
 

 

 

 

Kính thưa quý ân nhân, 

 

Hằng năm Tu Bi Foundation có đóng góp tịnh tài góp sức với Sư Như Minh – ban từ thiện Phật 

Giáo Huế tặng quà Tết cho bênh nhân phong tại Nghệ An và Quy Nhơn. Được Sư chia sẻ về những 

khó khăn và hoàn cảnh của các bệnh nhân bị cô lập trong khu bệnh viện, Liêu Duyên rất ao ước 

được cùng đi với Sư một lần nhưng chưa đủ nhân duyên. Tháng 1, 2015 Hội Từ Bi đã nhận được 

thư xin giúp đỡ của Hội Đồng Bênh Nhân Phong Quy Hòa, v/v xây cất Niệm Phật Đường Bênh 

Nhân Phong Quy Hoà. Sau khi tìm hiểu về cuộc sống của bệnh nhân và quá trình xây dựng Niệm 

Phật Đường Quy Hòa, Tu Bi Foundation quyết định sẽ giúp đỡ bệnh nhân được thành tựu sở 

nguyện hoàn thành ngôi chùa để nương tựa tâm linh. Đã nhiều năm Liễu Duyên muốn viếng thăm 

bệnh nhân phong tại Quy Hòa để có thể 

thực chứng sự khó khăn, nỗi đau khổ của  

bệnh nhân và kiếm cách giúp thực tế hơn. 

Trên con đường tu tập, làm Phật sự và thực 

hiện công tác từ thiện, chúng con luôn có 

niềm tin vững chãi về sự gia trì của Tam 

Bảo với chí nguyện kiên cố - nhẫn nại trong 

công việc. Như một phép lạ, trong thời gian 

du lịch tại Đà Lạt, LD có cơ duyên được biết 

Thầy Linh Toàn lo chương trình từ thiện 

Phật Giáo tại Lâm Đồng và thầy biết rất 

rành về Niệm Phật Đường Quy Hòa, nhất là 

Thầy đã nhiều lần về đây giủp đỡ Phật tử. 

Qua sự giơi thiệu của Sư Nhu Minh, LD được 

làm quen với Ni Sư Nhu Liên và Phật tử tại 

Quy Nhơn. Vây là ước nguyên đi viếng thăm 
bênh nhân tại Quy Nhơn được thành tựu.  

Chúng con xin đê đầu đảnh lễ Ôn Viện Chủ Chùa Việt Nam - Houston, T.T Thích Viên Trí - thiền 

thất Từ Mãn Việt Nam. Ni Sư Thích Nữ Thanh Lương, Ni Sư Thích Nữ Minh Liên Chùa Viên Thông – 

Houston đã sách tấn và khuyến khích chúng con, cùng Phật tử xa gần khắp các tiểu bang tại Mỹ 

và Việt Nam đã ủng hộ từ tinh thần đến vất chất khiến cho ước mơ của bệnh nhân phong tại Quy 
Hòa được thành tựu.  

Dưới sự hướng dẫn của Thầy Linh Toàn ban từ thiện Phật Giáo tỉnh Lâm Đồng, ngày 10 tháng 3, 

2015 đại diện cho Tu Bi Foundation, Liễu Duyên cùng Sư Cô Viên Hòa chùa Viên Thông đã tháp 

tùng ban từ thiện, đến viếng thăm Niệm Phật Đường Bênh Viện Phong Quy Hòa. Đặc biệt phương 

tiện di chuyển, chúng tôi đi xe cấp cứu của ban từ thiện tỉnh Lâm Đồng từ Đà Lạt ra Quy Nhơn.  

Xe chở đầy các vật dụng Thầy Linh Toàn đã vận động được từ Phật tử xa gần trong thời gian qua: 

Chuông Đại Hồng Chung, kệ tụng kinh, khoai tây…  Đường xa, gập ghềnh và xấu cho nên đoàn 

hơi vất vả và xe không có máy lạnh.  Sau 8 tiếng đồng hồ lái xe, đoàn đã đến Quy Nhơn bình an, 

mặc dù suốt chặng đường xe phải ngừng nhiều lần vì có vài người trong đoàn bị mệt bởi say xe, 

chóng mặt … (Ai mà đau ốm lúc này thì có lẽ Thầy LT sẽ cho xe chở vô cấp cưú luôn!  Nghe Thầy 
dọa: ‘ai đau thì thầy phát giấy công đức, nên có đau thì cũng phải ráng cho khoẻ!’) 

