
 

Hướng Về Miền Trung  

Kính thưa quý ân nhân và quý đồng hương, 

Trong tình hình Covid đang ngày càng tăng trưởng và sự thất nghiệp khắp mọi nơi, cháy rừng, 

bão lụt tại Hoa Kỳ nhưng người Việt chúng ta không thể ngồi yên được trước hình ảnh bão lụt 

tại quê nhà Việt Nam. Cho đến nay đã 7 trận bão xảy ra kéo dài từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định…  

gây rất nhiều thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân và quốc gia.  Bên cạnh đó, việc 

xả lũ các đập nước thiếu trách nhiệm tại các địa phương đã làm cho tình hình tệ hại hơn. Người 

dân không được báo trước để chuẩn bị.  Đây cũng là 

hậu quả của sự phát triển kinh tế: phá rừng, phá núi, 

xây các khu nhà cao tầng… xây dựng kinh tế và làm 

đường.  

Nguy hiểm nhất là các vụ sạt lở núi và mưa nhiều 

khiến cho nhiều người đã bị qua đời và vật chất bị 

chôn vùi.  Trận lũ năm 2020  tại các tỉnh miền Trung 

đã vượt qua móc kỷ lục so với trận lụt của thế kỷ năm 

1999.  Hiện nay thời tiết liên tiếp xảy ra mưa lũ lớn 

kéo dài đặc biệt tại Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và 

Quảng Trị,  nhiều khu vực đã xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông.  

Cho đến ngày 18/10/2020 đã có 89 người chết và mất tích tại các tỉnh miền Trung 

https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/lu-o-mien-trung-lai-vuot-moc-lich-su-da-co-89-

nguoi-chet-va-mat-tich-c46a1191639.html 

Tại Quảng Bình, có nơi lụt lên cao đến 4M.  

https://baomoi.com/lu-o-quang-binh-nguy-co-vuot-moc-dai-hong-thuy-nam-

1979/c/36735876.epi 

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-54550116 

Huế 

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-54523778  

Để được xem các tin tức về bão lụt Miền Trung, có thể đọc tại link dưới đây 

https://www.24h.com.vn/lut-lich-su-o-mien-trung-c46e1571.html 

https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/lu-o-mien-trung-lai-vuot-moc-lich-su-da-co-89-nguoi-chet-va-mat-tich-c46a1191639.html
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/lu-o-mien-trung-lai-vuot-moc-lich-su-da-co-89-nguoi-chet-va-mat-tich-c46a1191639.html
https://baomoi.com/lu-o-quang-binh-nguy-co-vuot-moc-dai-hong-thuy-nam-1979/c/36735876.epi
https://baomoi.com/lu-o-quang-binh-nguy-co-vuot-moc-dai-hong-thuy-nam-1979/c/36735876.epi
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-54550116
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-54523778
https://www.24h.com.vn/lut-lich-su-o-mien-trung-c46e1571.html


Kể từ năm 1996, Tu Bi Foundation gồm có quý Thầy, Sư Cô và Phật tử từ Việt Nam và Hoa Kỳ 

đi thực hiện trực tiếp các chương trình cứu trợ bão lụt từ Bắc vào Nam.  Các chương trình được 

nghiên cứu rất cẩn thận để có thể giúp đúng nhu cầu tại các địa phương  vùng lũ lụt.  Trong thời 

gian bão lụt nước lên cao, nhiều nhà bi nước ngập và người dân phải cầm cự hoặc di dời lên 

vùng cao hơn như trường học, các chùa, nhà thờ… Điện bí cúp, phương tiện nấu ăn không có 

nên món quà từ thiện như bao gạo, thùng mì là cần thiết nhưng sau khi nước rút xuống, cuộc 

sống dần ổn định thì những món quà này không còn cần thiết.  Cũng rất vui khi nghe thiện 

nguyện viên tại Hải Lăng - Quảng Trị kể, thời gian qua họ đã đến tham gia phong trào nấu cơm 

thiện nguyện để phát cho các nhà bị lụt không thể nấu ăn, dù chỉ là cơm trắng! Đây là các việc 

làm rất thực tế tại quê nhà.  

Kinh nghiệm mỗi năm vùng bị lũ lụt, có gia đình đón nhận cả 20 đến 30 thùng mì gói!  Nhất là 

các nơi gần trong thành phố.  Những nơi vùng núi thì ít phái đoàn đến thăm viếng và tặng quà. 

Có khi đã hứa đến nhưng đường đi khó khăn nên các đoàn đã đổi ý đi phát nơi khác.  Và đây là 

những vùng mà đoàn Tư Bi Foundation đã chịu khó lên tìm hiểu và lê lết chở hàng đến giao tận 

nơi. Phải thuê xe có dây xích chở hàng lên vì đường bằng đất xét, mưa rất trơn.  Có nơi chúng 

tôi phải đi cứu trợ 3 đợt vì đường đi khó khăn và không có hội đoàn nào lên tặng quà suốt gần 2 

tháng từ khi lũ.  Có năm Hội Tu Bi phải mua từng nồi nấu nước xôi, từng thùng đựng nước để 

dân chúng dùng sau mùa lũ. 

Hội đã được đón nhận những sự báo cáo của thiện nguyện viên tại Quảng Bình và Quảng Trị 

cho biết, các máy lọc nước mà Hội đã tặng cho các trường học mầm non, tiểu học vào các mùa 

bão lụt trước. Khi có bão lụt, nhà trường dời lên chỗ cao nhất để tránh bị hư hoại.  Sau khi lụt, 

nhà trường lấy xuống cho toàn trường và dân chung quanh dùng khi nguồn nước bị ô nhiểm 

hoàn toàn.  Những năm qua, chúng ta đã tặng trên cả trăm máy lọc nước sau mù lũ tại nhiều xã 

tại Quảng Bình và Quảng Trị.  

