
Mùa Tri Ân – Tạ Ơn, Thanksgiving 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Chúng con xin thiết tha cầu nguyện, nguyện vì báo đáp các trọng ân: ân Tam Bảo soi đường dẫn 

lối cho chúng con trong cuộc đời; ân cha mẹ, ân thầy bạn đã sinh thành, huấn dục cho chúng con 

nên người, ân quốc gia xã hội, ân muôn loài chúng sanh đã bảo bọc, che chở cho chúng con 

trong cuộc sống. Nguyện cầu cho Phật Pháp được trường tồn, nhân loại chúng con được chung 

sống trong hoà bình và cho tất cả chúng sanh đều được an lành.  

Thưa quý ân nhân, 

Tu Bi Foundation đã thực hiện các chương trình cứu trợ vào Mùa Thanksgiving, trước là xin tri 

ân tất cả mọi sự đóng góp của bà con xa gần và xin hồi hướng cầu bình an đến quý ân nhân cùng 

gia quyến và tất cả chúng sanh khắp mười phương. Xin hồi hướng cầu siêu đến tất cả chư hương 

linh qua đời khắp nơi vì bệnh dịch, chuyến tranh, thiên tại… cùng thân bằng quyến thuộc của 

chúng ta đã qua đời được siêu sinh về thế giới an lành.  

Thời gian qua Hội đã phát quà khẩn cấp tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, và Núi Trường Sơn - 

Quảng Ninh (Đợt 1). Chúng ta đã sưởi ấm tình người và mang niềm an vui cùng hy vọng đến các 

gia đình đang tiếp tục gặp khó khăn sau lũ. Nay là giai đoạn hồi phục và Tu Bi cũng phải uyển 

chuyển giúp các nơi theo nhu cầu của mỗi địa phương.   

Tai Quảng Trị xã Hải Thọ huyện Hải Lăng, hiện nay người dân nghề nông đang cần hạt giống 

lúa để gieo vụ, chuẩn bị cho mùa Xuân sắp tới.  Ngày 26/11/2020, Ni Sư Như Minh cùng chư Ni 

tại Chùa Tây Linh - Huế và thiện nguyện viên Tu Bi Foundation tại Quảng Trị đã đến tặng 5 tấn 

lúa giống cho bà con tại huyện Hải Lăng, xã Hải Thọ - Quảng Trị, gồm 384 hộ". Chúng ta giúp 

cần câu hay hơn cho con cá”  

“Mỗi chặng đường qua xót thương đời 

Ước gì biến hóa khắp mọi nơi 

Bàn tay xoa dịu bao đau khổ 

Tình thương trao tặng đến mọi người.” 

(T. N Như Minh) 

 

 

 

 

 



Tặng quà hạt giống đến dân nghề nông tại xã Hải Thọ huyện Hải Lăng – Quảng Trị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau đợt 1 lên núi Trường Sơn, chúng tôi thấy tình hình 

người dân núi Trường Sơn còn gặp nhiều khó khăn vì 

đường xá còn nhiều cách trở và tình hình ngập lụt đã gây 

nhiều thiệt hại cho người dân tộc. Tu Bi Foundation quyết 

định trở lại Núi Trường Sơn tặng quà đợt 2. Xin chân 

thành tri ân Hội RDPR (Phát Triển Nông Nghiệp tại 

Quảng Ninh) và các anh chị thiện nguyện viên đã không 

ngần ngại khó khăn gian khổ, vượt ải Trường Sơn để 

mang quà đến 6 bản dân. ” “Đường đi không khó vì ngăn 

sông cách núi” chân tình cùng với sự quan tâm đến đồng 

bào vùng núi sạt lỡ và lũ 

lụt, các thiện nguyện viên 

của Hội Tu Bi và RDPR đã 

không “ngại núi e sông”. 

Trời lại mưa ngày hôm 

trước: Trơn, trược, sợ hãi 

khi lên đồi núi Trường 

Sơn, vì dân nghèo mà khó 

khăn rồi cũng qua!   



