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CÁC THỰC TẬP CĂN BẢN
CỦA ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Buông bỏ việc đã qua
Không màng chuyện chưa đến
Thư thái tâm hiện tại
Vượt qua mọi ý niệm.

Quán thân thể là tổ hợp, bất tịnh, vô 
ngã, vô thường, biến hoại; làm chủ hơi 
thở trong đi, đứng, ngồi, nằm.

Quán cảm xúc: Làm chủ cảm giác vui, 
khổ, trung tính trên thân và trong 
tâm; nắm vững sinh khởi và hoại diệt 
của cảm xúc.

Quán tâm: Làm chủ các tâm tham, 
sân, si; chuyên chú, tán loạn; quảng 
đại, nhỏ nhoi; hữu hạn, vô thượng; 
tĩnh hay động; giải thoát hay trói 
buộc.

Quán ý niệm trong tâm: Làm chủ năm 
trói buộc, năm thủ uẩn, sáu nội ngoại 
xứ, bảy giác tri và bốn chân lý thánh.

Ngồi thẳng lưng thoải mái
Làm chủ thở ra vào
Nhẹ nhàng không gắng gượng
Chính niệm, tâm an nhiên.

Nhận diện khổ đau hiện thực
Truy tìm nguyên nhân bất thiện
Trải nghiệm hạnh phúc niết bàn
Thực tập con đường tám chính

Tặng cho không tiếc nuối
Đạo đức thật thanh cao
Kiên trì không bỏ cuộc
Nỗ lực chuyển hóa sâu.
Thiền định không vướng dính
Trí tuệ vượt khổ đau

Kiến thức do nắm vững quy luật
Trí tuệ do học sâu Phật pháp
Trí tuệ do nghiền ngẫm lời Phật
Trí tuệ do tu đức, tu thiền.

Giải phóng tâm khỏi trói buộc
Giải phóng tâm khỏi phiền não
Giải phóng tâm khỏi thời gian
Giữ gìn tâm vô sở trụ.

BỐN CHÂN LÝ THÁNH1

TU SÁU HOÀN HẢO2

THOÁT KHỔ BẰNG TRÍ TUỆ3

GIẢI PHÓNG TÂM4

TU THIỀN CHỈ5

TU THIỀN QUÁN6

CÁCH NGỒI THIỀN7
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CÁC THỰC TẬP CĂN BẢN
CỦA ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Ngồi thẳng lưng nhẹ nhàng
Niệm danh Phật rõ ràng
Buông lo âu, phiền não
Kính, thành, xả, hỷ, an.

Đối diện nhẹ nhàng
Chấp nhận hoan hỷ
Giải quyết dứt điểm
Nói không tái diễn.

Nuôi dưỡng tâm ý an vui
Chăm sóc gia đình hạnh phúc
Tạo dựng xã hội hài hòa
Phát triển thế giới thái bình.

Siêng làm công quả, việc thiện
Xung phong, tình nguyện luôn khi
Làm phước chính là hưởng phước
Giúp ta hạnh phúc dài lâu.

Nhận chân nỗi khổ của tha nhân
Thông cảm, thiết tha muốn độ sanh
Vật chất sẻ chia chân lý Phật
Dìu nhau, cùng đến chốn bình an.

CÁCH NIỆM PHẬT8

GIẢI QUYẾT VẤN NẠN9

XÂY DỰNG HÒA BÌNH10

CÔNG QUẢ, LÀM PHƯỚC11

NỖ LỰC CỨU ĐỜI12
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Kính thưa quý thiện hữu tri thức, 
quý mạnh thường quân thân thương và toàn thể Phật tử! 

Vậy là một mùa xuân nữa lại đến, khép lại một năm 2017 thật trọn vẹn, đầy ý nghĩa 
khi Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã và đang thực hiện được nhiều dự án, nhiều chương trình 
mang tính nhân văn sâu sắc, tính cộng đồng cao. Bằng tất cả những nỗ lực của Ban Điều 
Hành và tập thể nhân viên, Quỹ đã gặt hái được nhiều thành công trong việc thực hiện 
sứ mệnh của mình và đang ngày càng hoàn thiện hơn. Quỹ đã trực tiếp trao tặng những 
phần quà nhằm xoa dịu những nỗi khổ niềm đau của tha nhân, đem ánh sáng của Phật 
pháp đến với những người hữu duyên, giúp họ nhận diện và diệt trừ khổ đau, mang lại sự 
an lạc trong hiện tại và tương lai; cúng dường quý Tăng Ni qua hàng hoạt các học bổng, 
trường hạ, hỗ trợ in ấn kinh sách trong giáo dục cũng là mục tiêu quan trọng mà Quỹ 
đang gánh vác cùng Giáo hội. 

Để có thể làm được những điều cao thượng ấy, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã tiếp nhận 
được sự đóng góp từ các thành viên, quý mạnh thường quân, Phụng sự viên của Quỹ Đạo 
Phật Ngày Nay, quý thiện hữu tri thức và quý Phật tử gần xa. Quý vị là những đại thí chủ 
đã thể hiện tấm lòng từ bi bác ái, vô ngã vị tha của người con Phật thông qua hình thức 
đóng góp tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực để làm nền móng vững chắc giúp Quỹ Đạo Phật Ngày 
Nay hoạt động thật tốt, ngày càng phát triển hơn, gặt hái được nhiều thành công hơn. Quỹ 
thật sự vinh hạnh và tự hào khi là nơi đáng tin cậy nhất cho tất cả người con Phật phát 
tâm làm nhiều thiện sự và Phật sự. Sự phát tâm mạnh mẽ, cao thượng cũng như sự hoan 
hỷ của quý vị mỗi khi Phật sự, thiện sự được viên thành là sự khích lệ rất quý báu đối với 
Tăng Đoàn cũng như Ban Điều Hành Quỹ. Những thành công đó có được là nhờ vào tâm 
huyết, nỗ lực hết mình mà quý vị đã dành cho Quỹ Đạo Phật Ngày Nay.

Thay mặt Ban Điều Hành Quỹ, chúng tôi xin chân thành cảm niệm công đức của các 
thành viên, phụng sự viên, mạnh thường quân. 

Kính chúc quý vị và gia quyến thật nhiều sức khoẻ, thành công trong mọi lĩnh vực, tinh tấn 
trên con đường tu tập, an lạc cát tường và sẽ mãi là tấm gương sáng cho tín chúng noi theo.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Lời Cảm Ơn

TM. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
Chủ tịch sáng lập 

TT. THÍCH NHẬT TỪ
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BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐộNG 
QUỹ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY NĂM 2017

Kính bạch Chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý thiện hữu tri thức, quý đạo 
hữu, và toàn thể Phật tử!

Với sứ mệnh nối kết những vòng tay nhân 
ái và trái tim từ bi, trong năm 2017 vừa qua, 
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã tổ chức nhiều 
Phật sự và thiện sự ý nghĩa theo đúng với tinh 
thần “Phụng sự nhân sinh - Tốt đời đẹp đạo”. 

Những hoạt động mở ra đã đóng góp 
không nhỏ vào công cuộc truyền bá Phật 
Pháp, tạo được thuận duyên cho nhiều tha 
nhân tiếp cận với ánh sáng từ bi trí tuệ của 
Đức Phật. Bên cạnh đó, nhiều mảnh đời khó 
khăn, bất hạnh đã được quan tâm giúp đỡ bởi 
biết bao trái tim mang hạnh nguyện Bồ tát - 
những người mang tinh thần vô ngã vị tha ở 
giữa cuộc đời.

Khép lại năm 2017 đã qua, hãy cùng nhìn 
lại những thành quả mà Quỹ Đạo Phật Ngày 
Nay dưới sự lãnh đạo của TT. Thích Nhật Từ 
và sự giúp sức của quý thiện hữu tri thức, quý 
đạo hữu và toàn thể Phật tử đã làm được để 
thêm vững tin trên chặng đường 2018 sắp tới.   

Thay mặt cho Ban Điều Hành Quỹ Đạo 
Phật Ngày Nay, chúng tôi tổng kết những kết 
quả đạt được của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay 
trong năm 2017 như sau: Quỹ đã thực hiện 
được 60 chương trình với tổng kinh phí gần 
42 tỷ đồng thông qua 10.802 lượt đóng góp 
tịnh tài và hàng nghìn lượt đóng góp tịnh lực. 
Ước tính có trên 511.000 người được giúp đỡ 

trực tiếp và gián tiếp từ những hoạt động của 
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. 

Mang trên mình ba sứ mệnh cao quý, 
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã thực hiện nhiều 
Thiện sự, Phật sự như sau:

Phục vụ cộng đồng: Quỹ đã tổ chức cứu 
trợ khẩn cấp cho 2.605 hộ gia đình bị ảnh 
hưởng bởi lũ lụt; trao tặng quà cho 11.119 
hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người 
khiếm thị; hỗ trợ xây dựng 01 hạng mục 
cầu nông thôn, 10 ngôi chùa trong và ngoài 
nước ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đắk 
Lắk, TP.HCM, Tây Ninh, Tiền Giang và Đài 
Loan, và đặc biệt là xây dựng 183 căn nhà tình 
thương thuộc chương trình “Tổ Ấm Từ Bi” 
(C99). Chương trình này không chỉ là điểm 
son của sứ mệnh phục vụ cộng đồng mà còn 
là hoạt động trọng điểm của Quỹ Đạo Phật 
Ngày Nay trong năm 2017. Tiếp nối những 
hoạt động phục vụ cộng đồng, Quỹ đã vận 
động được 1.991 lượt đăng ký hiến máu, 
527 lượt đăng ký hiến tặng mô, tạng và hiến 
xác cho khoa học. Đồng thời phối hợp với 
Trung tâm Y khoa Phước An, Trung tâm 
Y khoa Hợp Nhân khám và chữa bệnh cho 
hơn 18.873 lượt bệnh nhân là quý Tăng Ni và 
những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn TP.HCM. 

Phát triển giáo dục: Quỹ đã ấn tống trên 
477.000 ấn phẩm Phật giáo bao gồm Kinh 
sách và máy nghe pháp để trao tặng miễn phí 
đến Quý Phật tử và Tăng Ni; trao tặng 731 
suất học bổng toàn phần và bán phần cho 
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quý Tăng Ni sinh đang học tập nghiên cứu ở 
các cấp Tiến sĩ, Cao học, Đại học, Trung cấp 
trong và ngoài nước, cũng như cho các học 
sinh, sinh viên thuộc các bậc Tiểu học, THCS, 
THPT, Cao đẳng/Đại học; hỗ trợ tổ chức 48 
khóa tu thu hút hơn 29.792 lượt tu sinh tham 
dự. Những con số ấn tượng là minh chứng 
rõ ràng nhất cho mục tiêu ươm mầm và nuôi 
dưỡng những hạt giống thiện lành, dùng 
trí tuệ giác ngộ và trái tim từ bi thắp sáng lý 
tưởng cao cả của Phật giáo. 

Truyền bá Văn hóa: trong năm vừa qua 
Quỹ cũng đã vinh hạnh được hỗ trợ ba sự 
kiện văn hóa Phật giáo lớn của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM và đóng góp 
một phần nhỏ vào sự thành công của những 
chương trình này với sự giúp sức của hơn 400 
phụng sự viên năng nổ.

Những hoạt động ý nghĩa trên được hoàn 
thành một cách một cách suôn sẻ và thành 
công chính là nhờ vào sự đóng góp, đồng 
hành rất lớn từ những nhà hảo tâm, quý 
thành viên và phụng sự viên. Chính sự chung 
tay trợ giúp của quý vị đã góp phần giúp Quỹ 
phát triển lớn mạnh và thực hiện thành công 
Sứ Mệnh của mình. 

Nhìn lại chặng đường vừa qua chúng ta 

Từ, Quỹ đã hoạt động theo đúng tôn chỉ “Đạo 
Phật Ngày Nay”, hướng về Đạo Phật nguyên 
chất, đề cao việc phụng sự chúng sinh. Những 
thành quả mà Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đạt 
được không chỉ là sự hỗ trợ tức thời cho cộng 
đồng mà còn đóng góp cho sự phát triển sâu 
rộng và lâu dài của Đạo Pháp.

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo từ bi gia hộ 
cho toàn thể thành viên, phụng sự viên Quỹ 
Đạo Phật Ngày Nay hội đủ duyên lành để có 
thể đem Từ Bi - Trí Tuệ - nguồn ánh sáng 

Phật pháp đến với mọi người. Chí tâm cầu 
nguyện cho quý thiện hữu tri thức, quý Đạo 
hữu và toàn thể Phật tử thân mạnh, tâm an, 
lòng tin nơi Tam Bảo thêm sâu để có thể đồng 
hành cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trên con 
đường phụng sự nhân sinh - tốt đời đẹp đạo.

Phó Chủ Tịch Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
Doanh nhân Nguyễn Tu Mi 

Pháp danh Ngộ Mi Hồng
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VVới mục tiêu chia sẻ những tấm lòng 
nhân ái, nhân đôi những nụ cười, kết 
nối tình thương yêu từ nơi đủ đầy đến 

nơi thiếu thốn, để thắp lên những ngọn đuốc ấm 
áp chân tình để ánh sáng từ bi và trí tuệ ngày 
càng lan tỏa rộng lớn khắp cộng đồng, Quỹ Đạo 
Phật Ngày Nay đã được ra đời từ năm 2000, với 
tên ban đầu là Hội Từ thiện Đạo Phật Ngày Nay. 
Trải qua 13 năm liên tục hoạt động và phát triển, 
đến ngày 06/05/2013, Hội đã đổi tên thành Quỹ 
Đạo Phật Ngày Nay và chính thức ra mắt tại chùa 
Giác Ngộ với một sứ mệnh to lớn hơn. Những 
giá trị mà Quỹ mang lại không chỉ là những hoạt 
động từ thiện vì cộng đồng theo tinh thần Phật 
giáo mà còn là những hoạt động hoằng bá chánh 
pháp, đào tạo nhân tài, góp phần phát triển toàn 
diện các mặt của xã hội. Với tâm nguyện mang 
tình thương đến với cuộc đời, sự ra đời của Quỹ 
Đạo Phật Ngày Nay đem lại một mô hình hoạt 
động xã hội, văn hóa, giáo dục mới, khác với các 
phương thức hoạt động trước đây. Mô hình này 
giúp cho các hoạt động của Quỹ mang tính quy 
mô hơn, tối ưu hơn. Quỹ sẽ giúp các hoạt động 
từ thiện xã hội, văn hóa, giáo dục được duy trì 
đều đặn và phát triển bền vững. Nhờ phương 
thức hoạt động đó, tin rằng trong tương lai, Quỹ 
Đạo Phật Ngày Nay sẽ mang lại càng ngày càng 
nhiều hơn niềm hạnh phúc cho cộng đồng và 
cho những mảnh đời kém may mắn.

Quỹ mang đến những chiếc cầu nối liền bờ 
vui của trái tim từ bi và sự hiểu biết đến với 
những nơi xa xôi hẻo lánh, những mảnh đời 
chưa được đủ đầy trong cuộc sống; mang ánh 
sáng trí tuệ đến với các học sinh nghèo hiếu học; 
xây những mái nhà tình thương, chăm sóc sức 
khỏe cho bà con ở vùng khó khăn. Đặc biệt, Quỹ 
còn tham gia tiếp sức cho chư Tăng Ni, chung 
tay cùng Giáo hội đào tạo Tăng tài, phục vụ cho 

Đạo pháp và dân tộc… Những việc làm ý nghĩa 
đã được Ban điều hành Quỹ lên chương trình 
hành động chi tiết.