Sau mùa lũ, Thầy Cô và phụ huynh học sinh rất lo lắng vì các học cụ, sách vở, quần áo đã bị 

trôi mất, bị ướt đẫm phải mang phơi…Sau trân lụt nhiều ngày như lần này có lẽ cũng không còn 

gì để phơi.  Nhiều gia đình nghèo, miếng ăn còn phải khó khăn gây dựng thì tiền đâu mà mua 

sắm lại cho các con.  Đó là những món quà mà Hội Tu Bi sẽ mang tặng đến các trường, các em 

học sinh sau mùa lũ.  

Hội xin gởi kèm theo  

TÂM THƯ - Kêu Gọi Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung Năm 2020,  

TRUNG TÂM PHẬT GIÁO –CHÙA VIỆT NAM 

https://tubifoundation.shutterfly.com/2000-2021/1011 

Tại Virginia và các vùng lân cận, xin quý ân nhân hoan hỷ gởi chi phiếu (tax deductible) đến: 

https://tubifoundation.shutterfly.com/2000-2021/1011


Từ Bi Foundation  

5257 Dunleigh Dr 

Burke, VA 22015 

Memo: Cứu trợ lũ lụt miền trung 

Liễu Duyên, thiện nguyện viên Tu Bi Foundation tại Hoa Kỳ, xin thiết tha kêu gọi quý ân nhân, 

quý đồng hương hãy đồng hành với Hội, đóng góp tịnh tài để Hội có thể tiếp tục thực hiện các 

chương trình cứu trợ thực tế và trực tiếp đến các vùng đang bị lũ lụt tại miền Trung.   

Bản thân Liễu Duyên sẽ đi Việt Nam ngày January 1, 2020 để thực hiện các chương trình từ 

thiện mà quý ân nhân đã luôn tin tưởng ủng hộ.  Hiện tại các chương trình tặng quà học bổng 

cho học sinh Quảng Trị, Huế, Đồng Tháp,  xây nhà tình thương, xây cầu bê tông, xây giếng 

nước sạch … đã và đang được thực hiện tại quê nhà.  Dạ Liễu Duyên bết gia đình và nhiều bạn 

hữu sẽ lo lăng cho LD vì nạn dịch dang lan tràng khắp nước Mỹ.  Với ước nguyện dấn thân, 

hành bồ tát hạnh trên con đường tu tập và phụng sự.  Một hy sinh nhỏ  về thời gian thì cũng 

xứng đáng để được  mang niềm vui đến cho người, cho đời trong lúc khó khăn….  Suốt thời 

gian Việt Nam bị Covid, Liễu Duyên cũng đã liên tục đi thực hiện các chường trình tại VN từ 

ngày  đến ngày 18 tháng 3, 2020 mới  trở lại Hoa Kỳ.  Nên xin quý ân nhân an tâm ạ.! 

Tại Quảng Ngãi, tháng 11 năm 2020 quý Thầy và một số Phật tử sẽ đến tặng 402 bộ quần áo 

đồng phục  cho học sinh. Đây là chương trình mà Hội Tu Bi đã tìm hiểu 2 năm qua nhưng chưa 

có điều kiện thực hiện. Nay được Tu Bi Foundation và Hội Thiên Tâm chùa Viên Thông tại 

Houston tài trợ. Và tặng 100 phần quà học bổng cho học sinh nghèo (giải khuyến học) tại xã 

Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi do H.T Phổ Quang tại Pháp tài trợ. Ngân sách mà Hội có được nhờ sự 

đóng góp và tin tưởng của bà con xa gần, khắp mọi nơi.  

Kính gửi:  Hội Từ Bi Foundation. Chùa Việt Nam- Houston-Texas 

 Tôi tên: Huỳnh Cho  Chức vụ: Hiệu trưởng 

 Đơn vị công tác: Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sơn Ba 

 Địa chỉ: Thôn Làng Ranh- xã Sơn Ba- huyên Sơn Hà- tỉnh Quảng Ngãi. 

 Trường Sơn Ba là một trường xa nhất của huyện Sơn Hà, điều kiện kinh tế của người 

dân còn khó khăn. Học sinh đến trường còn thiếu thốn rất nhiều về vật chất. Bản thân là người 

làm lãnh đạo thấy các em đến trường ăn mặc chưa được sạch sẽ trong lòng thấy xót xa. Nên nay 

tôi thay mặt cho các em học sinh toàn trường xin các mạnh thường quân các nhà hảo tâm, đặc 

biệt là Hội từ bi foubdation. Chùa Việt Nam- Houston-Texas giúp đỡ cho các em có bộ quần áo 

đến trường cho được sạch sẽ. Đó là ý nguyện của người lãnh đạo cũng như toàn thể hội đồng 

nhà trường, phụ huynh cùng các em học sinh . 



 Cuối thư không có gì hơn xin chúc cho các mạnh thường quân các nhà hảo tâm, đặc 

biệt là Hội Từ Bi Foundation. Chùa Việt Nam- Houston-Texas sức khỏe. Xin cảm tạ. 

                                          THAY MẶT NHÀ TRƯỜNG -   HIỆU TRƯỞNG                                                                                              

Xin trân trọng tri ân và kính chúc quý vị luôn được an lành, vạn sự kiết tường.   

Tu Bi Foundation  

Sáng cho người thêm niềm vui – Chiều giúp người bớt khổ  

Liên lạc email: tubifoundation@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mong rằng các vị trong nước thấy được sự nguy hiểm của các đập thủy điện, và ngừng xây 

thêm.  Hãy có trách nhiệm với người dân khi xã lũ!  

mailto:tubifoundation@gmail.com