Từ Bi Foundation 

Viet Nam Buddhist Center – Chùa Việt Nam, Houston -TX 

www.tubifoundation.org or tubifoundation.shutterly.com   

tubhttps://tubifoundation.shutterfly.com/https://tubifoundation.sh
utterfly.com/https://tubifoundation.shutterfly.com/ttps://tubifound

ation.shutterfly.com/https://tubifoundation.shutterfly.com/ 

 

 Niệm Phật Đường Bệnh Viện Phong Quy Hòa, 

26/10/2014 

www.tubifoundation.org%20
https://tubifoundation.shutterly.com/


Đến nơi trời đã xế chiều, chúng tôi được ghé vào khách 

sạn cất vật dụng và đi thẳng đến Trại Phong Quy Nhơn 

để kịp phát học bổng do Hội Hoa Hiểu Thương giúp đỡ 

các học sinh có cha mẹ hiện sống và chữa bệnh tại BV 

Phong. Sư Cô Chân Uy Nghiêm phát 100 phần học 

bổng, mỗi phần 500,000 VND, (~25US). Số học sinh 

đông hơn dự định, Tu Bi Foundation đã tặng thêm phần 

còn thiếu. Sư Cô và Thầy Linh Toàn đã sinh hoạt với các 

em với những câu hỏi về đạo đức, học sinh hăng say trả 

lời đã làm cho buổi phát học bổng trở nên linh động và 

có ý nghĩa. May mắn thay, các em có cha mẹ bị phong 

nhưng con cái chưa bị, nên các em vẫn được đi học như 

những đứa trẻ khác. Số tiền này các em sẽ để vào ngân 

sách thuê xe chở các em đi học từ trại Phong đến các 

trường quanh niên học. Hy vọng khi lớn lên các em sẽ không bị bệnh như Cha Mẹ. Nguyện vọng 

của các em là học thành tài để giúp cho cha mẹ và các bệnh nhân được mau lành bệnh. (Mời xem 

hình) http://tubifoundation.org/niem-phat-duong-benh-nhan-phong-quy-nhon-10-3-2015/ hoặc  

https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14/3006 

Đã từ lâu BV Phong tại Quy Nhơn có nhà thờ Quy Hòa rất khang trang và đẹp để cho bệnh nhân 

có tôn giáo là thiên chúa hay tin lành đến cầu nguyện.  Với Phật Giáo, cho đến năm 2007  bệnh 

viện phong mới cho 1 căn phòng diện tích 24 M2 để làm nơi cầu nguyện.  Mới đầu Niệm Phật 

Đường chỉ có 20  

 

 

Phật tử đến sinh hoạt.   Nhiều năm qua Thầy Linh Toàn cùng đoàn từ thiện Phât Giáo tỉnh Lâm 

Đồng đã chu đáo đến viếng thăm nhiều lần và tặng cho Niệm Phật Đường rất nhiều Pháp Bảo: 

Tượng Phật, Ngài Địa Tạng, Mẹ hiền Quan Âm… Ni sư Thích Nữ Kiến Nguyệt và Phật tử Chùa Phật 

An tại California đã liên tục đóng góp để giúp đỡ Niệm Phật Đường.  Năm 2009 có khoảng 80 Phật 

tử và đến nay đã có 192 Phật tử sinh hoạt tại Niệm Phật Đưòng.   

