
 

 

Kính thưa quý ân nhân và quý đồng hương; 

Tu Bi Foundation – Chùa Việt Nam, Houston-Texas xin chân thành tri ân chư tôn đức Tăng/Ni, Phật tử 

và quý đồng hương xa gần tại các ban Houston, California, Florida, Virginia, và Maryland đã đóng góp 

tịnh tài qua chương trình cứu trợ bão lụt miền Trung năm 2016.  Đặc biệt năm nay, chúng con đã nhận 

được sự đóng góp của chùa Tam Bảo- Baton Rouge, Chùa Quan Âm – Tampa, Chùa Bảo Ân – Florida, 

Chùa Phước Huệ - Miami và  Hội Charity Group of VA Affection Inc. 

Tinh thần tương thân tưong trợ “Một miếng khi đói bằng gói khi no”, truyền thống đẹp đùm bọc nhau 

khi khó khăn của người Việt chính là nét đẹp của người con Phật, chân tình của người dân Việt đang 

sống xa quê hương. Tổng số tiền quyên góp được là:  $ 61,890.0 US. Hội đã uỷ lạo các chương trình 

cứu trợ là $57,937.0 US. Số tiền còn lại  gần $4,000 US  sẽ được nhập vào quỹ từ thiện để hội tiếp tục 

giúp các nơi đã bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt.  

Thưa quý ân nhân; 

Ngày 24 tháng 1, 2017 còn 3 ngày nữa là tết Đinh Dậu, thiện nguyện viên Tu Bi Foundation đã đến 

tỉnh Khánh Hòa – Nha Trang,  cùng với Ni Sư Minh Liên Chùa Viên Thông Houston, trao tặng 500 

phần quà Tết đến người dân nghèo vùng lũ và 100 phần cho bệnh nhân khuyết tật tại 6 xã: Diên Lạc, 

Diên Lâm, Diên Phước, Diên Hòa, Diên Thọ,  Diên Lộc.  Nơi đã trải qua 6 cơn lũ từ tháng 10 đến 

tháng 1, 2017. Mỗi phần trị giá 350,000 VND. Quà của bệnh nhân khuyết tật trị giá 400,000 VND.  

 

Một lần nữa, như để cho đoàn cảm nhận được thế nào là mưa lũ, một trân mưa thật lớn đã kéo dài 4 

tiếng đồng hồ, làm cho cuộc phát quà của đoàn vất vả hơn vì hội trường chùa có giới hạn, với số lượng 

600 người chờ nhận quà. Nhận quà  xong nhưng không về nhà được, vì mưa quá lớn. Bà con chịu khó 

ngồi chật lại để có thể chờ mưa tạnh xong mới về nhà. Mưa lạnh nhưng ban thiện nguyện cảm thấy rất 

ấm áp và hạnh phúc vì biết rằng bà con có gạo, có thực phẩm để chuẩn bị mừng Xuân mới.  

Từ Bi Foundation 
Viet Nam Buddhist Center – Chùa Việt Nam, Houston -TX 

www.tubifoundation.org, https://tubifoundation.shutterfly.com 
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https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/1111 

Đây cũng là buổi uỷ lạo lũ lụt cuối cùng của hội trong năm 2016.  Bên cạnh đó,  Hội đã đến kịp thời để 

chia sẻ đến 76 gia đình hộ dân cồn 

Nhất Trí, phường Vĩnh Phước  bị 

hỏa hoạn cháy trụi và đang tạm 

cư tại ký túc xá trường cao đẳng Y 

Tế Nha Trang. 100% tài sản những 

căn nhà tạm bợ trên sông đã bị thiêu 

huỷ.  Chúng tôi đã  cùng Phật tử tại 

địa phương trực  tiếp trao tặng quà 

đến 76 hộ,  thuốc bổ cho người già, mỗi hộ 2 phong bì và 1 hộp mứt, trị giá 600,000 VND. Giúp bà 

con vượt qua được khó khăn trong cơn hoạn nạn và lạc quan đón mừng Xuân Đinh Dậu. Đây là món 

quà vô giá, đã chứa đựng tình người và sự quan tâm của chúng ta, của ân nhân đang sống xa quê 

hương. Tại đây chúng tôi rất xúc động khi thấy các em thanh niên trẻ, cũng cố gắng đến chia sẻ gởi 

tịnh tài, tặng thùng mì, bao gạo… Cuộc đời cần có thêm những bàn tay và tấm lòng như thế. Mời xem 

hình: https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/1148 

Mưa nhiều ngày liên tục, cùng với việc các hồ thủy điện đồng loạt xả lũ khiến nhiều các tỉnh Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên chìm trong nước, người dân gồng mình chống lũ. Một nông dân tên Trung, 

Bình Sơn, Quảng Ngãi chia sẻ: “Ở các xã đều ngập hết nước, ngập nhiều, chết người cũng có, ngập 

hết các loại hoa màu hết. Từ Mộ Đức tới Nghĩa Hành đều bị ngập. Năm nay lúa bị ngập ít do người ta 

kịp dọn. Riêng hoa màu thì bị ngập hư hết 100% luôn!”. 

