Tuy viện trưởng

Dzongkar Choede, Khen Rinpoche Jampa Sopa, cho biết người
dân lao động ở các làng nghèo Ấn Độ, trong mùa dịch bệnh này, đang phải đối đầu
với một nạn đói. Sư dạy người nghèo Ấn chưa chết vì bệnh dịch mà đang chết vì
đói. Sư có ngỏ ý trích 1 phần đóng góp của quý vị để mua thực phẩm tặng cho
đồng bào Ấn. Cảm nhận tấm lòng từ bi của quý Sư, chúng tôi nghe lời chỉ dạy, đã
sang sẽ một số tiền từ các: quỹ Tây Tạng và quỹ Tùy Hỷ, để đóng góp vào quỹ
Wuhan Covid-19
Khi chia sẽ về những chuyến cứu trợ mà quý sư đã thực hiện tại Ấn, chúng tôi
được biết tại Ấn Độ do lệnh phong toả toàn quốc nên quý sư phải nhờ quân đội Ấn
đưa thực phẩm đến các làng xa. Chúng tôi có thưa với Sư là truyền thống làm việc
của MTNCĐ chúng ta muốn thực hiện mọi công việc từ thiện thẳng đến người
nhận mà không chuyển tay qua nhóm khác. Hiểu được tâm nguyện của chúng ta,
Sư cho hay, hiện tại có 1 số sư chú tu học tại tu viện Dzongka Choede đang về quê
ở Nepal thăm gia đình ở ngôi làng Thala: 7. Dandabas, Makawanpur, Nepal. Các
sư chú này đang bị kẹt ở Nepal trong mùa dịch, và làng Thala:7 là một làng nghèo
ở sâu trong núi nên lệnh phong toả và cách ly không nghiêm mật vì vậy chúng ta
có thể trao quà tận tay người khó khăn.
Nhờ đó chúng ta tặng được 150 phần thực phẩm khô, mỗi phần trị giá Cad 15.00
(Usd 12.00), có dân làng đến nhận tại địa điểm phát quà, một số nhỏ các cụ già và
người bệnh quý thầy trẻ đưa đến tận nhà. Bên cạnh đó có khoản 10 trường hợp đặc
biệt được tặng 1 số tiền nhỏ.

