
 

 

 

 

Kińh thưa quý ân nhân và quý đồng hương; 

 

Tổng số tiền Hội quyên góp được cho việc cứu trợ 

nạn nhân bão lụt tại Texas vừa qua là $165,434.6 US. 

Tu Bi Foundation – Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt 

Nam tại Houston  xin trân trọng tri ân sự đóng góp 

của quý Phật tử đồng hương xa gần; của cộng đồng 

Phật Giáo Việt Nam tại nhiều tiểu bang và các tổ 

chức gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tin 

tưởng, gởi tịnh tài về cho Tu Bi Foundation. Nhất là 

Chùa Việt Nam tại Houston, dù  còn đang xây dựng, 

nhưng Phật tử đã rất nhiêt tình và nhiệt tâm, trước lời 

kêu gọi của Chùa để giúp các nạn nhân bị ảnh hưỏng 

do cơn bão Harvey gây ra vào tháng 8, 2017.  Đồng 

thời chúng con xin đê đầu đảnh lễ tri ân quý Ôn, quý 

Ni Sư, quý Thầy và quý Sư Cô khắp nơi đã âm thầm 

đóng góp. Việc làm này đã cho chúng con thêm sức 

mạnh trên con đường tu tập và phụng sự nhân loại.  

Điều này đã nói lên sự quan tâm của cộng đồng Phật 

Giáo và người Việt Nam khắp nơi hướng về Houston 

và các vùng lân cận Texas  sau cơn bão lụt vừa qua. 

 

Thưa quý ân nhân; 

Không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết hậu quả do 

sự tàn phá và thiệt hại từ vật chất đến tinh thần do 

bão Harvey gây ra tại Houston và các vùng lân cận. 

Sau cơn bão, thiện nguyện viên Tu Bi Foundation đã 

đến viếng thăm các vùng tại thành phố Houston, 

Corpus Christi, Rock Port, Port Aransas, Austwell và 

Victoria, các vùng tại Costal Bend Area bị bão và lụt 

Harvey gây thiệt hại nặng nề.  Trong tinh thần tri ân 

và báo ân nước Mỹ, Thiện nguyện viên Tu Bi 

Foundation đã cùng quý ân nhân thực hiện các thiện 

pháp, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, màu da. 

Ở đâu cần giúp đỡ, ở đó có sự hiện diện của Từ Bi. 

 

Hình ảnh viếng thăm Port Aransas & Austwell 

 

 

 

 

 

 

 

Dù sự cứu trợ của 

chúng ta rất khiêm tốn; 

hình ảnh những người 

con Phật dấn thân 

phụng sự, với cả tấm 

lòng là điều rất có ý 

nghĩa và ảnh hưởng tốt 

đẹp. Hình ảnh Viếng 

thăm sư thiệt hại tại 

Rockport, Texas 
 

Dưới đây là thư của Ông Jeff Hentz từ Port Aransas 

gởi cho Hội Tu Bi. 
 

From: Jeff Hentz <jhentz@portaransas.org> 

Date: Tue, Oct 24, 2017 at 12:14 AM 

Subject: Special Thanks 

Dear Tu Bi Foundation. 

On behalf of the Port Aransas School Community and 

the families & students that make up this very special 

city, I want to THANK the Tu Bi Foundation and their 

leaders and volunteers for the heartfelt financial 

contribution that was made to our School community 

and our Chamber Foundation on October 21, 2017. 

So many families received direct financial help from 

your caring Foundation and it will help tremendously 

in the most difficult days ahead in our recovery from 

Hurricane Harvey. Over 90% of our community was 

impacted significantly by Harvey and our  (3) schools 

were all damaged that forced closure of our schools for 

8 weeks.  Today, over 75% of our students our back in 

Port Aransas attending school in temporary classroom 

trailers, with most families still living outside of Port 

Aransas because their homes were lost or damaged. 

Many make the commute from other cities as far as 35 

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

www.tubifoundation.org; https://tubifoundation.shutterly.com   
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Sự tàn phá do Harvey gây ra dọc theo Coastal Bend Area                       Ông Jeffrey Hentz và bà Sharon McKinney  
 

                                                                                                                             tri ân  Tu Bi Foundation tại Port 

Aransas 

http://tubifoundation.org/visit-port-aransas-and-austwell-2017/?lang=en
http://tubifoundation.org/visit-rockport-makeshifts-campsite-2017/?lang=en
http://tubifoundation.org/visit-rockport-makeshifts-campsite-2017/?lang=en
http://tubifoundation.org/visit-rockport-makeshifts-campsite-2017/?lang=en
http://www.tubifoundation.org/


miles away just to attend their beloved Port Aransas 

school. 

Your much appreciated donation to our Chamber 

Foundation went immediately to help several school 

families return to Port Aransas and move into 

temporary Rv trailer homes so they can be back in their 

community close to school.  We will be forever grateful 

for this donation and recognize the selfless work Tu Bi 

does in helping school families and children in the US 

and around the world. 

Thank You all again so very much. 