Thiện nguyện viên Hội Tu Bi sẽ không bao giờ quên cuộc uỷ lạo bão lụt miền Trung năm 2016. Chưa 

bao giờ chúng tôi thấy cảnh khắp các tỉnh miền Trung liên tục bị lũ lụt nhiều lần từ tháng 10 đến cuối 

tháng 12 như năm nay. Chúng ta vẫn thường hay nói: "miền Trung sao năm nào cũng lụt".  Chúng tôi 

đã đi nhiều tỉnh, quan sát và cảm thấy xót xa cho người dân miền Trung, không thể nào tránh khỏi cơn 

lũ hằng năm bởi địa thế và việc xả nước thuỷ điện tại các địa phương; cũng như người dân Philippines 

phải gánh chịu cảnh bão tố mỗi năm và xem như đây là chuyện hằng thường, như là một định mệnh.  

Khó có thể hình dung được sự mệt mõi và đau khổ của những người dân nghèo.   

Nhờ đi tham quan trực tiếp và chứng kiến cảnh lụt lội tại các tỉnh miền Trung, nên các chương trình từ 

thiện của Tu Bi năm nay đã cứu xét rất thực tế, để có thể giúp đồng bào phần nào trên quá trình ổn 

định cuộc sống. Có nơi chúng ta phát quà phẩm vật gồm gạo, mì .. nhưng có nơi chúng ta phát tiền để 

dân chúng mua hạt giống lúa, bắp để trồng. Cung cấp máy lọc nước cho các trưòng học và cơ sở y tế 

tại địa phương; các trường 

học, chúng ta phát sách vở, 

máy lọc nước, áo lạnh cho 

các em học sinh.  Các 

trường mầm non thì chúng 

ta giúp chăn, mền, nồi 

cơm điện.  Ban từ thiện đã 

phải rất uyển chuyển khi 

cứu giúp các vùng, tuỳ theo 

nhu cầu của người dân tại 

mỗi địa phương.  

 

Bình Định: Đường bị 

chia đôi vì lũ. 

https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/1111
https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/1148


Thời gian qua, sau chuyến đi từ thiện đợt 1 tại Quảng Bình và Quảng Trị ngày 25 đến 26 tháng 11, 

2016. (Bản báo cáo cứu lũ đợt 1)  Cho đến ngày 24 tháng 12, 2016 Tu Bi Foundation mới thực hiện 

được các chương trình cứu trợ khác vì các tỉnh liên tục bị lũ lụt, xe hơi không thể đến được. Hội phải 

dời lại các chuyến từ thiện đã lên chương trình đi cứu trợ.  

 Để kịp cứu giúp kịp thời người dân vùng lũ, Hội đã chia ra 3 đoàn để đi uỷ lạo. Ngày 24 và 25 tháng 

12, 2016  khi mọi gia đình tại Hoa Kỳ đoàn tụ bên nhau. Tại Viet Nam chúng tôi đã mang đến người 

dân vùng lũ những món quà đầy ý nghĩa từ vât chất đến tinh thần.   

Nhóm 1, đi Quảng Bình đợt 2; nhóm 2 đi Bình Định; và nhóm 3 đi Phú Yên-Phú Mỡ.   

