
THIỆN NGUYỆN TẠI NRG SHELTER, HOUSTON - TEXAS 

Thời gian qua, người dân Việt trong vùng, Phật tử các Chùa, cùng các nhà thờ đã tích cực 

thực hiện các thiện pháp giúp nạn nhân đang gặp khó khăn do bão lụt Harvey gây ra. Giai 

đoạn bão lụt đã qua, nay đến giai đoạn xây dựng. Thiết nghĩ chúng ta nên làm gì để có thể 

giúp xã hội, cộng đồng mau hồi phục, và chóng trở lại cuộc sống bình thường.  

Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt Nam, Từ Bi Foundation đã đến viếng thăm Red Cross tại 

Houston, để được biết tin tức cụ thể về các chương trình mà các hội FEMA, RED CROSS, 

UNITED WAY… đang giúp đỡ cộng đồng. Chúng tôi đã đi xem một số khu nhà bị lụt nặng 

do Harvey gây ra, sự tàn phá và hư hại quá lớn. Dù giàu hay nghèo, ai ai cũng sẽ phải đau 

khổ để xây dựng lại gia tài mà họ đã nhiều năm gầy dựng. 

 

Lên chương trình thực tế trong khi chờ đợi kết quả cuộc vận động tịnh tài giúp đỡ nạn nhân 

khắp nơi do bão Harvey gây ra.  Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt Nam, Từ Bi Foundation 

đã thành lập hai nhóm từ thiện gồm quý Thầy, quý 

Sư Cô và Phật tử gồm 70 thiện nguyện viên tham 

gia:  

-  Nhóm giúp đỡ các nạn nhân,  dọn dẹp nhà 

cửa do bão lụt gây ra.  

- Nhóm phục vụ nạn nhân tạm trú tại Baker 

Ripley Harvey Shelter, trung tâm NRG.  Mỗi 

ngày đoàn phụ ban ẩm thực Hội Red Cross, 

cho thức ăn vào hộp và phát thức ăn cho 

2,200 nạn nhân.  

 

Rác khắp mọi nơi dọc theo các nẻo đường tại Houston – Tu Bi Foundation viếng thăm 

Red Cross head quarter.  

Dọn nhà bị hư hại do bão lụt gâu ra, ưu tiên cho 

quý cụ già neo đơn. 



Ôn Viện Chủ Chùa Việt Nam đã cân nhắc Phật tử luôn thực tập hạnh kham nhẫn, hành từ tâm 

trong mọi công việc khi ra ngoài phục vụ cộng đồng tại các shelters.  Nhất là trong số người 

đang tạm trú tại các shelters, có rất nhiều người đang bị khủng hoảng tinh thần vì sự mất mát 

do cơn bão gây ra. 

 

Ngày 16 tháng 9 năm 2017 đã có 20 tu sĩ và khoảng 40 Phật tử tham gia tình nguyện tại Baker 

Ripley Harvey Shelter ở NRG, nhóm thì tham gia vào Medical team, nhóm giúp phân phát 

vật dụng, nhóm thì greeting khách, nhóm thì giúp phụng sự cho bên Nam, và nhóm còn lại 

phục vụ phòng ăn. Hình ảnh những người con Phật phụng sự quý cụ già, những người tàn tật, 

những trẻ em thật xúc động; hình ảnh Tăng Ni và Phật tử trải đều phòng ăn thật là trân trọng, 

tràn đầy sự quan tâm tình người.  

 

 

Quý Thầy và quý Sư Cô tâm sự rằng các vị đã trải nghiệm những cảm xúc hạnh phúc khó 

tả, khi được gần gũi và chia sẻ cùng 

các nạn nhân, dù thời gian rất ngắn 

ngủi từ 8 giờ sáng đến 2 giờ trưa. 

Xúc động lắm khi một số nạn nhân 

họ đến choàng vai nói lời tri ân đến 

các thiện nguyện viên. (Không được 

phép chụp hình bên trong NRG 

shelter trong thời gian phục vụ) 

 

Sau đó, quý Sư Cô và Phật tử thay 

phiên nhau mỗi ngày vào volunteer 

giúp Red Cross phục vụ thức ăn cho 

2,200 khách (nạn nhân tạm trú). Mỗi 



ngày thức ăn được nấu tại chỗ. Red Cross cung cấp thực phẩm nhưng  Hội Arkansas Baptist 

State Convention gồm 66 người thiện nguyện  

nấu thức ăn ngày 2 lần.  

Từ Bi Foundation xin cám ơn Red Cross team 

đã cho Hội và các thiện nguyện viên tham gia, 

cùng làm việc để giúp những người đang tạm 

trú tại shelter; hành các thiện pháp để được 

nuôi dưỡng trên con đường tu tập và phụng sự.  

Một sự đóng góp từ trái tim đầy thiết tha và 

trân trọng, chuyển lý thuyết Từ Bi thành hành 

động, mong làm vơi bớt sự đau khổ và mất mát 

quá lớn với các nạn nhân. Niềm hạnh phúc khó 

tả khi chúng tôi múc những phần ăn vào hộp, 

trao những phần ăn với nụ cười trên môi và chúc 

khách có một bữa ăn ngon!!! 

Ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ mưa thuận, gió hòa và cho tất cả chúng sanh 

được an lành và hạnh phúc. 

Nguyện đem công đức này hướng về tất cả pháp giới chúng sanh. Nguyện  thành Phật 

đạo, thệ nguyện độ hết thảy chúng sanh.  

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát 

Liễu Duyên 

Disaster Relief & Recovery Team 

Tu Bi Foundation chuẩn bị thức  ăn tặng ban phục 

vụ nhà bếp Red Cross  trước khi từ giã vì NRG 

Shelter đóng cửa, ngày Sept. 23, 2017 


