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THÔNG TƯ 
 

V/V CỨU TRỢ NẠN NHÂN LŨ LỤT MIỀN TRUNG 2020 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng - Ni, 

 Kính thưa Quý Đồng Hương Phật Tử, 

Tin tức từ báo chí và các nguồn tin từ các trang mạng Việt Nam toàn cầu cho biết mưa lớn và lũ lụt 

tàn khốc đã tràn ngập khắp các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ Việt Nam (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 

Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên) từ ngày 07.10.2020 cho đến cao độ với mực 

nước dâng cao 8 mét, là ngày 12.10.2020, khiến cho 17 người thiệt mạng và trên 20 người bị mất tích, cùng 

với hơn 100 nghìn ngôi nhà và trường học, công sở bị hư hại. 

Lũ lụt cũng làm cho hàng nghìn trụ điện bị gẫy đổ khiến nhiều thành phố mất điện, ngưng trệ các 

sinh hoạt và người dân phải sống trong bóng tối mấy ngày đêm liên tục, cũng không thể liên lạc với bên 

ngoài bằng điện thoại. Ngoài ra, hàng chục ngàn mẫu lúa và hoa mầu bị ngập úng trong nước, nhiều đoạn 

đường của quốc lộ và thành phố bị ngập, không thể thông thương khiến cho việc ủy lạo, cứu đói cũng khó 

thực hiện. Ở ven biển thì nhiều tàu cá bị chìm, hư hỏng; các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản đều bị tổn 

thất.  

Trước thảm cảnh nhiều gia đình trắng tay, đói khát, không nơi trú thân khi nước lũ ngập lênh láng 

những xóm làng, Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội thiết tha kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào phật-tử hãy 

cùng lắng lòng, quán niệm Từ Bi, thương nghĩ đến các nạn nhân khổ đau hoạn nạn tại quê nhà, tùy hỷ lạc 

quyên tại địa phương của mình, khẩn cấp cứu trợ quê nhà, hoặc đóng góp tịnh tài, chi phiếu, xin đề AN LAC 

TEMPLE hoặc HUYEN KHONG MONASTERY, gửi về một trong hai địa chỉ sau đây: 1) Chùa An Lạc – 

5249 E. 30
th

 Street, Indianapolis, IN 46218; hoặc 2) Tu Viện Huyền Không - 14335 Story Road, San Jose, 

CA 95127.  Phần Memo xin vui lòng ghi: “Lũ Lụt Miền Trung 2020”. Mọi đóng góp của quý vị sẽ có biên 

nhận (receipt) với ID Tax của Chùa để quý vị có thể khai miễn thuế nếu cần. 

Hiện nay, các cán sự xã hội của Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội đang từng giờ theo dõi, tìm cách cứu đói 

khẩn cấp cho những nạn nhân đang lâm cảnh không nhà, không bếp. Sau khi nước rút, Tổng vụ sẽ tiến hành 

cứu trợ rộng rãi tại các địa phương nghèo khó bị thiệt hại nặng nhất, hầu góp phần dựng lại đời sống ổn định 

sau thiên tai. 

Thành kính tri ân và cầu nguyện cho quý ngài và quý đồng hương phật-tử vô lượng an lạc, vô lượng 

cát tường. 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát 

San Jose, ngày 13 tháng 10 năm 2020 

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội 

Tổng Vụ Trưởng, 

 

 

Tỳ Kheo Ni THÍCH NỮ NGUYÊN THIỆN 