Phật tử Nguyên Trang (Nguyễn Sanh) bộc bạch với Thầy Linh Toàn  lần đầu tiên Thầy đến thăm: 

“Năm 1970, con vào đây điều trị, mấy chục năm  qua sống ở đây với biết bao kỷ niệm 

buồn vui trong cuộc sống nhưng có  lẽ cho đến bây giờ con mới thực sự thấy mình tràn 

đầy hạnh phúc và an lạc trong ngôi Niệm Phật Đường Phong Qui Hoà này”...  Cách đây 1 

năm, khi được phép sinh hoạt ngôi Niệm Phật Đường này, chúng con chỉ đủ sức thỉnh 

Nhà thờ Giáo xứ Quy Hòa Giáo hạt Bình Định 

có 938 giáo dân 

 

Khi được phép sinh hoạt ngôi Niệm Phật Đường 

này, chúng con chỉ đủ sức thỉnh một tượng Đức 

Phật A Di Đà bằng giấy và thờ ngài trên một 

chiếc bàn đá mượn của bệnh viện. 

Niệm Phật Đường Bệnh Viện Phong Quy Hòa năm 

2009 diện tích 24M2. 

 

http://tubifoundation.org/niem-phat-duong-benh-nhan-phong-quy-nhon-10-3-2015/
https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14/3006


một tượng Đức Phật A Di Đà bằng giấy và thờ ngài trên một chiếc bàn đá mượn của 

bệnh viện. Năm 2009 Duyên đã hội đủ, Ban Từ Thiện Vạn Hạnh Đà Lạt đến và cúng 

dường  một tượng Phật Bổn Sư, một bàn thờ bằng gỗ cẩm lai, một ti vi 21 in, 1 đầu máy, 

một tủ kiếng đựng kinh sách, 70 áo tràng, 3 bộ bàn nghế tròn, tấm bạt che mưa nắng có 

ghi dòng chữ Niệm Phật Đường Phong Qui Hoà v.v….  trị giá trên 80 triệu đồng. Chúng 

con mừng lắm, đây chính là nguồn động lực lớn lao giúp chúng con vuợt qua bao chướng 

duyên bệnh tật để vươn lên trong cuộc sống. Đã hơn 80 năm hình thành và phát triển, 

Trại Phong Qui Hoà, lần đầu tiên nơi đây mới có hình bóng Đức Phật ngự trị…”  (trích 

Phattuvietnam.net Niệm Phật Đưòng Phong Quy Hòa).   

Chúng tôi được biết gia đình anh Sanh là người đã dành nhiều tâm huyết công đức trong công 

việc hình thành và phát triển Niệm Phật Đường Quy Hoà. Anh hướng dẫn bà con bệnh nhân Quy Y 

Tam Bảo đến chùa Minh Tịnh, Hoà Đồng, TP Qui Nhơn mỗi đợt vài chục người. Hằng đêm, anh 

hướng dẫn vài ba chục Phật tử  tụng kinh tịnh độ.  Mỗi tháng 4 ngày có lễ Phật sám hối…Phật tử 

Phan Thị Lan (PD Thị Chi), Phạm Bá Sanh (PD Thiện Tường) vui vẻ bộc bạch: “Chúng con vui 

mừng lắm thầy ạ, tâm nguyện có một nơi lễ Phật,  cầu sám hối cho vơi đi bao nhọc nhằn 

đau khổ từ thể xác đến tâm hồn bấy lâu nay giờ đã trở thành hiện thực.” 

Ngày 11/3/2015 đoàn chúng tôi trở lại BV Phong Quy Nhơn, bác 

sĩ Nguyễn Thanh Tân, giám đốc bệnh viện đã tiếp đón đoàn và 

đón nhận Chuông Đại Hồng Chung do hội từ thiện mang đến tặng 

Niệm Phật Đường. Bác sĩ cho biết đây là nơi chuyên khám chữa 

bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho người bị bệnh 

phong, da liễu, HIV/AIDS ở tuyến cao nhất của khu vực Miền 

Trung – Tây Nguyên . Bệnh viện còn là cơ sở tham gia đào tạo 

chuyên ngành Phong, Da liễu và chỉ đạo các tuyến, nghiên cứu 

khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật 

hiện đại để phục vụ sức khỏe nhân dân . Hiện tại có 500 bệnh 

nhân bị phong, 260 gia đình và có 1050 người sống tại 

đây. Đặc biệt bác sĩ không những giúp chữa bệnh mà còn đi vận 

động bạn hữu và đồng nghiệp giúp đỡ Niệm Phật Đường trong 

quá trình xây dựng.  

