
Kính thưa quý đồng hương và quý Phật tử 
 
Vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2013 này, hai cơn bão lớn kinh khiếp, số 10 và số 11, đã 
đổ ập vào một số các tỉnh ven biển miền Trung của quê hương Việt Nam gây thiệt hại nặng nề cả 
về nhân mạng lẫn tài sản cho cư dân ở đó. 
 
Những thông tin và hình ảnh trong báo chí, truyền hình, và Internet đã cho thấy gió mạnh tạo sức 
tàn phá khủng khiếp khiến cây cối đổ ngổn ngang, mái ngói của hàng ngàn ngôi nhà bị thổi tung, 
cột điện sập hàng loạt, trường học trốc mái, đường xá ngập lụt và hư hại, và có cả ngôi chùa bị 
thiệt hại trầm trọng... tại các tỉnh từ Quảng Nam ra Thừa Thiên (Phú Lộc), từ Quảng Trị ra 
Quảng Bình rồi Hà Tĩnh. Tuy thiệt hại nhân mạng không nhiều nhưng lâm vào cảnh màn trời 
chiếu đất thì tổng cọng cả mấy chục ngàn hộ dân.  
Tại nhiều địa phương, hoa màu và cây trái trồng vào vụ mùa nầy đều hoàn toàn bị tàn phá, hư hại 
không cứu được gì, nên trong tương lai một năm trước mặt nhiều vùng không có thu nhập để 
sống. Nhiều trường hợp người dân phải bỏ ruộng vườn quê hương tha phương cầu thực. 
 
Ban Từ thiện của Hội Từ thiện Giao Điểm đã gởi về một số hiện kim để cứu trợ nạn nhân bão lụt 
và chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý vị tiếp tay với chúng tôi để làm vơi bớt nỗi khổ của những 
gia đình không còn nhà cửa và đang gặp khó khăn về lương thực và nước uống.   
 
TẤM LÒNG GỞI GẮM    THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG 
    --------***---------        ----***---- 
Đến Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị  Miền trung bão lũ đã đến rồi 
Cứu trợ đồng bào bị bão số mười   Nghĩ thương, thương quá đồng bào ơi ! 
Cửa nhà hư hại nhiều nơi    Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị 
Món quà trao tặng, tình người chứa chan  Cơn bão có tên “bão số mười” 
 
Tấm lòng gởi gắm ủy an    Khó khăn, cơ cực biết bao người 
Trong cơn hoạn nạn, sẻ san gọi là   Chiến tranh chấm dứt, chưa nghỉ ngơi 
Cơn bão làm sập cửa nhà    Bão lụt liên miên, dân khốn khổ 
Cây cối gãy đổ, thật là hãi kinh   Thương quá miền Trung, Miền Trung ơi! 
 
Xót thương dân chúng quê mình   Xin hãy chung tay cứu giúp người 
Bão lũ tàn phá, thật tình khó khăn   Đồng tiền, bát gạo, chuyển tận nơi 
Mong bà con bớt tiêu dùng    Cứu trợ đồng bào lúc hoạn nạn 
Cứu trợ bão lụt, miền Trung lúc này!   Bát cơm, manh áo, ủy an người 
 
Vĩnh Thái, 03-10 – 2013    “Miếng khi đói bằng gói khi no” 
                           Thích Nữ Như Minh  Xin hãy mở lòng giúp đỡ cho 

Đồng bào vượt khỏi cơn nguy khó 
Vơi bớt phần nào nỗi âu lo. 

 
 Huế, 30.9.2013 
Thích Nữ Như Minh 

 



Hiện nay chúng tôi chỉ nhận tịnh tài và, vì Ban Từ thiện Giao Điểm không có “chi phí hành 
chánh” (overhead costs), tất cả số tiền đóng góp đều được dùng cho mục đích cứu trợ nạn nhân 
bão lụt. Thêm nữa, Giao-Diem Humanitarian Foundation là tổ chức bất vụ lợi đã đăng ký với 
chính phủ Hoa Kỳ nên mọi đóng góp của quý vị đều được dùng để giảm thuế.  
 

 
Chi phiếu xin đề “Giao-Diem Humanitarian Foundation” và xin gởi về: 

Giao-Diem Humanitarian Foundation, P.O. Box 2188 – Garden Grove CA 92842 
Ở phần ghi chú xin ghi “Cứu trợ Bão số 10 và số 11, 2013”. 

 
 
Trân trọng cám ơn và kính chúc quý đồng hương và quý đạo hữu Thân Tâm An Lạc. 
 
Ban Từ thiện, Hội Từ thiện Giao Điểm 
 
 