Thiết nghĩ, một xã hội an lành, hạnh phúc 
và đủ đầy là mong ước của tất cả mọi người. 
Ai cũng mong có được một mái nhà ấm áp, 
với bữa cơm thân tình, chan hòa nụ cười bên 
người thân. Nhưng cuộc sống con người luôn 
tồn tại những điều bất như ý. Những mảnh đời 
bất hạnh, những trái tim đau khổ, tổn thương, 
những cảnh đời thiếu trước hụt sau vẫn đầy rẫy 
trong xã hội. Do đó, với thông điệp từ bi của 
Đức Phật, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ra đời để đáp 
ứng nhu cầu rút ngắn những khoảng cách của 
cuộc đời, gắn kết những trái tim yêu thương, 
giảm thiểu những nỗi đau bệnh tật, đem cơ hội 
tiếp cận ánh sáng trí tuệ của Chánh pháp đến 
với mọi người.

Với những mục đích cao cả đó, Quỹ Đạo Phật 
Ngày Nay mong nhận được sự ủng hộ của tất 
cả mọi người để cùng sẻ chia tình yêu thương, 
cùng chung sức quan tâm, hỗ trợ đến những 
mảnh đời còn kém may mắn, góp phần giúp xã 
hội ngày một văn minh, tiến bộ, và qua đó cũng 
chính là một cách khơi nguồn Phật tâm, tăng 
trưởng lòng từ bi của chính mọi người.

PHẦN I

VỀ QUỹ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

NHÂN DUYêN THÀNH LẬP
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VVới những ý nghĩa ra đời và mục tiêu trên, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay mong muốn 
mang thông điệp Từ Bi và Trí Tuệ của Đức Phật đến với cuộc đời, được thể hiện ở 
3 sứ mệnh chính sau:

Phục vụ cộng đồng 
thông qua các hoạt động từ thiện – xã hội:
• Từ thiện và Cứu trợ thiên tai
• Xây dựng Cơ sở vật chất
• Hỗ trợ y tế

     Với các sứ mệnh trên, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay mong rằng chánh pháp của Đức Phật sẽ 
đến được với mọi người, nhằm giúp mọi người tìm thấy ý nghĩa, giá trị, giảm thiểu những 
nỗi đau thân và tâm trong cuộc sống của chúng ta. 

Truyền bá văn hóa 
thông qua các sự kiện văn hóa:
• Tổ chức hoạt động văn hóa và triển lãm
• Phòng tranh Đạo Phật Ngày Nay

SỨ MỆNH -  LĩNH VỰC HOẠT ĐộNG 

PháT Triển giáo dục 
thông qua các hoạt động hoằng pháp:
• Ấn tống Kinh sách
• Học bổng Tăng Ni và sinh viên
• Tổ chức Khóa tu
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hiệu quả - bền vững
• mang lợi ích thiết thực đến cho cả người trao và người nhận. khi tham gia các hoạt động của Quỹ, 
Quý vị có thêm nhiều duyên lành để thực hành vô ngã, hạnh bố thí và tâm từ bi thông qua các 
hoạt động từ thiện cứu trợ, trao tặng học bổng,…v.v ; tham gia đội ngũ Phụng sự viên; nâng cao 
hiểu biết Phật học qua các bài thuyết pháp và kinh sách do Quỹ ấn tống, và rất nhiều sự thực hành 
Chánh pháp khác có thể mang đến cho chúng ta một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa.
• Tối ưu hóa nguồn tịnh tài và tịnh lực để thực hiện các sứ mệnh một cách hiệu quả và bền vững. 

 Trung Thực – Minh bạch
• mọi báo cáo thu chi sẽ được Quỹ Đạo Phật Ngày Nay báo cáo công khai, minh bạch sau từng 
hoạt động và định kỳ hàng quý, hàng năm.
• Toàn bộ nguồn thu được sử dụng cho các hoạt động theo đúng mục đích đóng góp và không 
trích nguồn Quỹ cho chi phí vận hành Quỹ (Chi phí vận hành Quỹ sẽ được tài trợ riêng)

 Trực TiếP – KịP Thời:
•  Trực tiếp thực hiện mọi hoạt động và tạo mọi cơ hội cho Thành viên và Phụng sự viên cũng 
như tất cả mọi người có cơ hội cùng tham gia
• Thực hiện kịp thời các hoạt động mang tính khẩn cấp như cứu trợ thiên tai, lũ lụt, v.v

KếT nối - Lan Tỏa
• Phối hợp và nối kết cùng các tổ chức khác có chung sứ mệnh để thực hiện hiệu quả các công 
tác Phật sự và thiện sự.
• Thực hiện văn bản hóa toàn bộ hoạt động để có thể chia sẻ, chuyển giao mô hình hoạt động 
cho các tổ chức khác nhằm nhân rộng và lan tỏa lòng từ bi và tri thức theo lời Phật dạy.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐộNG 
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LịCH Sử RA ĐỜI  VÀ PHÁT TRIểN
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TT. THÍCH NHẬT TỪ
Chủ tịch

TÔN NỮ QUỲNH GIAO
(GIÁC NHƯ NGỌC)

Phó Chủ tịch

NGUYễN THị BA 
(DIệU NGỌC)

Phó Chủ tịch

HộI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỹ 

ĐĐ. THÍCH NGộ DŨNG
Phó Chủ tịch

GIÁC THANH NHã
Phó Chủ tịch

NGUYễN TU MI
Phó Chủ tịch
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GIẢI THƯởNG PHẬT GIÁO TOÀN CẦU

N  gày 12/2/2017 tại Thái Lan, Quỹ 
Đạo Phật Ngày Nay (Buddhism 

Today Foundation) vinh hạnh nhận được 
giải thưởng Đại sứ Phật giáo toàn cầu - 
Global Buddhist Ambassador Award 2017, 
là tổ chức duy nhất tại Việt Nam và là một 
trong bảy tổ chức trên toàn cầu nhận được 
danh hiệu cao quý này.

Buổi lễ trao giải thưởng là dịp để vinh 
danh Chư Tôn Đức, tổ chức và cá nhân có 
đóng góp to lớn cho sự phát triển của Phật 
giáo thế giới. Về phía phái đoàn PGVN, có sự 
quang lâm của HT Thích Thiện Nhơn (Chủ 
tịch GHPGVN), và HT được trao bằng tiến sĩ 
danh dự từ Viện trưởng Viện Giáo dục Phật-

Đà thế giới (International Buddha Education 
Institution) và Giải thưởng Biểu tượng Phật 
giáo toàn cầu (Global Buddhist Symbol 
Award) năm 2017.

Ngoài ra, HT Thích Thiện Pháp (Phó 
Chủ tịch GHPGVN), HT Yoshimizu Daichi 
(Cựu Chủ tịch Hội Phật giáo Tịnh độ tông 
Nhật Bản), TT Thích Nhật Từ - Chủ tịch 
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cũng được Hoà 
thượng Loknayak Ashva Ghosh Mahanayak 
Mahathera trao giải thưởng Đại sứ Phật 
giáo toàn cầu (Global Buddhist Ambassador 
Award).

Năm 2017 có 72 đại biểu đến từ 15 quốc 
gia nhận được các giải thưởng khác nhau.
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Đoàn chụp hình lưu niệm cùng chư tôn đức giáo phẩm và 
quan khách quốc tế trong buổi lễ trao giải thưởng

Phật tử Giác Thanh Nhã (Phó chủ tịch Quỹ ĐPNN) nhận giải 
thưởng Đại Sứ Phật Giáo toàn cầu.

Giải thưởng Đại sứ Phật giáo toàn cầu 
là một sự khích lệ to lớn để toàn thể thành 
viên và phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày 
Nay ngày càng tinh tấn hoàn thành sứ mệnh 
“Phụng sự nhân sinh - Tốt đời đẹp đạo “
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PHẦN II

PHỤC VỤ CộNG ĐỒNG

“Phụng sự chúng sinh tức là cúng 
dường chư Phật”
Lời dạy kinh điển ấy chính là nguyên lý 

nhập thế của căn bản của Đạo Phật. Cốt lõi 
sâu xa chính là việc đề cao sự an vui lợi lạc 
của chúng sinh đến chỗ cao quý nhất. Qua 
đó, Đức Phật khuyên dạy con người thực 
hành hạnh bố thí, cho đi, san sẻ đi những gì 
ta đang có, đem lại lợi lạc và hạnh phúc đến 
cho tha nhân. 

Trong năm 2017 vừa qua, Quỹ Đạo Phật 
Ngày Nay đã tổ chức 14 hoạt động với tổng 
kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng. Những phần quà 
được trao gửi đi chính là niềm an ủi, động viên 
tinh thần giúp những người nghèo, những 
người khiếm thị, những nạn nhân chất độc 
màu da cam… vơi bớt phần nào những khó 
khăn, thiếu thốn hiện tại.

Bố thí là hành động xuất phát từ lòng từ 
bi, là thực hiện hạnh nguyện cứu khổ ban 
vui, hạnh nguyện độ sinh của chư Phật. 
Ngày nay, các hàng chư Tăng và Phật tử tại 

gia noi theo nhưng lời Phật dạy, thừa hành, 
kế tục sự nghiệp độ sinh của Ngài. Càng 
kính ngưỡng chân lý tối thượng của Đức 
Phật, càng khát khao bước trên con đường 
Bồ Tát, con người cần phải thực hành hạnh 
Bố thí, trưởng dưỡng lòng từ.

Dưới góc nhìn Phật giáo, từ thiện là sự 
thể hiện lòng từ bi và tinh thần nhập thế, sự 
dấn thân của các vị tăng sĩ và Phật tử vào 
đời sống xã hội thể hiện qua những hoạt 
động cụ thể để cứu giúp những mảnh đời 
khổ hạnh. Sự dấn thân, hành thiện này phát 
xuất từ tâm xả kỷ vị tha, mong muốn san sẻ 
bớt những nỗi khó khăn thiếu thốn cả về vật 
chất lẫn tinh thần. Đây là việc làm đầy đủ ý 
nghĩa tự lợi và lợi tha.    

Năm 2018 mở ra với nhiều hoạt động 
thiện sự, hy vọng rằng quý mạnh thường 
quân, quý nhà hảo tâm và quý vị Phật tử sẽ 
cùng đồng hành hỗ trợ cùng với Quỹ Đạo 
Phật Ngày Nay để yêu thương được lan tỏa.
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TỪ THIỆN

Lãnh đạo QĐPNN trao tặng quà tết yêu thương cho đồng bào hồi hương tại hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh.

Trao tặng 400 phần quà cho những hộ khó khăn tại chùa Tượng Sơn Hà Tĩnh (C114).
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Trao tặng yêu thương  cho hộ nghèo ở hồ dầu tiếng Tây Ninh 
ngày 19/07/2017 (C111)

TT. Thích Nhật Từ thăm hỏi một cụ già được nhận quà Phật tử Giác Như Ngọc - Phó chủ tịch Quỹ ĐPNN đồng 
hành trong chương trình Cúng Dường Trường Hạ Và Trao 
Học Bổng “Kết Nối Yêu Thương” Tại Quảng Nam (C118)

Trao tặng quà cho bà con nghèo tại Tiền Giang
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“Trong ngôi nhà đang 
cháy thì vật gì mang ra được 
và thật sự lợi ích? – đó là tài 
sản đã bố thí.” Cũng như thế: 
“Trong cuộc sống đang bị 
thiêu đốt bởi sự già và chết, 
thì tài sản mang ra được và 
thật sự lợi ích là sự dâng hiến 
và bố thí.” (Kinh Duy Ma Cật)

Trong các hạnh lợi tha 
Ba La Mật thì Bố thí là hạnh 
đứng đầu. Noi theo hạnh Bố 
thí và Từ bi của Đức Phật, từ 
những ngày đầu thành lập 
cho đến nay, Quỹ Đạo Phật 
Ngày Nay đã thực hiện nhiều hoạt động từ 
thiện nhằm chia sẻ và cứu giúp tha nhân vượt 
qua cơn khó khăn. Trong đó, hoạt động cứu 
trợ thiên tai luôn được Quỹ Đạo Phật Ngày 
Nay đặt lên hàng đầu. Bởi lẽ, đây là hoạt động 
hỗ trợ trực tiếp, kịp thời cho những nạn nhân 
chịu tác động của thiên tai, giúp họ vượt qua 
những khó khăn hiện tại và bước đầu ổn định 
cuộc sống.

Trong tháng 10/2017 vừa qua, các tỉnh 
miền Trung và miền núi phía Bắc phải hứng 
chịu lượng mưa lớn và dồn dập trong suốt 
thời gian dài, cơn mưa lớn cộng với địa hình 
thấp, đồi dốc khúc khuỷu đã gây lũ lụt trên 
diện rộng, gây thiệt hại lớn về người và của. 
Đời sống của người dân trong vùng lũ hết 
sức khó khăn khi đứng trước nguy cơ trắng 
tay: người thân mất tích, tài sản bị cuốn trôi, 
đất đai canh tác, hoa màu mùa vụ đều hoang 
tàn… đặc biệt là sự thiếu thốn về lương thực 
cũng như những nhu yếu phẩm phục vụ cho 
nhu cầu sinh hoạt. Trước tình hình đó, Quỹ 
Đạo Phật Ngày Nay đã không ngừng liên hệ 
những địa điểm phải gánh chịu những hậu 

nặng nề nhất của cơn bão và nhanh chóng 
thực hiện chương trình “Cứu trợ đồng bào 
bị lũ lụt ở Thanh Hóa và Hòa Bình (C127)” 
trao tặng những món quà về vật chất lẫn 
tinh thần đến với bà con nơi đây.

Cụ thể, đoàn cứu trợ Quỹ Đạo Phật Ngày 
Nay do TT. Thích Nhật Từ làm trưởng đoàn 
đã tiến hành đợt cứu trợ khẩn cấp bằng việc 
trao 1.200 phần quà mỗi phần trị giá 500 nghìn 
đồng cho những bà con bị ảnh hưởng nặng do 
lũ lụt tại hai tỉnh Thanh Hóa (600 phần quà, 
bao gồm 400 phần xã Yên Khương, 200 phần 
xã Yên Thắng), Hòa Bình (600 phần quà xã 
Yên Hòa, huyện Đà Bắc). Tổng kinh phí của 
đợt cứu trợ này gần 750 triệu đồng. 

Với phương châm hỗ trợ, khắc phục nhanh 
chóng và kịp thời những hậu quả mà thiên tai 
gây ra, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã mang đến 
những phần quà tuy nhỏ nhưng gửi gắm trong 
đó giá trị tinh thần to lớn. Mỗi phần quà gói 
ghém tấm lòng của người phương Nam luôn 
hướng tâm mình về nỗi đau chung của đồng 
bào vùng lũ với hy vọng một cuộc sống mới, 
tốt đẹp đủ đầy hơn sẽ đến với bà con.

Cứu Trợ Đồng Bào Bị Lũ Lụt 
Ở Thanh Hóa và Hòa Bình
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“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng! 
Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”

(Để gió cuốn đi - Trịnh Công Sơn)

“Cho đi” cũng là “nhận lại”! Bởi khi “cho 
đi” bằng chính tâm hoan hỷ, “cho đi” mà không 
cầu lợi lộc, thì món quà giá trị nhất, to lớn nhất 
ta nhận lại chính là niềm vui lấp lánh trong đôi 
mắt tha nhân. Khi ấy trong khu vườn công đức 
của ta, một đóa hoa tươi thắm nhất lại vừa được 
hé nở. Đó là đóa hoa thơm của phước lành, đóa 
hoa của Từ, Bi, Hỷ, Xả. Cuộc sống thật ý nghĩa 
biết bao nếu được san sẻ và yêu thương!