(Tặng quà mua hạt giống, tại Tại xã Ân Mỹ, Huyện Hoài Ân, xã  Ân Mỹ và Ân Tín 200 phần. xã Ân Hào Đông) 

Mời xem hình: https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/717 

Chuyển uỷ lạo tại Phú Mỡ, một kỷ niệm khó quên cho thiện nguyện viên vì đường đi khó khăn, nguy 

hiểm nhưng rât có ý nghĩa.  Chúng con xin chân thành tri ân Ni chúng tại chùa Viên Lâm thôn Phú Hội 

– Phú Yên, Sư Cô Tâm Phúc và Ni chúng đã giúp đỡ từ tinh 

thần đến vật chất khiến cho chúng con có thể hoàn thành 

chuyến uỷ lạo đầy khó khăn và gian khổ này. Phú Yên mưa lũ  

tháng từ tháng 10 đến tháng 12, không mấy hội đoàn có thể lên 

đến Phú Mỡ, nơi dân tộc thiểu số có 80% là hộ  nghèo. Đây là 

nơi các em học sinh phải bơi lội qua sông để đi học. Khi nước 

xoáy thì  cả cô giáo và học sinh được bỏ vào bao plastic để 

được đưa qua sông.   

https://cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com/2016/09/29/hoc-sinh-phu-yen-

di-hoc-phai-boi-qua-song-mot-ngay-hai-lan/ 

Nhiều lần chờ đợi mà không được tặng quà nên dân đã bị thối 

chí và mất niềm tin với ngưòi Kinh.  Một số hội đoàn dự kiến 

lên phát quà,  nhưng lũ lụt đã chia ly các con đường, nên đành 

phải quay về và đi phát địa điểm khác. Ngày 25 tháng 12, 2016, 

trời lại mưa khi chúng tôi bay đến Tuy Hòa, đi xe 2 tiếng đồng 

hồ  đến Phú Yên. Thiện nguyên viên chỉ biết đến trước bàn thờ 

Phật và thành tâm cầu nguyện Ngài Quan Thế Âm, xin gia hộ 

cho trời được tạnh để đoàn có thể thực hiện cuộc uỷ lạo này.  

Đây là dòng sông mà các em học sinh và thầy cô 

giáo phải bơi qua để đi học/ đi dạy tại Phú Mõ 

https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/717
https://cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com/2016/09/29/hoc-sinh-phu-yen-di-hoc-phai-boi-qua-song-mot-ngay-hai-lan/
https://cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com/2016/09/29/hoc-sinh-phu-yen-di-hoc-phai-boi-qua-song-mot-ngay-hai-lan/


Đầu tháng 12 đã một lần quà bị mang về vì đường không thể đi được, nay chúng tôi cương quyết sẽ đi 

tới đích dù phải chọn con đường khó khăn để đến. Chúng tôi phải vượt núi và băng qua 6 con suối, với 

phương tiên duy nhất là ngồi xe chở hàng 2 cẩu để đi chuyền hàng lên Phú Mỡ.  Chỉ có 60 km, mà mất 

6 tiếng đồng hồ để di chuyển . Tuy nhiên đây là một trong những chuyến đi cứu trợ có ý nghĩa và 

chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi đã mang tặng những món quà đầy ý nghĩa đến cho người dân:  gạo, 

mì gói, dầu ăn, đường. 306 học sinh đươc đón nhận áo jacket để chống lạnh và 200 học sinh nhỏ nhận 

áo quần mới. Mời xem hình: https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/904 

(Người dân và học sinh vui an vui với những bộ quần áo mới vừa được đón nhận từ hội Từ Bi)  

 

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG XUÂN - TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MỠ  

THƯ CẢM ƠN 

Kính gửi: Hội Từ Thiện Tu Bi, cô Liêu Duyên. 

Thưa quý vị trong Hội Từ Thiện chúng ta có quyền tự hào về một dân tộc hiếu học, về truyền 

thống của dân tộc Việt nam ta đó là đoàn kết, đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ như 

những câu ca dao đã ví von “ Thương người như thể 

thương thân”; “ Bầu ơi thương lấy bí cùng, người trong 

một nước phải thương nhau cùng” “ lá lành đùm lá 

rách”; chia xẻ ngọt bùi, nhờ có truyền thống đó qua 

những thăng trầm của lịch sử Dân tộc Việt nam ta chưa 

bao giờ đạo học bị sao nhãn, chưa khi nào đất nước 

thiếu vắng những nhân ái lớn.  

       Nhằm để động viên, khích lệ 306 em học sinh vùng 

Dân tộc thiểu số nghèo vượt khó trong toàn xã Phú Mỡ 

nhân dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Mỡ trân trọng gửi đền Hội lời 

https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/904


cảm ơn chân thành nhất đã có lòng hảo tâm hỗ trợ và đóng góp về vật chất với nhà trường để tổ chức 

thăm và tặng quà cho các em. 

Tin chắc rằng với những tấm lòng hảo tâm của Hội, với những chiếc áo ấm thắm được nghĩa tình các 

em sẽ đón một mùa xuân đầy tình thương, đầm ấm.   

