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TÂM THƯ 

     Kêu Gọi Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung Năm 2020 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính gởi quý Phật tử và đồng hương; 

Như chúng ta đều biết trên các truyền thông điện tử, báo chí đã liên tục loan tải về bão lụt 

miền Trung năm 2020 đã kéo dài từ đầu tháng 10 đến đến nay, ở các Tỉnh miền trung Việt 

Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam cho đến Quảng Ngãi, Bình 

Định…Thương thay cho người dân miền Trung, cứ liên tục phải đối chọi với sự tàn phá 

của thiên tai bão tố, lụt lội. Người nông dân nghèo khổ đã mất đi rất nhiều gia sản. nhà 

sập, người mất, ruộng vườn hư hại, đường xá gián đoạn...đã gây nên biết bao nổi thống 

khổ cho người dân.   

Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, khi mà cuộc sống của tất cả mọi người đều đang bị ảnh 

huởng vì dịch bịnh toàn cầu covid 19, thì tình người và  những tấm lòng vàng, những bàn 

tay nhân ái của người dân tại hải ngoại lại mở ra để giúp đồng bào đang gặp khó khăn tại 

quê nhà là những gì đáng quí biết bao ! Món quà của ân nhân sẽ giúp những đồng bào 

đang lâm nạn cảm nhận được sự ấm áp của tình người trong cái giá lạnh của thiên tai để có 

đủ nghị lực vượt qua mọi thử thách trong cảnh ngộ bất hạnh, đói lạnh này. 

Kính thưa quý vị, 

Trước tình cảnh bi thương của đồng bào mình như vậy, chúng ta không thể làm ngơ. 

Trong tinh thần Từ Bi Cứu Khổ của Đạo Phật, Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam tại 

Houston, Texas xin cất lên lời kêu gọi đến tất cả quý đồng hương Phật tử gần xa, phát tâm 

đóng góp tịnh tài, kẻ ít người nhiều để chia sẻ với đồng bào trong cơn hoạn nạn. 

Quý vị phát tâm có thể đóng góp hoặc gởi ngân phiếu về địa chỉ sau đây: 

1) Từ Bi Foundation / Chùa Việt Nam 

10002 Synott Rd 

Sugar Land, TX 77498 

Tel/ 281 - 575 - 0910 

Memo: Cứu trợ lũ lụt miền trung 
 

2) Từ Bi Foundation (vùng Virginia / Washington DC) 

5257 Dunleigh Dr 

Burke, VA 22015 

Memo: Cứu trợ lũ lụt miền trung 
 

   Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường 
 

Houston, ngày 15 tháng 10 năm 2020 
 

Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt Nam 

Nay kính thông báo 