Xây dựng chùa chiền, nhà cửa, đường 
sá, bệnh viện… chính là việc làm thiện lành 
mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho cộng 
đồng. Bởi lẽ, những công trình ấy sẽ phục 
vụ lợi ích không chỉ cho một mà còn cho rất 
nhiều người, không chỉ cho thế hệ này mà còn 
truyền mãi những thế hệ sau. 

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

Với mong muốn được trợ duyên lành, 
mang những căn nhà yên ấm đến những phận 
người nghèo khó, những nhịp cầu an vui đến 
với những vùng còn nhiều thiếu thốn, trong 
năm 2017 vừa qua, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay 
đã vận động xây dựng 1 cây cầu giao thông 
(C72D), 183 căn nhà tình thương (C99), cúng 
dường xây dựng 10 ngôi chùa (C101, C107, 
C111, C112, C124, C125, C132).

Ban lãnh đạo QĐPNN chụp chung với vị mạnh thường 
quân phát tâm xây dựng cầu 6B
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Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cúng dường xây dựng chùa Việt Đài – Đài Loan ngày 24/09/2017 (C124)

Lễ khánh thành cầu 6B thôn Xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ- ngày 12/05/2017 Tiệc chay gây quỹ xây dựng Tịnh viện 
Pháp Hạnh (C125) ngày 29/09/2017.

Lễ khánh thành cầu 6B thôn Xã Ea Siên, 
thị xã Buôn Hồ ngày 12/05/2017 (C107)
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Tổ Ấm Từ Bi
“Tổ Ấm Từ Bi” (C99) - Chương trình xây 

dựng 183 căn nhà tình thương tại ấp Đồng Kèn 
2, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây 
Ninh cho 1.000 kiều bào hồi hương từ Campu-
chia với tổng kinh phí lên đến 11 tỷ đồng. Đây 
được xem là chương trình trọng tâm và nổi 
bật nhất trong năm 2017, chương trình không 
chỉ hỗ trợ, giúp đỡ tạm thời mà còn đem lại 
một cuộc sống ổn định về lâu dài cho bà con 
kiều bào, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi 
trường tự nhiên. Tính đến thời điểm cuối năm 
2017 sau hơn hai tháng khởi công, công trình 
đã hoàn tất giai đoạn đổ kiềng móng cho 183 
căn nhà, lên tường hoàn chỉnh 28 căn nhà, các 
công trình phụ cũng đã và đang diễn ra.

Giấc mơ về một mái nhà vững chãi trước 
nắng mưa không còn là điều quá xa vời... 
Chẳng bao lâu nữa thôi, những ngôi nhà gạch 
đỏ, tường vôi sẽ được hình thành trong niềm 
vui, niềm hạnh phúc của bà con Kiều bào. Và 

mảnh đất này hứa hẹn sẽ là nơi chở che, nơi 
ươm mầm, vun đắp những ước mơ. Ước mơ 
về một tương lai tươi sáng hơn, bền vững hơn 
với công việc ổn định cho người lớn và được 
học hành đàng hoàng cho trẻ thơ..

Khép lại năm 2017, khép lại giai đoạn 1 
của chương trình “Tổ Ấm Từ Bi”,  Quỹ Đạo 
Phật Ngày Nay xin chân thành cảm niệm công 
đức của 1.324 vị mạnh thường quân đã phát 
tâm đóng góp tịnh tài cho chương trình. Đồng 
thời, Quỹ cũng gửi lời tri ân đến UBND huyện 
Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, về sự hỗ trợ, giúp đỡ 
và đồng hành của quý vị trong suốt quá trình 
thi công xây dựng. Năm 2018 mở ra với nhiều 
nhiều hoạt động Phật sự - Thiện sự, nhiều 
hạng mục công trình vị nhân sinh. Hy vọng 
rằng, quý vị sẽ cùng đồng hành, hỗ trợ Quỹ 
trong suốt chặng đường sắp tới! 

Ban lãnh đạo QĐPNN cùng các mạnh thường quân chụp ảnh kỉ 
niệm tại lễ khởi công dự án “Tổ Ấm Từ Bi”, ngày 01/11/2017
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Lãnh đạo Quỹ ĐPNN làm lễ động thổ chương 
trình Tổ Ấm Từ Bi ngày 19/7/2017

Những căn nhà trong chương trình Tổ Ấm 
Từ Bi đang được xây dựng (C99)

Thượng tọa Thích Nhật Từ cùng đoàn 
tham quan công trình Tổ Ấm Từ Bi - C99
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Thế kỷ XIX, việc tìm ra thành 
công cơ chế truyền máu đã thắp 

lên niềm hy vọng cho vô số người đang lâm 
vào tình trạng nguy kịch, do: bệnh về máu, 
tai nạn chấn thương, phẫu thuật chảy máu, 
tai biến sản khoa mất máu ồ ạt… Những 
bệnh nhân như vậy sẽ không phải đối mặt 
với nguy cơ tử vong vì thiếu máu nữa nếu 
như kịp thời có được những giọt máu quý 
giá. Và loại “biệt dược” kỳ diệu ấy chỉ có 
trong mỗi chúng ta và nó chỉ phát huy giá trị 
khi chúng ta thực hiện nghĩa cử cao đẹp của 
sự cho đi - cho đi những giọt máu hồng của 
chính mình.

Trong năm 2017, Quỹ Đạo Phật Ngày 
Nay phối hợp Bệnh Viện Truyền Máu Huyết 

hiến Máu nhân đạo 2017
Học TP.HCM đã tổ chức thành công 6 đợt 
hiến máu với 2.264 người đăng kí hiến máu. 
Điều đó đã mang lại sự sống, cứu giúp được 
cho hàng ngàn bệnh nhân qua cơn hiểm 
nghèo. Quả thật là một kết quả đáng mừng! 

Không ai chết vì hiến máu, nhưng đã 
và sẽ có rất nhiều người phải chết vì thiếu 
máu! Do đó, hiến máu chính là một hành 
động cao quý, thể hiện tấm lòng nhân ái vị 
tha, “thương người như thể thương thân”. 
Thấm nhuần lời dạy về hạnh Từ bi của Đức 
Phật, hơn ai hết những người Phật tử càng 
phải tích cực thực hiện nghĩa cử cao đẹp ấy. 
Đặc biệt, việc hiến tặng máu được xem là 
hành động bố thí nội tài - một cấp độ bố 
thí rất khó. Nên đối với người Phật tử thì 

TT. Thích Nhật Từ cùng ban lãnh đạo Quỹ có mặt đông viên 
những người tham gia hiến máu tại chùa Giác Ngộ.
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hiến máu chính là cơ hội để thực tập “Tứ Vô 
Lượng Tâm”, tích lũy Bố thí Ba-la-mật trên 
con đường hành Bồ tát đạo.

Hy vọng rằng, trong năm 2018, hoạt 
động hiến máu nhân đạo - chia sẻ yêu thương, 
nối kết cộng đồng của Quỹ sẽ tiếp tục lan 
rộng, được quý Phật tử cũng như những tấm 
lòng hảo tâm hưởng ứng mạnh mẽ.

 
 

SỐ LIỆU HIẾN MÁU 2017

Năm 2017  LẦN 
09

LẦN 
10

LẦN 
11

LẦN 
12

LẦN 
13

LẦN 
14

TỔNG

Đăng ký 251 336 387 470 380 440 2.264
Đạt chuẩn hiến 224 304 327 402 331 403 1.991

SỐ LIỆU HIẾN MÁU TỪ 2015 - 2017

2015 2016 2017

Đăng ký 683 1.373 2.264
Đạt chuẩn hiến 565 1.176 1.991

Một Phụng Sự Viên tham gia hiến máu.
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TT. Thích Nhật Từ chia sẻ với những 
người đăng ký tham gia hiến máu.

Một Phụng Sự Viên 
tham gia hiến máu.

 Phật tử Giác Thanh Nhã cùng 
Trưởng ban tổ chức chính Phật tử 
Diệu Thanh và Phật tử Liên Hương 
(từ trái sang phải) cho hoat động 
Hiến Máu Nhân Đạo được diễn 
ra định kỳ tại chùa Giác Ngộ ( 2 
tháng/ lần)
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hiến Mô, Tạng cứu người
và hiến Xác cho Khoa học

Một thực trạng vô cùng đáng tiếc 
đã và đang diễn ra hằng ngày, 

hằng giờ! Hàng ngàn bệnh nhân trên cả 
nước đang chịu đựng khổ sở bởi các bệnh về 
mắt, tim, gan, thận, phổi... Họ mòn mỏi trên  
giường bệnh mong chờ mô, tạng phù hợp để 
ghép. Thế nhưng...! Nguồn mô, tạng từ hàng 
chục nghìn ca chết não, chết ngưng tim vì tai 
nạn giao thông và các trường hợp tử vong 
khác lại vô cùng lãng phí, không được sử 
dụng kịp thời để cứu giúp cho người bệnh 
đang cần. 

Trước thực trạng cấp bách đó, từ năm 
2014, TT. Thích Nhật Từ đã kết hợp với Trung 
tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia phát động 
chương trình “Hiến mô, tạng cứu người và hiến 
xác cho khoa học”, cùng với thông điệp ý nghĩa 
“Cái chết phục vụ cho sự sống”. Thông qua 
các bài Pháp thoại Thượng Tọa đã xóa bỏ dần 
quan niệm “muốn chết được toàn thây” cùng 
các quan điểm mê tín dị đoan về cái chết đang 

tồn tại trong tâm lý chung của cộng đồng. Theo 
TT. với sự hiểu biết đúng đắn thì sẽ không có lý 
do gì mà phải tiếc thân này, phải sợ hãi về việc 
hiến mô tạng và thân xác sau khi chết. Trên tất 
cả, với người Phật tử thì việc hiến tặng thân thể 
vừa là một nghĩa cử bố thí cao cả, lại vừa là một 
pháp Tu giúp xả bỏ chấp thân, tạo nhân duyên 
thù thắng trên con đường mỗi ngày hướng về 
Vô ngã.

Nhờ công tác tuyên truyền kết hợp với việc 
giáo dục nhận thức sâu rộng, từ năm 2014 đến 
2016, chương trình đã thu hút được 798 người 

TT. Thích Nhật Từ phát biểu tại ngày hội đăng ký hiến mô tạng cứu người và hiến xác cho khoa học.
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đăng ký hiến mô tạng cứu người và hiến xác 
cho khoa học (2014 là 215 lượt, 2016 là 583 
lượt). Con số đó thật sự là kết quả đáng khích 
lệ cho chương trình ý nghĩa này!

Tiếp nối tinh thần đó, ngày 25/11/2017, 
lễ “Hiến mô, tạng cứu người và hiến xác cho 
khoa học” một lần nữa được diễn ra trong 
không khí trang nghiêm tại chùa Giác Ngộ. 
Đây là lần thứ hai Quỹ Đạo Phật Ngày Nay 
được vinh dự phối hợp với Trung tâm Điều 
phối ghép tạng Quốc gia – Bộ Y tế tổ chức 
trọng thể lễ đăng ký hiến tạng, mô cứu người 
và hiến xác cho khoa học và cũng là lần thứ 
ba Quỹ kêu gọi sự phát tâm hiến tặng nội tài. 
Kết quả đạt được, 527 người đã đến tham gia 
đăng ký hiến mô tặng và hiến xác. 

Qua ba đợt vận động, chương trình “Hiến 
mô, tạng cứu người và hiến xác cho khoa học” 
đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích 
cực từ cộng đồng,  mang lại niềm hân hoan to 
lớn cho rất nhiều bệnh nhân và đội ngũ y bác 
sỹ. Chương trình không chỉ cứu giúp được cho 
biết bao bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo mà 
còn góp phần giúp y học nước nhà phát triển, 
phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Những 
trái tim đã đến đăng ký hiến mô, tạng thật sự 
là những vị Bồ tát sống - những con người đã 
sống trọn vẹn với hạnh nguyện vị tha, mang 
đôi tay không nắm lại đi giữa cuộc đời, hiến 
tặng nụ cười, hạnh phúc cho tha nhân. Xin 
kính ngưỡng chắp tay búp sen tri ân những 
tấm lòng vàng cao cả ấy! 

Quang cảnh ngày hội đăng ký hiến mô tạng cứu người và hiến xác cho khoa học.
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“chung Tay vì người bệnh” 
năm 2017.

“Người nào có sức khỏe là có hy vọng và 
người nào có hy vọng là có tất cả” 

(Thomas Carlyle). 

Thật vậy! Sức khỏe chính là vốn liếng 
quan trọng nhất của đời người. Có một sức 
khỏe tốt là nền tảng giúp con người vui sống, 
là điều kiện thuận lợi để rèn luyện và phát 
triển bản thân, xây dựng tương lai, phụng 
hiến cho gia đình và xã hội.  

Vì vậy, việc chăm lo sức khỏe cho người 
nghèo, người cận nghèo và quý Tăng Ni 

là việc làm rất thiết thực và ý nghĩa! Thấu 
hiểu được những giá trị lớn lao đó, từ tháng 
8/2015 đến nay, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã 
ký kết với Trung tâm Y khoa Phước An thực 
hiện chương trình thiện nguyện “Chung tay 
vì người bệnh”. Chương trình ra đời như một 
hành động thiết thực góp sức cùng cộng động 
hỗ trợ cho việc chăm sóc y tế cho quý Tu sĩ và 
người bệnh có hoàn cảnh khó khăn .

Trong năm 2017, chương trình “Chung 
tay vì người bệnh” đã tổ chức khám chữa 
bệnh miễn phí cho tất cả 8.856 ca trong đó có 

TT. Thích Nhật Từ trao bằng tuyên dương công đức cho các 
nhân viên tại trung tâm y khoa Hợp Nhân
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1.921 ca là quý Tăng, Ni và 6.935 ca là các hộ 
cận nghèo, hộ nghèo tại Trung tâm Y khoa 
Phước An và Trung tâm Y khoa Hợp Nhân.

Với sự hỗ trợ từ cả hai Trung tâm, chi phí 
khám chữa bệnh không còn là nỗi lo lắng của 
những hoàn cảnh khó khăn, và thân bệnh 
cũng không còn là nỗi lo âu của quý Tăng 
Ni. Bệnh tình được chữa khỏi và niềm hạnh 
phúc lấp lánh trên đôi mắt tha nhân chính là 
phần thưởng giá trị nhất dành cho đội ngũ y 
bác sỹ nơi đây! 

Xin chân thành tri ân Trung tâm Y khoa 
Phước An, Trung tâm Y khoa Hợp Nhân đã 
luôn đồng hành cùng Quỹ Đạo Phật Ngày 
Nay trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe 
cho quý Tăng Ni sinh và các bệnh nhân 
nghèo trong những năm qua. Hy vọng nhịp 
cầu giữa Quỹ và quý Trung tâm sẽ mãi bền 
vững trên con đường hộ trì Tam bảo và 
phụng sự cho đời.

