23/8, thì lệnh giới nghiêm chặt chẽ được ban phát. Chúng tôi 
đành phải bảo quản số hàng, đợi đến 15/9 vài nơi được nới lỏng mới 
bắt đầu đi phát. 
 
Do sợ lây nhiễm, chỉ có 2 sư cô Tuệ Nguyên + Tuệ Đạo được đi phát 
quà. Xã cử người đã được chích ngừa và xét nghiệm virus 3 ngày một 
lần đến chùa chuyển quà lên xe ba gác máy rồi đi cùng 2 sư cô đến 
từng chốt của một tổ mở khóa cho xe chở hàng qua xong liền khóa 
chốt lại rồi đến chỗ thoáng gọi đồng bào ra nhận quà. Từng tốp từ 5 
dến 10 người (có khi chỉ 1, 2 người) được ra nhận quà rồi tốp khác ra 
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nhận tiếp, khi phát xong tổ này thì đoàn lại ra khỏi chốt của tổ đó, 
đến chốt khác cũng làm tương tự như vậy, vì thế thời gian phát quà 
kéo đến mấy ngày, chưa kể phải tạm ngưng 2 ngày để mua thêm dầu 
ăn, gạo, khẩu trang, v.v. Nhiều người nhận quà mừng đến phát khóc, 
suốt mấy tháng nay ở nhà căng thẳng không có lương vì không đi 
làm, chút quà tình nghĩa quá ấm lòng ! Đặc biệt là chiều 18/9, lúc 
mấy cô đi phát quà ở tổ trên thì trời nắng, khi trở về tổ ở gần chùa 
thì trời bỗng mưa lớn, các cô chạy nhanh về chùa dựng mấy tấm bạt 
che quà trong khi anh tổ trưởng tức tốc gọi người dân ở đấy chạy 
đến chùa xếp hàng nhận quà. Thế là con đường chùa lâu nay không 
một bóng người bỗng có sinh khí với đoàn người xếp hàng thật dài ! 
 
Chân thành cảm niệm công đức nhiệt tình của tất cả quý vị đã thăm 
hỏi, hỗ trợ chúng tôi qua nhiều cách, cùng chúng tôi đem niềm vui 
đến mọi người với những món quà đầy ý nghĩa trong mùa đại dịch, vì 
ngoài những thực phẩm đến tận tay người dân như vừa nói ở trên, 
chúng tôi còn kịp thời giúp các khoa hồi sức ở một vài bệnh viện 
tuyến đầu điều trị Covid-19 những tấm nệm chống lở loét cho các 
bệnh nhân, những bộ quần áo bảo hộ và những khẩu trang đặc biệt 
cho các bác sĩ. Hơn lúc nào hết, khi mà mạng sống con người quá 
mong manh trước cơn đại dịch, sự san sẻ của quý vị đã làm cho 
chúng tôi cảm nhận được tình người cao quý. Nguyện cầu chư Phật 
gia hộ tất cả quý vị được mạnh khỏe, bình an, lòng từ bi ngày càng 
rộng lớn. Xin thành tâm tri ân anh chị và quý Hội. 
 
Tuệ Dung 
 
Tổng số quà phát được 3 ngày 15+16+18/9/21 : 201 phần quà nhà 
trọ và 874 phần quà người nghèo. 
 
Một phần quà nhà trọ gồm : 10 kg gạo, nửa kg bún gạo, 1 kg nui, 1 
gói bột nêm, 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn, 1 hộp khẩu trang 
 



Một phần quà người nghèo gồm : 10 kg gạo, nửa kg bún gạo, 1 kg 
nui, 1 gói bột canh, 1 chai nước tương, 1 chai dầu ăn, 1 hộp khẩu 
trang 
 

 

 

Sau đây kính mời quý vị xem hình ảnh của những người can đảm nơi tuyến 

đầu, không biết giờ phút kế tiếp số mạnh mình như thế nào đối với mấy con 

vít (virus)  nhưng vẫn xong pha làm việc quên cả thân mình để cứu đói, thật 

đáng kính phục.  
 

 

 

 

Chuẩn bị 
 

 

 





 

 







 
 

Phát Quà Cứu Đói 

















 

 
 

 



























 
 

Cám ơn Người, Cám ơn Lòng Vị Tha, Cám ơn lòng Can đảm, Cám ơn Lòng Hy 

Sinh, của Đoàn Sứ Giã Từ Bi. 

Thank you for helping many people to restore their lives and find hope. 

Sincerely, 

Trân trọng 

 

ROF Kha ̉i 

 