Trường Tiểu học Phú Mỡ xin trân trọng cảm ơn! 

                                                                    HIỆU TRƯỞNG – TRÌNH NGỌC VINH 

Các thiện pháp đã thực hiện - Uỷ lạo cứu trợ bão lụt Miền Trung năm 2016:  

25-Nov-16 

 

Quảng Trị: Xã Hải Thọ và Triệu Phong 

 

 100 hoc bổng vùng ảnh hưởng vì Formosa  

  200 quà phẩm vật, Hải Thọ  và Triêu Phong bị lũ 

lụt 

 Tặng 1,000 cuốn sá ch thư viện trường tiểu học Hải 

Thọ  

26-Nov-16 

 

Quảng Bình đợt 1:  huyện Châu Hoá: 

huyện Uyên Phong và Lạc Sơn. 

Trư ờng mẫu giáo, tiểu học và trung học 

Châu Hóa, Lạc Sơn và Uyên Phong 

 

 529  áo lạnh và quần thể thao cho học sinh trường 

tiểu học Châu Hóa. 

  12 máy lọc nước,  4 nồi cơm điện  các trường mẫu 

giáo 

 phát 200 phần quà hạt giống lúa tại xã Uyên Phong 

và Lạc Sơn 

  60,000 cuốn vở cho học sinh. 

  6,000 Sách giáo khoa cho hoc sinh nghèo vùng lũ 

24-Dec-16 

 

Quảng Bình đợt 2: xã Tiến Hóa- Tuyên 

Hóa 

 154 phần quà hat giống lúa tại thôn tây trúc xã Tiến 

Hóa-Tuyên hoá-qb 

 sửa mái trường mẫu giáo Châu Hóa 

24-Dec-16 Bình định: xã Ân Mỹ và Ân Tín   300 phần quà hạt giống  lúa tại Xã Ân Mỹ và Ân 

Tín  

 300 phần quà tại Phước Hòa 

25-Dec-16 Phú Mỡ - Phú Yên 300 phần quà phẩm vật, và 306 áo lạnh 

6-Jan-16 Quảng Bình đơt 3   Trường mầm non xả tiến hóa 2 mồi cơm điện 2 

máy lọc nước sạch 

 Trường trung học tiến hóa     2 máy lọc nước 

 Trường tiểu học liên sơn mai hóa 2 máy lọc nước 

164 áo ấm 

 Trương  mâm non mai hóa 2 nồi cơm điên   2 máy 

lọc nước sạch 

 Trường trung học mai hóa 2 máy lọc nước sạch 415 

áo ấm  

 Trạm y tế xả châu hóa   1 máy lọc nước sạch 

 Hội trường sinh hoạt cọng đồng thôn tây trúc xả 

tiến hóa 1 máy lọc nước 

 Trường tiểu học hải thọ  2 máy lọc nước sạch 

 

Jan 23, 2017 Phú Mỡ- Phú Yên 207 áo lạnh mùa đông trường trung học Phú Mỡ 



Jan 24, 2017 Khánh Hòa – Nha Trang, 6 xã bị lũ lụt: 

Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Phước, Diên 

Hòa, Diên Thọ,  Diên Lộc 

- Tăng 76 phần quà nạn nhân bị hoả hoạn cháy nhà 

100%. 

- Tặng 300 phần quà phẩm vật nạn nhân bị lụt   

 

Kính gửi:  Hội từ bi Founation Hoa kỳ 

 

       Trường Tiểu học Hải Thọ-Huyện Hải Lăng-Tỉnh Quảng Trị lại một lần nữa cảm nhận thật may 

mắn và hạnh phúc khi nhận thêm được món quà hảo tâm từ Hội. Hai bình lọc nước thực sự có ý nghĩa 

cho thầy và trò nhà trường trong những ngày mưa lũ, nguồn nước không đảm bảo. Thầy và trò nhà 

trường hứa sẽ sử dụng đúng mục đích và gìn giữ lâu, bền. Mặc dù trường Tiểu học xã Hải Thọ nằm 

gần địa bàn thị trấn Hải Lăng, đời sống nhân dân có khấm khá hơn trước nhưng học trò Hải Thọ vẫn 

còn thiếu thốn nhiều thứ, học sinh hộ nghèo và cận nghèo trong nhà trường vẫn còn nhiều em. Vì vậy 

nhà trường rất mong những món quà có ý nghĩa từ Hội cho các em học sinh. Một lần nữa xin gửi lời 

cám ơn sâu sắc đến Hội từ bi Founation Hoa kỳ./. 

