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Kính thưa quý ân nhân, quý Bác cùng quý anh chị ; 
 
Có lẽ không ai có thể cầm lòng được khi nghe tin ‘Đại Hồng Thuỷ tại Phú Yên’. Bài tâm sự 
của Hàng Chức Nguyên cũng đã nói lên nỗi niềm của mỗi chúng ta khi nghe tin bão lụt tại 
quê nhà.   Trong khi kinh tế nước Mỹ cũng đang gặp nhiều khó khăn, dân chúng nước Mỹ 
thậm chí cũng có rất nhiều người sống trong cảnh không nhà, không cửa… người dân Việt 
chúng ta đã luôn luôn mở rộng lòng từ, hướng về đồng bào đang gặp khó khăn bởi thiên tai, 
cố gắng dành giụm để có chút quà gởi về giúp đồng bào vùng bị lũ lụt do cơn bão số 9 và 11 
gây ra. 
 
Lá thư kêu gọi cứu trợ bão lụt của Từ Bi gởi ra hơi trể, nên cuộc vận động cũng có phần bị 
ảnh hưởng.  Thiện nguyện viên Từ Bi chỉ có tấm lòng dấn thân phụng sự ; và chỉ biết cầu 
nguyện và cầu nguyện.   Vì cần có thời gian để quyên góp cứu trợ, nên cuộc cứu trợ của Từ 
Bi thường chọn những vùng ít hoặc chưa có ai đến, để đi phát quà.  Cho nên món quà của Từ 
Bi rất có giá trị với người dân đang gặp khó khăn tại các vùng lũ và đôi khi lại bị liên tục 2 
lần trong mùa lũ.  Thời gian qua, đã có rất nhiều hội đoàn trong và ngoài nước phát quà giúp 
dân vùng lũ lụt do cơn bão số 9 gây ra.  Nhưng rất ít hội đoàn phát quà cho các em nhỏ dù 
nhu cầu các em cần được giúp đỡ cũng rất khẩn cấp. ‘ Con chỉ muốn đi học’  đó là sự cầu xin 
của các em vùng lũ, nhưng sách vở, quần áo đã bị trôi hoặc hư hết.  Chúng tôi thiết 
nghĩ : ‘Con cái được yên ổn thì cha mẹ mới yên lòng xây dựng lại sự nghiệp.’ Nên Từ Bi đã 
quyết định tặng 1700 phần quà gồm áo ấm và vở cùng bút viết cho học sinh tại vùng Quảng 
Trị (7 trường, 605 phần), Huế (2 trường, 250 phần), Quảng Ngãi (370 phần) và Kontum (373 
phần)… Trị giá mỗi phần quà là 3.5-4$ U.S (áo lớn giá tiền cao hơn).  Gần đây, chúng tôi lại 
phải lên chương trình giúp áo ấm cho 300 phần học sinh tại Đắc Lắc, bi thiệt hại do cơn bão 
11 gây ra.  Vì sự thiệt hại nặng nề và nhu cầu khác nhau nên Từ Bi đã có 3 chương trình : cứu 
áo ấm và vở ; phát phẩm vật và chương trình xây nhà tình thương. Ân nhân cho phần nào thì 
thực hiện phần đó.  
 
Lo cứu trợ trận bão số 9 chưa xong thì cơn bão số 11 lại đến. 6 giờ sáng đang làm việc chuẩn 
bị cho cuộc cứu trợ học sinh thì Từ Bi nhận dược email chat của Sư Như Minh. 
Sư viêt : ‘LD ơi, miền Trung mình lại ngập chìm dưới biển nưóc nữa rồi.  Dân mình sao 
mà khổ liên miên.  Sư đang dự định đi cứu trợ 3 vùng ở Phú Yên, nơi mà bị thiệt hại nặng 
nề nhất do trân bão 11 gây ra.’  Ai mà đã có nhân duyên làm việc từ thiện với Sư thì sẽ 
thương Sư lắm. Cuộc đời của Sư là sự hiến dâng, phụng sự cho chúng sinh. Sư luôn xả thân đi 
khắp nơi để cứu giúp các vùng bị thiên tai. LD hỏi Sư : ‘bão mới bị, tiền đâu mà Sư đi cứu 
trợ ? con kêu gọi cả 3 tuần nay mà chưa đủ ngân quỷ đi phát quà cho các em học sinh mà con 
không dám lên tiếng… Sư trả lời: ‘Sư đang mượn tiền của các chương trình từ thiện khác.’  
(Thật ra Từ Bi cũng đã từng làm như vậy, cứu mạng người đã rồi từ từ trả nợ sau. Sư liều 
thiệt !!!)  Làm từ thiện mà không liều thì không được. Nhưng hình như lúc nào cũng có Phật 