TT Thích Nhật Từ cùng ban lãnh đạo Quỹ ĐPNN viếng thăm 
Trung tâm y khoa Hợp Nhân

Trao bằng tuyên dương công đức cho lãnh đạo 
Trung Tâm y khoa Phước An
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PHẦN III

PHÁT TRIểN GIÁO DỤC

ẤN TỐNG KINH SÁCH

 “Pháp thí, thắng mọi thí!
Pháp vị, thắng mọi vị!
Pháp hỷ, thắng mọi hỷ!
Ái diệt, dứt mọi khổ!”
(Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái)

Thật vậy! “Pháp hỉ sanh trong 
tâm kẻ nói pháp, hoặc nghe 

pháp, khiến họ được hưởng trạng thái an 
lạc vô biên, khiến nước mắt phải chảy, tóc 
lông phải dựng ngược. Sự an lạc này lại 
chấm dứt sanh tử luân hồi, cứu cánh đạt 
đến quả vị A-la-hán. An lạc này mới là tối 
thắng? Cho nên nói: Pháp hỉ thắng mọi hỉ.” 
(theo Tích Truyện Pháp Cú, Phẩm Tham 
Ái: 10 - Pháp Thí Thắng Mọi Thí)

Chính vì lợi ích không thể nghĩ bàn của 
Phật Pháp, nên Đức Phật đã khẳng định rằng 
Pháp thí có công đức lớn nhất trong tất cả các 
loại bố thí, không công đức nào có thể sánh 
bằng. Hơn nữa, với trách nhiệm của người 
con Phật, không vì lợi ích của bản thân mà 
hoàn toàn vì tình thương đối với chúng sinh, 
chúng ta càng phải phát nguyện đưa ánh sáng 
Phật pháp đến những nơi đang còn ngập tràn 
trong vô minh tăm tối. Và hạnh phúc của 
người thực hành Pháp thí thật giản dị, đó là 
niềm hoan hỷ vô bờ khi biết được rằng: thêm 
một người biết được chánh Pháp, vô minh sẽ 
càng bị đẩy lùi, thế giới lại thêm phần tươi 
sáng, tốt đẹp hơn!

Ý thức được lợi lạc to lớn của Pháp thí 
cũng như tiếp nối sự thành công của những 
năm vừa qua, trong năm 2017 Quỹ Đạo Phật 

Ngày Nay đã có sự phát triển lớn mạnh về số 
lượng ấn bản Phật giáo được xuất bản, trong 
đó có nhiều đầu sách được in mới, tái bản. 
Cụ thể trong năm 2017, Quỹ đã hoàn thành 
việc in ấn, xuất bản 477.001 ấn phẩm. Trong 
đó, 9.000 máy nghe pháp đã được phát hành 
đem lại lợi lạc khôn xiết cho những người 
yêu mến Đạo Phật nhưng không có điều kiện 
để tiếp cận kinh điển, đặc biệt là các cụ già, 
người khiếm thị, người ở vùng sâu vùng xa 
v.v… Bên cạnh máy nghe pháp, Quỹ ấn tống 
Kinh sách nhằm phổ biến Phật Pháp sâu rộng 
đến với mọi người. Quỹ cũng ủng hộ in ấn 
Kinh sách cho các sự kiện như: Kỷ niệm 36 
năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Khánh thành Việt Nam Quốc tự, Lễ Tốt 
nghiệp HVPG cơ sở Lê Minh Xuân…  

Nổi bật nhất trong năm vừa qua là 
chương trình: Ấn tống 70.000 quyển Các 
nghi thức tụng hằng ngày (C102) với số 
lượng ấn bản cao cũng như số đầu sách đa 
dạng. Những đầu sách được in ấn kỳ này là 
những nghi thức tụng niệm quen thuộc đối 
với mỗi vị Phật tử: Kinh Vu Lan báo hiếu, 
Kinh Dược Sư, Kinh Từ Tâm và Phước Đức, 
Kinh Phổ Môn, Kinh Địa Tạng, Kinh Lời 
dạy cuối cùng của Đức Phật, Nghi thức sám 

tổNG kết hoạt ĐộNG Năm 2017  |  31



hối sáu căn và hồng danh... 

Sau lời vận động của TT. Thích Nhật Từ, 
587 lượt quý Phật tử đã phát tâm đóng góp 
tịnh tài vượt mức dự kiến ban đầu từ 70.000 
lên đến 120.000 quyển với tổng kinh phí gần 
400 triệu đồng. Đây là chương trình ấn tống 
mang nhiều ý nghĩa, giá trị lợi lạc to lớn. Do 
ấn bản được in với chi phí rất thấp đã giúp 
mở rộng cơ hội tiếp cận, tìm hiểu Phật pháp 
và tu học cho mọi người. Tịnh tài tuy nhỏ 
nhưng lợi lạc, ý nghĩa của những Kinh sách 
truyền trao đi lại vô cùng to lớn!

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin thành kính 
tri ân cảm niệm công đức của tất cả quý Phật 
tử đã phát tâm đóng góp tịnh tài, tịnh lực cho 
việc ấn tống Kinh sách nói riêng và sự nghiệp 
hoằng Pháp độ sinh nói chung. Quý vị chính 
là những trái tim thiện lành và nhiệt huyết, 
góp phần nối dài “cánh tay” chánh Pháp, làm 
lan tỏa “ngọn đèn” chân lý Phật đến khắp nơi.

Vì chí nguyện xương minh Phật pháp, vì 
an lạc lớn của chúng sanh, mong quý Phật tử 
hãy tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đạo Phật 

Ngày Nay trong những chương trình ấn tống 
Kinh sách trong năm 2018. Mỗi người chúng 
ta hãy cùng chung tay góp sức để đắp xây nên 
ngôi nhà Phật Giáo bền vững kiên cố đời đời, 
để chân lý Phật còn mãi được lan xa khắp 
thế gian, để những đóa hoa Tỉnh thức và Yêu 
thương mãi nở rộ.

12/35 đầu sách đã xuất bản trong chương trình  “Ấn tống 
SGK Cho 33 Trường Trung Cấp Phật Học” (C84) 
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Sơ đồ phân phối kinh sách tại các chi nhánh của Ban Ấn Tống Quỹ Đạo 
Phật Ngày Nay năm 2017-2018 Kinh Vu Lan màu một ấn phẩm đặc biệt của Quỹ  (C129)

Dự án máy nghe Phật pháp C105 Kệ trưng bày và mời thỉnh kinh sách tại văn phòng Quỹ

Chương trình trọng tâm năm 2017 “Ấn tống 70.000 quyển 
các nghi thức tụng hằng ngày” (C102)

tổNG kết hoạt ĐộNG Năm 2017  |  33



HọC BỔNG TĂNG NI VÀ SINH VIêN

Trí Tuệ và Tri Thức sẽ đưa con 
người đi đến được một tương 

lai huy hoàng và xán lạn. Bởi lẽ, ánh sáng 
trí tuệ có công năng nâng tầm tâm hồn con 
người, giúp họ hoàn thiện được nhân cách 
và bản lĩnh sống, tìm thấy được bình an 
và tự do ngay tại tâm, từ đó mà con người 
có đủ năng lực để mang lại niềm vui, hạnh 
phúc trọn vẹn cho tha nhân.

Ý thức được tầm quan trọng của Trí 
tuệ và Tri Thức , lấy mục tiêu “Duy tuệ thị 
nghiệp” làm đầu, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay 
đã mở ra các chương trình trao tặng Học 
bổng cho Tăng Ni sinh, trao Học bổng Tiến 
Sĩ nhằm hỗ trợ chi phí sinh hoạt và tu học 
cho các Tăng Ni sinh trong và ngoài nước. 
Với chủ trương đó trong năm 2017 Quỹ đã 
tài trợ được 731 suất học bổng toàn phần, bán 
phần dành chương trình Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử 
nhân và một phần dành cho các cấp học khác 

(Tiểu học, THCS, THPT, Đại học/Cao đẳng), 
với tổng tịnh tài lên đến gần 3,8 tỷ đồng. 

Bên cạnh chương trình Học bổng Tăng 
Ni, từ năm 2014, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã 
mở ra chương trình Học bổng sinh viên để 
đồng hành, hỗ trợ cho các em sinh viên đang 
theo học tại trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân Văn TP. HCM. 

Ảnh chụp lưu niệm giữa các nhà tài trợ và các bạn sinh viên trong buổi lễ trao tặng 
học bổng Đạo Phật Ngày Nay tại Chùa Giác Ngộ, ngày 26/11/2017 (C128)

TT. Thích Nhật Từ cùng đoàn QĐPNN trao quà đến các em học sinh 
nghèo hiếu học tại trường THCS Ngô Quyền, Đắk Lắk
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Sau ba năm triển khai, chương trình đã 
mang lại niềm vui, sự động viên tinh thần 
quý giá cho các em sinh viên. Tiếp nối tinh 
thần ấy, trong năm 2017 vừa qua, Quỹ Đạo 
Phật Ngày Nay đã tổ chức thành công chương 
trình Học bổng dành cho 165 sinh viên đang 
theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng 
trên địa bàn TP.HCM (C128). Mỗi suất học 
bổng trị giá 3 triệu đồng; riêng 35 em có 
hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được trao tặng 
suất học bổng trị giá 5 triệu đồng, với tổng 
kinh phí gần 568 triệu đồng. Đây là lần thứ 
tư Quỹ trao tặng học bổng dành cho sinh 
viên, nhưng là lần đầu tiên buổi lễ được diễn 
ra trang trọng tại chánh điện chùa Giác Ngộ. 
Điểm mới của chương trình Học bổng sinh 
viên lần này so với những lần trước chính là 
việc mở rộng đối tượng được nhận học bổng. 
Không chỉ hướng đến đối tượng là sinh viên 
hệ Đại học của khối ngành xã hội mà tất cả các 
sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng thuộc nhiều 
khối ngành trên địa bàn TP.HCM đều có cơ 
hội nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ. Qua đó, thấy 

rằng việc mở rộng đối tượng, phạm vi trao 
tặng học bổng góp phần giúp Quỹ chủ động 
hơn trong việc tiếp sức, nâng đỡ và chắp cánh 
ước mơ cho các em sinh viên nghèo hiếu học. 

Sự lan tỏa của chương trình càng rộng thì 
ngày càng có nhiều hoàn cảnh khó khăn được 
hỗ trợ và giúp đỡ. Tịnh tài tuy nhỏ nhưng cũng 
giúp các em trang trải được phần nào chi phí 
sinh hoạt và học tập. Đây là nguồn động viên, 
hỗ trợ tinh thần lớn lao giúp cho các em có 
được niềm tin, tiếp tục “thắp sáng” ước mơ, 
kiên trì dấn bước trên con đường “tìm cầu tri 
thức”. Nương vào duyên lành được ánh sáng 
Phật Pháp soi đường, mong rằng các em sẽ 
được vun bồi vững chắc “gốc rễ” đạo đức và 
trí tuệ, mang trái tim hiểu biết và yêu thương 
đi vào cuộc đời, trở thành những “đóa hoa 
tươi thắm” dâng hiến tha nhân.

Học bổng Đạo Phật Ngày Nay cho Tăng Ni sinh năm học 
2017-2018, ngày 14/10/2017  (C113)
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Học bổng sinh viên - C128 

Học bổng tiến sĩ - HBTS
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“Cầu phước suốt cả năm.
 Cúng dường hoặc bố thí. 
  Không bằng một phần tư.
Kính lễ bậc chánh trí.” 
(Pháp cú 108, phẩm Ngàn) 

Thật vậy, các bậc Xuất gia tu hành 
phạm hạnh xứng đáng nhận được sự kính 
lễ và cúng dường hơn bất cứ ai! Bởi người 
Xuất gia mang chí xuất trần thượng sỹ, họ 
ngày đêm nỗ lực chiến thắng chính mình, 
tinh tấn trau dồi Giới, Định, Tuệ, trở thành 
những bậc mô phạm của trời người. Họ 
chính là suối nguồn an lạc và trí tuệ cho hải 
chúng mười phương nương tựa.

Bên cạnh đó, Tăng đoàn còn là lực lượng 
chính nắm giữ vận mệnh suy thịnh hưng vong 
của Đạo Pháp. Vì thế, đã là người Phật tử, may 
mắn biết được chánh Pháp, chúng ta càng phải 
có ý thức chung tay góp sức vào Phật sự nuôi 
dưỡng và giáo dục Tăng Ni, để góp phần gìn giữ 
mạng mạch Phật Pháp. Đó cũng là một trong 
những cách tốt nhất để đền ơn cho Tam Bảo!

Với mong muốn đóng góp vào công 
cuộc xương minh Phật Pháp, trong năm 2017 
vừa qua, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã cúng 
dường đến 3.232 vị Tăng Ni và 15 ngôi chùa/
Trung tâm Phật học. Trong đó, cúng dường 
đến chư vị Tăng Ni sinh đang Tu học tại Học 
viện Phật giáo Việt Nam cơ sở Lê Minh Xuân 
hơn 1 tỷ đồng và cúng dường cho các hoạt 
động hỗ trợ Tăng Ni khác tại Trung cấp Phật 
học Vĩnh Long, Phật học viện Viên Quang, 
Chùa Bồ Đề Lan Nhã, Tu viện Tường Vân, 
Chùa Phước Thiện, Tịnh xá Ngọc Phương... 
gần 3 tỷ đồng.  

Tiếp nối tinh thần ấy, trong năm 2018, 
Quỹ Đạo Phật Ngay Nay sẽ tiếp tục vận động 
tịnh tài ủng hộ “Quỹ đời sống Tăng Ni” và 
các hoạt động hỗ trợ Tăng Ni khác. Vì một 
nền Phật Pháp hưng thịnh, vì an lạc lớn cho 
nhân loại, Quỹ thiết tha kêu gọi quý Phật tử 
gần xa, quý thiện hữu tri thức, các thiện nam 
tín nữ hãy khởi lòng đại bi, phát tâm Bồ đề, 
cùng đồng hành, hỗ trợ cho Quỹ trên con 
đường thực hiện các Phật sự ý nghĩa này. 

