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Kính thưa quý ân nhân, quý đồng hương, 
 
Như một định mệnh, người dân Viêt Nam và Phi Luật Tân luôn luôn phải  đón nhận 
thiên tai bão lũ kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm. Lại thêm nhân tai, các 
thuỷ điện tại miền Trung Việt Nam đã bị xã nước tại Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng 
Nam, Kontum, Gia Lai… Người dân luôn sống trong cảnh lầm than! 
 

Từ Bi Foundation xin chân thành tri ân quý ân nhân tại Trung Tâm Phật Giáo - Chùa 
Viêt Nam, gia đình Phật tử Huyền Quang, Chùa Viên Thông, Chùa Hương Lâm, Chùa 
Hương Đàm tại Houston-Texas, California, Seattle và Virginia đã đóng góp tịnh tài  
khiến cho Tu Bi Foundation có thể tiếp tục thực hiện chương trình giúp người bớt khổ 
tại quê nhà. Tổng số tiền quyên góp giúp bão lụt tại Việt Nam là 25,100 USD. 
 

Năm nay Hội hơi lo vì Tu Bi Foundation 
kêu gọi giúp đồng bào bão lụt ở quê nhà 
hơi trễ và cùng trong thời điểm này siêu 
bão Haiyan đã tàn phá miền trung nước 
Philippines. Một lúc mà xin cho 2 nước 
thật không dễ, nhưng lòng từ tâm của 
người dân Việt lúc nào cũng mở rộng, nhất 
là hình ảnh các em gia đình Phật tử Huyền 
Quang tại Chùa Việt Nam cầm thùng đi xin 
tiền khắp nơi đã làm cho mọi người xúc 
động. Các em ao ước sẽ có được số tiền 
kha khá để giúp cho cả 2 nước. Quả thật, 
trời đã không phụ lòng người, Cuối cùng 
các em xin được 12,000$, chia đều cho 2 
nước. Và quý Bác, Cô Chú, Anh Chị tại 
Chùa luôn hoan hỷ đóng góp tịnh tài. 
(Danh sách ân nhân đóng góp  
http://tubifoundation.org/bien_ban_hang_nam/ ) 
 

Đặc biệt năm 2013, tình thương không giới hạn bởi tôn giáo, chủng tộc…Sự cứu trợ 
đã giúp nạn nhân thiên tai tại 2 quốc gia Viêt Nam và Philippines. Tu Bi Foundation đã 
quyên góp được 16,000$ US từ chùa Việt Nam và Chùa Viên Thông. Để bày tỏ ân tình 
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đến dân tộc Philippines đã giúp đỡ dân Việt tỵ nạn, số tiền này sẽ được trao trực tiếp 
tại đại sứ Philippines tại thủ đô Hoa Kỳ ngày 8 tháng 1, 2014 và đại diện Hội  “Feed 
the Hungry, Inc” sẽ nhận số tiền này để thực hiện chương trình cứu trợ. Cùng với 
1000 con chim thiên nga do em học sinh Hoàng Quyên Nguyễn và các bạn gởi tặng 
dân Phi đang gặp nạn với ý nghĩa: “cầu nguyện cho dân chúng lâm nạn được mau hồi 
phục, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ước mơ xây dựng được mau thành tựu” (Health, 
Happiness, Hope). http://feedthehungryphil.org/wp-content/uploads/2013/11/Newsletter-No-1.pdf 
 
Sau khi thực hiện chương trình, Tu Bi sẽ nhận được bản báo cáo từ Hội Feed the 
Hungry, về tiến hành thực hiện chương trình từ thiện tại Phi Luật Tân.  
 
Hằng năm, chương trình cứu trợ bão lụt được xem xét rất cẩn thận về tin tức và theo 
dõi các hội từ thiện trong và ngoài nước tiến hành chương trình cứu trợ thiên tai, để 
có thể giúp đỡ một cách thực tế và hữu hiệu.  Hơn 1 tháng sau cơn bão số 10, 11, Tu 
Bi Foundation nhận được thư xin giúp đỡ từ nhiều địa phương tại Quảng Bình, thiện 
nguyện viên Hội đã đến duyệt xét cuộc sống người dân tại các xã Võ Ninh, Châu 
Hoá… và được biết còn nhiều gia đình nghèo chưa xây dựng lại căn nhà sau cơn bão 
đã làm bay và hư hại các mái nhà. Hội đã quyết định cung cấp với số tiền từ 50$, 75$, 
100$ US tuỳ theo hoàn cảnh gia đình, và liên lạc với tiệm bán vật liệu xây cất với giá 
đặc biệt để người dân đến mua. Dù số gia đình được giúp có giới hạn, và tiêu chuẩn 
của Hội là ưu tiên cho những gia đình nghèo có trẻ con và cụ già, nhưng chúng ta sẽ 
yên tâm và biết rằng ngày mai họ sẽ không còn phải sống trong cảnh ‘mưa trên đầu, 
và lũ duới chân’, có an thân thì mới lập nghiệp được! 
 