 

“Phiếu nhận quà”, 300 gia đình gồm có Bản Chân Trộng 59 

suất, Bản Sắt 34 suất, Bản Hang Còi & Còi Đá 107 suất, Bản 

Tăng Ký & Bản Mới 100 suất đã được phát quà tại xã Ngân 

Thủy, Lâm Thủy và Trường Sơn. Trong sự vui mừng và xúc 

động vì các vật dụng trong nhà đã bị trôi theo dòng nước lũ, 

người dân không bao giờ ngờ rằng mình sẽ may mắn được 

đón nhận nhiều món quà như vậy. Tặng phẩm quá thực tế và 

đúng nhu cầu họ đang cần, khi mà các đường giao thông đến 

nay vẫn còn khó khăn. Mỗi phần quà gồm có 10kg gạo thơm; 

1kg cá khô loại ngon; 1 thùng đựng nước loại 25 lít; 2kg xà phòng giặt; 1 cục xà phòng thơm; 1,5 

lít dầu rửa bát; 1 ấm nhôm 3 lít; 1 nồi nhôm; 1 chăn nỉ dày; và 1 mùng chống muỗi. Cá khô rất 

được quý trân quý tại các vùng núi.  



 

Trời mưa ngày hôm trước nên đường lên Bản Sắt núi Trường Sơn bị sình lầy, xe chở hàng không 

thể lên được, nên 34 gia đình phải lội xuối đến nhận quà và tay sách tay vát quà về nhà.   

 

….  

Nhóm thiện nguyện RDPR, Từ Bi tại 

Quảng Bình xin được thay mặt cộng 

đồng dân tộc xã Ngân Thủy, Lâm Thủy 

và Trường Sơn xin chân thành cảm ơn 

các Quí vị hảo tâm Hội từ thiện từ bi- 

Chùa Việt Nam tại Hoa Kỳ đã quan 

tâm hỗ trợ cho cộng đồng núi Trường 

Sơn. 



THƯ CẢM ƠN 

Quảng Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2020. 

 

Kính gửi: Hội Từ thiện Từ bi – Chùa Việt Nam- Houston, Texas, Hoa Kỳ. 

Chúng tôi xin kính chào và kính chúc sức khỏe an lành tới các Quí vị hảo tâm Hội Từ thiện 

Từ bi – Chùa Việt Nam- Hoa Kỳ. 

Nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Hội Từ Bi- Chùa Việt Nam tại Hoa Kỳ, Nhóm thiện nguyện 

Từ Bi của RDPR tại Quảng Bình vào ngày 27/11/2020 đã tiến hành cấp phát 300 suất quà nặng 

trĩu đến tận tay 300 hộ dân nghèo miền núi người dân tộc gồm có: Bản Chân Trộng 59 suất, Bản 

Sắt 34 suất, Bản Hang Còi & Còi Đá 107 suất, Bản Tăng Ký và Bản Mới 100 suất.  

Trường Sơn. Mỗi suất quà gồm có 10kg gạo thơm; 1kg 

cá khô loại ngon; 1 thùng đựng nước loại 25 lít; 2kg xà phòng 

giặt; 1 cục xà phòng thơm; 1,5 lít dầu rửa bát; 1 ấm nhôm 3 lít; 

1 nồi nhôm; 1 chăn nỉ dày; 1 cái màn tuynh trắng. Bà con cho 

biết các món quà đó đều rất thiết thực và phù hợp với bà con 

lắm.  

Những món quà của Hội Từ Bi đã mang đến tình thương 

yêu và động viên người dân vùng sâu vùng xa đã thể hiện trên 

các khuôn mặt vui mừng của bà con khi nhận được quà. Dù 

đường sá đi lại còn nhiều khó khăn phải qua nhiều đoạn đường 

trơn trượt và lội qua nhiều khe suối đang ngập sâu nhưng bà 

con đã đến đầy đủ để đón nhận tình yêu thương của Hội Từ Bi 

gửi cho.  

Hiện nay lũ lụt đã qua đi nhưng những trận mưa lớn vẫn còn trút xuống, trời se lạnh, đường 

đi đến các xã vẫn còn sạt lở, xe hàng nhiều lúc chỉ trôi đi tự nhiên mà bánh xe thì không thể quay 

được, nhưng Nhóm thiện nguyện chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi mà các món quà nặng 

trĩu với nhiều món hàng và nặng tình thương yêu của Hội Từ Bi đã được trao tới tay người dân 

đang nghèo khổ ở nơi rừng núi xa xôi. 

 Nhóm thiện nguyện RDPR, Từ Bi tại Quảng Bình xin được thay mặt cộng đồng dân tộc 

xã Ngân Thủy, Lâm Thủy và Trường Sơn xin chân thành cảm ơn các Quí vị hảo tâm Hội từ thiện 

từ bi- Chùa Việt Nam tại Hoa Kỳ đã quan tâm hỗ trợ cho cộng đồng núi Trường Sơn.  

Xin kính chúc Quí vị thật nhiều sức khỏe và an lành. 

Trân trọng cảm ơn, 

Nhóm thiện nguyện RDPR Từ Bi Quảng Bình 

 

                                                                         Phạm Mậu Tài 