Jeffrey Hentz/President / CEO/Port Aransas / Mustang 

Island Chamber of Commerce & Tourism Bureau 

Sự đóng góp của chúng ta rất cần thiết  và có ý 

nghĩa. Thực tế, sự hoà nhập cùng tuỳ thuận vào 

hoàn cảnh của mỗi địa phương, đang cần sự đóng 

góp của Hội Tu Bi.  

From: Connie Matson, Date: Sat, Oct 21, 2017 at 2:53 

PM  

Thank you so much for what you do. This money will 

go along way in helping us monetarily, but even more 

so spiritually. There is still good in this world -  Peace 

and prayers 

Chương trình uỷ lạo Harvey Disaster Relief and 

Recovery gồm có 2 phần:  

1.Tại Houston, Tu Bi Foundation gồm có hơn 20 

quý Thầy, quý Sư Cô từ nhiều chùa tại Houston và 

hơn 50 Phật tử chùa Việt Nam làm thiện nguyện viên 

được chia thành 2 nhóm để phục vụ: 

- hóm dọn dẹp nhà cửa, đã im lặng làm việc 

kể từ sau 2 tuần bão Harvey ngừng; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhóm làm thiện nguyện, cùng phụ 

giúp  Red Cross, phục vụ phát thức ăn 

mỗi ngày cho 2,200 nạn nhân tạm trú tại 

NRG Shelter tại thành phố Houston trong 

vòng 1 tuần, cho đến khi shelter đóng cửa 

ngày 23/09/2017. Đọc bài “Thiện 

nguyện tại NRG Shelter”.  

- Một nhóm khác gồm quý Thầy và các 

Anh Chị Em đến các nhà bị lụt để dọn dẹp 

và clean up. 

 

 

      Mời xem Hình ảnh: Những ngày thiện nguyện tại 

NRG 

 

2 Tại các thành phố ven biển  Thời gian qua, 

Tu Bi Foundation đã làm việc trực tiếp và 

hợp tác cùng chính quyền địa phương, 

Hội Cảnh Sát,  Red Cross, United Way, 

FEMA tại nhiều thành phố, biết nhu cầu thực 

tế đang cần giúp đỡ tại vùng bị bão, trưóc khi 

quyết định chương trình uỷ lạo. Mọi kế hoach 

đều lệ thuộc vào số tiền Hội quyên góp được 

từ đầu đến khi kết thúc vào cuối tháng 10, 

2017. Chúng tôi rất mừng khi thấy cộng đồng 

tại Houston đã đón nhận được nhiều sự đóng 

góp của nhiều hội đoàn Việt Nam và Mỹ trên 

 Volunteer tại NRG Center tại Houston - Texas 

(không phân biệt tôn giáo, chủng tộc. Điều duy nhất 

chúng tôi biết phải làm là ‘phụng sự và phục vụ’) 

 

https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/1841
https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/1841


nhiều phương diện.  Bên cạnh tham gia các 

chương trình thiện nguyện tại Houston, Tu Bi 

Foundation cũng đến các vùng sâu, vùng xa 

để giúp các nạn nhân, khi biết rằng còn có 

nhiều vùng bị thiệt hại nặng nề tại các vùng 

dọc theo Coastal Bend Area. Tại Port 

Aransas, Tu Bi Foundation là hội đầu tiên, 

không phải của chính phủ và duy nhất đã đến 

viếng thăm nhiều lần cùng giúp đỡ tịnh tài sau 

8 tuần bị thiệt hại do bão Harvey gây ra.  

 

Ai có dấn thân tham gia vào các chương trình từ thiện 

tại nước Mỹ mới thấy sự khó khăn trong vấn đề quy 

tắc về hành chánh.  Không phải chúng ta có tiền, 

muốn đi phát quà thì có thể thực hiện đươc. Chính 

quyền địa phương không được phép cung cấp danh 

sách nạn nhân cho các hội từ thiện tư nhân.  Không 

có sự giúp đỡ và hướng dẫn của Hội Red Cross từ thủ 

đô D.C, Houston và Copus Christi, chúng tôi không 

biết làm sao có thể trao tận tay món quà của của Hội 

đến các nạn nhân Mỹ.  

 

Để học hỏi và tìm hiểu thêm, chúng tôi phụ giúp 

Red Cross trong vài công tác từ thiện. Phát vật dụng 

cần thiết chùi dọn nhà cửa tại Rockport sau cơn bão.  

 

Viếng thăm Port Aransas và Austwell, nơi người 

dân lâm nạn đến nhận quà, và đang được Red Cross 

giúp.  

Hội Tu Bi muốn trao tặng đúng đối tượng là các gia 

đình đang gặp khó khăn do bão lụt gây ra. Hội phải 

kiếm chứng tin tức và theo dõi tình hình các vùng. 

Tại Port Aransas, Tu Bi Foundation phải tự làm mẫu 

đơn và phát tận tay đến các gia đình tại trường học.  

