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Trong tình trạng nầy việc nấu bánh tét và bánh chưng tại miền Trung không thể thực hiện 

được vì không có cây và củi khô và nếu sử dụng gas thì quá đắt và trong tình thế này các bà 

con cô bác từ những vùng xa xôi tận Hà Nội và cả miền Nam đang ráo riết tổ chức nấu bánh 

và các thức ăn khô để chuyển về miền Trung cho kịp cứu trợ.  

MTNCD đã đóng góp VND 20,000,000.00 để yểm trợ tiền mua nếp, đậu, thịt, và gia vị để 

gửi đến quý cô bác và quý anh chị huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Hà Nội và đồng bào 

tại huyện Khoái Châu sẽ ủng hộ lá, lạt, củi và công để làm những chiếc bánh thơm ngon 

cho các đoàn đến nhận và chuyển về Hà Tỉnh và Quảng Bình. 

Với số tiền VND 20,000,000.00 chúng ta ước lượng sẽ làm được gần 1000 chiếc bánh. 

* Ngày 20 tháng 10 phái đoàn từ Chùa Thiên Hưng đã có mặt tại Quảng Bình và đã nhận 

 420 chiếc bánh và kết hợp với quà từ Huế cứu trợ và đã đến nơi để tặng các đồng bào trong 

vùng bị cô lập 

* Rạng ngày 21 tháng 10 phái đoàn từ Chùa Phú Lâu sẽ có mặt tại Quảng Bình và sẽ nhận 

tiếp 300 chiếc bánh kết hợp với quà từ Huế và sẽ lên đường đến nơi tặng những đồng bào 

còn đang trông đợi 

* Phần còn lại, sẽ được phái đoàn cứu trợ từ Hà Nội vào đón nhận và sẽ đưa về Hà Tỉnh 

trong ngày 22 tháng 10. 

MTNCD rất ngưỡng mộ và tri ân tinh thần ĐẠO PHẬT ĐI VÀO CUỘC ĐỜI của chư tăng 

ni toàn quốc, và MTNCD cũng rất trân quý và biết ơn tình ĐỒNG BÀO lá lành đùm lá rách 

của các tất cả bà con huyện Khoái Châu cùng tất cả các tập thể và các cá nhân đang làm 

việc ngày và đêm trong nỗ lực dành hết năng lượng thương yêu của mình cho “Thương Về 

Miền Trung” 

Điều động: sư cô Minh Tạng và tăng đoàn khắp chốn  

In this situation, the making of rice cakes in the central region cannot be done 

because there is no dry wood to use for cooking. Dry wood is used because gas is 

far too costly.  The villagers living in remote areas of Hanoi to the southern area 

are actively organizing to cook cakes and buy dry foods to deliver them to the 

centre in time to provide relief. 

Eye of Compassion has transferred VND 20,000,000.00 in support for buying sticky 

rice, beans, meat, and spices to send to ladies and gentlemen in Khoai Chau 

district, Hung Yen province, Hanoi. They donated wrapping leaves, burning wood 

and labour to make rice cakes for the relief team to transfer them to Ha Tinh and 

Quang Binh. 

With the amount of VND 20,000,000 ,  we estimate to make nearly 1000 cakes. 

* On October 20, the team from Thien Hung Pagoda received 420 cakes, combined 

with gifts from Hue for relief, they went to Quang Binh to give to the people in the 

isolated areas. 

* On October 21, the team from Phu Lau Pagoda received 300 cakes combined 

with gifts from Hue, they went to Quang Binh and set out to give gifts to the people 

who are still waiting. 

* The rest, will be received by the relief team that will start in Hanoi and will return 

to Ha Tinh on October 22. 

Eye of Compassion greatly admires and appreciates the spirit of Buddhist monks 

and nuns throughout the country, and Eye of Compassion is also very grateful for 

the support of all the people in Khoai Chau district both collective and individuals 

who are working day and night in an effort to devote all their loving energies to the 

"Central Love" Project. 



 



 



 



 

 