QUỹ ĐỜI SỐNG TĂNG NI 
VÀ CÁC HOẠT ĐộNG HỖ TRỢ TĂNG NI KHÁC

Lễ tưởng niệm ân Sư – kỷ niệm 25 năm ngày cố Hòa thượng Thích Thiện Huệ, viện chủ chùa 
Giác Ngộ viên tịch tại chánh điện chùa Giác Ngộ, ngày 17/09/2017. tổNG kết hoạt ĐộNG Năm 2017  |  37



QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI 2017
STT MÃ CHƯƠNG TRÌNH TÊN CHƯƠNG TRÌNH TỊNH TÀI (đồng)

1 C106-1 Cúng dường Quỹ Đời Sống Tăng Ni kỳ 1 421.940.000 
2    C106-2 Cúng dường Quỹ Đời Sống Tăng Ni kỳ 2 319.200.000 
3       C106-3 Cúng dường Quỹ Đời Sống Tăng Ni kỳ 3 300.000.000 

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TĂNG NI KHÁC
STT MÃ CT TÊN CHƯƠNG TRÌNH TỊNH TÀI (đồng)

1 C98 Cúng dường Tăng Ni tại trường Trung Cấp 
Phật Học tại Vĩnh Long

50.000.000 

2 C103 Trao quà từ thiện và Cúng dường Tăng Ni tại 
Ấn Độ

500.684.750 

3 C100 “Trao Tặng Yêu Thương” cho hộ nghèo ở hồ 
Dầu Tiếng Tây Ninh, đợt 2

15.000.000 

4 C108-1 Cúng dường Trường hạ tại chùa Ấn Quang 
Đồng Nai và Vũng Tàu

519.775.000 

5 C108-2
& C108-3

Cúng dường Trường hạ C108-2 và C108-3 
Đắc Lắc – TP.HCM – Hà Tĩnh – Quảng Ngãi

1.121.416.688 

6 C131
Cúng dường Tăng Ni và từ thiện tại Ấn Độ 
tháng 11/2017

459.843.040 

7 C133 Cúng dường Tăng Ni tại Trung tâm Phật học 
Hán Truyền và Phật học Viên Quang

120.000.000 

Cúng dường trường hạ 10 chùa tại thành phố Hồ Chí Minh - C108
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HỖ TRỢ KHÓA TU

Trong năm 2017, với 24 kì của khóa 
tu Ngày An Lạc, 12 kì của khóa tu 

Tuổi trẻ hướng Phật cùng với 12 lần tổ chức 
khóa tu Thiền với trung bình là 600 hành giả 
trên một khóa tu thì chùa Giác Ngộ thực sự 
đã trở thành điểm đến hấp dẫn và bổ ích vào 
cuối tuần của Phật tử. Nhiều vị giảng sư nổi 
tiếng với kinh nghiệm tu học dày dặn đã lần 
lượt được ban tổ chức mời về chia sẻ kinh 
nghiệm cho quý Phật tử. Những gương mặt 
tiêu biểu cho nghị lực sống và vượt khó như 
nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký... cũng đã 
được mời về để cùng chia sẻ và định hướng 
tương lai cho các bạn trẻ. Hàng loạt ca nghệ 
sĩ nổi tiếng như Phương Thanh, Quách Tuấn 
Du, Lý Nhã Kỳ, Việt Trinh... cũng đã quy tụ 
về chùa Giác Ngộ để chia sẻ nhân duyên đến 
với Phật Pháp của mình thông qua chương 
trình “Vì sao tôi theo Đạo Phật?”. Qua mỗi 
câu chuyện của mỗi khách mời, các hành giả 
khóa tu đã phần nào thấu hiểu rằng quá trình 
tu học là một quá trình dài đòi hỏi nhiều sự 
nỗ lực không ngừng nghỉ vì ra đời gặp Phật 

đã là khó mà đi đúng theo chánh Pháp của 
Phật là điều càng khó khăn hơn. Mỗi hành 
giả của Khóa tu chùa Giác Ngộ luôn lấy lời 
dạy của đức Phật lịch sử làm kim chỉ nam 
trên con đường tu học của mình. Việc đọc 
tụng các bài kinh thuần Việt do chính TT. 
Thích Nhật Từ biên soạn, liễu nghĩa đã giúp 
các Phật tử suy xét nghiền ngẫm thấu đáo 
hàm ý của các bài kinh và ứng dụng sâu sắc 
trong đời sống hằng ngày. Đó cũng chính là 
tâm nguyện của Sư phụ Nhật Từ khi Việt 

Khóa tu Búp sen từ bi một chương trình mới trong năm 2017

Thượng tọa Thích Nhật Từ hướng dẫn các tu sinh trong khóa 
tu tuổi trẻ hướng Phật lần 21, ngày 14/01/2018 (GT21)
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hóa các bài kinh trong kho tàng kinh tạng 
của Việt Nam, vì chỉ có làm như vậy thì 
Phật Giáo Việt Nam sẽ có được nét riêng 
của mình và quý Phật tử cũng sẽ dễ đọc, dễ 
hiểu và dễ thực hành. Và giờ đây các khóa 
tu tại chùa Giác Ngộ đang từng bước thực 
hiện tâm nguyện lớn lao của Thầy và đã 
đem lại hiệu quả lớn lao. 

Việc hoằng Pháp là công việc đòi hỏi 
sự lâu dài thường xuyên và rộng khắp cho 
mọi giới. Thiếu niên, giới trẻ, trung niên 
và lão niên đã có những khóa tu thích hợp 
với mình nhưng đâu đó vẫn còn thiếu một 
bộ phận, đó chính là thiếu nhi. Vào những 
tháng cuối năm 2017, cùng với sự suy tư 
trăn trở cho con đường hoằng pháp lợi 
sang, TT. Thích Nhật Từ đã mạnh dạn tổ 
chức khóa tu “Búp sen Từ bi” cho một đối 
tượng vô cùng đặc biệt đó chính là trẻ em. 
Khóa tu “Búp sen Từ bi” qua 6 lần tổ chức 
đã đem lại cho các em nhỏ một môi trường 
sinh hoạt lành mạnh thân thiện trong tinh 

thần từ bi và trí tuệ của Phật Giáo. Những 
hạt giống thiện lành đã được gieo trồng 
trong tâm thức của các em và chắc rằng sau 
này với tấm lòng từ bi, trí tuệ theo tinh thần 
Phật Giáo thì các em xứng đáng sẽ là chủ 
nhân của một đất nước đẹp tươi.

Trong số những hoạt động hỗ trợ cho 
các khóa Tu, nổi bật nhất là việc thiết kế, 
may và trao tặng đồng phục tu sinh “Tuổi 
trẻ hướng Phật” và “Búp sen Từ bi”. Những 
chiếc áo màu thiên thanh được thiết kế đẹp 
mắt với chất liệu thun co giãn, rất thuận tiện 
trong các hoạt động sinh hoạt và tu học. 
Nổi bật trên nền màu xanh, là logo tinh tế, ý 
nghĩa và biểu tượng ngọn lửa tuổi trẻ nhiệt 
huyết, khát khao phụng hiến và san sẻ yêu 
thương của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Đây là 
những chiếc áo đồng phục gói gọn tấm lòng 
yêu thương của Quỹ hoan hỷ trao tặng đến 
các khóa sinh. Hy vọng rằng đây sẽ là món 
quà tinh thần quý giá, mang lại niềm hứng 
khởi cho các em nhỏ, các bạn trẻ trong việc 

Thượng tọa Thích Nhật Từ chụp ảnh lưu niệm cùng các tu sinh nhỏ tuổi 
trong khóa tu Búp sen từ bi, ngày 13/01/2018 (BS7)40 |  Chùa GiáC NGộ - Quỹ Đạo Phật NGày Nay



tu học, sớm trở thành anh tài của đất nước, 
thế hệ rường cột tương lai của Đạo Pháp.

 Kết thúc một năm chính là lúc chúng 
ta tổng kết lại những việc làm đã làm được 
và chưa làm được cùng đó là việc định 
hướng phát triển cho 
năm mới. Các khóa tu 
chùa Giác Ngộ cũng 
thế, những khóa tu 
đã khép lại để bắt đầu 
cho nhiều khóa tu mới 
về nội dung lẫn hình 
thức sẽ ra đời trong 
năm mới này. Đạo đức, 
thiền định và trí tuệ 
sẽ là ba ngọn đuốc soi 
sáng trên bước đường 
tu tập của mỗi hành 
giả khi đến với khóa tu 
chùa Giác Ngộ và đó 

cũng chính là món quà tinh thần cao quý 
mà ban tổ chức các khóa tu muốn gửi đến 
quý hành giả mỗi khi đặt chân đến ngôi già 
lam mang tên Giác Ngộ. 
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PHẦN IV

TRUYỀN BÁ VĂN HÓA
TỔ CHỨC SỰ KIỆN VĂN HÓA

Gắn bó với văn hóa dân tộc, song 
hành cùng lịch sử văn hóa, Phật 

giáo xưa và nay vẫn luôn có vai trò quan 
trọng trong sự phát triển của Việt Nam. 
Phật giáo Không chỉ tồn tại trong văn hóa 
Đại Việt thời Lý, Trần mà còn ở các triều 
đại khác. Bước vào thế kỷ XXI, tôn giáo 
nói chung và Phật giáo nói riêng ngày càng 
khẳng định được vị trí của mình. Khi đến 
với Việt Nam trong buổi bình minh của lịch 

sử, Phật giáo đã tìm đến với văn hóa dân 
gian để kết thành duyên nợ, để từng bước 
tạo được chỗ đứng trong tâm thức nhân 
dân. Sự giao thoa và hòa quyện của Phật 
giáo và tín ngưỡng dân gian bản địa đã trở 
thành bản sắc văn hóa dân tộc để từ đó Phật 
giáo luôn gắn bó và đồng hành với đất nước 
Việt Nam, con người Việt Nam. Bởi văn 
hóa dân gian là sản phẩm sáng tạo của nhân 
dân, kết tinh trí  tuệ, thể hiện khát vọng và 

Lễ Bế mạc Hội thảo Quốc tế SSEASR “Vùng Asean Và Nam Á” lần thứ 7, ngày 
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tâm tư tình cảm của chính nhân dân. Tìm 
đến với văn hóa dân gian, kết hợp với tín 
ngưỡng dân gian là Phật giáo đã tìm đến với 
nguồn cội của văn hóa dân tộc, tìm đến với 
sức sống và bản sắc của văn hóa Việt Nam. 

Trong năm 2017, Quỹ Đạo Phật Ngày 
Nay dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của TT. 
Thích Nhật Từ đã luôn đồng hành cùng 
những sự kiện văn hóa lớn do GHPGVN 
tổ chức qua các hoạt động hỗ trợ như in 
ấn, quà tặng, văn nghệ, sân khấu,... đặc biệt 
phải kể đến các lần trực tiếp cúng dường, 

tham gia các sự kiện văn hóa như: Lễ tốt 
nghiệp tại HVPGVN cơ sở Lê Minh Xuân 
(9/2017), Đại hội đại biểu Phật giáo Việt 
Nam lần IX (11/2017) và nổi bật nhất là Hội 
thảo quốc tế “Vùng ASEAN và Nam Á” lần 
thứ 7 SSEASR. 

Nhằm kêu gọi ý thức bảo tồn và phát 
huy các giá trị di sản văn hoá thế giới, 
thiết lập nhịp cầu tâm linh và học hỏi kinh 
nghiệm về tôn giáo, giới thiệu và tạo điều 
kiện giao lưu văn hoá thế giới, trong đó 
có văn hóa Phật giáo Việt Nam và văn hóa 

Đem văn nghệ chào mừng Hội thảo Quốc tế SSEASR “Vùng Asean Và Nam Á” lần 
thứ 7, ngày 09/07/2017 tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Quận 2, TP.HCM
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Phật giáo cộng đồng Châu Á, từ ngày 09/07 - 
11/07/2017 tại Pháp viện Minh Đăng Quang, 
Quận 2, TP.HCM, đã long trọng diễn ra Hội 
thảo quốc tế SSEASR lần thứ 7 với chủ đề: 
“Vùng Asean và Nam Á: Nơi giao hòa của văn 
hóa và tôn giáo ở Đông Nam Á’’. Hội thảo được 
đồng tổ chức bởi: Viện nghiên cứu Phật học 
Việt Nam và Hiệp hội Nam Á và Đông Nam 
Á nghiên cứu về Văn hóa và Tôn giáo. Trong 
hơn 2 ngày rưỡi diễn ra, với 123 bài tham luận 
tiếng Anh và 60 bài của các học giả trong nước 
được được phân thành 8 chuyên đề với 29 diễn 
đàn tiếng Anh và 6 diễn đàn tiếng Việt đã thu 
hút được nhiều diễn giả, khách mời và bạn 
bè Quốc tế tham dự. Nhân dịp này, Quỹ Đạo 
Phật Ngày Nay cũng vinh dự được đóng góp 
một phần tịnh tài cho hội thảo với kinh phí 
trên 535 triệu đồng và 300 lượt phụng sự viên 
đã cùng chung tay góp sức đóng góp tịnh lực 
cho các công tác phục vụ quan khách.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cũng cúng 
dường một phần chi phi in ấn và trang trí 
trong buổi lễ Tốt nghiệp cho 571 tân Cử 
nhân, Thạc sĩ Phật học và khai giảng năm học 
2017 tại Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 
Lê Minh Xuân vào ngày 17/09/2017. Ngoài ra 

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay rất hân hạnh được 
hỗ trợ về mặt tài lực, vật lực và nhân lực góp 
một phần nhỏ vào sự thành công của Đại hội 
Đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần IX (nhiệm 
kỳ 2017 – 2022) và lễ Khánh thành Việt Nam 
Quốc Tự trong hai ngày 6 và 7/11/2017. 

Đúng với phương châm “Phụng sư 
nhân sinh - Tốt đời đẹp đạo” Quỹ Đạo Phật 
Ngày Nay dưới sự lãnh đạo của TT. Thích 
Nhật Từ đã phát huy một đạo Phật nhập thế 
đi đôi với sự phát triển văn hóa. Thông qua 
việc tổ chức các chương trình giao lưu văn 
hóa, diễn đàn học thuật mà Phật giáo đã trở 
thành cầu nối quan trọng góp phần giới thiệu 
bản sắc văn hóa Việt Nam với thế giới trong 
bối cảnh toàn cầu hóa. Phật giáo nước nhà 
không chỉ có ảnh hưởng sâu sắc đến một số 
triều đại mà còn góp phần đào tạo nhân tài 
cho đất nước, chỉ ra con đường tu thân cho 
mỗi con người thông qua tứ diệu đế và bát 
chánh đạo, nó góp phần điều chỉnh hành vi 
con người theo chuẩn mực chân thiện mĩ. 
Tinh thần nhập thế của Phật giáo ở Việt Nam 
là lí do gắn kết Phật giáo với dân tộc, với văn 
hóa và phát triển trong quá khứ -  hiện tại - 
tương lai.

Thượng tọa Thích Nhật Từ chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức và Phật tử trong buổi Triển lãm Xuân trong ta với chủ đề “Hoa hiếu hạnh” 
được tổ chức tại chùa Phổ Quang, Quận Tân Bình, TP.HCM, ngày 21/1/2017
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PHẦN V

KẾ HOẠCH HOẠT ĐộNG NĂM 2018

Ngày 06/05/2018 sẽ là dịp kỷ niệm 
5 năm thành lập Quỹ, vì vậy để 

đánh dấu cột mốc quan trọng này, Ban Điều 
Hành Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã lên kế hoạch 
chi tiết cho năm 2018 như sau:

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ QUỹ

Với 10 nhân sự làm việc toàn thời gian 
và chuyên trách theo từng phòng ban, các 
hoạt động Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có thể 
từng bước đi vào ổn định và phát triển bền 
vững theo hướng chuyên nghiệp và hiện 
đại. Để hoàn thiện hệ thống quản lý Quỹ 
trong năm 2018, đội ngũ nhân sự Quỹ sẽ 
thực hiện các công tác sau đây:

  Tân trang Văn Phòng đón tiếp khách 
tại Tầng trệt - Chùa Giác Ngộ

 Cải tạo Văn Phòng làm việc tại Lầu 5 - 
Chùa Giác Ngộ.

 Hoàn thiện hệ thống nhà kho chứa 
Kinh sách ấn tống và hệ thống quản lý kho 
trực tuyến.

 Ứng dụng hệ thống quản lý thành viên 
và hoạt động.

 Hoàn thiện hệ thống văn bản Quỹ.

 Xây dựng năng lực cho nhân sự của Quỹ.

 Phát triển hệ thống truyền thông.

TRIểN KHAI NHữNG HOẠT 
ĐộNG MỚI

Trong năm 2018, Ban Điều Hành Quỹ 
dự kiến sẽ triển khai những hoạt động mới 
như sau:

 Hỗ trợ 2.500 suất Bảo hiểm Y tế cho 
Tăng Ni.

 Lễ Hằng Thuận tập thể dành cho 
những cặp đôi khuyết tật và những cặp đôi 
có hoàn cảnh khó khăn.

 Phát triển mạnh chương trình trao 
tặng máy nghe pháp.

  Mở rộng ấn tống các đầu sách về 
những vấn đề xã hội dưới góc nhìn Phật 
Giáo.     

 Đưa thông điệp bảo vệ môi trường 
vào các hoạt động ấn tống Kinh sách và các 
hoạt động khác của Quỹ.

 Hỗ trợ xây dựng giảng đường và 
những cơ sở vật chất cơ bản cho những 
ngôi chùa thuộc vùng sâu vùng xa, vùng 
còn nhiều khó khăn.

