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Kính gởi Quý ân nhân trong Hội Từ Thiện Từ Bi chùa Việt Nam - Texas - 
Hoa Kỳ 

Trước tiên, tôi xin đại diện cho chùa Phật Quang, Trà Ôn - Vĩnh Long có đôi 
lời gởi đến Hội Từ Bi - Hoa Kỳ. 

Thưa Quý ân nhân, 

Vừa qua, dưới sự giới thiệu của Sư cô Lệ Châu trong hội Từ Thiện Từ Bi, 
chúng tôi nhận được sự ủng hộ của Hội là có đoàn Bác sĩ về khám bệnh và phát 
thuốc miễn phí cho bà con ở khu vực chùa cũng như những bà con vùng sâu vùng 
xa, chúng tôi rất cảm kích và không biết nói gì hơn, bởi đây là lần thứ hai, Hội đã 
trở lại với bà con. Sau khi nghe chúng tôi thông báo, mọi người rất hớn hở vui 
mừng và chờ đợi. Xung quanh chùa, bà con cũng còn nhiều khó khăn, chủ yếu là 
làm ruộng, hoặc đi làm thuê làm mướn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, đôi lúc 
bệnh chỉ ra tiệm thuốc tây mua thuốc về uống cho đỡ đau nhứt rồi tiếp tục đi làm, 
ít ai có điều kiện đi bác sĩ khám bệnh. Vì vậy mà khi ngã bệnh thì là những căn 
bệnh khó trị, vì đã để qua lâu. Cho nên, nếu thỉnh thoảng có đoàn bác sĩ về đây 
khám bệnh, kịp thời phát hiện những căn bệnh và hướng dẫn họ cách điều trị bệnh 
như thế nào thì quả là quá quý, chúng tôi thật sự rất hoan hỷ.  

Thay mặt cho nhà chùa cũng như bà con xin chân thành cảm ơn Hội Từ Bi 
cũng như Quý ân nhân đã nghĩ đến và chăm lo sức khỏe cho những bà con còn gặp 
nhiều khó khăn trong cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện cho chúng tôi làm từ 
thiền, chia sẻ một phần nào đó nỗi vất vả khó khăn của bà con ở vùng nông thôn 
nơi đây.  Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc Quý ân nhân được nhiều sức 
khỏe, thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, gặp nhiều thuận duyên trong công việc 
để có đủ điều kiện tiếp tục công việc từ thiện của mình.  

Chùa Phật Quang, ngày 15 tháng 6 năm 2014 

TM. Trụ trì 

Sư Cô Thích Nữ Lệ An 
 


