Từ Bi Foundation
Viet Nam Buddhist Center – Chùa Việt Nam, Houston ‐ TX
www.tubifoundation.org

Kính gởi quý ân nhân và đồng hương;

Tu Bi Foundation xin chân thành tri ân tất cả mọi sự đóng góp và giúp đỡ từ tinh thần đến vật
chất của quý ân nhân trong năm qua khiến Hội có thể liên tục thực hiện được các chương
trình giúp người bớt khổ tại quê nhà và các nước gặp thiên tai trên thế giới với tâm không
phân biệt màu sắc, chủng tộc và tôn giáo. Kết quả và báo cáo hàng năm đã được đăng tại:
http://tubifoundation.org/bien_ban_hang_nam/
Chúng con xin đảnh lễ cám ơn chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Cô Bác và Anh Chị Em trong Hội Từ
Bi tại Hoa Kỳ và Việt Nam đã liên tục dạy bảo, hướng dẫn và giúp đỡ chúng con trên mọi lãnh
vực khiến chương trình từ thiện từ Bắc vào Nam được thực hiện để hoàn thành những ước
nguyện của quý ân nhân. Chúng con có cơ hội tu duỡng và thực tập Bồ Tát Hạnh qua các
chương trình từ thiện; được thực hiện vì sự an lành và lợi ích của chúng sanh. Qua công tác
từ thiện, chúng con tin rằng chúng con luôn đón nhận sự gia trì của Mẹ Hiền Quan Thế Âm.
Khi mọi gia đình đang bận rộn tổ chức các buổi sinh hoạt đoàn tụ gia đình trong ngày lễ
Thanksgiving, Tu Bi Foundation xin kính chúc quý Cô Bác, Anh Chị Em cùng gia quyến luôn
được an lành và hạnh phúc. TBF xin báo cáo một số chương trình từ thiện mà Hội đã thực
hiện trong những tháng vừa qua. Đây là bản báo cáo thứ 2 trong năm 2014. Những kết quả
này, ước mong sẽ mang đến quý Cô Bác, Anh Chị Em cùng quý ân nhân niềm vui và sự hoan
hỷ qua các việc thiện mà quý ân nhân đã đóng góp và Hội đã thay thế quý vị đi thực hiện. Tất
cả mọi chương trình đều được thiện nguyện viên TBF tại Viêt Nam và Hoa Kỳ trực tiếp thực
hiện, không qua chính phủ.
1. Tặng quà người bị khiếm thị và bệnh tật tại Sóc Trăng, Oct 17-19, 2014.

Tu Bi Foundation đã đóng góp 2000$ US vào chương trình phát 1,000 phần quà tại
Tịnh Xá Ngọc Châu Như http://tubifoundation.org/tq-khiem-thi-va-phong-sanh-oct-2014/

2. Khám nghiệm Nhà Ăn Từ Bi, phát học bổng và thăm
học sinh tại các trường Tu Bi đã cho xây dựng từ năm
2000 tại Buôn Mê Thuột, Oct 12-15, 2014. Tổng số tiền
là 10,000 $ US. Đặc biệt nhà ăn Từ Bi đã được xây dựng
để tưởng niệm giác linh Thượng Tọa Thích Minh Tân do
Phật tử tại Chùa Viêt Nam đóng góp. Nơi đây còn là lớp
học,

hội

trường

để

sinh

hoạt

toàn

trường.

http://tubifoundation.org/buon-me-thuot-oct-14-2014/

Đây là một thành tựu ngoài sự tưởng tựợng
của Hội vì trong tâm khảm chúng tôi biết
rằng không dễ dàng để xin quý ân nhân giúp
đỡ cho chương trình này. Xin mời đọc lời
tường trình của thiện nguyện viên năm 2013.
http://tubifoundation.org/bmt-hb-truongnguyen-thai-hoc-oct-2013/
3. Thăm viếng học sinh tại Quảng Bình Oct 3, 2014. Mái hiên trường đã được gởi tặng
do gia đình Anh chị Phương Mai để hồi hướng cầu nguyện cho hương linh Anh Lê
Thiệp, được siêu sanh về thế giới an lành.