 Hỗ trợ xây dựng cầu nông thôn.
Ngoài các chương trình xây dựng cơ 

sở vật chất, những chương trình từ thiện, 
cứu trợ thiên tai sẽ được tổ chức thực hiện 
theo nhu cầu thực tế. Mọi thông tin về hoạt 
động, chương trình sẽ được đăng tải trên 
các kênh truyền thông của Quỹ để quý vị có 
thể dễ dàng theo dõi cũng như đồng hành 
tham dự. 
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Thời gian Mã số Tên hoạt động
Tháng 1 C135 “Quà Tết Yêu Thương” tại Bến Tre và Cà Mau

Tháng 1 C137 “Quà Tết Yêu Thương” tại Hà Tĩnh
Tháng 2 C144 “Quà Tết Yêu Thương” tại Tây Ninh
Tháng 2 C136 “Quà Tết Yêu Thương” tại Đồng Tháp
Tháng 2 C138 “Quà Tết Yêu Thương” - Di Lặc Du Xuân
Tháng 2 C148 “Quà Tết Yêu Thương” tại Chùa Giác Ngộ
Tháng 2 HM15 Hiến máu nhân đạo lần 15
Tháng 3 HBTS Học bổng Tiến sĩ tại Ấn Độ
Tháng 3 Tặng quà từ thiện và cúng dường Tăng Ni tại Ấn Độ
Tháng 4 HM16 Hiến máu nhân đạo lần 16
Tháng 5 Lễ Phật Đản
Tháng 6 HM17 Hiến máu nhân đạo lần 17
Tháng 8 HM18 Hiến máu nhân đạo lần 18
Tháng 8 Đại lễ Vu Lan - Cúng dường Trường Hạ
Tháng 10 HM19 Hiến máu nhân đạo lần 19
Tháng 10 Học bổng Tăng Ni
Tháng 11 HBTS Học bổng Tiến sĩ tại Ấn Độ
Tháng 11 Tặng quà từ thiện và cúng dường Tăng Ni tại Ấn Độ
Tháng 11 Học bổng dành cho Sinh viên các trường Đại Học
Tháng 12 HM20 Hiến máu nhân đạo lần 20

Ngoài ra Quỹ cũng hỗ trợ các khóa tu định kỳ 
tổ chức vào mỗi thứ bảy, chủ nhật hàng tuần

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHữNG 
HOẠT ĐộNG THƯỜNG NIêN 
VÀ HOẠT ĐộNG TIẾP NỐI TỪ 

NĂM 2017

 

       Dự kiến trong năm 2018, Quỹ sẽ tiếp tục 
tổ chức các chương trình tiếp nối từ năm 
2017 và các hoạt động thường niên như 
chuỗi chương trình Quà Tết Yêu Thương, 
Ấn tống Kinh sách, Cúng dường trường hạ, 
Học bổng, Hiến máu nhân đạo, Hiến mô, 
tạng cứu người và hiến xác cho khoa học, 
Khóa tu, v.v. Sau đây là các hoạt động đã lên 
kế hoạch thực hiện trong năm 2018:
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NHữNG ĐÓA HOA PHỤNG SỰ

Sự phát triển, lớn 
mạnh và bền vững 

của Quỹ Đạo Phật Ngày 
Nay trực thuộc Chùa Giác 
Ngộ là sự kết hợp hài hòa 
giữa công tác lãnh đạo, định 
hướng phát triển đúng đắn, 
sự đóng góp tịnh tài cũng 
như tịnh lực của nhiều vị 
ân nhân những hàng Phật 
tử thuần thành và trong đó 
không thể không kể đến sự 
hậu thuẫn của một lực lượng 
to lớn nòng cốt của những 
con người thiện nguyện, yêu 
thích các công tác phụng sự 

vì Đạo, vì đời mà cống hiến 
và tập thể đó được gợi bằng 
cái tên thân thương “Phụng 
sự viên”. 

Không biết từ bao giờ 
những con người ấy đã tập 
hợp lại cùng với nhau dưới 
mái già lam Giác Ngộ cùng 
nhau sinh hoạt, cùng nhau 
hỗ trợ và cùng nhau phụng 
sự cho các hoạt động của 
chùa Giác Ngộ, của Quỹ 
Đạo Phật Ngày Nay. Phụng 
sự viên chùa Giác Ngộ thật 
sự là những chiến binh trên 

mọi mặt trận phụng sự, bất 
cứ một hoạt động, sự kiện 
nào hễ cần là họ lại có mặt. 
Tập thể ấy là những em chỉ 
mới 8-10 tuổi, những em sinh 
viên, những bậc phụ huynh 
cùng những cô bác trung và 
lão niên. Đặc biệt nhất, trong 
số đó còn có những doanh 
nhân thành đạt, đã đến phụng 
sự trong pháp hành khiêm 
cung. Không phân biệt tuổi 
tác, giới tính, trình độ hễ ai 
có tấm lòng muốn cống hiến 
cho đạo pháp thì cứ đến chùa 
Giác Ngộ và cùng gia nhập 

Chương trình điểm tựa đời con được diễn ra với sự tham gia của gần 200 phụng sự viên chùa Giác Ngộ
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vào nhóm phụng sự viên dễ 
thương, nhiệt tâm này. 

Đi dọc cuộc hành trình 
phụng sự trong năm 2017 
của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, 
chúng ta không thể không 
nhắc đến sự đóng góp to lớn 
của tập thể Phụng sự viên 
chùa Giác Ngộ. Từ những 
Phật sự định kỳ tại chùa đến 
những hoạt động quy mô 
tầm vóc Quốc tế đều có dấu 
ấn riêng của “đội quân áo 
cam” Phụng sự. Có thể ngoài 
đời họ là những cậu ấm, 
cô chiêu hay những doanh 
nhân thành đạt nhưng khi 
hòa vào môi trường phụng 
sự thì mọi người như nhau, 
ai cùng vì cái chung mà công 
hiến hết mình. 

Biết bao lần, những 
người trong ban tổ chức các 
chương trình đã cảm động 
trước tấm lòng của quý 
Phụng sự viên và những lời 
cám ơn chưa bao giờ đủ để 
tôn vinh sự cống hiến của 

phụng sự viên chùa Giác 
Ngộ. Chùa Giác Ngộ, Quỹ 
Đạo Phật Ngày Nay luôn 
dành một nơi trang trọng 
nhất trong tâm để ghi nhận 
sự nhiệt thành và đóng góp 
của đội quân áo cam thân 
thương đó. 

Một tổ chức phát triển 
mạnh mẽ bên cạnh sự lãnh 
đạo của các cấp quản lý thì 
sự ủng hộ của những người 
yểm trợ bên dưới là điều rất 

cần thiết. Ban lãnh đạo Quỹ 
Đạo Phật Ngày Nay xin tri 
ân sâu sắc sự đóng góp vô 
cùng quan trọng của các 
anh chị em phụng sự viên 
đã luôn luôn đồng hành 
cùng các thiện sự, Phật sự 
của Quỹ trong năm qua. Hy 
vọng Chùa và Quỹ sẽ là nơi 
để chúng ta cùng gửi gắm 
niềm tin và là nơi cập bến 
của những trái tim bồ tát 
yêu thương luôn hướng về 
nền Phật pháp nước nhà.

Gần 150 phụng sự viên góp mặt trong buổi Lễ Tốt Nghiệp 
tại HVPGVN cơ sở Lê Minh Xuân

Phụng sự viên tất bật dọn dẹp cho Hội thảo Quốc tế SSEASR lần thứ 7, ngày 6/7/2017 

Phụng sự viên tất bật dọn dẹp cho Hội thảo 
Quốc tế SSEASR lần thứ 7, ngày 6/7/2017
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Các Phụng sự viên hỗ trợ nhiệt tình cho Hội thảo quốc tế tại Pháp viện 
Minh Đăng Quang, Quận 2, TP.HCM (C110)

Mẹ con Phật tử Giác Xuân Phi luôn tích cực tham 
gia các hoạt động Phật sự của Quỹ ĐPNN
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Mã CT CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG
TỔNG KINH PHÍ 

HOẠT ĐỘNG 

 CHI TIẾT KINH PHÍ THEO MẢNG HOẠT ĐỘNG 

 Từ thiện 
 Xây dựng 

CSVC 
 Cứu trợ thiên 

tai 
 Hỗ trợ y tế  Ấn tống  Học bổng  Quỹ Đời 

Sống Tăng Ni 

 Các hoạt động 
hỗ trợ Tăng Ni 

khác 

 Các hoạt động 
văn hóa Phật 

giáo 

C92 Tháng 1/2017- QTYT Tây Ninh             526,192,000        526,192,000         

C95 Tháng 1/2017- QTYT - Chùa Giác Ngộ             335,441,000        335,441,000         

C96 Tháng 1/2017- QTYT Di Lặc Du Xuân             152,774,000        152,774,000         

C98 Tháng 1/2017- Vĩnh Long               50,000,000           50,000,000  

C87-2 Tháng 2/2017- HB Tiến sĩ đợt 1 - kỳ 2             274,200,000       274,200,000    

C97 Tháng 2/2017- HB Tiến sĩ đợt 2 - kỳ 1             239,925,000       239,925,000    

C103 Tháng 2/2017- Ấn Độ             637,314,650        136,629,900        500,684,750  

C100 Tháng 3/2017- Tây Ninh             186,375,000        171,375,000         15,000,000  

C101 Tháng 3/2017- Tiền Giang             439,491,650        214,991,650  100,000,000      124,500,000    

C73 Tháng 3/2017- Máy nghe pháp             798,240,450     798,240,450     

C104 Tháng 3/2017- Người khiếm thị tại Chùa Giác Ngộ             103,823,000        103,823,000         

C84-1 Tháng 4/2017-AT 33 quyển SGK cho trường Phật 
học

            610,693,000     610,693,000     

C72d Tháng 5/2017-NCYT Đắc Lắc             357,000,000    357,000,000        

C107 Tháng 5/2017-Đắc Lắc         1,826,976,850        201,976,850 1,625,000,000        

C102 Tháng 6/2017 - AT 120.000 quyển Kinh tụng             396,417,000     396,417,000     

C106-1 Tháng 6/2017 - Quỹ Đời sống Tăng Ni kỳ 1             421,940,000             421,940,000   

C110 Tháng 7/2017 - Hội thảo SSEASR7             535,134,131            535,134,131 

C108-1 Tháng 7/2017 - Cúng dường trường hạ             519,775,000            519,775,000  

C111 Tháng 7/2017 - Tây Ninh             252,600,000          70,450,000   82,150,000        

C112 Tháng 8/2017 - Cúng dường xây chùa quận 3         1,000,000,000  1,000,000,000      1,212,416,688  

C115 Tháng 8/2017 - AT Những lời phật dạy             170,000,000     170,000,000     

C108-2 Tháng 8/2017 - Cúng dường trường hạ         1,212,416,688        

C114 Tháng 8/2017 - Hà Tĩnh             200,580,000        200,580,000         

C119 Tháng 8/2017 - Người khiếm thị tại Chùa Giác Ngộ             259,833,000        259,833,000         

C118 Tháng 8/2017 - Quảng Nam & Quảng Ngãi             161,372,000          61,372,000      100,000,000    

C120 Tháng 8/2017 - Chùa Giác Ngộ               59,421,800          59,421,800         

C122 Tháng 9/2017 - AT Đạo Phật pháp môn & Đạo Phật 
nguyên chất               75,938,500     75,938,500     

C123 Tháng 9/2017 - Lễ tốt nghiệp và Lễ húy kị             879,602,584             879,602,584 

BÁO CÁO CHI TIẾT    HOẠT ĐộNG NĂM 2017

50 |  Chùa GiáC NGộ - Quỹ Đạo Phật NGày Nay



Mã CT CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG
TỔNG KINH PHÍ 

HOẠT ĐỘNG 

 CHI TIẾT KINH PHÍ THEO MẢNG HOẠT ĐỘNG 

 Từ thiện 
 Xây dựng 

CSVC 
 Cứu trợ thiên 

tai 
 Hỗ trợ y tế  Ấn tống  Học bổng  Quỹ Đời 

Sống Tăng Ni 

 Các hoạt động 
hỗ trợ Tăng Ni 

khác 

 Các hoạt động 
văn hóa Phật 

giáo 

C92 Tháng 1/2017- QTYT Tây Ninh             526,192,000        526,192,000         

C95 Tháng 1/2017- QTYT - Chùa Giác Ngộ             335,441,000        335,441,000         

C96 Tháng 1/2017- QTYT Di Lặc Du Xuân             152,774,000        152,774,000         

C98 Tháng 1/2017- Vĩnh Long               50,000,000           50,000,000  

C87-2 Tháng 2/2017- HB Tiến sĩ đợt 1 - kỳ 2             274,200,000       274,200,000    

C97 Tháng 2/2017- HB Tiến sĩ đợt 2 - kỳ 1             239,925,000       239,925,000    

C103 Tháng 2/2017- Ấn Độ             637,314,650        136,629,900        500,684,750  

C100 Tháng 3/2017- Tây Ninh             186,375,000        171,375,000         15,000,000  

C101 Tháng 3/2017- Tiền Giang             439,491,650        214,991,650  100,000,000      124,500,000    

C73 Tháng 3/2017- Máy nghe pháp             798,240,450     798,240,450     

C104 Tháng 3/2017- Người khiếm thị tại Chùa Giác Ngộ             103,823,000        103,823,000         

C84-1 Tháng 4/2017-AT 33 quyển SGK cho trường Phật 
học

            610,693,000     610,693,000     

C72d Tháng 5/2017-NCYT Đắc Lắc             357,000,000    357,000,000        

C107 Tháng 5/2017-Đắc Lắc         1,826,976,850        201,976,850 1,625,000,000        

C102 Tháng 6/2017 - AT 120.000 quyển Kinh tụng             396,417,000     396,417,000     

C106-1 Tháng 6/2017 - Quỹ Đời sống Tăng Ni kỳ 1             421,940,000             421,940,000   

C110 Tháng 7/2017 - Hội thảo SSEASR7             535,134,131            535,134,131 

C108-1 Tháng 7/2017 - Cúng dường trường hạ             519,775,000            519,775,000  

C111 Tháng 7/2017 - Tây Ninh             252,600,000          70,450,000   82,150,000        

C112 Tháng 8/2017 - Cúng dường xây chùa quận 3         1,000,000,000  1,000,000,000      1,212,416,688  

C115 Tháng 8/2017 - AT Những lời phật dạy             170,000,000     170,000,000     

C108-2 Tháng 8/2017 - Cúng dường trường hạ         1,212,416,688        

C114 Tháng 8/2017 - Hà Tĩnh             200,580,000        200,580,000         

C119 Tháng 8/2017 - Người khiếm thị tại Chùa Giác Ngộ             259,833,000        259,833,000         

C118 Tháng 8/2017 - Quảng Nam & Quảng Ngãi             161,372,000          61,372,000      100,000,000    

C120 Tháng 8/2017 - Chùa Giác Ngộ               59,421,800          59,421,800         

C122 Tháng 9/2017 - AT Đạo Phật pháp môn & Đạo Phật 
nguyên chất               75,938,500     75,938,500     

C123 Tháng 9/2017 - Lễ tốt nghiệp và Lễ húy kị             879,602,584             879,602,584 

BÁO CÁO CHI TIẾT    HOẠT ĐộNG NĂM 2017
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C124 Tháng 9/2017 - Đài Loan         1,015,416,000  1,015,416,000        

C109 Tháng 9/2017 - AT Nghi thức tụng niệm             686,901,200     686,901,200     

C125 Tháng 9/2017 - Cúng dường xây chùa Củ Chi         1,317,300,000  1,317,300,000        