Hiệu trưởng - Trần Ngọc Thới 

 

Kính gửi Cô Huyền Lê Liễu Duyên cùng các nhà hảo tâm và tổ chức “ Từ BI Foun dation 

chùa Việt Nam,  Texas - Hoa K ỳ”. 

Trong những ngày của tháng 10 năm 2016, lũ liên tiếp xảy ra tại miền Trung, lũ chồng lũ, gây 

tổn thất lớn cho người dân miền Trung làm hàng chục người chết; hằng trăm người bị thương; hàng 

ngàn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; hàng trăm ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi…Trường THCS Mai Hóa, 

huyện Tuyên Hóa nằm chung trong cảnh ngập nước sâu 3m, gây thiệt hại nặng về tài sản, thiết bị dạy 

học; nhà trường có 415 em học sinh đều bị ảnh hưởng của lũ lụt, các em học sinh hư hỏng sách vở, 

dụng cụ học tập. Lũ lụt đã qua đi nhưng nhà trường và các em học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn vì 

trang thiết bị, bàn ghế  dạy học, hệ thống giếng nước bị ngập lụt chưa khắc phục được.  

Trước những khó khăn chồng chất, trường THCS Mai Hóa đã nhận được những món quà của 

cô Huyền Lê Liễu Duyên quý ân nhân cùng tổ chức “ Từ Bi foun dation chùa Việt nam texas hoa - 

ky” cho học sinh nhà trường 02 bình lọc nước, 415 áo ấm giúp cho học sinh nhà trường vơi đi cái rét 

của những ngày mùa đông sau những thiệt hại của lũ lụt, đồng thời giúp nhà trường và các em có hệ 

thống lọc nước hợp vệ sinh, giúp các em học sinh có điều kiện để ổn định học tập.   

Thay mặt cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Mai Hóa, tôi xin chân thành 

và  bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi được cô Liễu Duyên quý ân nhân cùng tổ chức “ Từ Bi foundation 

chùa Việt nam texas hoa - ky ” đã không quản ngại đường sá xa xôi đã đến trao tặng những món quà 

đầy ý nghĩa cho CB, GV và HS trường chúng tôi. 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường chúng tôi rất xúc động trước tấm lòng chia sẻ 

khó khăn, ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ của đoàn đã góp phần vơi bớt khó khăn sau cơn bão lũ. Nghĩa cử 

cao đẹp của đoàn là nguồn động viên to lớn đối với CB, GV và HS trường chúng tôi. Tinh thần “Lá 

lành đùm lá rách” ấy chúng tôi  sẽ không bao giờ quên. 

Những tình cảm ấm áp của các anh đoàn là nguồn động viên khích lệ cho các em học sinh và 

nhà trường trong sự nghiệp trồng người tại quê hương xã nhà Mai Hóa. Các em học sinh của Nhà 

trường sẽ tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện để đáp lại tấm lòng giúp đỡ của 

cô Huyền Lê Liễu Duyên quý ân nhân cùng tổ chức “ Từ Bifoun dation chùa Việt nam, Texas -Hoa 

Kỳ. 



Một lần nữa thay mặt tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, kính chúc cô và các quý ân nhân 

sức khỏe, hạnh phúc, an lành.  

Xin chân thành cảm ơn!   HIỆU TRƯỞNG –   MAI XUÂN HIỂU  

Các chương trình từ thiện Từ Bi Foundation đã thực hiện năm 2016. 

22-Jan-16 Tăng quà têt Binh Dương, Jan 22 
https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14/4259 
 

24-Jan-16 Tặng quà Tết tại Bãi Hố Rác Vĩnh Long, Jan 24, 2016: 
https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14/4177 
 

2-Feb-16 Tặng quà Phillipines, Feb 2, 2016 https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14 
 

10-May-16 Khánh thành cầu Tu Bi 10, dài 45 M ngang 2M tại Cà Mau 
https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/79 
 

22-May-16 Tăng quà Vĩnh Long https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/95 
 

Aug-16 Tặng quà nhà trường và hoc sinh tại Nepal, ảnh hưởng động đất 
https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/269 
 

Augst 2016 Nhà tình thương Lâm Đồng và Vĩnh Long  

7-Oct-16 
Lousiana Flood Relief  https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/356 
 

2-Oct-16 
Tặng quà khiêm thị tại Sóc Trăng https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/717 
 