gia hộ.  Thầy Viên Trí nói : ‘Ai mà để Sư đi làm từ thiện mà phải vay nợ’, nên LD bèn nghĩ ra 
cách : ‘ Hội Từ Bi và hội Pháp Hoa hợp lại để giúp Sư, thanh toán phần nợ còn lại của Sư là 
150 triệu VND (8,320$).’ để Sư có thể thành tựu chuyến cứu trợ này mà không phải lo toan. 
Ngày 8/11/09 đoàn đi cứu trơ 1000 phần quà cho 3 xã Sông Cầu, Huyện Tuy An và huyện 
Đồng Xuân tỉnh Phú Yên.  Mỗi phần trị giá 220,000 VND. Chúng con cầu chúc Sư và đoàn đi 
được bình an và ngưòi dân vùng lũ sẽ hạnh phúc lăm khi đón nhận những món quà này vì đây 
sẽ là một trong những hội đoàn đi phát quà đầu tiên cho trân bão 11.  Nhất là các hội đoàn từ 
thiện đã liên tục phát quà cho nhiều tỉnh do trân bão số 9 gây ra, nay ngân quỹ đã cạn dần… 
Nay Từ Bi Foundation đang lên chương trình để đi cứu trợ những vùng bị ảnh hưởng nặng nề 
do trận bão số 11 gây nên.   
 
Chuyến đi phát quà áo ấm của Từ Bi với vùng Kontum đã không đơn giản như đoàn suy nghĩ.  
Từ Bi chuẩn bị phát 373 phần quà cho các em học sinh.  Bên VN là ban ngày thì ở Mỹ là ban 
đêm, nhưng khi làm từ thiện thì không còn khoảng cách bởi thời gian.  Vậy là LD cả đêm 
không ngủ khi đoàn đi phát quà ở Quảng Trị : Triệu Phong cùng 6 xã lân cận; và Kontum.  
Điện thoại liên tục kêu… vì chưong trình gặp một vài trở ngại.  Thầy Nhuận Phưóc và đoàn 
từ Buôn Mê Thuộc lái xe đến Kontum, nhưng xe không thể nào vào xã Đắc Na được.  Đưọc 
hội chữ thập đỏ Tiền Giang thông báo tin tức về khó khăn của vùng Kontum sau khi họ đến 
đó phát quà.  Kontum là nơi đã bị thiệt hại nặng và đường xá bị hư hại nhiều và lại cách trở 
nên Từ Bi rất muốn đến đó để quan sát tình hình.  Bao nhiêu lần cố gắng thì bấy nhiêu lần thất 
bại, đi một đoạn lại nằm 1 đoạn. Thầy hỏi : ‘LD ơi, tính làm sao đây ?’ Tuy nhiên Thầy cũng 
đã có câu trả lời.  Không muốn đánh mất niềm tin của người dân vùng Tây Nguyên, niềm tin 
của ân nhân tại Hoa Kỳ, và nhất là không muốn các em học sinh thất vọng, nên Thầy đã quyết 
định đi tiếp.  Quý Thầy đã quyết định đi xe ôm và mang theo 30 phần quà theo và 3 phật tử ở 
lại xe giữ quà.  Hành trình dài đăng đẳng và sẽ là những hình ảnh khó quên cho quý Thầy. 4 
tiếng đồng hồ vừa đi xe ôm (xe honda 2 bánh) và vừa đi bộ vì có những đoạn đường rất xấu.  
Đến nơi, Thầy đã gọi cho LD báo tin mừng. Thầy nói : ‘Mừng vì quý Thầy đã đến nơi đến 
chốn bình an, nhưng thật não nùng vì cả làng không còn gì để xem cả.  LD về đây mà coi. Cả 
tháng nay người dân trong vùng chưa nhận được sự giúp đõ của hội đoàn nào cả (ngoại trừ 
của chính phủ) vì đường xá quá khó khăn, hội đoàn nào cũng bó tay, đến đó là không đi tiếp.  
Dân chúng coi như là bị cô lập.  Tội nhất là người dân họ không còn niềm tin nữa, họ bảo 
người Kinh nói xạo. Cứ hứa đến cho quà hoài mà không thấy ai cho cả. Bây giờ lại nghe hứa 
tiếp..’  
 