Mỗi gia đình điền vào gồm có tin tức cá nhân, hoàn 

cảnh gia đình và sự thiệt hại do bão Harvey gây ra, 

để xin đón nhận sự giúp đỡ của Hội.  Tại Rockport, 

chúng tôi đón nhận danh sách có khoảng 500 gia đình 

xin giúp đỡ. Ngân sách có giới hạn, làm sao để chọn? 

Chúng tôi dành ưu tiên cho các gia đình low income, 

đông con, người già neo đơn, các gia đình hiện phải 

ở tạm trú tại các nơi khác vì nhà bị hư hại hoàn toàn, 

gia đình sống tại mobil home/ trailer bị hư hại… Vài 

lần chúng tôi phải trả lời câu hỏi của người Mỹ: “Is 

this real? or scam?” họ sợ bì lừa gạt. Một số thiện 

nguyện viên đã đi thăm viếng và quan sát một số nhà 

trong danh sách trước khi quyết định giúp đỡ. Chúng 

tôi còn lần mò đến các gia đình bị thiệt hại nặng hỏi 

thăm, và hướng dẩn họ làm đơn xin Tu Bi giúp đỡ.   

 

Tu Bi Foundation xin chân thành tri ân chính 

quyền đia phương, Red Cross, United Way, FEMA. 

Sự hợp tác này đã thể hiện sự hài hoà và đoàn kết của 

cộng đồng Phật Giáo Việt Nam với chính quyền và 

sự uyển chuyển với các hội đoàn từ thiện. Hội đã lắng 

nghe và cùng chia sẽ nỗi niềm tâm sự của người lâm 

nạn và chính quyền đang gặp khó khăn trên con 

đường ổn định và hồi phục cuộc sống.   

Hội xin tri ân người dân tại các vùng đã giúp đỡ và 

kiên nhẫn hợp tác, khiến Tu Bi Foundation có thể 

thay quý ân nhân thực hiện các chương trình như sở 

nguyện: trao tân tay món quà đến các nạn nhân, Cho 

đến ngày Nov. 5, 2017 Hội vẫn còn tiếp nhận email 

của các gia đình tại vùng Port Aransas xin giúp đỡ. 

Mayor Rockport, Ôn Viện Chủ chùa Việt Nam, 

director United Way và executive director Red Cross 

Mayor Rockport City, Ôn Viện Chủ Chua Viet Nam, director 

United Way và executive director Red Cross 



 

Chúng tôi đã may mắn gặp bà Debra Murphy-Luere, 

Regional Chief Operation Officer, Texas Gulf Coast 

Region. Đích thân bà và nhân viên Red Cross đã giúp 

chúng tôi đi tham quan các vùng bị thiệt hại nhiều 

ngày. Không ngần ngại xa xôi và khó khăn, Bà đã  

hướng dẫn, liên lạc và giới thiệu đến người có thẩm 

quyền tại các địa phương để chúng tôi có thể làm việc 

trực tiếp, nêu lên những nguyện vọng của Tu Bi 

Foundation trong quá trình quyết định giúp đỡ các 

địa phương.   

 

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10, 2017, Tu Bi Foundation 

đã phát quà đến 30 gia đình tại thành phố Austwell, 

nơi có 514 người dân đang sinh sống, gồm 147 căn 

nhà. Nơi đây hầu hết là người lớn tuổi (senior 

citizens), chỉ có 1 em bé duy nhất là 2 tuổi. Hiện giờ 

nhiều nóc nhà bị hư hại nhưng không sao sửa được, 

vì người già không có tiền. Đây là gia tài mà họ đã 

vun trồng mấy chục năm qua. Cuộc sống của họ đã 

bị xáo trộn hoàn toàn. Họ cho biết, vì các nhà là 

mobile homes hay nhà mướn, FEMA không trợ cấp. 

 

Đoàn đã làm tất cả những gì có thể để mang niềm vui 

đến mọi người. 

Chúng tôi đã đến tận 

nhà thăm và tặng quà 

cụ bà Francis vừa 

đươc 104 tuổi. Có cụ 

gần 80 tuổi đang ở 

một mình. Nhà bị hư 

hại do bão gây ra, và 

4 người con đã qua 

đời từ lâu. Cụ bà lủi 

thủi lo chùi dọn 1 

mình. Ước chi cụ ở 

vùng Houston, để 

đoàn thiện nguyện 

Tu Bi có thể đến 

giúp cụ dọn dẹp nhà 

cửa, như chúng tôi 

đã giúp các gia đình 

quý cụ già neo đơn 

tại Houston.  

 

Chúng tôi đã đến với 

tất cả tấm lòng của 

người con Phật, tình 

người của những 

người con, người cháu 

khi viếng thăm quý cụ 

và trao tặng món quà 

tịnh tài. Ra về, chúng 

tôi còn cảm thấy xao 

xuyến trước những 

hình ảnh nhà cửa bị 

tàn phá, sự cô đơn và 

mệt mõi của người dân trong vùng.  