http://tubifoundation.org/mau-giao-quang-binh-oct-2014/

4. Phát học bổng cho học sinh, sinh viên cùng chương trình đi thăm viếng bệnh
nhân bị ung thư tại Huế từ ngày Oct 4-6, 2014.
Thiện nguyên viên chúng tôi rất
hạnh phúc về kết quả học tập của
học sinh tại Huế và Quảng Trị. Các
em rất chăm học và ít trường hợp
bỏ học khi chưa học xong lớp 12.
Các phụ huynh đã chia sẽ rằng:
“Cuộc đời chúng tôi đã quá khổ vì
vốn liến học vấn không nhiều, nên
phải lao lực làm việc để lo cho gia
đình. Ngày nay, chúng tôi luôn cố
gắng để cho con cái được đi học
mong thoát khỏi cảnh nghèo nàn
mà Cha Mẹ đang gặp phải. May mà
có sự giúp đỡ của Hội Từ Bi, Cha
Mẹ bớt phải vất vả đi vay mượn để
đóng tiền học cho các con đi học”.
Tại Huế, các em sinh viên nhận học
bổng của Hội nay đã trở thành
thiện nguyện viên của Hội. Quý Cô
Bác đã rất nhiệt tâm để lo cho
chường trình học bổng và chăm sóc
bệnh nhân tại nhà thương Huế.
http://tubifoundation.org/phat-hocbong-hue-oct-4-2014/

Kế tiếp tất cả các em sinh viên đã cùng đoàn
Từ Bi đi thăm viếng và tặng quà một số bệnh
nhân bị ung thư và các bệnh hiểm nghèo.
Trong sự tuyệt vọng của cha mẹ khi thấy con
mình đau mà không có tiền chữa bệnh,
chúng tôi còn mang theo xâu chuổi để tặng
cho các bệnh nhân và cha mẹ cầu nguyện.

Viếng thăm và tặng quà tại Hà Giang.

Sept 26-28, 2014, Sept. 26-28, 2014.

Bên cạnh phát quà cho dân nghèo, Hội đã
phát

áo lạnh mùa đông đến học sinh 2

trường mầm non tại Xã Xín Mấn tặng chăn
mền, gạo và các vật dụng đến các em học
sinh ở lại nội trú vì nhà quá xa, các em không
thể đi bộ đến trường hằng ngày. Bên cạnh
đó, Hội đã phát quà tặng cho dân nghèo tại
Xã Chín Mẫn. Tổng số tiền quà là 6,500 US.
http://tubifoundation.org/cau-lien-hoa-vaphap-hoa-2014-12/

5. Xin chân thành cám ơn gia đình Anh Sơn
và Chị Loan tại Houston đã gởi tặng số
tiền 12,000 US để xây 1 trường Mẫu Giáo
gồm 2 lớp học để hồi hướng cho cháu
Alison Nguyễn Hoàng Phương, 6 tuổi.
Nhìn thấy các em đang học lớp mầm non,
gia đình cảm thấy ấm lòng thấy được sự
hiện hữu của cháu Alison. Hà Giang vẫn
cần sự giúp đỡ của Tu Bi Foundation rất
nhiều, chúng tôi xin đón nhận sự đóng
góp của quý ân nhân trong chương trình
xây dựng trường học.
http://tubifoundation.org/truong-mam-non-thinh-tang-ha-giang-2014-t07-t09/

6. Phát học bổng tại Đồng Tháp, Sept 21 2014.
Hằng năm vấn đề báo cáo kết quả học lực của học sinh, Đồng Tháp là nơi làm việc tốt
nhất trong các vùng. Tuy nhiên, đây là nơi học sinh bị nghỉ học nhiều nhất vì quá
nghèo. Cha Mẹ cảm thấy học đến lớp 9 là đủ, họ cho con nghỉ học và bắt đi làm để
giúp gia đình. Nhiều gia đình đã bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, đến các tỉnh khác sinh
sống. Một số khác, các em dễ dàng bị dụ bán qua Lào và Đài Loan.