Hai thầy trò nghẹn ngào và đã đồng ý là sẽ gởi lại quà cho nhà trường để nhờ nhà trường 
chuyển lại, nhưng với điều kiện là chữ thập đỏ và nhà trường sẽ viết thư chứng nhận đã nhận 
quà và lá thư cám ơn của nhà trường đã tiềp nhận đủ 373 phần quà do Từ Bi gởi tặng.  Bên 
cạnh đó, trường cung cấp cho Từ Bi danh sách học sinh được tiếp nhận quà.  Có lẽ quý vị 
cũng đang muốn biết làm sao để mang quà vào làng. Thầy nói là phải nhờ nhà nước giúp 
chuyên chở vào. Có đoạn đi xe, có đoạn đi bộ… Địa phương đã hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ 
này cho Từ Bi.  Từ Bi cũng đã theo dõi và được biêt quà đã đưọc chuyển đến tận trường ngày 
thứ bảy.  Thứ hai này học sinh toàn trường sẽ được mang vào những chiếc áo ấm mới và sẽ 
được vở để đi học.  Đoàn rời Kontum tuy mệt nhưng vui vì vượt qua một cơn thử thách với tự 
thân.  Sáng nay LD gọi điện hỏi thăm thì hình như quý Thầy đã ngã bệnh,  nhưng ai cũng hứa 
là sẽ cố gắng trở lại.  Từ Bi đang cố gắng xem tình hình để có thể cố gắng tổ chức 1 buổi đi 
cứu trợ phẩm vật tại vùng này.  LD ước chi có đủ phước duyên để được cùng đoàn tham dự 
chuyến cứu trợ này. Càng gian nan thì sự dấn thân của Từ Bi mới càng có giá trị, vì đây là 
một sự thử thách, những bước thang để cho người phát tâm thực hành bồ tát đạo.   
 



Cho đến nay Từ Bi tại Virginia đã thâu nhận được 15,040$ cho chương trình cứu trợ bão lụt. 
Như đã thông báo, chương trình phát quà học sinh vùng lũ được thành công là do sự hợp tác 
với Trường Việt Ngữ Thăng Long, hội cựu học sinh Marie Currie 85-88.  Tuần qua, đã có rất 
nhiều sự mầu nhiệm khiến cho Từ Bi có được ngân khoản này.  Một số anh chị đã đi quyên 
góp cùng bạn bè và gia đình và trao chuyển đến cho Từ Bi.  Mặc dù bận rộn với chương trình 
cứu trợ nhưng Từ Bi vẫn liên tục thực hiện các chưong trình từ thiên của Từ Bi. Từ Bi cũng 
đã tiếp nhận được tiền ủng hộ cho chưong trình học bổng (1,460$) và từ thiện (2800$) của 
quý ân nhân.   
 
Tuần qua, cụ bà Nguyễn Thị Lý, pháp danh Diệu Thuần đã qua đời và gia đình đã chuyển đến 
cho Từ Bi một số tiền gởi LD đi làm từ thiện. Nghe gia đình nói đây là lời di chúc của Cụ.  
Chủ nhật ngày 8/11/09 là ngày tiễn đưa Cụ về bên kia thế giới, nên Từ Bi đã liên lạc bên Việt 
Nam mua quần áo để phát cho dân vùng lũ tại Phú Yên. Xin hồi hướng để cầu nguyện cho 
hương linh cụ được Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc. (Thầy Viên Trí sẽ hướng dẫn đoàn phật 
tử tại Việt Nam đi phát quà tại vùng sâu vùng Phú Yên vào ngày 14/11/09. (ngân quỹ phật tử 
tại VN đóng góp). Từ Bi sẽ góp phần mua vở phát cho học sinh và phát áo quần cho dân 
chúng trong vùng).     
 
Mặc dù Sư Như Minh đã đại diện Từ Bi đi phát quà tại Phú Yên. Nhưng sự thiệt hại quá nặng, 
nên đoàn Từ Bi sẽ nghiên cứu tình hình sau chuyến cứu trợ của Thầy Viên Trí.  Nếu thấy 
cuộc sống dân chúng còn gặp khó khăn nhiều Từ Bi sẽ lên chương trình cứu giúp.  Cuộc cứu 
trợ kế tiếp của Từ Bi sẽ giúp Kontum xã Đắc Na.  Và dân chúng vùng Gia Lai cũng đang gặp 
khó khăn khi xúc vật trong vùng đã bị chết đến 90% và đó là nguồn sinh sống của họ.  Có thể 
Từ Bi không phát thực phẩm mà giúp họ có điều kiện mua lại xúc vật.  Tóm lại, chương trình 
từ thiện cần phải rất linh động. Chúng ta cần phải cung cấp đúng nhu cầu mà người dân địa 
phương đang cần, phải không quý vị ! 
 
Từ Bi xin trân trọng cám ơn quý ân nhân, quý anh chị đã luôn có niềm tin vào Từ Bi và luôn 
ủng hộ khiến cho Từ Bi có ngân quỹ để giúp dân nghèo tại quê nhà.  Tất cả mọi sự cố gắng 
của Từ Bi, của quý ân nhân, của mọi người đều là vì dân nghèo ở quê nhà. Từ Bi xin đuợc 
tiếp tục đón nhận sự đóng góp của mọi người.  Mỗi lần đi phát quà là một lần khó và sự mất 
mát của người dân quá lớn, năm nay Từ Bi sẽ phát quà trị giá 20$ cho mỗi gia đình.   
 
Nguyện hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh luôn được sống trong an lành và 
hạnh  phúc. Nguyện cho đất nước Việt Nam cùng các vùng lân cận được chấm dứt cảnh bão 
lụt. Nguyện cho người đói được no cơm, ấm áo và dân chúng vùng lũ sẽ mau có  
được cuộc sống ổn định.   
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