 

Trong thời gian đoàn đi uỷ lạo,  chúng tôi chứng kiến 

cảnh đoàn quý ông đã về hưu tại các nhà thờ Mỹ các 

vùng xa về đây giúp dọn dẹp rác cây và dẹp rác. Bất 

cứ sự đóng góp nào cũng đều được trân trọng. Ước 

gì Tu Bi Foundation có thể giúp họ nhiều hơn!  

 

Thầy Minh Phước, bà Mayor Marry tại Austwell chào 

đón khách đến nhận quà tại Austwell.  

Đoàn Tu Bi, nạn nhân bão Harvey nhận tịnh tài và 

thị trưởng tại Austwell chụp hình lưu niệm. 



Thứ bảy, ngày 21/10/2017, cứu trợ tại Aransas 

County, Texas gồm có Rockport, Aransas Pass, 

Port of Aransas):  Tu Bi Foundation đã chuẩn bị 212 

phần quà bao thư để phát tại Rockport, trong đó, có 

63 gia đình Việt Nam đang sinh sống tại Rockport và 

Fulton. Mỗi gia đình được đón nhận bao thư tịnh tài 

$250, đều là các gia đình bị thiệt hại nặng, đông con, 

mất việc làm, low income, đa số ở mobile homes, 

apartment ... Vì nhà cửa hư hại nên hiện nay phần 

đông còn ở tạm khách sạn, mướn trailer, hay chạy 

qua khu lân cận như Corpus Christie mướn nhà ở 

tạm. Một số gia đình phải đi làm ngày thứ bảy, không 

đến nhận quà được nên Hội lên chương trình phát đợt 

2 tại chùa Hương Đàm ngày chủ nhật, November 5, 

2017.  

 

Tại Rockport, ÔnViện Chủ Chùa Việt Nam và phái 

đoàn Tu Bi gồm 20 người gồm quý Thầy, quý Sư Cô 

và Phật tử đã gặp gỡ giới chức và các vị lãnh đạo: 

(Rockport Police Department cho mượn phòng họp 

để Tu Bi Foundation phát quà) 

- Ông Charles Wax, Mayor of Rockport 

- Ông Tim Jayroe, Police Chief of 

Rockport 

- Bà Dolly Stokes, Ex. Director Victoria 

City United      Way  

- Bà Debra Murphy, American Red Cross, 

Ex.Director of Texas Gulf Coast Region. 

 

Ôn Viện Chủ Chùa Việt Nam cám ơn chính quyền 

địa phương và các 

hội đoàn đã giúp đỡ 

Tu Bi Foundation 

trong thời gian qua,  

tạo mọi thuận duyên  

khiến cho Hội có thể 

thực hiện các cuộc uỷ 

lạo tại Corpus 

Christi, Rockport và 

các vùng tại Coastal 

Ben Area.  Thay mặt cộng đồng Phật Giáo Việt Nam 

và đồng hương Việt Nam tại Hải Ngoại, (quý ân nhân 

đã đóng góp tịnh tài), Ôn đã nói lời chia sẽ sự mất 

mát đau thương tại đây khi chứng kiến cảnh điêu tàn 

và thiệt hại do bão Harvey gây ra khắp mọi nơi.  “Một 

con ngựa đau cả đoàn không ăn cỏ.”  Món quà tuy 

khiêm tốn, nhưng đây là tấm chân tình và sự quan 

tâm của cộng đồng Phật Giáo Việt Nam sống trên đất 

nước Hoa Kỳ,  mong sẽ sưởi ấm và làm vơi bớt sự 

khổ đau cùng sự khó khăn đến các gia đình đang gánh 

chịu và cố gắng hồi phục cuộc sống sau bão Harvey. 

Chúng tôi luôn sát cánh cùng quý vị, Hãy mạnh dạn 

lên người dân Texas! 

 

Ông Charles Wax- Mayor of Rockport, đại diện 

Police Department, Victora County United Way và 

Corspus Christi Red Cross đã nói lên  lời tri ân và 

xúc động của họ trước sự quan tâm và việc làm đầy 

ý nghĩa của cộng đồng Phật Giáo Việt Nam, đã 

thương nghĩ và chăm sóc đến các gia đình đang lâm 

nạn do Harvey gây ra.  

 

Tại đây, bên cạnh giúp đỡ trực tiếp 212 các gia đình 

đang gặp khó khăn tại Rockpock & Fulton, Tu Bi 

Foundation đã trao gởi:  

- Thành phố Rockport, $5,000 cho ngân 

sách “Recovery” của thành phố để giúp 

đỡ các nạn nhân mà Hội không có duyên 

đươc gặp để giúp trực tiếp;  

Ôn Viện Chủ Chùa Việt Nam – Tu Bi Foundation  

trao quà đến Ông Charles Wax, mayor Rockport. 

 



- Rockporck Police Department, $5,000 

vào ngân sách để giúp các gia đình “First 

Responders, hội cảnh sát’ những người đã 

dấn thân cứu người khi chính gia đình họ 

cũng bị di tản, và bị hư hại trong bão tố. 

- Victoria County United Way: $25,000. 