Chúng tôi vô cùng xúc động khi chứng kiến cảnh Phật tử vui 

mừng đón nhận 50 kệ để tụng kinh do đoàn mang đến. Nhìn kỹ 

thì rất nhiều bệnh nhân bàn tay không còn nguyên vẹn và những 

ngón tay đã và đang bị cụt dần, nhưng họ vẫn cố gắng ráp cho 

được 1 kệ để tụng kinh. 



Ít khi có tu sĩ đến thăm Niệm Phật Đường nên Thầy Linh Toàn đã hoan hỷ tổ chức buổi lễ cầu an 

và lễ khai chuông đại hồng chung. Mong rằng tiếng chuông huyền diệu sẽ làm thanh tịnh tâm hồn 

các bệnh nhân, làm vơi bớt nỗi khổ đau về cơn bệnh đầy oái oăm này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại buổi lễ Thầy Linh Toàn đã trình bày cho Phật tử tại Niệm Phật Đường biết Tu Bi Foundation đã 

hứa khả hổ trợ giúp đỡ chương trình xây dựng 

phần còn lại của Niệm Phật Đường.  Khi đoàn 

đến viếng thăm thì Niệm Phật Đường đã được 

sơn, đã được lót nền và có cửa sổ. Chúng tôi 

xem lại sơ đồ và đề nghị có vài thay đổi trong 

thiết kế xây dựng để hoàn thành Niệm Phật 

Đường, cho giống cái chùa. Với số lượng 192 

Phật tử, Chùa không thể nào chứa đủ khi có lễ 

lớn như Tết, Phật Đản, Vu Lan… Nên chúng tôi 

đã đề nghị vẽ thêm mái che và sân chùa có lót 

gạch để Phât tử làm lễ. Với bệnh Phong, Phật 

tử  đứng dưới nắng bệnh nhân sẽ bị ngứa 

nhiều hơn, rất khó chịu và đau khổ.  

Buổi lễ cầu an khai chuông đại hồng chung 

Bệnh nhân thành tâm kinh hành Niệm Phật 



Trước sự thay đổi về kiến trúc xây dựng, số tiền xây dựng sẽ nhiều hơn. Hội từ thiện Từ Tâm – 

Chùa Viên Thông tại Houston, Ni Sư Thích Nữ Thanh Lương đã đồng ý sẽ cùng Tu Bi Foundation 

thực hiện chương trình này. Trước mắt, chúng tôi đã có đủ số tiền 7,000 US$ để hoàn thành xây 

dựng mái, vách chùa và sân chùa. Hiện tại Hội Tu Bi vẫn đang tiếp tục quyên góp để giúp cho 

chương trình mái che sân chùa. Số tiền cần có là 4,000 US$. Nếu có dư, chúng tôi sẽ dung số tiền 

đó tặng quà khi về thu nghiệm chương trình xây dựng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niệm Phật Đường Bệnh Viện Phong Quy Hòa vừa 

được nới rộng thêm tháng 3, 2015 

Niệm Phật Đường Bệnh Viện Phong Quy Hòa năm 

2009 diện tích 24M2 

                 Đèn Đạo Tràng Dược Sư – Cầu An.                           Nghĩa trang những Phật tử đã qua đời  

                                      Chánh Điện                                                                     Trống Bát Nhã  



Chúng tôi có ghé thăm một số bệnh nhân trước khi rời khỏi bệnh viện. Liễu Duyên đã không 

cầm được nỗi xúc động khi tận mắt thấy sinh hoạt của gia đình anh Nghĩa. Anh đã nhập vào 

bệnh viện lúc 18 tuổi, nay đã hơn 50. Dù có bệnh phong, nhưng các bệnh nhân cảm nhận 

được sư cô đơn và cần có ngưòi cùng chia sẽ nỗi vui buồn, anh đã lập gia đình và có 1 con 

gái nay đã 14 tuổi. Thương lắm! chị vợ đã bị cưa 

cụt hết 1 chân phải và chân trái đã bị cưa một 

đoạn. Các ngón tay cũng đang bị cụt dần, tay chị 

đang bị sưng, làm mũ và không thể làm việc được. 

