
MẮT THƯƠNG NHÌN CUỘC ĐỜI YỂM TRỢ QUỸ THIÊN TAI MIỀN TRUNG 

Quảng Trị - Ngày 2 tháng 12 năm 2020 

Ngày 2/12/2020 Hôm chúng con phát quà cho hai thôn Rào Bin và thôn Mới xã 

Hướng Sơn huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị. 

Mình tặng 207 phần quà, 5 giờ sáng tụi con bắt đầu xuất phát bốc hàng lên xe. Đang đi 

dọc đường thì xe của chị Nữ bị hư máy. Chị Nữ là chị đi  phụ phát quà cho con mấy đợt 

vừa rồi. Con phải thuê xe “ben” bỏ xe honda của chị lên chở tới thị trấn gần 60km mới 

có chỗ sửa xe.  

Vì sửa xe, nên tới 1 giờ chiều tụi con mới tới nơi. Trời thì mưa tầm tả từ lúc tụi con đi 

cho tới khi tụi con về. Thời tiết rất là lạnh. Con chạy xe mà tụi con vừa chạy vừa run, 

con ngồi trước cản được gió cho chị Nữ nhưng con thì run cầm cập luôn. 

Lên tới thì thấy người dân ngồi chờ để nhận quà từ hồi mô rồi cô ơi. Một số có mang áo 

mưa đứng từng cụm núp dưới những căn nhà chung quanh. Một số đốt đống lửa ngồi 

sưởi ấm nhìn tội lắm luôn. 

Tụi con về tới nhà lúc đó gần 9 giờ khuya. Con vừa đói vừa lạnh nên con đuối luôn. Chị 

Nữ thì phải chạy honda tiếp vô Huế, tội chị thiệt. Vì lý do trời mưa, rồi lên thì bị 

trể, chỗ mô cũng ướt át làm bà con không tập trung được,  nên con chụp hình 

không được đẹp, cô thông cảm đợt ni hỉ kaka.  

Tuy lạnh mệt đói nhưng khi trao quà tới tận tay người dân lúc đó cái mệt cái lạnh 

và cái đói nó chạy đi đâu hết rồi hihi thay vào đó là niềm vui.  

À, trên đường đi lên núi, con thấy có trẻ em đi học không có cắp táp. Các cháu chỉ kẹp 

tập vở ở nách thôi cô ơi. Rồi con thấy có 1 em mang một cái cặp táp, chắc là tổ chức 

từ thiện nào cho. Trên cái cặp táp có in câu “xin thường niệm A Di Đà Phật, giữ tâm 

thiện thế giới hoà bình”. Con thấy câu ni hay quá. Cô ơi, con xin quỹ cho con phát cặp 

táp cho các cháu không có cặp được khôn cô hè? Con sẽ xin phép nhà trường vào từng 

lớp, em nào không có cặp táp là mình tặng 1 cái, còn em nào đã có rồi thì thôi, 

như rứa được không cô?, À, mình sẽ in trên cặp táp câu “Giữ Tâm Thiện Thế Giới 

Hoà Bình”. Rứa thì vui biết mấy cô hí!!! 

Đợt này minh cho 207 phần cho hai thôn ở xã Hướng Sơn 

Một phần quà vẫn như ngày 18/11/2020 con đã phát là: 

1    chai dầu ăn                                                                        = 28.000 vnđ  

10  hộp vừa cá hộp và thịt hộp, một hộp 14.000 vnđ x 10     = 140.000 vnđ  

1    nước mắm                                                                         = 16.000 vnđ   

2    gói muối                                                                            = 5.000 vnđ  

1    bịch bột ngọt                                                                     = 28.000 vnđ   

5    kí gạo mỗi kí 16.000 vnđ x 5 kí                                        = 80.000 vnđ  

1    đôi ủng                                                                              = 35.000 vnđ   

5    lạng mắm ruốc                                                                   = 45.000 vnđ   

Trị giá một phần quà là 382.000 vnđ x 207 phần quà = 79.074.000 vnđ 

Tiền xe tải vân chuyển 1.800.000 vnđ 

Tiền sữa, tiền kẹo cho trẻ em và cụ già, tiền bọc ni lông là 4.832.000vnd  

Tổng cộng 6.632.000vnd 

Con Hồ Vũ Hải Sơn 

Hồ Vũ Hải Sơn 

 



 



 



 



 



 



 



 

 