1-Dec-16 Phát quà trại phong Quy Nhơn: https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/757 
 

22-Dec-16 Khánh thành cầu tu Bi 11, dai 41M ngang 2 M tai Cà mau 
https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/829 
 

Dec 20016 Phát áo âm cho học sinh nghèo tại India 

Mỗi năm 2 
lần 

Phát học bổng tại Huế, Quang Trị, Khánh Hòa-Nha Trang, Đồng Tháp, Phan Rang. 
https://tubifoundation.shutterfly.com/hocbong 
 

 

Năm 2017, Tư Bi Foundation đã thực hiện: 

-Tặng quà Tết cho 100 gia đình hầm rác Vĩnh Long https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/1218 

- Tặng quà Tết cho 100 gia đình bị khiếm thị tại Mỹ Tho   

https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/1171 

Thưa quý ân nhân; 

Tình thưong yêu và sự quan tâm của chúng ta là khí giới duy nhất có thể mang về muôn nơi. Sự ủng hộ 

của quý ân nhân qua tinh thần và vật chất là thực dược đã nuôi dưỡng các thiện nguyện viên có thể tiếp 

tục đi trên con đường hành bồ tát hạnh.  Mong rằng nó cũng sẽ mang đến cho quý ân nhân những niềm 

vui, sự hoan hỷ sau khi đọc bản tin báo cáo các chương trình cứu trợ bão lụt và từ thiện năm 2016.  Hội 

đã thực hiện các chương trình không phân biệt lớn nhỏ từ Bắc vào Nam.  Không phân biệt dân tộc và 

https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14/4259
https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14/4177
https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14
https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/79
https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/95
https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/269
https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/356
https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/717
https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/757
https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/829
https://tubifoundation.shutterfly.com/hocbong
https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/1218
https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/1171


tôn giáo. Ở đâu cần thì sẽ có sự hiện diện của Tu Bi.  Chúng con xin nguyện làm cánh tay, con mắt của 

Ngài Quan Thế Âm, Ngài Địa Tạng Bồ Tát mang đến sự an lành đến những người đang cần sự giúp đỡ 

của chúng ta. Khi phát quà cho người bị khiếm thị tại Mỹ Tho, một em trai đã hát:”Con yêu cha mẹ 

nhưng không thể thấy cha mẹ. Con thương thầy cô mà không thấy thầy cô”. Hòa Thượng Thiện Huệ 

đã chia sẽ cùng mọi người: “ nhưng con thấy được tình thương của cha mẹ và thầy cô, mà nhiều kẻ 

có mắt đã không thấy”. Càng đi đến các cảnh nghèo khổ của những người hốt rác tại Vĩnh Long, 

những bệnh nhân bị phong cùi tại Quy Nhơn, những bệnh nhân bị tâm thần tại Đà Lạt, những người 

khiếm thị tại Sóc Trăng, Vĩnh Long và Đà Lạt...  Chúng tôi cảm thấy mình thật may mắn và có nhiều 

phước báu không phải bị lâm vào các hoàn cảnh địa ngục ở thế gian này. Cuộc sống thật là ngắn ngủi 

và vô thường. Xin hãy trao cho nhau những nụ cười và nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được sống 

trong an lành và hạnh phúc.   

Chúng con xin chân thành tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni và thiện nguyện viên từ Hoa Kỳ, tại Việt Nam  

đã cùng chúng con hành Bồ Tát Đạo thực hiện các thiện pháp.  Nguyện cầu cho thế giới hòa bình, 

chúng sanh an lạc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin chân thành tri ân 

Tu Bi Foundation (tubifoundation@gmail.com) 

Your Gifts Make a Difference 

Năm 2016 In US

Charity in India 1,000$          

Loving Kindness House 1,625$          

Charity in Philippines 3,000$          

Charity in Nepal 3,500$          

Quảng Tri, Formosa relief 5,000$          

Food and Good Relief 7,562$          

Bridges in Camau 8,883$          

Education 15,419$        

Flood Relief Lousiana 28,604$        

Flood Relief: Miền Trung Việt Nam 57,937$        

132,529$      Charity in India

Loving Kindness House

Charity in Philippines

Charity in Nepal

Quảng Tri, Formosa relief

Food and Good Relief

Bridges in Camau

Education

Flood Relief Lousiana

Flood Relief: Miền Trung …

$1,000 

$1,625 

$3,000 

$3,500 

$5,000 

$7,562 

$8,883 

$15,419 

$28,604 

$57,937 


