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CÁC THỰC TẬP CĂN BẢN
CỦA ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

1

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

2

TU SÁU HOÀN HẢO
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

3

THOÁT KHỔ BẰNG TRÍ TUỆ
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.

6

TU THIỀN QUÁN
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.

4

7

5

8

GIẢI PHÓNG TÂM
Giải phóng tâm khỏi trói buộc
Giải phóng tâm khỏi phiền não
Giải phóng tâm khỏi thời gian
Giữ gìn tâm vô sở trụ.
TU THIỀN CHỈ
Buông bỏ việc đã qua
Không màng chuyện chưa đến
Thư thái tâm hiện tại
Vượt qua mọi ý niệm.
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CÁCH NGỒI THIỀN
Ngồi thẳng lưng thoải mái
Làm chủ thở ra vào
Nhẹ nhàng không gắng gượng
Chính niệm, tâm an nhiên.
CÁCH NIỆM PHẬT
Ngồi thẳng lưng nhẹ nhàng
Niệm danh Phật rõ ràng
Buông lo âu, phiền não
Kính, thành, xả, hỷ, an.

9

11

10

12

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

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

CÔNG QUẢ, LÀM PHƯỚC
Siêng làm công quả, việc thiện
Xung phong, tình nguyện

luôn khi
Làm phước chính là hưởng phước
Giúp ta hạnh phúc dài lâu.

NỖ LỰC CỨU ĐỜI
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.
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K

Lời Cảm Ơn

K

ính 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 2016 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 các nhân viên trong Quỹ, dưới sự dẫn dắt của TT.
Thích Nhật Từ, 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.
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 và Phụng sự viên của Quỹ Đạo Phật Ngày
Nay, quý mạnh thường quân, quý thiện hữu tri thức, 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. Mỗi khi Phật
sự, thiện sự được viên thành chúng tôi đều thấy được sự hân hoan, vui vẻ trên nét mặt
của quý vị, thể hiện một sự phát tâm mạnh mẽ và cao thượng. 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.
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 2016

K
K

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

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
trực thuộc chùa Giác Ngộ với
sứ mệnh nối kết những vòng
tay nhân ái và trái tim từ bi,
cùng nhau phụng sự nhân sinh
theo tinh thần triết lý Phật giáo
đã hoạt động chính thức gần 4
năm. Những hoạt động Phật sự
và thiện sự do Chùa Giác Ngộ và
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức
mang rất nhiều ý nghĩa cao đẹp
đúng với phương châm “Phụng
sự nhân sinh - Tốt đời đẹp đạo”:
những người trao tặng đi tịnh tài,
tịnh vật, tịnh lực có cơ hội thực
hành hạnh bố thí, tăng trưởng
lòng từ bi, vô ngã vị tha và gieo
trồng ruộng phước - những hạt
giống lành để tạo nên quả ngọt
cho đời và cho mình; còn những
người nhận được sự giúp đỡ thì
có cơ hội vượt qua hoàn cảnh
khó khăn để có thể vươn lên xây
dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Quan trọng nhất, những hoạt
động của Chùa Giác Ngộ và Quỹ
Đạo Phật Ngày Nay đã nêu bật
được tinh thần Từ Bi - Trí Tuệ
trong đạo Phật, chia sẻ chánh
pháp của Đức Phật đến với mọi
người, nhằm giúp mọi người tìm
thấy những ý nghĩa, giá trị trong
cuộc sống, giảm thiểu những nỗi
đau thân và tâm trong cuộc đời
còn nhiều khổ đau, bất trắc này.
Năm 2016 khép lại và chúng
ta lại có dịp nhìn lại những thành
quả mà Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
dưới sự giúp sức của quý thiện

hữu tri thức, quý đạo hữu và toàn
thể Phật tử đã làm được.
Thay mặt cho Ban Điều Hành
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tôi
tổng kết những kết quả đạt được
của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
trong năm 2016 như sau: gồm
62 chương trình với tổng kinh phí
gần 22,8 tỷ đồng. Ước tính trên
214.000 người được giúp đỡ trực
tiếp hoặc gián tiếp từ những hoạt
động của Chùa Giác Ngộ - Qũy
Đạo Phật Ngày Nay.
Chúng tôi đã trao tặng hơn
13,805 phần quà cho các hộ dân,
người nghèo, người khuyết tật, hộ
gia đình khốn khó trong các đợt
cứu trợ thiên tai, bão lụt, v.v; Xây
dựng 15 hạng mục cầu, đường
nông thôn và hỗ trợ xây dựng
02 ngôi chùa tại Hà Giang, Đắk
Lắk, Tây Ninh và các tỉnh miền
Tây; Trao tặng trên 166.500 ấn
phẩm Phật giáo đến Quý Phật
tử và Tăng Ni; Trao tặng 1.254
suất học bổng cho Tăng Ni đang
học tập trong và ngoài nước,
sinh viên trường KHXH&NV
TP.HCM; Vận động được 1.373
lượt đăng ký hiến máu, 600 lượt
đăng ký hiến tặng Mô tạng và xác
cho Y học. Triển khai phối hợp
có hiệu quả với trung tâm Y khoa
Phước An khám và chữa bệnh
cho hơn 19,966 lượt bệnh nhân
là quý Tăng Ni và các bệnh nhân
có hoàn cảnh khó khăn trên địa
bàn TP.HCM; Hoàn thành cam
kết hỗ trợ 5 tỷ đồng trong công
tác xây dựng và hỗ trợ “Quỹ đời
sống Tăng Ni” tại HVPGVN cơ
sở Lê Minh Xuân; tổ chức 17
kỳ tổ chức khóa tu thu hút hơn