Họ sống bằng cách nào? Mỗi ngày gia đình đi kéo 

cành dừa về, gọt từng lá dừa lấy gân lá và bó lại 

thành chỗi quét sân, cố gắng lắm mới làm được 2 

cây chồi và bán được tổng cộng là 8,000 VND tức 

là 40 cents US. Chúng tôi được biết mỗi tháng, 

mỗi đầu người được chính phủ phát 200,000 VND 

tức 10 US. Gia đình 3 người có được 30$ US. Tiền 

bán chổi tối đa 1 tháng được 10US. Làm sao gia 

đình 3 miệng ăn có thề sống được với số tiền 40$ 

US trong 1 tháng. Tu Bi Foundation đã tặng tiền 

cho gia đình anh Khánh và cùng một số bệnh nhân 

khác. Điều đáng khâm phục là dù bệnh tật đang đọa đày thân xác nhưng bênh nhân đã rất 

khách quan, tự lực, luôn cố gắng tranh đấu với tự thân và vui vẻ sống với bệnh tật. Cho nên 

Niệm Phật Đường là nơi nương tựa tâm linh cho các bệnh nhân Phật tử, không thể không có! 

Đây là bài toán khó giải, vì khi đoàn đi phát quà Tết thì phải phát đồng đều cho tất cả bệnh 

nhân không phân biệt tôn giáo, vì vậy không đủ tiền để giúp những Phật tử nghèo cần giúp 

đỡ. Nhưng bằng cách nào để có thể giúp các Phật tử này? Mong rằng khi ngôi Chùa Niệm 

Phât Đường được hoàn thành, khách đến thăm trạii phong, thấy chùa họ sẽ vào thăm và bỏ 

tiền vào thùng công đức. Phật tử sẽ có chút ngân sách để lo cho các buổi lễ sinh hoạt tai 

chùa và bệnh nhân sẽ được hưởng phước lộc khi đến chùa sinh hoạt.  

 

Trong thời gian qua, Liễu Duyên có cơ hội đến thăm một số gia đình nghèo để giúp đỡ tại 

Đà Lạt. Tặng máy tạo Oxy bằng nước đến hội từ thiện Phật Giáo tỉnh Lâm Đồng. Nhiều gia 

đình rất nghèo, nhất là bệnh nhân bị ung thư 

vào giai đoạn cuối cùng, cần có máy thở 

nhưng không có tiền để mua bình dưỡng khí. 

Hội từ thiện Phật Giáo Lâm Đồng sẽ mang 

máy thở đến cho bệnh nhân mượn miễn phí. 

Nhờ có máy dưỡng khí, 2 em đã được nhìn 

mặt ‘cha’ thêm 2 tuần. Tương lai của các em 

không biết ra sao vì Mẹ các cháu tâm sự: 

“Thời gian qua, gia đình đã đi vay mượn 

khắp nơi để có thể chữa bệnh cho chồng, 

chúng con xin cám ơn Thầy và Hội Tu Bi 

đã giúp gia đình chúng con’. Nếu có trở lại 

Đà Lạt, LD sẽ đến thăm các em và gia đình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Em Trung người thanh niên lớn lên với nhiều ước mơ nhưng để có một tấm hình với nụ cười 

tươi như vầy chúng tôi phải chụp đến cả chục lần. Được biết em đã bị đưa vô viện mồ côi từ 

lúc 3 tháng tuổi, Mẹ chết và cha bỏ đi, đến nay em đã 21 tuổi và đang đi học nghề nấu ăn. 

Mỗi ngày em đi bộ đến trường học 

nghề ít nhất là gần 3 tiếng đồng hồ 

cho chuyến đi và về. Có khi em cần 

phải đi 2 lần trong một ngày. Tư Bi 

Foundation duyệt hồ sơ và đã cùng 

Thầy Linh Toàn và em Trung đi mua 

xe đạp. Tất cả mọi công việc, dù lớn 

hay nhỏ, chúng tôi để trọn tâm 

huyết để thực hiện các việc thiện. 