C106-2
Tháng 9/2017 - Quỹ Đời Sống Tăng Ni kỳ 2             452,270,584       319,200,000   

Trừ lại chi phí C123 đã tính trong C123  (133,070,584)          

C113 Tháng 10/2017 - HB Tăng ni 2017         1,928,914,000       1,928,914,000    

C127 Tháng 10/2017 - Cứu trợ Hòa Bình, Thanh Hóa             742,932,000      742,932,000       

C129 Tháng 11/2017 - AT 423 Lời vàng và Kinh Vu Lan Báo 
Hiếu (phiên bản in màu)         1,052,311,000      1,052,311,000     

C132 Tháng 11/2017 - Cúng dường xây chùa Quảng Nam 
+ Huế             200,000,000  200,000,000        

HBTS-1 Tháng 11/2017 - HB Tiến sĩ             630,452,000            630,452,000    

C131 Tháng 11/2017 - Ấn Độ             687,443,040        227,600,000            459,843,040  

C128 Tháng 11/2017 - HB Sinh viên             567,959,000         567,959,000    

C133 Tháng 11/2017 - Cúng dường TT Phật học Hán 
truyền             270,000,000      150,000,000    120,000,000  

C134 Tháng 11/2017 - Đại hội Phật giáo             736,860,413           736,860,413 

C84-2 Tháng 12/2017 -  AT 33 quyển SGK cho trường Phật 
học             369,731,000       369,731,000     

C105 Tháng 12/2017 - Máy nghe pháp             944,129,500      944,129,500     

C116 Tháng 12/2017 - AT Như Huyễn Thiền Sư             127,200,000      127,200,000     

C117 Tháng 12/2017 - Ấn tống Kinh Phật về đạo đức và 
xã hội             518,386,300        518,386,300     

C99 Tháng 12/2017 - “Tổ ấm từ bi” Tây Ninh       11,000,500,000  11,000,500,000        

C106-3
Tháng 12/2017 - Quỹ Đời Sống Tăng Ni kỳ 3         1,036,860,413           300,000,000   

Trừ lại chi phí C134 đã tính trong C134   (736,860,413)          

C75-2 Tháng 12/2017 - AT Kinh Phật cho người tại gia             975,000,000      975,000,000     

PA5 Tháng 12/2017 - Chung tay vì người bệnh quý 
IV/2016 và 2017         4,027,567,898    4,027,567,898      

TỔNG KINH PHÍ       41,101,680,654 
   
2,722,460,200 16,797,366,000 742,932,000

   
4,027,567,898 

   
6,874,947,950    3,865,950,000 1,041,140,000 2,877,719,478

                    
2,151,597,128 

BAT17 Tháng 12/2017 - Ban Ấn tống 2017 705,809,862 24,290,326,098 14,659,757,428 2,151,597,128 

TỔNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017  PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 
 TRUYỀN BÁ 

VĂN HÓA 
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C124 Tháng 9/2017 - Đài Loan         1,015,416,000  1,015,416,000        

C109 Tháng 9/2017 - AT Nghi thức tụng niệm             686,901,200     686,901,200     

C125 Tháng 9/2017 - Cúng dường xây chùa Củ Chi         1,317,300,000  1,317,300,000        

C106-2
Tháng 9/2017 - Quỹ Đời Sống Tăng Ni kỳ 2             452,270,584       319,200,000   

Trừ lại chi phí C123 đã tính trong C123  (133,070,584)          

C113 Tháng 10/2017 - HB Tăng ni 2017         1,928,914,000       1,928,914,000    

C127 Tháng 10/2017 - Cứu trợ Hòa Bình, Thanh Hóa             742,932,000      742,932,000       

C129 Tháng 11/2017 - AT 423 Lời vàng và Kinh Vu Lan Báo 
Hiếu (phiên bản in màu)         1,052,311,000      1,052,311,000     

C132 Tháng 11/2017 - Cúng dường xây chùa Quảng Nam 
+ Huế             200,000,000  200,000,000        

HBTS-1 Tháng 11/2017 - HB Tiến sĩ             630,452,000            630,452,000    

C131 Tháng 11/2017 - Ấn Độ             687,443,040        227,600,000            459,843,040  

C128 Tháng 11/2017 - HB Sinh viên             567,959,000         567,959,000    

C133 Tháng 11/2017 - Cúng dường TT Phật học Hán 
truyền             270,000,000      150,000,000    120,000,000  

C134 Tháng 11/2017 - Đại hội Phật giáo             736,860,413           736,860,413 

C84-2 Tháng 12/2017 -  AT 33 quyển SGK cho trường Phật 
học             369,731,000       369,731,000     

C105 Tháng 12/2017 - Máy nghe pháp             944,129,500      944,129,500     

C116 Tháng 12/2017 - AT Như Huyễn Thiền Sư             127,200,000      127,200,000     

C117 Tháng 12/2017 - Ấn tống Kinh Phật về đạo đức và 
xã hội             518,386,300        518,386,300     

C99 Tháng 12/2017 - “Tổ ấm từ bi” Tây Ninh       11,000,500,000  11,000,500,000        

C106-3
Tháng 12/2017 - Quỹ Đời Sống Tăng Ni kỳ 3         1,036,860,413           300,000,000   

Trừ lại chi phí C134 đã tính trong C134   (736,860,413)          

C75-2 Tháng 12/2017 - AT Kinh Phật cho người tại gia             975,000,000      975,000,000     

PA5 Tháng 12/2017 - Chung tay vì người bệnh quý 
IV/2016 và 2017         4,027,567,898    4,027,567,898      

TỔNG KINH PHÍ       41,101,680,654 
   
2,722,460,200 16,797,366,000 742,932,000

   
4,027,567,898 

   
6,874,947,950    3,865,950,000 1,041,140,000 2,877,719,478

                    
2,151,597,128 

BAT17 Tháng 12/2017 - Ban Ấn tống 2017 705,809,862 24,290,326,098 14,659,757,428 2,151,597,128 

TỔNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017  PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 
 TRUYỀN BÁ 

VĂN HÓA 
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NỘI DUNG Mã  
số Tổng số 

Trong đó

Tiền mặt Tiền gửi 

A B C 1 2 3

I DƯ QUỸ KỲ TRƯỚC CHUYỂN SANG  1 22,277,118,088 251,574,200 22,025,543,888

1 Dư Quỹ gốc  2 15,908,909,579  15,908,909,579

2 Dư Quỹ Lưu Động  3 561,532,876  561,532,876

3 Dư Quỹ gốc Ban Ấn Tống  4 5,545,299,972  5,545,299,972

4 Dư Quỹ Lưu Động Ban Ấn Tống  5              9,801,461         9,801,461 

5 Dư hoạt động C83 (triển khai 2017)  6          251,574,200       251,574,200  

6 Dư quản lý quỹ  7                         -     

II THU TRONG KỲ  8 49,141,510,303  43,707,161,408  5,434,348,895 

1 Thu hoạt động quỹ  9 48,374,466,164  42,940,117,269  5,434,348,895 

1.1 Thành viên đóng góp Quỹ (nộp Quỹ gốc) 10 3,660,736,735  3,660,736,735

1.2 Thu từ ủng hộ trực tiếp cho Hoạt động (đã tổng kết 2017) 11 39,796,734,926  39,796,734,926  

1.3 Thu từ ủng hộ trực tiếp cho Hoạt động tiếp nối 
(chuyển sang năm 2018) 12        2,574,099,018    2,574,099,018  

1.4 Thu lãi ngân hàng tk Quỹ gốc (nộp Quỹ Lưu Động) 13          735,575,944      735,575,944 

1.5 Thành viên đóng góp Quỹ Gốc Ban Ấn Tống 14          816,159,500      816,159,500 

1.6 Thành viên đóng góp Quỹ Gốc Ban Ấn Tống 
(bổ sung năm 2016) 15            23,866,500        23,866,500 

1.7 Thu lãi ngân hàng tk Quỹ gốc BAT (nộp Quỹ Lưu Động BAT) 16          198,010,216      198,010,216 

1.8 Thu QLĐBAT khác (nộp Quỹ Lưu Động BAT) 17          379,283,325       379,283,325  

1.9 Thu bán vé tiệc buffet chay gây quỹ  18          190,000,000       190,000,000  

2 Thu quản lý quỹ  19          767,044,139      767,044,139  

2.1 Thu đóng góp Chi phí quản lý Quỹ  20          767,044,139       767,044,139  

III CHI TRONG KỲ  21 42,686,388,155 42,686,388,155  

1 Chi hoạt động quỹ  22 41,919,344,016 41,919,344,016  

1.1 Tặng quà từ thiện  23 2,722,460,200 2,722,460,200  

1.2 Xây dựng Cơ sở vật chất  24 16,797,366,000 16,797,366,000  

1.3 Cứu trợ thiên tai khẩn cấp  25 742,932,000 742,932,000  

1.4 Hỗ trợ khám chữa bệnh (TTYK Phước An) 26 4,027,567,898 4,027,567,898  

1.5 Ấn tống Kinh sách  27 6,874,947,950 6,874,947,950  

1.6 Trao học bổng  28 3,865,950,000 3,865,950,000  

1.7 Quỹ Đời Sống Tăng Ni Học Viện PGVN 29 1,041,140,000 1,041,140,000  

1.8 Các hoạt động hỗ trợ Tăng Ni khác  30 2,877,719,478 2,877,719,478  

1.9 Các hoạt động văn hóa Phật giáo  31 2,151,597,128 2,151,597,128  

1.10 Chi bổ sung C75 (do nhập tên đóng góp trùng và sai ngoại tệ) 32 8,988,000 8,988,000  

1.11 Chi Ban Ấn Tống (trích QLĐ BAT)  33 705,809,862 705,809,862  

1.12 Chi tiệc buffet chay gây Qũy C130  34 102,865,500 102,865,500  

2 Chi quản lý quỹ  35 767,044,139 767,044,139  

2.1 Công cụ làm việc  36 84,956,000 84,956,000  

2.2 Lương + thưởng  37 659,978,639 659,978,639  

2.3 BHYT và khám sức khỏe  38 9,478,000 9,478,000  

2.4 Văn phòng phẩm  39 3,172,500 3,172,500  

2.5 Khác  40 9,459,000 9,459,000  

IV DƯ QUỸ  41 28,732,240,236 (135,539,768) 28,867,780,004

1 Dư Quỹ gốc  42 19,569,646,314 19,569,646,314

2 Dư Quỹ Lưu Động  43 (16,824,908) (16,824,908)  

3 Dư Quỹ gốc Ban Ấn Tống  44 6,385,325,972  6,385,325,972

4 Dư Quỹ Lưu Động Ban Ấn Tống  45 (118,714,860) (118,714,860)  

5 Dư hoạt động C83 (triển khai 2018)  46 251,574,200  251,574,200

6 Dư hoạt động C130 (triển khai 2018) 47 87,134,500  87,134,500

7 Dư các hoạt động tiếp nối (triển khai 2018) 48 2,574,099,018  2,574,099,018

8 Dư quản lý quỹ  49                         -     
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THAM GIA QUỹ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 

Loại Hình Thành Viên  Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Ban Ấn Tống ĐPNN

1. Thành viên trọn đời 100.000.000 VNĐ 50.000.000 VNĐ

2. Thành viên bảo trợ    20.000.000 VNĐ  10.000.000 VNĐ

3. Thành viên bảo an    10.000.000 VNĐ     5.000.000 VNĐ

4. Thành viên thường niên      1.000.000 VNĐ         500.000 VNĐ

5. Thành viên tùy hỷ Tùy hỷ: .......... Tùy hỷ: ..........

Có 2 loại hình thành viên
THÀNH VIêN ĐÓNG GÓP 
TịNH TÀI là đóng góp trực 
tiếp vào vốn Quỹ gốc để sản 
sinh lợi nhuận hàng tháng từ 
lãi suất ngân hàng nhằm phục 
vụ các sứ mệnh của Quỹ, hoặc 
đóng góp tham gia trực tiếp 
các hoạt động của Quỹ.

Tại Úc: Nếu gởi check hay money order 
thì gởi về địa chỉ:
Buddhism Today Association 
Incorporated
5 Jeanes St, Beverley, SA. 5009, Australia
Mobile:  0417804357
Fax: (08)82 688 482
Email:buddhismtodayinc@yahoo.com

Chuyển khoản (vui lòng ghi 
“TV QUỸ” trong nội dung 
chuyển khoản và để lại thông 
tin cá nhân như tên, số điện 
thoại để tiện việc tra cứu đóng 
góp).

Tại Việt Nam
Tài khoản: Trần Ngọc Thảo  (Thích Nhật Từ) 
Số tài khoản: 0071000776335
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank chi nhánh TP. HCM 
(Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam)
Swift code: BFTVVNVX007 

- Mọi sự ủng hộ dưới dạng chuyển khoản, xin gởi về: 
Bank: Commonwealth Bank of Australia
Account Name: Buddhism Today Association Incorporated
BSB number: 065112 
Account number: 1011 6049
- Chi tiết của ngân hàng dưới đây chỉ cần thêm cho những vị ở ngoài nước Úc:
Swift code: CTBAAU2S
Address: 230a Port Road, Hindmarsh SA. 5007, Australia

CÁC LOạI HìNH THàNH VIêN ĐóNG GóP TịNH TàI

Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay mang tình thương đến với mọi người. 