11.000 lượt tu sinh tham dự. Như
vậy so với năm 2015 quy mô,
tổ chức, số lượng và chất lượng
chương trình đã tăng gần 220%
Qũy Đạo Phật Ngày Nay có
thể hoàn thành những việc làm
ý nghĩa đó một cách kịp thời và
hiệu quả nhờ vào công đức đóng
góp của 5,432 lượt đóng góp tịnh
tài và trên 1,200 lượt đóng góp
tịnh lực của quý Thành Viên và
Phụng Sự Viên.
Nhìn lại chặng đường vừa qua
chúng ta thấy được rằng, Quỹ đã
hoạt động đúng như mục đích
thành lập với quy mô đều đặn,
bền vững và lâu dài hơn. Những
giá trị mà Quỹ Đạo Phật Ngày
Nay mang lại không chỉ là sự hỗ
trợ tức thời cho cộng đồng mà
còn là sự phát triển sâu rộng và
lâu dài cho Đạo Pháp nói riêng và
toàn xã hội nói chung.
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 Phật tử
thân mạnh, tâm an, lòng tin nơi
Tam Bảo thêm sâu để có thể
đồng hành cùng chúng tôi trên
con đường phụng sự nhân sinh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Mâu Ni Phật!
TM. Ban Điều Hành Quỹ
Phó chủ tịch Quỹ
Nguyễn Tu Mi
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PHẦN I

VỀ QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

V

NHÂN DUYÊN THÀNH LẬP

V

Với 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
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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.

V

SỨ MỆNH - LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

V

ới 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

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
• Thực hiện âm thanh hóa Đại Tạng Kinh Việt Nam và sách nói Phật giáo

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

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.

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 |
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PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
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.
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LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN

2000
2013

2014

2015

2016

Năm 2000: Hội Từ thiện Đạo Phật Ngày Nay (tiền thân của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay)
được sáng lập bởi TT.TS. Thích Nhật Từ đi vào hoạt động, tổ chức nhiều chương trình
từ thiện xã hội, nổi bật là chương trình mổ mắt cườm miễn phí, cứu trợ thiên tai, ấn tống
Kinh sách, v.v...

Tháng 05/2013: Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã chính thức ra mắt vào ngày 06/05/2013 tại
chùa Giác Ngộ.
Tháng 08/2013: Quỹ thành lập Phòng vé phi lợi nhuận Đạo Phật Ngày Nay nhằm hỗ
trợ cho Quý Tăng Ni thuận lợi hơn trong việc di chuyển, thực hiện công việc Phật sự,
hoằng pháp.
Tháng 11/2013: Triển khai chương trình Học bổng cho Tăng Ni sinh và Học bổng Mùa
xuân dành cho sinh viên, từ đó trở thành một chương trình thường niên của Quỹ.
Tháng 2/2014: Phòng tranh Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã ra đời, thu hút hơn 50 họa sĩ
nổi tiếng tham gia đóng góp và tổ chức các cuộc triển lãm gây quỹ.
Tháng 5/2014: Thực hiện ấn tống toàn bộ ấn phẩm phục vụ cho Đại Lễ Phật Đản Vesak
Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam.
Tháng 11/2014: Chính thức ra mắt Ban Ấn tống Đạo Phật Ngày Nay để phục vụ các hoạt
động ấn tống Kinh sách, băng đĩa giảng nhằm truyền bá Phật pháp.
Tháng 11/2014: Tổ chức vận động Tăng Ni và Phật tử đăng ký hiến xác cho khoa học.

Tháng 4/2015: Lần đầu tiên triển khai chương trình hiến máu nhân đạo tại chùa Giác Ngộ.
Tháng 8/2015: Ra mắt chương trình hỗ trợ y tế “Chung tay vì người bệnh”, hỗ trợ 100%
chi phí y tế cho Tăng Ni và giúp đỡ chi phí y tế cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
trong xã hội.
Tháng 12/2015: Thành lập đội ngũ phụng sự viên chuyên nghiệp để cống hiến nguồn
nhân lực cho Đạo pháp và xã hội.