Hội TừBi làm việc rất chặt chẻ với Hội Thương Binh Xã Hội để kiếm những biện pháp
hữu hiệu nhất để khuyên Cha Mẹ và giúp đỡ các em được tiếp tục đi học. Sau khi
thăm viếng và biết thêm về sự khó khăn của người dân, Tu Bi Foundation đã quyết
định cứu xét và giúp đỡ thêm 20 em học sinh. Tổng số học sinh được đón nhận niên
khóa 2014-15 là 40 học sinh. Hồ sơ đang được gởi về Mỹ để làm thủ tục.
http://tubifoundation.org/phat-hoc-bong-dong-thap-sep-2014/
7. Khánh thành Cầu Bê Tông “Vạn Phúc”
ngày Sept 20, 2014 tại Hậu Giagn. Số
tiền xây dựng là 11,000$ US nhưng TBF
chỉ giúp 5000$ US. Phần còn lại địa
phương tự vận động thêm. Gia đình đã
đóng góp để hồi hướng cầu nguyện cho
Phật tử Phúc Tuệ được siêu sinh về thế
giới an lành.

http://tubifoundation.org/khanh-thanh-cau-van-phuc-2014-09/

8. Macro Loans, nhà tình thương và nước sạch tại Hậu Giang ngày Setp. 20, 2014.
Số tiền được giúp là 3,000$ US. Nhà tình thương Hội chỉ giúp 1000$, 50% số tiền xây
cất, phần còn lại địa phương phải đi vận động thêm. Hội đã thực hiện giúp 6 gia đình
được nhận c/t đưa nước sạch vào nhà và đã tăng thêm 15 phần cho chương trình vay
vốn 1% tiền lời. Đây là c/t rất thực tế và có kết quả lớn trong những năm qua. Xin
chân thành cám ơn quý ân đã có nhiều niềm tin và cùng thiện nguyện viên của Hội
tiếp tục đóng góp giúp đỡ cho chương trình này. Hiện nay chúng ta đã có 45 gia đình
được đón nhận sự giúp đỡ của Hội.

http://tubifoundation.org/macro-loans-va-nuoc-sach-2014-09-20/
9. Cầu Trì Địa và Đại Bi, Xã Tân Lộc Đông, Huyền Thơi Bình, Cà Mâu July 29, 2014.
Phật tử tại Chùa Viêt Nam tại Houston đã đóng góp xây cầu Trì Địa đểtưởng niệm
Thầy Minh Tân, và anh chị Loan và Sơn đóng góp để tưởng nhớ em Alison Nguyễn
Hoàng Phương. 2 chiếc cầu đã được chọn lựa gần trường học để giúp các em học sinh
được đi học dễ dàng, thay vì phải đi qua các chiếc cầu khỉ. Hội đã giúp 3000$ cho mỗi
chiếc cầu.