CHọN HÌNH THỨC ĐÓNG GÓP 

THÀNH VIêN ĐÓNG GÓP TịNH LỰC
Tham gia hỗ trợ các hoạt động của Chùa Giác Ngộ và Quỹ nói riêng cũng như các hoạt 
động phát triển Phật giáo nói chung như:
      • Tham gia Phụng sự viên
      • Tham gia hiến máu nhân đạo (4 lần/năm tại Chùa Giác Ngộ)
      • Tham gia hiến nội tạng/ hiến mô
      • Tham gia hiến xác cho khoa học
Quý Phật tử có nguyện vọng tham gia Thành viên và Phụng sự viên xin liên hệ:
VĂN PHÒNG QUỹ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY - CHÙA GIÁC NGộ 
92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM • ĐT: (028) 6680 9802  
Email: quydaophatngaynay@gmail.com • Website: www.quydaophatngaynay.org 
Facebook: www.facebook.com/qttdpnn
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Mã số Ngày tham 
gia Họ tên Pháp danh Tịnh tài 

(VNĐ)
Loại hình 

thành viên

1305A0001 06/05/2013 TT Thích Nhật Từ  450.000.000 TV sáng lập

1305A0002 06/05/2013 GĐPT Ngộ Mi Hồng  400.000.000 TV sáng lập

1305A0003 06/05/2013 Kim Sen Mười  430.000.000 TV sáng lập

1305A0004 06/05/2013 Giác Thanh Nhã  515.484.200 TV sáng lập

1305A0005 06/05/2013 Giác Thanh Sa  400.000.000 TV sáng lập

1305A0006 06/05/2013 Giác Thanh Vi  301.407.000 TV sáng lập

1305A0007 06/05/2013 Vũ Thị Liên Giác Hạnh Hoa 154.981.000 TV sáng lập

1305A0008 06/05/2013 Đoàn Thị Phượng Giác Tâm Hạnh 100.295.000 TV sáng lập

1305A0009 06/05/2013 Bùi Thị Thanh Thủy Huệ Thủy 104.631.000 TV sáng lập

1305A0010 06/05/2013 Giác Thanh Nhàn  100.000.000 TV sáng lập

1305A0011 06/05/2013 Nguyễn Ngọc Hà Diệu Phương 100.000.000 TV sáng lập

1305A0012 06/05/2013
Quỹ Khách Hàng 
Kim Kim Ngân  550.000.000 TV sáng lập

1305A0013 06/05/2013 Mai Hoàng  210.000.000 TV sáng lập

1305A0014 06/05/2013 Trần Thị Mỹ Đức Giác Cát Tường 210.000.000 TV sáng lập

1305A0015 06/05/2013 Hải Hạnh - Giác Định  210.690.000 TV sáng lập

1305A0016 06/05/2013 Nguyễn Văn Hoàng  210.000.000 TV sáng lập

1305A0017 06/05/2013 Nguyễn Thị Mỹ Phượng  210.000.000 TV sáng lập

1305A0018 06/05/2013 Bảo Vương  210.000.000 TV sáng lập

1305A0019 06/05/2013 Bùi Thị Trúc Quỳnh Giác Từ Bi 240.669.000 TV sáng lập

1305A0020 06/05/2013 Đỗ Quốc Bảo  200.000.000 TV sáng lập

1305A0021 06/05/2013 Trần Kiết Linh  200.000.000 TV sáng lập

1305A0022 06/05/2013 Trần Kiết Trân Huệ Châu 200.000.000 TV sáng lập

1305A0023 06/05/2013 Nguyễn Tuấn Minh  200.000.000 TV sáng lập

1305A0024 06/05/2013 Nguyễn Mỹ Hạnh Giác Thanh Đức 200.268.000 TV sáng lập

1305A0025 06/05/2013 Nguyễn Hiếu Hạnh Giác Thanh Tâm 201.288.000 TV sáng lập

1305A0026 06/05/2013 Đỗ Thiện Tài  200.000.000 TV sáng lập

1305A0027 06/05/2013 Đỗ Thanh Xuân  200.000.000 TV sáng lập

1305A0028 06/05/2013 Nguyễn Thị Dửng Chơn Tịnh An 200.000.000 TV sáng lập

1305A0029 06/05/2013 GĐPT Giác An Lạc  100.000.000 TV sáng lập

1305A0030 06/05/2013 Công ty Thép PrimaSteel  100.000.000 TV sáng lập

1305A0031 06/05/2013 Nguyễn Thị Thúy Hà Hoa Đức 101.008.000 TV sáng lập

1309A0006 25/09/2013 Tôn Nữ Quỳnh Giao Giác Như Ngọc 203.912.000 TV sáng lập

1406A0095 24/06/2014 Nguyễn Thị Yến Giác Diệu Thanh 103.840.000 TV sáng lập

1407A0008 01/07/2014 Nguyễn Tuyết Thảo  101.102.000 TV sáng lập

1311A0001 05/11/2013 Châu và Thành  210.000.000 TV sáng lập

DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP QUỸ ĐPNN
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Mã số Ngày tham 
gia Họ tên Pháp danh Tịnh tài (VNĐ) Loại hình thành 

viên
1406A0105 29/06/2014 Nguyễn Thị Xuân Liễu Giác Diệu Thọ 101.218.000 TV trọn đời
1409A0016 09/09/2014 Cao Thị Mộng Giao  161.315.000 TV trọn đời
1409A0089 25/09/2014 Ngô Chu Ánh Tuyết Chơn Diệu Viên 200.000.000 TV trọn đời
1410A0072 24/10/2014 Nguyễn Minh Phúc  100.000.000 TV trọn đời
1410A0073 24/10/2014 Lư Nữ  100.000.000 TV trọn đời
1410A0077 24/10/2014 Huỳnh Văn Phi Khánh Lạc 100.404.000 TV trọn đời
1410A0080 24/10/2014 Bùi Văn Cảnh  101.500.000 TV trọn đời
1410A0082 24/10/2014 Đặng Văn Thiện  100.000.000 TV trọn đời
1410A0083 24/10/2014 Giác Thanh Hà - Ngộ Quang Hiếu  827.000.000 TV trọn đời
1412A0278 14/12/2014 XCK -Tân Bình  100.000.000 TV trọn đời
1412A0644 29/12/2014 Le Thi Thu Huong  1.000.000.000 TV trọn đời
1501A0005 09/01/2015 Hoi Phuong Su Xa Hoi USA  100.000.000 TV trọn đời
1502A0001 02/02/2015 TT Truong CD Mua VN  150.000.000 TV trọn đời
1501A0008 26/03/2015 Nguyễn Phương Thức Ngộ Trí Minh 102.124.000 TV trọn đời
1503A0176 26/03/2015 Nguyễn Tấn Nghiêm  165.955.000 TV trọn đời
1503A0193 30/03/2015 Nguyên Hảo  108.250.000 TV trọn đời
1503A0194 30/03/2015 Nguyên Thi  108.250.000 TV trọn đời
1505A0010 08/05/2015 Quảng Hiển  100.000.000 TV trọn đời
1505A0077 15/05/2015 Nguyễn Đức Nhuận  100.000.000 TV trọn đời
1508A0004 03/08/2015 Nguyễn Quốc Huy  140.000.000 TV trọn đời
1508A0082 27/08/2015 GĐPT Phạm Xuân Hùng+Đỗ Thị Phương Hoa  100.000.000 TV trọn đời
1509A0071 28/09/2015 Đặng Thị Mỹ Phương  100.000.000 TV trọn đời
1511A0089 20/11/2015 Phung Dong Khoi  100.000.000 TV trọn đời
1511A0097 27/11/2015 Nguyễn Kim Phụng Diệu Ba 113.050.000 TV trọn đời
1604A0087 28/04/2016 Nguyên Trường (Úc Châu)  100.000.000 TV trọn đời
1606A0049 30/06/2016 Phạm Thị Hội SC Diệu An 100.000.000 TV trọn đời
1607A0121 26/07/2016 Lâm Hoàng Lộc  100.000.000 TV trọn đời
1612A0111 30/12/2016 Phan Thanh Phong Huệ Cảnh 150.000.000 TV trọn đời
1305A0042 04/01/2017 NTTN Dược Thảo Giác Tịnh Hòa 107.604.000 TV trọn đời
1504A0042 05/01/2017 Nguyễn Thị Khuê Trang  101.020.000 TV trọn đời
1410A0081 17/01/2017 Công ty Tole Linh Nga  201.385.200 TV trọn đời

1305A0032 19/01/2017 Nguyễn Thị Hoài Thu Giác Thanh Hiếu 100.345.000 TV trọn đời
1703T0003 14/03/2017 Giang Lệ Phương Hoa Tâm 100.000.000 TV trọn đời
1406A0109 16/03/2017 Hà Thị Liên Giác Hạnh Mỹ 103.728.200 TV trọn đời
1703A0011 31/03/2017 Phạm Thị Ẻng Thanh Giáp 100.000.000 TV trọn đời
1704A0006 23/04/2017 Nguyễn Thị Lan Giác Nhuận Linh 100.000.000 TV trọn đời
1704A0008 28/04/2017 Nguyễn Ngọc Hạnh  Giác Hội Dung 100.000.000 TV trọn đời
1309A0005 09/05/2017 Nguyễn Thị Kim Liên Diệu Trì 100.807.000 TV trọn đời
1705A0003 15/05/2017 Hoa Thiện Lựu  100.000.000 TV trọn đời
1707T0001 06/07/2017 Michael Đăng Khoa Newton Minh Ân 100.000.000 TV trọn đời
1707T0002 06/07/2017 Tony Đức Huy Newton Minh Huy 100.000.000 TV trọn đời
1707T0003 06/07/2017 Bruce Robert Newton Minh Phúc 100.000.000 TV trọn đời
1707T0004 06/07/2017 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Tường Phúc 100.000.000 TV trọn đời
1708T0002 10/08/2017 Luu Thi Diep Nhan Ngoc 200.000.000 TV trọn đời
1708T0004 08/09/2017 Anh Trí (Phát Tiến)  500.000.000 TV trọn đời
1709T0003 25/09/2017 Huỳnh Kim Sơn Minh Đạo 400.000.000 TV trọn đời
1712A0003 17/12/2017 Mai Thị Phương Hiếu  200.000.000 TV trọn đời
1712T0001 20/12/2017 HL Phan Thị Ấu Diệu Thơ 150.000.000 TV trọn đời
1712A0004 23/12/2017 Thế Giới Từ Thiện  100.000.000 TV trọn đời
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Mã số Ngày tham 
gia Họ tên Pháp danh Tịnh tài 

(VNĐ)
Loại hình 

thành viên
1305A0003 29/11/2014 Kim Sen Mười  50.000.000 TV sáng lập
1305A0004 29/11/2014 Giác Thanh Nhã  50.000.000 TV sáng lập
1305A0005 29/11/2014 Giác Thanh Sa  50.000.000 TV sáng lập
1305A0006 29/11/2014 Giác Thanh Vi  50.000.000 TV sáng lập
1305A0008 29/11/2014 Đoàn Thị Phượng Giác Tâm Hạnh 50.000.000 TV sáng lập
1305A0009 29/11/2014 Bùi Thị Thanh Thủy Huệ Thủy 50.000.000 TV sáng lập
1305A0015 29/11/2014 Hải Hạnh - Giác Định  50.000.000 TV sáng lập
1305A0019 29/11/2014 Bùi Thị Trúc Quỳnh Giác Từ Bi 50.000.000 TV sáng lập
1305A0028 29/11/2014 Nguyễn Thị Dửng Chơn Tịnh An 50.000.000 TV sáng lập
1305A0029 29/11/2014 GĐPT Giác An Lạc  50.000.000 TV sáng lập
1305A0031 29/11/2014 Nguyễn Thị Thúy Hà Hoa Đức 50.000.000 TV sáng lập
1305A0032 29/11/2014 Nguyễn Thị Hoài Thu Giác Thanh Hiếu 50.000.000 TV sáng lập
1305A0039 29/11/2014 Chân Kiến Bạch Lan  50.000.000 TV sáng lập
1309A0005 29/11/2014 Nguyễn Thị Kim Liên Diệu Trì 51.000.000 TV sáng lập
1309A0006 29/11/2014 Tôn Nữ Quỳnh Giao Giác Như Ngọc 50.000.000 TV sáng lập
1406A0044 09/06/2014 Phật Tử Tuyết  50.000.000 TV sáng lập
1406A0105 29/11/2014 Nguyễn Thị Xuân Liễu Giác Diệu Thọ 50.000.000 TV sáng lập
1406A0111 29/11/2014 GĐPT Skipper Nguyễn  50.000.000 TV sáng lập
1406A0113 29/11/2014 Trần Thị Thanh Nguyên  60.000.000 TV sáng lập
1406A0114 29/11/2014 Trần Thị Vân Anh Giác Minh Lạc 50.000.000 TV sáng lập
1406A0115 29/11/2014 Lê Quốc Dương  50.000.000 TV sáng lập
1406A0132 29/11/2014 Đặng Kim Yến Giác Hạnh Đức 50.000.000 TV sáng lập
1408A0066 29/11/2014 Đặng Kim Phụng Giác Hạnh Thanh 50.500.000 TV sáng lập
1409A0012 09/09/2014 Ho Thi Hong Nhat  52.700.000 TV sáng lập
1409A0016 29/11/2014 Cao Thị Mộng Giao  50.000.000 TV sáng lập
1410A0081 29/11/2014 Công ty Tole Linh Nga  50.000.000 TV sáng lập
1411A0147 29/11/2014 Chị Cúc - Anh Danh (Thanh Danh)  200.000.000 TV sáng lập
1411A0148 29/11/2014 Chanra  50.000.000 TV sáng lập
1411A0149 29/11/2014 Dương Ngọc Thư Diệu Thiện 50.000.000 TV sáng lập
1411A0150 29/11/2014 Lương Nguyễn Hùng Huy  50.000.000 TV sáng lập
1411A0151 29/11/2014 Võ Quang Huệ Minh Tâm 50.000.000 TV sáng lập
1411A0152 29/11/2014 GĐPT Sáu Ngọt  50.000.000 TV sáng lập
1411A0153 29/11/2014 Trần Bích Phương  50.000.000 TV sáng lập
1411A0154 29/11/2014 Bùi Thị Thu Nga Giác Liên Hoa 50.000.000 TV sáng lập
1411A0155 29/11/2014 Đỗ Phương Thảo Trúc Tuệ 50.000.000 TV sáng lập
1411A0156 29/11/2014 Nông Thị Thanh Vân Diệu Tuyết 50.000.000 TV sáng lập
1411A0157 29/11/2014 Nông Thị Hồng Nhung Diệu Hồng 50.000.000 TV sáng lập
1411A0158 29/11/2014 CHTT Corporation  50.000.000 TV sáng lập
1411A0159 29/11/2014 Trần Nguyễn Bảo Ngọc  50.000.000 TV sáng lập
1411A0160 29/11/2014 Phan Thị Phương Trang Giác Phúc Hải 70.000.000 TV sáng lập
1411A0161 29/11/2014 Chánh Minh Tâm & Chân Phúc Bảo  50.000.000 TV sáng lập
1411A0162 29/11/2014 Nguyễn Hùng Phi  50.000.000 TV sáng lập
1503A0176 29/11/2014 Nguyễn Tấn Nghiêm  50.000.000 TV sáng lập
1503A0179 29/11/2014 Giác Thanh Hà  50.000.000 TV sáng lập
1501A0008 29/11/2014 Nguyễn Phương Thức Ngộ Trí Minh 50.000.000 TV sáng lập
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Mã số
Ngày 

tham gia
Họ tên Pháp danh Tịnh tài 

(VNĐ)
Loại hình 

thành viên
1406A0099 26/06/2014 Thiều Phú Hậu  53.000.000 TV trọn đời
1410A0080 29/01/2015 Bùi Văn Cảnh  52.000.000 TV trọn đời

1412A0209 10/12/2014 Nguyễn Thị Hồng Loan - Cac 
Phật Tử Mien Bac  50.000.000 TV trọn đời

1501A0026 29/01/2015 GĐPT Diệu Phúc Và Thiên Minh  50.000.000 TV trọn đời
1502A0023 30/01/2015 Lê Thị Xuân Mai  50.000.000 TV trọn đời

1508A0082 27/08/2015 GĐPT Phạm Xuân Hùng + Đỗ 
Thị Phương Hoa  50.000.000 TV trọn đời

1603A0064 15/03/2016 Nguyễn Thị Thùy Linh Giác Hạnh Phúc 50.000.000 TV trọn đời
1603A0065 15/03/2016 Nguyễn Phương Nga Giác Bảo Nguyệt 50.000.000 TV trọn đời
1603A0066 15/03/2016 Nguyễn Xuân Phương Nam Ngộ Phúc Thông 50.000.000 TV trọn đời
1603A0067 15/03/2016 Lê Đình Thanh  50.000.000 TV trọn đời
1607A0118 20/07/2016 Phạm Trần Minh Hoàng Ngộ Vương Tuấn 50.000.000 TV trọn đời
1612A0111 30/12/2016 Phan Thanh Phong Huệ Cảnh 50.000.000 TV trọn đời

1703A0010 28/03/2017 Trương Thị Hồng Lạc - Công ty 
TNHH Hóa Mỹ Phẩm Chi Chi Diệu Trí 50.000.000 TV trọn đời

1708T0004 18/08/2017 Anh Trí (Phát Tiến)  200.000.000 TV trọn đời
1712T0001 20/12/2017 HL Phan Thị Ấu Diệu Thơ 50.000.000 TV trọn đời
1712A0006 24/12/2017 Nguyễn Tiến Cường  50.000.000 TV trọn đời

1709A0005 05/09/2017 Nguyễn Thị Nhu Diệu Thơ 50.000.000 TV trọn đời
1709A0006 05/09/2017 Nguyễn Minh Quân  Ngộ Hùng Dũng 50.000.000 TV trọn đời
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