Tháng 3/2016: Lần đầu hỗ trợ tổ chức khóa tu tại chùa Giác Ngộ
Tháng 10/2016: Triển khai chương trình trao tặng học bổng cho quý Tăng Ni đang theo
học chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ tại nước ngoài.

Ngoài những chương trình và hoạt động đã đề cập trong các cột mốc nói trên, Quỹ Đạo Phật Ngày
Nay đã thực hiện hơn 120 chương trình trên liên quan đến các sứ mệnh của Quỹ như hoạt động từ
thiện, cứu trợ thiên tai, xây dựng cơ sở vật chất (cầu, đường, chùa), vận động cúng dường trai phạn cho
Tăng Ni ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM (cơ sở Lê Minh Xuân, Bình Chánh) v.v...
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 |
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HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

TT. THÍCH NHẬT TỪ
Chủ tịch

ĐĐ. THÍCH NGỘ DŨNG
Phó Chủ tịch

NGUYỄN THỊ THẮM
(GIÁC THANH NHÃ)
Phó Chủ tịch

NGUYỄN TU MI
Phó Chủ tịch

NGUYỄN THỊ BA
(DIỆU NGỌC)
Phó Chủ tịch

TÔN NỮ QUỲNH GIAO
(GIÁC NHƯ NGỌC)
Phó Chủ tịch
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PHẦN II

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

T

TỪ THIỆN

T

rong Phật giáo, từ thiện
có thể hiểu là hành động
thiện xuất phát từ lòng từ
bi. Bất cứ việc làm nào mang lại
lợi ích cho tha nhân bắt nguồn
từ tâm xả kỷ vị tha, cứu khổ ban
vui đều mang ý nghĩa từ thiện.
Đó là việc làm đầy đủ ý nghĩa tự
lợi và lợi tha.

Bố thí xuất phát từ lòng từ bi
là thực hiện bổn hoài cứu khổ ban
vui, hạnh nguyện độ sinh của chư
Phật. Noi theo những lời Phật dạy,
ngày nay hàng chư Tăng và Phật tử
tại gia là những người thừa hành,
kế tục sự nghiệp độ sinh của Đức
Phật vẫn mãi luôn ghi nhớ thông
điệp từ bi đó của Ngài. Những ai
ngưỡng mộ Đức Phật và giáo lý

của Ngài, muốn hướng
đến phương trời cao
rộng cũng thực hành
từ thiện như để trưởng
dưỡng lòng từ thêm
lớn mạnh.
Trong năm 2016
vừa qua, Quỹ Đạo
Phật Ngày Nay đã tổ
chức 13 hoạt động,
trao tặng gần 14.000
phần quà từ thiện - cứu trợ, xây
dựng 13 cây cầu đường, hỗ trợ
xây dựng 3 ngôi chùa, với tổng
chi phí trên 3,7 tỷ đồng nhằm
giúp cho Phật tử có cơ hội gieo
duyên với Phật Pháp, có điều
kiện để thực tập hạnh nguyện
bố thí. Thông qua từng hoạt

t

Tặng quà cho những người ảnh
hưởng chất độc da cam tại chùa Thiên
Phước, Quảng Ngãi ngày 12/12/2015
s

động thiện nguyện này mỗi con
người trong chúng ta sẽ thấy
thông cảm hơn và sẵn sàng trải
lòng mình chia sẻ với những nỗi
khổ mà những người kém may
mắn đang gặp phải.

Từ thiện cho người nghèo Ấn Độ tháng 11/2016 (C91)
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Tặng quà cho nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam tại
chùa Hạnh Lâm, Tây Ninh ngày 18/8/2016 (C81)
NĂM

2013

2014

2015

2016

SỐ HĐ

8

16

16

12

KINH PHÍ

1.492.475.000 VNĐ 2.784.728.900 VNĐ 4.096.039.000 VNĐ 3.553.548.600 VNĐ

LƯỢT GIÚP ĐỠ

Tặng quà cho
người nghèo tại
Quan Âm Cổ Tự ,
Đồng Tháp ngày
24/8/2016 (C82)
y

Tặng quà cho người nghèo tại Quan Âm
Cổ Tự , Đồng Tháp ngày 24/8/2016 (C82)
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7.258

12.261

C80
C81
C82
C91
TỔNG

6.473

Tháng 7/2016 - Quảng Nam
Tháng 8/2016 - Tây Ninh
Tháng 8/2016 - Đồng Tháp
Tháng 11/2016 - Ấn Độ

6.016

100.000.000 VNĐ
923.882.000 VNĐ
71.700.000 VNĐ
456.002.000 VNĐ
1.551.584.000 VNĐ

Giác Thanh Nhã: Chỉ cần mỗi
người góp một bàn tay thì tất cả
việc Phật sự và thiện sự sẽ thành
tựu viên mãn.