1. Ngày 21/11/2013, xả Võ Ninh - Quảng Bình: Phát tiền bao thư cho 55 gia đình, 
tổng chi là 4100$ US. Chương trình này do Phật tử chùa Viên Thông tài trợ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Hình ảnh duyệt xét hoàn cảnh gia đình và phát quà: 

https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14/174 
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2. Ngày 25/11/2013, xã Châu Hóa - Quảng Bình: Phát tiền bao thư cho 44 gia 
đình, tổng chi là 2600$ US. https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14/76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cơn bão Haiyan (số 14) sau khi tàn phá Philippines, đã ghé qua miền Bắc Việt 
Nam. Tỉnh Quảng Ninh đã bị bão lũ từ 1-3 mét,  nhiều sự thiệt hại đến dân 
chúng vùng Tiên Yên - Quảng Ninh. https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14/136 
 

3. Ngày 21/12/2013 xã Hải Lạng, Tiên Yên, Quảng 
Ninh. Phát 83 phần quà gồm: chăn mùa đông, 
1 bao gạo, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm và 
1000 bộ quần áo cho trẻ em.  Tổng cộng 
3100$. Chương trình giúp xây nhà tình thương 
giúp gia đình nghèo, đông con và người già neo 
đơn đã không thành tựu vì địa phương không 
thực hiện đúng như lời đã giao kèo: TBF giúp 
750$ thì địa phuơng phải cho thêm 1250$. 

 
Những cụ già ngồi ở sân đã nói với em rằng "Cô ơi, có thật là Nhà Chùa - tức là Từ 
Bi Foundation Chùa Việt Nam đấy ạ- cho chúng tôi chăn không hả cô? Đang lạnh 
quá cô ạ, nhà tôi không có chăn, tôi phải mặc cả áo mưa để đi ngủ cho đỡ lạnh 
đấy cô. Có cái chăn này quý quá! tối nay tôi 
có chăn đắp rồi". Nghe bà cụ nói mà rơi nước 
mắt. Bà lão cứ mong ngóng chờ gọi tới tên 
mình để được chọn màu chăn ưng ý. Điểm 
tặng quà thứ hai diễn ra tại nhà văn hóa thôn 
Khe Hố khi trời đã chuyển về chiều, âm u và 
gió mùa đông bắc lồng lộng. Mấy đứa trẻ với 
tấm áo mỏng, chân trần chạy đến khi thấy xe 
của đoàn vào nhà văn hóa thôn. Chúng em đã 
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tặng quần áo cho các cháu. Mấy đứa nhỏ cười bẽn lẽn trong những bộ quần áo 
mới, chúng thấy ngạc nhiên khi có những người không phải thân thích ruột thịt 
nhưng lại đến và cho chúng quần áo, cho cha mẹ chúng gạo chăn. Một cô bé đã 
hỏi em về điều đó, em trả lời cô bé rằng :"Con ơi, trong cuộc sống vẫn còn có rất 
nhiều người có tấm lòng nhân ái, từ bi hỉ xả. Con hãy cố gắng học hành, cố gắng 
trở thành người tốt, không chỉ để bản thân mình sống tốt mà còn để giúp những 
người khó khăn  hơn con, thiệt thòi hơn con cũng được sống tốt hơn. Con thấy 
không, những món quà này, những bộ quần áo con mặc trên người là do TỪ BI 
mang đến cho con đó".  https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14/224 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ Bi Foundation đã nhận được tin xin giúp đỡ từ Quảng Ngãi: “Hiện nay, có một 
số địa phương, vừa qua bị thiệt hại do cơn bão số 14 (Haiyan) và trận lũ lịch 
sử hồi cuối tháng 11/2013 gây ra, nhưng ít được các đoàn từ thiện quan tâm 
cứu trợ, đó là 178 hộ của đội 9, xã Tịnh Ấn Đông, huyện Sơn Tịnh, bị nước lụt 
ngập từ 2,5 đến 3m ngâm trong gần 2 ngày, thiệt hại gia súc gia cầm, ruộng lúa 
bị sa bồi thuỷ phá,.... Thứ hai là xã Ba Tô của huyện Ba Tơ, cách thị trấn Ba Tơ 
khoảng 10 km về hướng Tây, nằm dọc đường Quốc lộ 24B. Xã có 717 hộ thì có 
gần 300 hộ đang quá khó khăn do lũ gây ra. Kính đề nghị Hội Tu Bi quan tâm 
giúp đỡ.” Sau khi nghiên cứu về tình hình lũ lụt và sự thiệt hại nặng nề của người 
dân thiểu số tại Ba Tơ. Hội đã quyết định giúp 2 địa điểm này.  Hy vọng đường xá 
không đến nỗi khó khăn vì qua trận lũ vừa qua nhiều tuyến đường lên vùng núi đã 
bị hư hỏng. Nguyện vọng của Hội là: "nơi nào chưa ai đến tặng quà, thì nơi đó Tu 
Bi Foundation sẽ đến trong tinh thần sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp 
người bớt khổ.”  Mong rằng sự hiện diện của Hội sẽ chia sẻ và xoa dịu được 
những khó khăn đến với người dân vùng lũ. 
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Gần Tết Viêt Nam, mọi thứ đều tăng giá và  
Hội đã kiếm mọi cách để có thể mua được 
nhiều món phẩm vật để phát cho dân chúng 
đang gặp khó khăn.  Có món quà Tết để đón 
tiếp Ông Bà và con cháu. Tu Bi Foundation 
xin chân thành cám ơn gia đình Cô Yến và các 
anh chị tại hãng Trần Hùng đã giúp mua và 
xếp từng cái mùng, cái mền bỏ vô bao để 
việc phát quà được dễ dàng, nhất là chăn và 
mùng không bị dơ khi để chung với quà thức ăn. Công tác từ thiện luôn có sự đóng 
góp của Phật tử trong và ngoài nước, khiến cho chương trình được thành tựu tốt 
đẹp và có ý nghĩa.  https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14/202 
 
