
Tặng Quà Cứu Trợ Làng Phong JALE Tỉnh Gia Lai 
Ngày 13 Tháng 12 Năm 2020 

Dạ, thưa quý cô chú !     

Ngày 13 - 12 - 2020 nhằm ngày 29 - 10 - 2020 thiện nguyện viên đại diện của MTNCD đã 

có mặt tại thôn Thủy Phủ - Ia Le - Chư Pưh tỉnh Gia Lai để phát quà cho 20 gia đình tại 

làng cùi . Mỗi phần quà trị giá 800k và phong bì 500k . 

Sư cô Nguyên Linh từ TP. Nha Trang - Khánh Hòa đến TP Buôn Ma Thuột tỉnh Daklak 

bằng xe khách ( từ 19h00 – 24h00 ). Sư cô Tuệ Nhật  tại Đồng Nai  (từ 19h00 -  4h00) và cả 

2 Sư cô cũng như Quyền đều gặp Sơ Trọng tại Tu Viện Nữ Vương Hòa Bình. 

Từ TP Buôn Ma Thuột đến làng Thủy Phủ mất hơn 2h đi xe . Khi đoàn đi bộ từ quốc lộ vào 

tại nơi trao quà, thì dân làng trong ngóng, ngồi chờ sẵn. Theo em được biết thì 5 - 6 tháng 

nay ( dịch covid - nay ) không có đoàn nào đến thăm viếng cả. Do đó mà dân làng mong 

đợi là điều tự nhiên. 

Còn những đứa trẻ thì lẻo đẻo theo sau chân quí sư cô và đoàn, nhìn có vẻ như trong đợi sư 

cô 1 điều gì đó. Nhưng em nghĩ thầm trong tâm “cô xin lỗi vì không đọc được lời nói vô 

ngôn của các con, cái con muốn là cái gì, điều con cần là điều gì... nếu có cơ hội lần sau cô 

sẽ có quà cho các con”. 

Đoàn bắt đầu phát quà lúc 9h và kết thúc 10h. Kế đến, đoàn đi vào làng tham quan lúc 10h 

30 phút và rời làng 11h 30 . Sau đó dùng bữa cơm thân mật giữa quí Sơ và đoàn tại nhà 

riêng của Sơ Liên. Bữa cơm trưa thấm tình đạo vị, quí Sơ không biết ăn chay nhưng nhờ 

người nấu chay, rất tận tình khiến 2 Sư cô không khỏi xúc động. Trong bữa tiệc ăn trưa 

rất vui , vì đã có sự hiện diện của Sơ Liên, Sơ Mỹ Thọ, Sơ Quỳnh Trâm, Sơ Y Tôn giữa quí 

sơ và 2 sư cô tâm tình với nhau, không phân biệt tôn giáo. Vì vậy mà xích lại gần nhau hơn, 

xóa đi ngăn cách lạ xa, xóa đi ngần ngại hững hờ bấy lâu. Lúc ấy chỉ động lại tình thương 

giữa người với người.  

Đây là kỷ niệm khó phai.  

 

Đồng thời  là lần đầu tiên Sư cô lên Tây Nguyên tỉnh Gia Lai  đến thăm từng nhà trong 

làng cùi , xung quanh phần lớn mỗi hộ nhà của dân đều chỉ một khoảng đất nhỏ nhưng họ 

lại để hoang ( trống). Vì tay chân bị cùi nên việc cuốc cày khó khăn. Vì thế mà đời sống  

kinh tế trở nên chật hẹp. Khi sư cô hỏi thăm về cách ăn uống sinh hoạt hàng ngày.  Bà con 

nói: Khi không có gì ăn thì lên rừng mót khoai sắn hay có rau trái thì hái về ăn đỡ qua 

ngày xong ngày mai tính tiếp.  Theo sư cô nghĩ họ rất an phận với sự nghèo đói. 

Nên tổng số tiền và quà người dân nhận được có thể chi phí trong vòng 1 tháng (1 hộ gia 

đình) của người dân tộc . 

Sư cô xin thành tâm cảm ơn các mạnh thường quân cùng hội MTNCD đã gieo duyên lành 

này để Sư cô cũng có cơ hội cùng chia sẻ tình yêu thương, bằng tâm  tùy hỷ chia sẻ cơm áo 

tại dân làng nơi đây. Xin chúc quí cô chú mạnh thường quân, hội MTNCD luôn dồi dào sức 

khỏe, hanh thông trong mọi sự việc, thăng tiến trong sự nghiệp. 

Cát tường như ý.      

Sư cô Thích Tuệ Nhật 

 

Thưa các cô chú 

Ngày 13/12/2020, thiện nguyện viên của MTNCĐ đã có mặt tại làng JALE, huyện Chư Pưh, 

tỉnh Gia Lai để phát quà cho 20 gia đình tại làng phong. Mỗi phần quà trị giá 800k và 

phong bì 500k, bên cạnh đó còn hỗ trợ 2 nhà mỗi nhà 500k có hoàn cảnh khó khăn và đông 

người. 

Từ Thành phố Buôn Mê Thuộc đến làng phong JA LE cũng là 120km về phía tây, mất 3h đi 

xe đò. Các em ở đây rất thiếu thốn. Tuy Dân làng gần với khu dân cư nhưng là vùng hẻo 

lánh nên không được sự quan tâm của xã hội. Địa phương cũng không có chương trình hỗ 

trợ gì cho dân làng, chủ yếu nhờ các mạnh thường quân và nhà thờ chăm lo cho bà con. 

Chúng con tặng quà ở nhà Sơ Trọng và sơ Liên, sau đó đoàn mới vào làng thăm bà con. 

Chúng con xin gởi một số hình ảnh buổi phát quà cho bà con đến các cô chú nếu có gì sơ 

sót xin cô chú hoan hỹ. 

Con Trần Xuân Quyền 



 



 



 



 



 



 



 



 