Trên nét mặt đầy hạnh phúc và xúc 

động, em Trung lái xe về nhà một 

mình. Chỉ niềm vui nho nhỏ như vậy 

thôi, cũng đủ làm cho chúng tôi ấm 

lòng vả cảm thấy việc làm của mình 

có ý nghĩa. Mong rằng chiếc xe này 

sẽ giúp em có thêm thời gian để học 

và sẽ thành công trong sự nghiệp.  

 

Tu Bi Foundation xin chân thành cám ơn quý Thầy, quý Sư Cô cùng Phật tử trong và ngoài 

nước đã giúp chúng con có cơ hội thực hiện được các chương trình từ thiện tại quê nhà. Nhờ 

sự quan tâm của quý ân nhân mà biết bao nhiều người, gia đình đã có được nụ cười trên 

môi, làm vơi đi những nổi khổ của người dân nghèo đang gặp khó khăn. ‘Sáng cho người 

thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tax deductable xin gởi về:  

Tu Bi Foundation   

4901 Powell Road  

Fairfax, VA 22032 

 

Kính chúc quý ân nhân và gia quyến luôn được an lành. 

Xin trân trọng tri ân.  

Tu Bi Foundation 

Email  Tubifoudation@gmail.com  

 

mailto:Tubifoudation@gmail.com


 
Danh Sách Đóng Góp Giúp Xây Dựng Niệm Phật Đường BV Phong Quy Hòa 

 

 

 

Tai Hoa Kỳ         

Ôn Viện Chủ, Chùa VN 200   Boi Anh Bui Ton 100 

Nguyen T Huyen Chau 50   Thao Thi Tran 100 

Khue My Thi Nguyen 100   Tuyet Suong Le 50 

Kim Dung Le 100   Khanh H Ta 400 

Phuong Thao Lưu 50   Hien D Dang 200 

Kim Chau Thi Vu 50   Nhu Thuy T Tran 100 

Tuan The Nguyen 500   Dao To Nhu 50 

Khanh Nguyen 500   Triệu Ninh 155 

Natalie Le Nguyen 100   Trieu Sử    

Mikado Buiz 100   Nguyen My Hue   

Tuyet Thi Bach nguyen 50   Nguyen Kim An   

Kim Thach Pham 50   Duong Hoa 500 

Kim Khue Thi Vu 30   Hao That Ton  1000 

Huynh Thi Ngoc Lan 30   Anh Nguyen, Vu Long Le, Vu Huy Le 100 

Quảng Hạo 200   h/h Huơng Linh: Nguyen Thi Bính, p/ Diệu Lương 

Cô Quế/ Chú Thành 60   ta thế ngày 23/2/2015   

Phuong Tran 50   Le Kim Loan 50 

Hoa Ngoc Nguyen 100   Mai Huong Nguyen 50 

Thien Huong Hoang 100   h/h huong linh: Huyen Thi Thu Cúc   

Loan Anh Tran 100   p/d Ngoc Mai tạ thế 2/28/2015   

      Total $4,575.00 

          

Tai Viet Nam         

      Thầy Viên Trí 2,000,000 

      Như Yến Lê 2,000,000 

      Nghĩa Bùi 500,000 

      Mẹ Tố Như 5,000,000 

      Vân Anh  1,000,000 

      Total in VND $10,500,000.00 

       (in US $) $483.87 

          

      Total both in US and Vietnam $5,059.00 

 

 

Tu Bi Foundation xin tiếp tục đón nhận sự giúp đỡ của quý ân nhân 

 

Tax deductable xin gởi về:  

 

Tu Bi Foundation  
4901 Powell Road  

Fairfax, VA 22032 

 

Xin trân trọng tri ân, nguyện hồi hướng công đức này đến tất cả Pháp Giới Chúng Sanh. 

Nguyện cầu Phật Pháp trường tồn, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.  

 

Tu Bi Foundation  


