
Chú Hùng: 

Dạ, Quý Sư ơi! còn nhiều lắm ạ. Sáng nay mang đi 20 phần phát theo danh sách, mà nhiều người xin quá, 

thiếu quà, nên tài xế chúng con phải bỏ tiền ra cho người 50 ngàn, người 100 ngàn, có mấy người khóc đó 

Sư Cô à. Xe Phật tử nhờ tiêm 2 mũi và có giấy đi đường mới đi phát được. 

Quý Sư Cô xem xét mai cho Phật tử xin 40 phần quà để vào vùng đỏ xã Sông trầu ạ. Còn nhiều công nhân 

khổ lắm Quý Sư Cô ơi .! 

Sư cô Đức Nguyên: 

Đó là tin nhắn của chú Hùng công nhân ở trọ gần chùa mình, Chú rất dễ thương, giúp các sư cô đi đến 

vùng đỏ (vùng phong toả) tặng quà cho bà con giúp mình. Các chú cho mượn và đổ xăng chạy đi trao quà, 

mà còn bỏ tiền túi ra cho khi bà con nghèo khóc vì hết thức ăn để tặng. 

Các chú tìm các hồ ao tha rau muống rồi trồng rau khoai lang, thỉnh thoảng lại chở rau vào cho chùa dễ 

thương lắm Chị. Các sư cô thì làm thức ăn khô nhờ các chú đem đi tặng bà con, vui lắm Chị Diệu Liên. 

Chú Hùng: 

Mô Phật. Dạ xin thỉnh Quý Sư Cô một việc ạ. Sáng nay mang nốt 25 phần quà về Sông Trầu lái xe có qua 

khu trọ Han Son, ở đây còn quá nhiều hoàn cảnh thương tâm họ cứ đòi hỏi xin số điện thoại của nhà 

chùa để xin quà cứu trợ. Khu trọ đó hầu như là người khỏme thôi ạ. Họ khóc và nói đã ăn cháo hơn chục 

ngày nay. Dạ, nếu Phật tử lái xe bán tải vào chở quà đi được thì chùa còn quàn không ạ? dạ ý kiến của 

Quý Su Cô sao ạ ???. 

Sư cô Đức Nguyên: 

Dạ đây là xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đó Chị. Những hình hôm nay mình tặng là 80 

phần xã Sông Trầu này. Sông Trầu, Trảng Bom đúng là nhiều nhà trọ mà ít được nhận trợ cấp. 

Sáng nay trong kho các sư cô còn mì gói và muối đường… thêm gạo, hạt nêm, nước tương để tặng họ, 

nhưng ra đến nơi, đông quá nên có những phần các chú chia ra, ai có mì thì không có gạo. 

Chiều nay cộng thêm 100 phần bên ấp Tân Lập, Biên Hoà xin. Vậy là mình đã hết 500 phần luôn rồi đó 

Chị 

 