Ngày Nov. 4, 2017 Hội Tu Bi sẽ đến trao 

tặng cho các gia đình tại Victoria và lân 

cận.  

- Red Cross: $10,000 để giúp nạn nhân tại 

Puerto Rico.  

Đại diện Red Cross, United Way, City of Rockport Police & 

Mayor, nhận quà Tu Bi Foundation trao tặng giúp các nạn 

nhân mà Tu Bi không có cơ hội giúp trực tiếp.  

 

(Ông Charles Wax và Ôn Viện Chủ Chùa Việt Nam, hai vị cùng 

nhau luân phiên trao bao thư cho các gia đình. Đoàn Tu Bi 

chụp hình lưu niệm cùng các hội đoàn) 
 

 

Để đến phát quà tại Port Aransas chiều thứ bảy 

cùng ngày, đoàn phải băng qua một chuyến phà. Đây 

là thành phố du lịch, chỉ có 4,000 dân thường trú 

nhưng hằng năm có đến 5 triệu du khách. Ngân sách 

của Port Aransas xưa nay giàu nhờ khách du lịch, 

thuế phải đóng vào cho bang Texas để giúp các vùng 

nghèo hơn. Nhưng bây giờ đi đâu cũng thấy cảnh hư 

hại và đổ nát. Những ngày tháng sắp tới sẽ không có 

khách du lịch đến thăm vì không có khách sạn để tạm 

trú, cho đến bây giờ rất ít cơ sỡ được sữa chữa… cuộc 

sống người dân sẽ khó khăn vô cùng! Gia đình ly tán, 

một số gia đình có con nhỏ, phải gởi ông bà ngoại 

trông nom ở thành phố khác. Dân thất nghiệp, nhà 

cửa hư hại, thật là không đơn giản để chấp nhận sự 

thay đổi này. 

  

Trên tuyến đường đi, chúng tôi thấy vẫn còn nhiều 

businesses và nhà ở bị tan hoang chưa được dọn dẹp. 

Sự đổ nát do bão Harvey gây ra vẫn còn để lại nhiều 

ấn tượng sợ hãi cho người dân.  Các khách  

 

sạn, nhà nghỉ đều bi hư hại. Khu trường học và cơ sở 

làm việc của chính quyền bị 

hư hỏng và không được xử 

dụng.  Chính quyền phải 

đóng trên 50 trailers để làm 

lớp học cho gần 400 học 

sinh. Phụ huynh tâm sự: họ 

không còn gì, sau bão là lụt 

và gia đình phải đi lánh 

nạn. Trở về nhà, các vật 

dụng và quần áo chỉ còn là 

đống rác vì mái nhà bay và 

nước ngập lụt…  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (Tiệm hư chưa sửa, Domion Pizza làm Pizza bán trên 

trailor, tinh thần tồn tại rất cao!) 

 



Mời xem Hình Uỷ Lạo tại Austwell, Rockport, & 

Port Aransas. 

 

Tại Port Aransas Independent School District, Ôn 

Viện Chủ và phái đoàn gặp gỡ giới chức và các vị 

lãnh đạo: 

- Ông Jeff Hentz, CEO, President of 

Chamber of Commerce 

- Bà Sharon McKinney, PAISD 

Superintendant, 3 trường học 

(Elementary, Middle, High) phải nghỉ 

học 8 tuần trong thời gian chờ đợi nhà 

nước làm xong lớp học tạm thời tại các 

trailer.  

 

Hiểu rõ được hoàn cảnh của người dân và địa phương 

đang gặp nhiều khó khăn để hồi phục. Ngân sách đã 

dành cho 115 gia đình, và Ôn Viện Chủ đã trao tặng 

$20,000 đến Ông Jeff Hentz, chuyển vào ngân sách 

trường học, để thành phố có thể giúp một số gia đình 

đang lánh nạn khắp nơi được trở về sống trên những 

trailor trong thời gian tới.  

 

Lời cám ơn của những gia đình đón nhận sự giúp đỡ 

của Hội.  

We are honored and blessed by your 

Kindness.   Thank you again. Namaste  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Trao quà đến các nạn nhân tại Port Aransas 

Thank you again for reaching out to our community 

through the school.  It is so much love from your 

Temple. 

Sincerely, 

Karen Borchardt 

 

Thật là chạnh lòng  khi chúng tôi chứng kiến những 

hình ảnh xúc động của các gia đình nhận quà. Nước 

mắt chảy ròng khi họ nhận bao thư từ bàn tay của Ôn 

Viện Chủ. Hình ảnh trân trọng và khiêm cung của Ôn 

đã làm cho họ nói không nên lời. Ra đến cửa, họ đã 

ôm Cô Nguyên Từ khóc nức nở. Đó là giọt nước mắt 

của hạnh phúc, vui sướng khi biết có hội đoàn, có 

người thương nghĩ đến.  Mỗi gia đình đươc đón nhận 

$250. Món quà tuy nhỏ, nhưng đã mang đến nhiều 

hạnh phúc từ vật chất đến tinh thần cho những gia 

đình đang lâm nạn, đã được Tu Bi Foundation đến 

tặng quà và hỏi thăm.   Nhất là các phụ huynh, cần 

phải mua sắm vật dụng cho con, sau 8 tuần phải nghĩ 

học vì trường đã bị hư hại. Các người Mẹ hạnh phúc 

lắm vì có tiền mua sắm vật dụng cho con đi học.  

