


 

 

Từ thiện Vu Lan 2012 đã khép lại từ lâu ,nhưng vẫn chưa hoàn tất.  Dự định cho bạn nghèo ở miền Đông 

Kom Tum và Đăk Lắc vì không đủ duyên nên cứ chờ đợi cho đến hôm nay.  

 

Số tiền quyên  góp tổng cộng được $5830. đã cho vào miền Tây các tỉnh Long An $500 .  Bạc Liêu , Cà Mau 

và Vĩnh Long  $2650 + $41 (dịch vụ phí) tổng công $3241.  Số tiền quyên góp đuợc $5830 hiện còn laị là 

$2589 sẽ chờ dịp tết để cho sau.  

 

Xin đuợc thông cảm phần vì bận nhiều việc riêng ,phần cứ chờ đợi đươc đầy đủ hoàn tất rồi sẽ gởi  hình ảnh 

một lượt lên trang nhà, vì thế đả làm cho quí vị chờ đợi  quá lâu chắc  rằng làm buồn lòng không ít .  

 

Một lần nữa xin đuợc thông cảm .  Bên dưới là hình ảnh và những báo cáo chi thu cuả các  tỉnh phía miền 

Tây xin mời quí vị vào xem . 

http://www.youtube.com/watch?v=vY94A0jwVDw 

 

 

 

Trước hết Ni Sư Như Hương chùa Vạn An kính thăm gia đình pt Hoa Tâm và hết thảy quý đạo hữu pt trong 
hội y đạo khí công Toronto,  Canada.  sau là Như Hương  trình bày về việc từ thiện tại địa điểm chùa Vạn 
An, là hàng năm có 4 lần bố thí cho người nghèo già , bịnh ,tàn tật neo đơn, từ 70 đến 100 phần, vào dịp tết 
,lễ phật đãn , lễ vu lan tháng 7al và rằm tháng 10, mỗi phần quà gồm 10 ký gạo ,một thùng mì,nước tương 
,đường , muối , trị giá 250 .000đvn.  

Ngày 23-24/7al/ nhâm thìn chùa Vạn An của Như Hương có tổ chức lễ vu lan kỳ an, kỳ siêu cho bá tánh , trai 
tăng 60 vị tăng ni, buổi chiều phát quà cho người người già, nghềo,tàn tật .  Nếu được sự ủng hộ của các pt 
hảo tâm,  Như Hương đại diện cho chùa Vạn An thành kính tri ân. 

Kính chúc tòan thể gia đình pt Hoa Tâm cùng quý đạo hữu  Khí công y đạo Toronto thân tâm an lạc, vạn sự 
kiết tường, bồ đề tâm tăng trưởng, sở cầu như ý, sở nguyện viên thành. 
 
Tên và địa chỉ để gởi tiền ủng hộ. 
 
Chùa Vạn An 118/1 ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ thừa, tỉnh Long An. 
Ni sư Như Hương ,tên : Võ thị Nhã . phone 0122.7010.547.  
email thichnunhuhuong2012@yahoo.com 
Thích Nữ Như Hương Kính Thư 
 

 
  



 

 
 
1/Steven Tran  ...................................................................... $500 
2 Nguyễn Hồng Nhung ........................................................ $300 
3/David Thành Hướng  ........................................................ $ 50 
4/Gia đình Tiêu Thại –Ottawa ............................................. $500 
5/Gia đình Hoa Thiện -Jimmy Tran ..................................... $750 
6/Anh chi Thông và Loan .................................................... $200 
7/Thầy Đỗ Đức Ngọc ........................................................... $300 
8/Lưu thị Sáu -  Montreal .................................................... $200 
9/Hoàng và Minh – Montreal .............................................. $250 
10/Thuận Tăng  .................................................................... $100 
11/Anh chị Diệu Nghiêm  Sacramento  US  ........................ $100 US  
12/Chị Nguyễn thị Nghiã ..................................................... $20 
13/Nguyễn Thanh Loan ....................................................... $50 
14/ Nguyễn Chí Hiếu-  Pennsylvania .................................. $100 US 
15/Bùi Văn Thọ ................................................................... $200 
16/ Gia đình Hoa Bảo .......................................................... $200  
17/Bành Lý Kíu ................................................................... $50  
18/Trịnh Văn Tư  ................................................................. $50 
19/ Minh Nguyệt và Ty Soo ................................................ $100 
20/Gia đình Diệu Thuận  ..................................................... $500 
21/Huỳnh Dũng và Mai Trần   ............................................. $100 
22/Huỳnh Khương Tín  ........................................................ $200 
23/Huỳnh Khương Huy  ...................................................... $20 
24/Huỳnh Thục Nghiêm ...................................................... $20 
25/Pháp Đức và Hoa Minh  ................................................. $250 
26/ Gia đình Hoa Baỏ  ......................................................... $200 
27/Nguyễn Khaỉ Hoàn ......................................................... $200 
28/Anh Quân chị Liêũ ......................................................... $20 
29/Đỗ Quỳnh Giao ............................................................... $100 
30/Đỗ Quỳnh Châu  ............................................................. $100 
31/Đỗ Tiến Giang  ............................................................... $100 
 

