TỪ BI FOUNDATION, 2012
Chùa Việt Nam – Houston, Texas
Từ Bi Foundation xin chân thành tri ân và cảm niệm công đức của quý
ân nhân. Sự đóng góp đã nói lên niềm tin tưởng của quý vị đối với Từ
Bi Foundation trong các công tác từ thiện giúp người bớt khổ tại quê
nhà và khắp mọi nơi. Sự tin tưởng đó đã là niềm khích lệ to lớn cho
các thiện nguyện viên của Từ Bi, những người đang làm công tác từ
thiện và cứu trợ người dân đang gặp khó khăn. Kính chúc quý ân
nhân và đồng hương cùng gia quyến luôn được an lành và hạnh
phúc.
Năm 2012, Hội đã thực hiện những chương trình sau tại Việt Nam và
Ấn Độ:
Nhà tình thương
Khám bệnh, Phát thuốc và giúp chữa bệnh
Xây trường học & phát quần áo học sinh nghèo
Phát quà từ thiện
Xây giếng
Học bổng
Xây giếng và từ thiện tại Ấn Độ
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$
$
$
$
$
$
$

1,395
2,025
10,896
10,292
3,104
16,826
8,000

$

52,537

Nhà tình thương

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí hằng năm vào ngày Lễ
Hội Quan Âm tại Việt Nam.
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Con xin trả lời câu hỏi thứ ba:”Bạn hãy nêu vài thí dụ thực tế về sự
tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong
hoạn nạn mà bạn biết.”
Con không có thói quen tốt là thường xuyên đọc báo và xem
thời sự tin tức như nhiều bạn khác, thế nên tương thân tương ái giúp
đỡ lẫn nhau trong cuộc sống thực tế nhất đối với con là “sự giúp đỡ
của Hội Từ Bi đối với con và các sinh viên học sinh khác”.Đúng
những lúc con ngặt nghèo nhất, những lúc con cần sự giúp đỡ nhất thì
cô Thu xuất hiện giúp đỡ con bằng cả tấm lòng không hề có một dụng
ý gì khác … rồi cô Minh Minh, bác Hoan, rồi cô Liễu Duyên và ân
nhân Thu Hà. Cảm giác biết ơn và lòng thành kính của chính con đối
với các cô các bác thật sự là cụ thể nhất và ấm áp nhất của con lúc
này.
Để kể về một câu chuyện giúp đỡ hoạn nạn mà ai cũng biết thì
quá đơn giản, con chỉ cần lên máy tính tìm là ra hàng tá hàng tá câu
chuyện … con có thể tìm thấy sự đồng cảm của con trong đó nhưng
đối với con thì làm như vậy chẳng khác trả lời câu hỏi của các cô các
bác một cách đối phó chỉ vì hoàn thành hồ sơ của hội từ bi.Thật sự sự
giúp đỡ của các cô các bác với con là sự tương thân tương ái lớn nhất
từ khi con được sinh ra đến bây giờ.
Cả những em học sinh khác nữa, khi con tới thăm và động
viên cho các em, hướng dẫn cho các em hoàn thành thủ tục đơn xin
học bổng, con nhìn thấy ánh mắt đầy hi vọng của người mẹ khốn cùng,
ánh mắt trẻ thơ của các em dường như các em vẫn chưa rõ ý nghĩa
thật sự của những hành động từ thiện cao cả này … nhưng chứng kiến
những cảnh như thế con thấy ấm lòng và rồi các em ấy cũng sẽ như
con,theo con thì lòng thương người của người khác được đúc kết từ
những lòng yêu thương dù rất nhỏ của mình đối với họ.Càng có nhiều
sự tương thân tương ái thực tế như thế này thì con tin con người càng
ngày sẽ càng ấm áp và xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Con thấy rằng xã hội càng no ấm thì lòng yêu thương con người với
nhau càng được quan tâm hơn lúc nào hết. Đó là những cảm nhận
thực tế nhất mà con được biết thưa các cô các bác.
(Sinh viên trường Y Dược tại Huế)