 

Chương trình uỷ lạo của Hội sẽ chưa hoàn thành khi 

một số gia đình chưa đến nhận được quà vì phải đi 

làm 2 tuần trước. Một lần nữa đoàn Tu Bi tại Houston 

đã trở lại Coastal Bend Area để phát đợt 2 từ ngày 

Nov 4 đến Nov. 5, 2017.  Quả thật trong công tác 

thiện nguyện, chúng ta cần có sự kiên trì, từ bi và 

rộng lượng để có thể lắng nghe và cảm thông với mọi 

người, mọi hoàn cảnh.    

http://tubifoundation.org/financial-assistance-to-people-affected-by-hurricane-harvey-2017/?lang=en
http://tubifoundation.org/financial-assistance-to-people-affected-by-hurricane-harvey-2017/?lang=en


Thứ bảy Nov. 4, 2017 Hội Tu Bi đã cùng United Way 

phân phát đến 110 gia đình. Hai tuần qua, chúng tôi 

cùng hợp tác để chọn những gia đình đúng tiêu chuẩn 

của Hội.  Bà Dolly United Way, yêu cầu Hội Tu Bi 

có thể giúp thêm 10 gia đình,  vì còn rất nhiều gia 

đình, cha mẹ người Mexican cần giúp đỡ. Làm sao 

chúng ta có thể từ chối lời thỉnh cầu của các nạn 

nhân! 

Huyen, Thank you again for the very generous and 

compassionate gift from the Tu BI Foundation that 

helped 110 families here in Victoria County in their 

efforts to rebuild their lives after Hurricane Harvey. 

The presentation of checks to each family on 

Saturday was deeply moving  and we so appreciate 

the participation of your Foundation monks from 

Houston in the ceremony… 

Thank you! Dolly Stokes, Executive Director, 

Victoria County United Way 

 

  

 

 

Chủ Nhật, Nov 5, 2017 tại Chùa Hương Đàm - 

Corpus Christi, Tu Bi Foundation tiếp tục tặng quà 

đến 38 gia đình 

Việt Nam và 

32 gia đình 

người Mỹ tại 

Port Aransas 

đợt 2. 

 

 

 

Thank you,  I am from Port Aransas and I did receive 

the information.  I will be there Sunday.   

 

Thank you so much for 

the care and concern. 

Your genuine interest is 

heartwarming. I'll be 

there in Sunday.  

 

Good evening, I was just 

wondering if it was too 

late to apply for 

assistance... 

 

Dù đoàn đã đến thăm Port 

Aransas nhiều lần và đã 

tặng quà đợt 1, lắng nghe 

lời tâm sự của các nạn 

nhân, chúng tôi một lần 

nữa không cầm nỗi niềm 

xúc động. Sự thật không 

dễ dàng chút nào cho 

người dân Mỹ phải chấp 

nhận sự vô thường mà 

hàng chục ngàn gia đình 

vùng bão lụt đang phải đối 

diện. Bắt đầu từ đâu khi 

họ đã mất tất cả! Bờ vai 

này xin làm nơi ấp ủ, bạn 

cứ khóc để làm vơi đi các 

nỗi sầu, cùng sự lo lắng!  Chúng con ý thức rằng: 

“Chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm 

vơi bớt khổ đau của kẻ khác” 
 (Đoàn Tu Bi tại chùa Hương Đàm, Corpus Christi) 

(Tu Bi cùng United Way bỏ tấm check 250$ vào 

bao thư chùa Viêt Nam trước khi trao tặng đến các 

gia đình. Hình ảnh tặng quà Tại Victoria County) 
 



 

Đại diện Tu Bi Foundation tại Virginia, chúng con 

đã viếng thăm chùa Viên Thông và cảm nhận được 

sự an lành sau cơn bão. Được nghe quý Sư tâm sự, 

Phật tử khắp vùng Houston đã về Viên Thông Tự xin 

góp bàn tay nhỏ, phụ chùi dọn sau cơn lũ.  Phật tử tại 

Virginia đã gởi tịnh tài nhờ Tu Bi Foundation chuyển 

đến cúng dường Chùa Viên Thông. Quý Sư rất cảm 

động tấm lòng của Phật tử và quý đồng hương xa gần 

đã hướng về Chùa Viên Thông và thành phố 

Houston. Góp lời cầu nguyện và góp bàn tay xoa dịu 

lòng người về sự thiệt hại do bão Harvey gây ra. Cầu 

nguyện cho mọi người, mọi loài được bình yên sau 

cơn bão.   Chúng con xin thành kính tri ân quý ân 

nhân.   