Tổng cộng : ......................................................................... $5830 

  



- Tiền Mai gởi về qui đổi ra VN đồng:                    
2.650 CAD x 20.980 VNĐ = 55.597.000 đồng  

 
- Chi phí:  
+ Gạo: 10.200 x 5.000 kg = 51.000.000 đồng  

+ Thuê xe vận chuyển đi Tam Bình Vĩnh Long: 800.000 đồng  

+ Thuê xe vận chuyển đi Bạc Liêu-Cà Mau: 2.000.000 đồng  

* Tổng chi phí: 53.800.000 đồng  

-  Như vậy từ thiện trong Lể Vu Lan này còn dư lại:  
   55.597.000-53.800.000 = 1.797.000 đồng (Vi đang giử).  

- Số tiền từ thiện lể Phật Đản ngày 5/5/2012 còn dư lại:            
   1.365.000 đồng. Đã chi như sau:  

1/ Chi mua gạo và quà nhu yếu phẩm tặng hộ nghèo già neo đơn bà Trương Thị Xưa ở Phước Thọ A, Mỹ Tú, 
Sóc Trăng 2 lần tháng 7 và 8/2012:  
300.000 đồng x 2 tháng = 600.000 đồng.  

2/ Chi mua gạo và quà nhu yếu phẩm tặng hộ già yếu neo đơn ông Trương Văn Dung ở Bình Minh, Vĩnh 
Long tháng 8/2012: 300.000 đồng  

* Tổng cộng: 900.000 đồng  

- Như vậy tiền tồn của Lể Phật Đản còn:   

                                  1.365.000 - 900.000=  465.000 đồng                          
 

- Tiền tồn Lể Vu Lan còn :                            1.797.000 đồng  

* Tổng tiền Vi đang giử đến 31/8/2012 là:     2.262.000đồng  

   

Chuyến đi từ thiện lần này cực nhưng rất vui, vì tháng mưa nên đang phát gạo mà chuyển mưa thì lung tung 
lên nhưng mọi việc đều ổn và rất vui vẽ. 

Ở địa phương anh em nhiệt tình cùng hổ trợ người tiếp chuyển gạo vào Chùa để phát. Tại xã Định Thành, 
Đông Hải, Bạc Liêu chỉ có một Chùa “ Hắc Long Môn” của bà con đạo Cao Đài, Chùa rất nghèo đang vận 
động xây dựng, khi anh em đến phát gạo nhà Chùa chuẩn bị chu đáo, Thu đả nhờ nhà Chùa cúng hồi hướng 
cho hương linh ông Huỳnh Công Tăng các Thầy rất vui vẻ nhận lời và sẻ cúng ngay chiều rằm tháng 7.  



Còn việc phát gạo tại Cà Mau thì nhẹ nhàng hơn có 100 hộ nên củng nhanh và đoàn hoàn tất xong là khoảng 
16 giờ thì anh em lên đường về Cần Thơ và Vĩnh Long.  

Địa phương và bà con nghèo gởi lời cảm tạ ,thăm hỏi chúc sức khỏe các bà con mạnh thường quân trong Hội 
Khí Công Y Đạo Toronto và với niềm mong được giúp đở sau này.  

Thu và anh em ở đây củng vui lây và rất cảm động. 

 

 

 


