Dear Respectable Reverends, Buddhist Fellows and Benefactors.
During last season of typhoon in the Central Regions we had welcome contributions from your
compassionate hearts which helped us coming on time to provide rescue. In Quang Binh, Ha Tinh and
Thua Thien Hue, 1 600 families had received helps consisting of $VN 400,000.00 value each gift. This was
the first wave of rescue. We still promote more contributions to be able to come to the regions not
receiving helps yet.
We are deeply grateful to our Reverends and to you, we offer all the merits to The Three Jewels and wish
you peace and happiness.
Respectfully,
Thich Nu Nhu Minh
Kính thưa Chư Tôn Đức, quý Phật Tử, Quý vị ân nhân!
Qua đợt bão lụt ở các tỉnh miền trung vừa qua, chúng tôi đã đón nhận được những tấm lòng hảo tâm của
quý liệt vị, đã tiếp tay với chúng tôi để có phương tiện cứu trợ đồng bào kịp thời. Chúng tôi đã cứu trợ
được 1,600 hộ gia đình ở Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế. Trị giá mỗi
phần quà 400,000.00 VNĐ. Đây là lần cứu trợ đợt 1, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động để đi tiếp những vùng
còn chưa được cứu trợ.
Chúng tôi xin chân thành tri ân Chư Tôn Đức và quý liệt vị , xin hồi hướng công đức này lên ngôi Tam
Bảo, cầu nguyện quý liệt vị thân tâm an lạc, Phước trí trang nghiêm.
Kính thư
Thích Nữ Như Minh
Nhân lành quả tốt
Quý thay Phật tử phương xa
Tấm lòng nhân ái thiết tha hướng về
Tình thương tỏa ngát hương quê
Cứu trợ bão lụt vẹn tròn nghĩa nhân
Phát tâm giúp kẻ cơ bần
Hướng về quê mẹ góp phần chung tay
Cao quý thay việc làm này
Cầu mong tất cả hằng ngày an vui
Nhân lành nay đã vãi gieo
Quả lành sẽ được đi theo hạnh lành.