 

 
(Viên Thông Tự, tháng 10, 2017, điện Ngài Quan Âm) 

 

Xin cám ơn đời, cám ơn người, cám ơn quý ân nhân 

đã cho chúng con cơ hội phục vụ, và phụng sự. Mỗi 

thiện pháp chúng con được thực hiện là một cơ duyên 

cho chúng con vun trồng công đức, được nhìn sâu 

vào lòng để quán chiếu và nuôi dưỡng từ tâm trên 

con đường tu học và phụng sự.  

 

Thế gian vô thường, 

Quốc độ khổ ách,  

Nên phải lo tu,  

Thoát khỏi sanh tử,  

Có vậy thì mới hết khổ đau!   

 

Đây là lời nhắc nhở của Thầy Nguyên Đạt đến chúng 

con, khi nghe Phật tử kể chuyện đi thực hiện các 

thiện pháp. Dù chúng con đươc Ôn Viện Chủ dạy và 

nhắc nhở nhiều lần: “phải giữ được bình thản trước 

mọi hoàn cảnh khi đi uỷ lạo”, nhưng thật không dễ 

dàng khi thấy sự thiệt hại quá nặng các vùng bị bão 

lụt, và khi cảm nhận được sự mệt mõi, buồn khổ của 

các nạn nhân… 

 

Tu Bi Foundation thực hiện chương trình “Sáng cho 

người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ” 

nhằm có thể đóng góp vào sự xây dựng xã hội và có 

thể bồi đắp những sự thiếu sót mà địa phương chưa 

thể chu toàn. 437 gia đình đươc nhận quà trực tiếp. 

Tu Bi Foundation xin trân trọng tri ân. 

 
 

VIET NAM BUDDHIST CENTER, HOUSTON -TX 

TU BI FOUNDATION 

HARVEY DISASTER RELIEF & RECOVERY, 2017 
 

 
 

Chương trình uỷ lạo Harvey đến nay xin khép lại. 

Xin thay mặt quý nạn nhân tại Houston, Corpus 

Christi, Rockport, Port Aransas, Austwell và 

Victoria, xin chân thành tri ân quý ân nhân.  Xin cám 

ơn tất cả thiện nguyện viên 2 tháng qua, đã tận tâm 

vận động và thực hiện các thiện pháp.  

 

Suốt 20 năm qua, những khi bão lụt tại quê hương 

Việt Nam,  Chùa Việt Nam – Từ Bi Foundation luôn 

có các chương trình cứu trợ bão lụt nhằm có thể chia 

sẽ và giúp đỡ người dân vùng lũ mau ổn định cuộc 

sống.  Thời gian qua, tất cả tài chính và nhân lực, 

100% tiền quyên góp được, Hội  đã chi tiêu cho 

chương trình uỷ lạo Harvey Disaster Relief tại Texas.  
 

Tại Việt Nam, tháng 10 vừa qua, đã liên tục có những 

trận bão số 10, 11 tại miền Bắc, khiến nhiều tỉnh như 

Thanh Hoá, Ninh Bình, Nghê An… đã bị chôn vùi 

trong biển nước như tại Houston trong nhiều ngày.  

Tệ hơn nữa là núi rừng nay bị tàn phá vô tội vạ, các 

đập thuỷ điện liên tục xả ra những khi mưa bão mấy 

ngày liên tiếp,  khiến cuộc sống người dân ngày càng 

phải điêu đứng gánh chịu. Hội Tu Bi không thể ngồi 

yên mà không hành động.  

 

Hội Tu Bi đã gởi tiền về hùn phước cùng với  hội từ 

thiện Phật Giáo Cà Mau, và Ôn Thích Thiện Huệ tại 

Bà Rịa, phát quà khẩn cấp cho 40 gia đình tại Ninh 

Bình và 100 gia đình tại Thanh Hoá. Mỗi gia đình 

đươc đón nhận gồm quà và bao thư tịnh tài là 500,000 

VND ~ $25 US. 

I. Tổng số tiền quyên góp đươc 165,434.6$       

II. Tổng tiền chi tiêu 165,434.6$       

1. Austwell, 30 gia đình 7,500.0$            

2. Rockport & Fulton

- 175 gia đình 43,750.0$         

-  First Responder, city fund 10,000.0$         

(giúp các gia đình bị hư hại 100%)

3.  Port Aransas

- 122 gia đình (đợt 1 &2 & 3) 30,500.0$         

- Ngân sách giúp các gia đình bị hư hại 100% 20,000.0$         

-  Đợt 3, giúp các gia đình bị hư hại 100% 12,834.6$         

4. Victoria: 110 gia đình 27,500.0$         

5. Peurto Rico (Red Cross) 10,000.0$         

6. Vien Thong Tu, 3,350.0$            

(Phật tử tại Virginia cúng dường)

III. Số tiền còn lại -$                    

Source: Tu Bi Foundation.



