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Đối với chúng sinh
thiếu niềm vui,
chịu nhiều đau khổ,
Tâm hạnh Bồ Đề
có thể
Đem lại an vui,
Trừ tất cả khổ.

Quỹ Từ Thiện
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Suy nghĩ
làm lợi ích chúng sinh
Có phước hơn
cúng dường chư Phật;
Huống gì nỗ lực
làm lợi lạc tất cả
chúng hữu tình.

Tara Without Borders (TWB)

Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma ñôøi thöù 14
vaø Chöông Trình Töø Thieän...
Vaøo ngaøy 16 thaùng 10 naêm 2007, Viet
Nalanda Foundation (cuõng coù teân laø Viet
Vajra Foundation) coù ñöôïc duyeân laønh hoäi
kieán vôùi Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma taiï Hoa Thònh
Ñoán, Hoa Kyø. Trong buoåi dieän kieán naøy, Viet
Nalanda Foundation ñaõ cuùng döôøng leân Ñöùc

Giôùi Thieäu Quyõ Töø Thieän

Tara Without Borders (TWB)
Tình Thöông Khoâng Bieân Giôùi
“Tara Without Borders” hay “Tình Thöông Khoâng
Bieân Giôùi” laø moät Quyõ Töø Thieän do moät nhoùm Phaät
töû Vieät Nam tu taäp theo Phaät Giaùo Taây Taïng thaønh
laäp vaøo naêm 2008 vôùi taâm nguyeän ñoùng goùp moät
phaàn naøo vaøo vieäc xoa dòu noãi khoå ñau cuûa nhöõng
ngöôøi keùm may maén khoâng phaân bieät chuûng toäc
treân theá giôùi, nhöng ñaëc bieät löu yù ñeán ngöôøi giaø vaø
treû em moà coâi taïi Vieät Nam.
Ngoaøi ra, vì laø nhöõng Phaät töû tu taäp theo truyeàn
thoáng Phaät Giaùo Taây Taïng vaø coù moái duyeân saâu
ñaäm vôùi caùc ñaïo sö Taây Taïng cuõng nhö vôùi vaên hoaù
vaø xaõ hoäi Taây Taïng, chuùng toâi khoâng theå laøm ngô
tröôùc nhöõng ñau khoå, thieáu thoán cuûa ngöôøi daân Taây
Taïng taïi nhöõng laøng maïc xa xoâi heûo laùnh hoaëc
trong hoaøn caûnh löu vong, ñaëc bieät löu yù ñeán ngöôøi
giaø, phuï nöõ vaø treû em Taây Taïng.

Ñaït Lai Laït Ma moät soá tònh taøi khieâm toán ñeå
ñoùng goùp cho chöông trình giaùo duïc vaø töø
thieän coù teân laø “Tibetan Children’s Village”
(TCV) do ñöùc Ñaït Lai Laït Ma thaønh laäp taïi AÁn
Ñoä vaøo naêm 1960 ñeå nuoâi döôõng vaø ñaøo taïo
caùc em beù tî naïn ngöôøi Taây Taïng. Trong
chieàu höôùng ñoù, Quyõ Töø Thieän ”Tara Without
Borders” (TWB) seõ tieáp tuïc ñoùng goùp trong
laõnh vöïc töø thieän baèng caùch phoái hôïp laøm
vieäc vaø hoã trôï cho caùc chöông trình xaõ hoäi vaø
y teá do caùc vò ñaïo sö Taây Taïng hoaëc do caùc
hoäi töø thieän döôùi quyeàn cuûa ñöùc Ñaït Lai Laït
Ma khôûi xöôùng ñeå giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi daân
Taây Taïng keùm may maén, cuõng nhö seõ tröïc
tieáp ñi ñeán nhöõng nôi caàn giuùp ñôõ vaø trao taän
tay cho nhöõng ngöôøi Vieät keùm may maén hieän
ñang coøn ôû taïi Vieät Nam.

Khôûi ñaàu, chuùng toâi ñaõ hoaït ñoäng aâm thaàm vôùi
nhöõng chöông trình töø thieän giuùp caùc em moà coâi vaø
khuyeát taät taïi caùc coâ nhi vieän, caùc vieän döôõng laõo,
caùc lôùp hoïc tình thöông cuõng nhö giuùp truøng tu
chuøa chieàn taïi nhöõng vuøng bieân giôùi xa xoâi, nhöng
vì ngaøy caøng caûm thaáy nhu caàu quaù roäng lôùn neân
chuùng toâi quyeát ñònh thaønh laäp Quyõ “Tara Without
Borders” (TWB), hay “Tình Thöông Khoâng Bieân
Giôùi” laø moät Quyõ Töø Thieän tröïc thuoäc toå chöùc Viet
Nalanda Foundation, Inc. moät toå chöùc baát vuï lôïi
ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 2006 vôùi öôùc nguyeän taïo
nhòp caàu keát noái cho caùc Phaät töû ngöôøi Vieät tu taäp
theo Phaät Giaùo Taây Taïng treân khaép theá giôùi.
Viet Nalanda Foundation, Inc.

ñaët truï sôû taïi tieåu bang Maryland, Hoa Kyø, ñöôïc thaønh laäp
vôùi caùc muïc ñích töø thieän, giaùo duïc vaø toân giaùo, vaø laø moät
hoäi ñoaøn baát vuï lôïi höôûng quy cheá mieãn thueá 501(c)3.
Webpage: www.vietnalanda.org E Email: vietnalanda@ymail.com

Mong Quùy Vò Haûo Taâm Hoã Trôï Quyõ Töø
Thieän Tara Without Borders ñeå chuùng toâi
coù ñöôïc ñaày ñuû phöông tieän noi theo
haïnh nguyeän cöùu khoå cöùu naï n cuûa ñöù c

Tara-Quan AÂm
Chuùng toâi tha thieát keâu goïi moïi ñoùng goùp tònh taøi vaø
coâng söùc cuûa quyù vò. Taát caû moïi ñoùng goùp seõ ñöôïc
keát toaùn ñaày ñuû vaø chuùng toâi seõ trình baùo ñeán quyù vò
moãi cuoái naêm. Moïi ñoùng goùp, xin göûi veà ñòa chæ döôùi
ñaây:
Tara Without Borders (TWB)
15568 Brookhurst Street #249
Westminster, CA 92683 - USA
Chi phieáu xin ñeà: Viet Nalanda Foundation
Phía döôùi chi phieáu xin ghi: TWB

Moïi thaéc maéc hay goùp yù, xin göûi ñieän thöï lieân laïc
ñeán tarawithoutborders@yahoo.com hoaëc ñieän thoaïi
714-443-1210. Muoán bieát theâm chi tieát, xin vieáng
trang nhaø cuûa Tara Without Borders:

www.vietnalanda.org/tarawithoutborders.html
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Tara Là Ai?

Tara (Quan Âm) là một hiện thân nữ của đức Quán
Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara). Trong Phật Giáo
Tây Tạng, Tara được xem là Mẹ của tất cả mười
phương chư Phật. Đức Quán Thế Âm, khi nhìn thấy
chúng sinh đau khổ, đã nhỏ lệ từ bi và giọt lệ này rơi
xuống hoá thành Tara. Đức Tara cùng đức Quán Thế
Âm đã thị hiện trong cuộc đời này với nguyện lực
cứu khổ cứu nạn, ngày đêm không ngơi nghỉ, để tiếp
tục phổ độ chúng sinh cho đến khi nào không còn
một chúng sinh nào phải chịu đau khổ nữa…

