
Khép lại Bếp Tình Thương mùa dịch Covid-19 đợt 2 tại Ấn Độ 

 

Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng/Ni, quý ân nhân và đồng hương, 

Tổng số tiền Tu Bi Foundation – Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam, TX đã nhận được 

cho Covid Relief tại India là $33,441.0 tại Houston và Virginia cho Covid Relief tại Ấn Độ, 

Nepal, và Free Meal for Children In Bodhyaga . Trong quá trình thực hiện các chương trình 

giúp Xứ Ấn, Nepal chúng con xin được tuỳ duyên điều chỉnh các chương trình theo từng 

giai đoạn để sự đóng góp của Hội được thực tế và đem lại nhiều kết quả.  

Tháng 6, 2021 Hội đã thành lập “Bếp Tình Thương” để cung cấp ‘Free Meal for Children 

in Bodhgaya’ dưới sự hỗ trợ của Chùa Việt Nam và chùa Viên Thông. Chương trình liên tục phát 

mỗi ngày từ Lễ Phật Đản cho đến Lễ Vu Lan nay đã được thành tựu viên mãn.  3 tháng đã trôi 

qua nhanh, Tu Bi Foundation xin khép lại chương trình “Bếp Tình Thương tại Ấn Độ”.  Đây như 

một giấc mơ mà Hội đã thực hiện được trên đất Phật.  Chương trình thành tựu nhờ sự đóng góp 

và cầu nguyện của Phật tử Việt Nam khắp nơi nhất là tại Hoa Kỳ, Việt Nam và Switzerland.  

 

Tu Bi Foundation xin tri ân Hội Seva Welfare Trust Team đã rất tận tâm, tận lực và hoan 

hỷ thực hiện, đồng hành với Hội Tu Bi. Sư cô Bạch Nghiêm, đại diện Tu Bi Foundation đã chia 

sẻ đến Seva Trust Team: “Chất lượng của thức ăn phần lớn tuỳ thuộc vào đội đầu bếp. Món 

ăn dù phong phú hay đơn giản cở nào nhưng nếu đội đầu bếp nấu bằng cả tình thương và sự 



chánh niệm thì các em sẽ cảm nhận được vị ngon thật sự của thức ăn. Nấu ăn bằng cả tấm 

lòng!”  

Ngày 28/8/2021 lễ bế mãn chương trình “Free Meal” đã được thực hiện tại tại làng Jaitiya- 

Kamal School. Suốt 3 tháng qua 2 nhóm bếp tình thương, Hội đã đến phát thực phẩm đến  trên 

70 làng trong vòng 40km cách tháp Mahabodhi Temple Bodhgaya. Nơi nào khó khăn nhiều Hội 

đã trở lại cung cấp thức ăn đợt 2, đợt 3. Mỗi tuần đã cung cấp > 1500 phần ăn cho trẻ em.  Sư Cô 

Chân Nghiêm và quý Thầy/ chư Ni đã đến tham dự và chia sẻ về tình người của người Phật tử 

Việt Nam thương tặng các con.   

Hình ảnh ngày kết thúc Bếp Tình Thương  part 1. 

Hình ảnh ngày kết thúc Bếp Tình Thương part 2.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4427250390667511&id=100001477812016


Chúng con cảm nhận được chương trình “Free Meal for Children” đã giảm bớt về sự 

phân biệt giai cấp tại các làng mà Hội Tu Bi đã đến. Dân nghèo không phải tự ti khi đón nhận 

phần quà từ quý Sư và thiện nguyện viên người Ấn. Trẻ em nghèo có quyền được làm trẻ thơ 

múa hát, vòi vĩnh xin thêm thức ăn khi được Hội chăm sóc, phân phát thức ăn. Đúng là hạnh phúc 

của người, chính là hạnh phúc của mình! Hạnh phúc khi chúng ta đồng hành với người dân Xứ 

Ấn, tạo cơ hội cho người Ấn phục vụ cộng đồng, cùng nhau chia sẻ tình người, không phân biệt 

tôn giáo, chủng tộc và giai cấp!  Trước khi kết thúc, Hội đã phát 119 phần quà đến dân làng 

Danpur. 

Tin vui từ Ấn Độ 

Respected Huyen Le,  

Now the situation is getting better then before. Now covid is not spreading as fast as before. It 

is very less in India. The School are opend in our city. 3rd wave is started but I haven't seen 

anyone is affected by that in our city. People are using less mask then before. But in crowded 

place people use the mask or when they go to the bank. We use mask for our own safety.   I 

have pray for the Vietnam and whole the world. Who is affected by covid and any type of 

suffering!  

May Buddha blessed to everyone..!  Pankaj 
 

Tu Bi Foundation xin chân thành tri ân chư Tôn Đức Tăng/Ni, quý ân nhân đã đồng hành với Hội 

suốt 3 tháng qua, ủng hộ cho chương trình Covid-19 Relief tại Ấn Độ và Nepal. Kính chúc quý 

ân nhân và gia quyến luôn được an lành và hạnh phúc. Nguyện cầu cho dịch bệnh Covid-19 khắp 

nơi mau được tiêu diệt, cho nhân loại chúng con được sống trong bình an.  

 

Tu Bi Foundation 