 

 

Chúng con lại được tin bão số 12, có tên Damrey đã 

hoành hành các xã vùng ven biển Nam Trung Bộ và 

đi vào đất liền các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Lâm 

Đồng, với sức gió cấp 13 giật cấp 15 đã tàn phá 

khắp nơi. Sáng ngày 4/11/2017, bão Damrey bắt 

đầu đổ bộ Khánh Hòa, gió giật dữ dội làm cây cối, 

cột điện ngã nghiêng, mái nhà dân hai bên đường đổ 

sập hàng loạt, tốc mái bay tan tác khắp nơi nơi. 

Vùng biển và ven biển sóng càn dữ dội, nhà dân, 

tàu thuyền va đập, hư hại, ngưòi chết, mất tích bị 

nước cuồn cuộn cuốn ra biển khơi....Nhiều chùa bị 

hư hại, cảnh tượng thật xót xa! nhiều gia đình phải 

đối diện với cảnh "màn trời chiếu đất" đói khát, 

thiếu thốn mọi phương tiện  sinh hoạt trong những 

ngày tới. 10 nhà thì 7 nhà bị ảnh hưởng tại Khánh 

Vinh, Khánh Hoà Nha Trang. 

Quảng Ngãi, Phú Yên, Huế… đều bị ngập lụt. 

 

Thiên tai đã trở thành thảm 

họa không lường khắp mọi 

nơi trên thế giới. Tu Bi 

Foundation chúng con một 

lần nữa sẽ về Việt Nam đi 

uỷ lạo bão lụt đầu tháng 

12, 2017.  Tất cả đều lệ 

thuộc vào số tiền mà chúng 

con quyên góp được và sẽ 

quan tâm đến các địa điểm 

bị thiệt hại nhưng chưa có 

hoặc rất ít các hội đoàn 

giúp đỡ.  Mong rằng sự hiện diện của Hội sẽ làm vơi 

bớt phần nào nỗi đau khổ vì mất mát, thiệt hại về 

nhân mạng, tài sản, hoa màu. Sao mà người dân miền 

Trung luôn phải hứng chịu sự tàn phá những cơn 

thịnh nộ của thiên nhiên! 
 

Chúng con xin thay mặt các nạn nhân tại các vùng 

bão lụt tại quê nhà, Tu Bi Foundation xin kêu gọi quý 

nhà từ tâm hãy cùng chúng con của ít lòng nhiều ủng 

hộ, chia sẻ đến những hoàn cảnh thương tâm sau bão 

lụt với những việc làm thiết thực nhất là giúp bà con 

có điều kiện lợp lại những căn nhà bị tốc mái, các 

loại thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết để bà con 

mình vượt qua giai đoạn khổ nạn nầy. 
 

Xin gởi check tax deductible về 
 

1. Tu Bi Foundation tại Houston 

10002 Synott Road, Sugar Land, TX 77498  

Tel. 281-575- 0910 

 

2. Tu Bi Foundation tại Virginia 

4901 Powell Road, Fairfax, VA 22032  

           Tel.  571-437-6997 

Memo: Diaster Relief in Vietnam 
 

(Khi gởi check, nếu có email, xin cho chúng tôi xin 

để Tu Bi Foundation có thể gởi thư cám ơn và biên 

lai qua dạng E-Receipt). 
 

Bên cạnh đó, Hội Tu Bi sẽ đi khánh thành trường tiểu 

học xã Huồi Tu,̣ huyêṇ Kỳ Sơn, tin̉h Nghê ̣An. Xin 

tri ân quý ân nhân từ Switzeland, Norway, USA, và 

quý ACE tại các nhóm tu học tại Việt Nam đã cùng 

đóng góp để hoàn thành chương trình. Ước mơ các 

em mong mỏi từng ngày đươc̣ hoc̣ tâp̣, vui chơi ở 

ngôi trường an toàn hơn với phòng hoc̣ không dôṭ 

nát, sân trường không lầy lôị, các em không cần phải 

chaỵ tứ phiá tim̀ chỗ giải quyết nhu cầu vê ̣sinh cơ 

bản. Học sinh rất mừng và hạnh phúc khi biết Hội sẽ 

thành lập tủ sách thư viện để các em được mở mang 

kiến thức. Nơi nào có phòng sách của Hội Tu Bi, 

Thầy Cô giáo cho biết các em viết luận văn có tiến 

bộ rất nhiều và tư tưởng phong phú.  
 

Tu Bi Foundation sẽ  khánh thành 3 chiếc cầu bê tông 

thay thế cho các chiếc cầu khỉ tại tỉnh Cà Mau vùng 

U Minh và Đầm Dơi. Những chiếc cầu này  giúp các 

em học sinh và bà con đi lại dễ dàng và an toàn hơn.  

 

Xin thành tâm cầu nguyện cho mưa thuận gió hoà, 

thế giới hoà bình, chúng sanh an lành. Xin hồi hướng 

đến tất cả pháp giới chúng sanh, luôn đươc sống 

trong ánh sáng của từ bi và trí tuệ. Nguyện chúc quý 

ân nhân và gia quyến luôn nhiều sức khoẻ và vạn sự 

như ý.  

 

Tu Bi Foundation 

Tịnh xá tại Khánh Hoà 