http://tubifoundation.org/truong-mam-non-thinh-tang-ha-giang-2014-t07-t09/

Thưa quý ân nhân;
Chương trình từ thiện liên tục được thực hiện từ đây cho đến cuối năm. Hội chưa thực
hiện được chương trình đi từ thiện tại Phi Luật Tân năm nay để giúp đỡ các trường học
bị thiệt hại bởi trân bão Haiyan gây ra. Số tiền gần 20,000$ US, Tu Bi Foundation đóng
góp năm 2013 đã được sử dụng xây trường học và c/t xây trường mới bắt đầu được
xây. Chúng tôi hứa sẽ đến Phi Luật Tân khi trường đưọc hoàn thành. Sau đây là các
chương trình sẽ được đi thăm viếng và khánh thành trong thời gian tới:
1. Khánh thành 3 chiếc cầu bê tông tại Cà Mâu, Dec 4-7, 2014:
Cầu Thanh Lương dài 35M do g/đ chị Từ Ánh
(Advanced Surgery Center) tặng; và Hội Pháp
Hoa tặng chiếc cầu Pháp Hoa dài 29M và cầu
Liên Hoa dài 22M. Tổng số tiền là 12,000 $ US.
Phần còn lại địa phương đóng góp (hình ảnh
số tiền 4000$ được bác Tâm Đẳng trao cho
Hội Từ Bi. Chúng tôi phải đến nhà băng kêu
cứu xin giúp đếm số tiền hầu hết là 1$ US).
Khó diễn tả được cảm xúc khi chúng tôi đón nhận số tiền của Bác Tâm Đẳng đã gởi
nhờ Từ Bi Foundation xây dựng cầu bê tông tại Việt Nam. Nghe quý thầy giảng về
sự lợi ích trong việc xây cầu, trường học nên Bác rất mong thực hiện được các
chương trình này. Bác đã ngoài 80, không thể làm gì để có tiền giúp người nghèo
tại quê nhà. Tuy nhiên lòng từ tâm của bác quả là vô biên, và không thể nào thế hệ
trẻ chúng tôi có thể theo kịp. Mỗi ngày, Bác đã đến khu Eden tại Virginia, ngồi xin
người đi qua kẻ đi lại “A Di Đà Phật, xin cho tui 1 đồng đi làm từ thiện, giúp
dân nghèo tại Việt Nam”. Ai có thể làm ngơ trước cảnh tượng này; có lúc chúng
tôi đã chứng kiến cảnh một cụ đã ngoài 100 tuổi cùng Bác Tâm Đẳng ngồi xin tiền
đi làm từ thiện. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ tấm lòng của quý Cụ đã tin tưởng và
nhờ chúng con thực hiện các chương trình này cho Hội Pháp Hoa.
2. Thăm viếng trường tiểu học Hòa Phú, chương trình thư viện thiếu nhi
3. Đi Campuchia, đến thăm viếng và tặng quà người dân Việt Nam đang sống
tha hương bên cạnh biển hồ và các vùng lân cận, tháng 1 năm 2015. Hiện nay
ngân sách vẫn còn giới hạn, chúng tôi xin đón nhận sự đóng góp khiến c/t
được thành tựu.
4. Hằng năm gần Tết, Hội sẽ đi phát quà cho những người bị phong cùi do Sư
Như Minh thực hiện. Hiên nay chúng tôi chưa có ngân sách cho chương trình
này.
5. Phát quà cho người bị khiếm thị tại Tinh Thất Liên Hoa, Quận 7.

Như quý vị cũng đã được tin chánh điện chùa Việt Nam đã bị sụp đổ ngày 30/10/2014. May
mắn thay Phật, Pháp Bảo vẫn còn nguyên vẹn và không một ai bị thương. Xin quý đồng
hương xa gần cùng nhau góp lời cầu nguyện cho Phật điện được mau xây dựng, gặp nhiều
thuận duyên. Đây là nơi trở về của hàng ngàn Phật tử hàng năm tại Lễ Hội Quan Âm. Và là
nơi cả trăm tăng ni khắp 5 Châu quy về tham dự khóa an cư hàng năm.
Kính chúc quý Bác, Anh Chị Em và quý ân nhân cùng gia quyến luôn được an lành, ạnh phúc
và vạn sự cát tường

Tax deductible - xin gởi về:
1. Tu Bi Foundation: Texas
(Vietnam Buddist Center)
10002 Synott Road
Sugarland, TX 77478
281-575-0910
2. Tu Bi Foundation: Virginia
4901 Powell Road
Fairfax VA 22032
Email TuBiFoudation@gmail.com