Hội sẽ phát 478 phần quà tại Quảng Ngãi ngày 22 và 23/1/2014. Mỗi phần trị giá 
450,000 VND (22.5$ US) gồm có: mùng, mền, 1 bao gạo, 1 thùng mì, 1 chai dầu 
ăn và 1 chai nước mắm và bao thư 100,000 VND.  Tổng chi là 10,200$ US.  Đại 
diện Tu Bi Foundation tại Hoa Kỳ, Cô Liễu Duyên sẽ cùng đoàn Tu Bi 
Foundation tại Việt Nam đi thực hiện cuộc từ thiện này.  
 
Tổng số tiền đã chi cho cứu trợ (1+2+3+4) là 20,000$. Sau Tết Hội sẽ đi từ 
thiện tại vùng núi Lào Cai, miền Bắc. 
 
 
Kính thưa quý ân nhân và đồng hương; 
 
Bên cạnh việc cứu trợ thiên tai bão lụt, hằng năm vào dịp Tết Nguyên Đán Tu Bi 
Foundation có c/t phát quà cho người bị khiếm thị 100 phần quà tại Tịnh thất Liên 
Hoa, quận 7, Saigon ngày 25/1/2014. Trước khi nhận quà, họ sẽ được nghe T. T. 
Thích Viên Trí thuyết giảng, và tham dự khóa Niệm Phật, ăn trưa và được tặng quà 
Tết trước khi ra về.  https://tubifoundation.shutterfly.com/rescuerelief/1819 
 
Đồng thời, Hội có chương trình thăm và tặng 
quà cho các bệnh nhân phong cùi tại miền Bắc 
và miền Trung gồm 1,535 bệnh nhân  do Ni Sư 
Như Minh thực hiện. Năm nay, chương trình 
của Ni Sư đang gặp khó khăn vì thời gian qua 
Ni Sư đã dồn tất cả tịnh tài có được để cứu trợ 
đồng bào thiên tai và hiện tại đang thiếu ngân 
sách . Mỗi lần Ni Sư tiếp xúc các bệnh nhân 
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phong, họ tâm sự: "Chúng con những bệnh 
nhân không có quê hương để trở về, vì cộng 
đồng vẫn còn những cái nhìn rất dị ứng đối 
với những người bệnh như chúng con. 
Chúng con chỉ trông chờ vào tấm lòng 
thương xót của quý ân nhân xa gần!".  
https://tubifoundation.shutterfly.com/2012/1115 
 
Kính mong quý ân nhân yểm trợ cho c/t để Ni 
Sư có thể chia sẻ với bà con bệnh nhân, hầu xoa dịu phần nào nỗi khó khăn và 
mặc cảm của họ. Một lần nữa chúng tôi xin đại diện đồng bào đang gặp khó khăn 
tại quê nhà, xin chân thành tri ân moị sự đóng góp của quý ân nhân và quý đồng 
hương. 
 
Tu Bi Foundation xin chân thành tri ân quý ân nhân đã ủng hộ c/t giáo dục: học 
bổng cho học sinh và sinh viên, phát áo quần mới cho học sinh nghèo, phát xe đạp 
cho học sinh, giúp người nghèo chữa bệnh, xây cầu bê tông để thay thế các chiếc 
cầu khỉ, xây nhà tình thương, xây trường học, khám bệnh miễn phí cho người 
nghèo tại các vùng xâu, vùng xa, xây giếng nước tại Xứ Ấn Độ…  Xin chân thành tri 
ân quý Thầy và quý Sư Cô và thiện nguyên viên tại Hoa Kỳ và Việt Nam đã miệt 
mài lo lắng cho các chương trình được thành tựu như sở nguyện. 
 
Tu Bi Foundation kính chúc đến quý ân nhân, quý đồng hương, thiện nguyện viên 
của Hội một năm mới tràn đầy hạnh phúc, vạn sự an lành. 
 
Tu Bi Foundation xin được đón nhận mọi sự đóng góp của quý ân nhân. Xin gởi về 
(có thể trừ thuế / tax deductable): 
 
 

Tu Bi Foundation   Tu Bi Foundation 
4901 Powell Road   10002 Synott Road 
Fairfax, VA 22032   Sugarland, TX 77478 

 
Nay kính 
Tu Bi Foundation 
 
 
 