Chương trình Di Lặc Du xuân 2016

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG”
CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT CỦA NĂM 2016

T
T

Tiết xuân đang về khắp
chốn, khi bao trái tim
đang mong chờ giây
phút sum họp ấm cúng bên gia
đình thì ngoài kia vẫn có nhiều
hoàn cảnh kém may mắn đang
cần đến sự giúp đỡ, chia sẻ của
cộng đồng. Vì vậy, từ năm 2014
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã
triển khai chương trình “Quà
Tết yêu thương” nhằm chia sẻ
tình yêu thương ấm áp mỗi dịp
Xuân về. Chuỗi chương trình
này được thực hiện thường
niên tại TP.HCM và nhiều tỉnh
thành khác với thông điệp “Tình
thương phủ khắp, hạnh phúc
ngập tràn”.
Mùa Xuân năm Bính Thân
2016, chương trình “Quà Tết
yêu thương” do Quỹ Đạo Phật
Ngày Nay tổ chức đã trao tặng
gần 4.200 phần quà tại 5 tỉnh
thành bao gồm Thanh Hóa, Hà
Tĩnh, Tiền Giang, Bến Tre và
TP.HCM với tổng chi phí gần 1.6
tỷ đồng.

Chuẩn bị quà tặng cho người vô gia cư
đêm giao thừa năm Bính Thân
Đi nhiều hơn, suy ngẫm sâu
sắc hơn là những gì mà những
thành viên tham gia chuỗi
chương trình “Quà Tết Yêu
Thương” cảm nhận được từ
cuộc sống trong những ngày
giáp Tết. Những hoàn cảnh khắc
khổ của các cụ già neo đơn co
ro trong góc chợ lúc giao thừa,
những gia đình mà cái ăn hằng
ngày con lo chưa nổi thì dám
đâu nghĩ chuyện ăn Tết đàng

hoàng với người ta, những hoàn
cảnh thương tâm mà chúng tôi
bắt gặp khiến ai nấy đều thấy
xót xa. Những phần quà là tình
cảm gửi gắm của quý vị Phật tử
trên khắp cả nước có ý nghĩa
động viên tinh thần cho bà con
phần nào vơi bớt đi những nỗi
khổ niềm đau. Vì vậy chương
trình “Quà Tết Yêu Thương” sẽ
tiếp tục được tổ chức thực hiện
trong những năm tới.
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 |
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Chương trình trao tặng Quà Tết Yêu Thương tại chùa Báo Ân, Thanh Hóa ngày 28/1/2016 (C64)

Trao tặng quà cho người nghèo tại chùa Thiên Nguyên,
Tiền Giang ngày 2/2/2016 (C66)
s

Vân Anh (Giác Minh Lạc): Gia đình
chúng tôi rất hạnh phúc khi tham gia
vào chương trình này, qua đó các con của
chúng tôi có cơ hội học cách để sẻ chia và
yêu thương người khác.
Chương trình Di Lặc Du xuân 2016 (C67)
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T

HOẠT ĐỘNG CỨU TRỢ THIÊN TAI

T

ừ những ngày đầu thành
lập cho đến nay, dưới
sự dìu dắt của TT. Thích
Nhật Từ, cũng như nhiều tổ
chức thiện nguyện khác, nguyện
noi theo hạnh từ bi của Đức
Phật, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
đã thực việc rất nhiều hoạt động
bố thí nhằm chia sẻ và cứu giúp
người khác vượt qua cơn khốn
khó. Trong đó, hoạt động cứu
trợ thiên tai luôn được Quỹ Đạo
Phật Ngày Nay xem là trọng
tâm và đặt lên hàng đầu, bởi đó
là việc làm khẩn cấp và cần thiết
để giúp đỡ những mảnh đời lâm
vào cảnh màn trời chiếu đất chỉ
sau một cơn bão lũ.
Trong năm qua, người dân cả
nước không khỏi xót xa khi khúc
ruột miền Trung của quê hương
cứ phải dồn dập chịu quá nhiều
những tổn thất về người và của
do các đợt thiên tai, bão lũ đem
lại. Quỹ đã nhanh chóng triển
khai và thực hiện có hiệu quả 7
đợt cứu trợ khẩn cấp với tổng chi
phí hỗ trợ hơn 3,6 tỷ đồng, đã
giúp cho hơn 7.500 hộ dân tạm
thời tiếp cận được nhu yếu phẩm
để chống chọi với thiên tai.

Với phương châm hỗ trợ khắc
phục hậu quả thiên tai nhanh
chóng và kịp thời nhất, Quỹ Đạo
Phật Ngày Nay đã mang đến
những phần quà nho nhỏ tuy
không nặng về vật chất nhưng lại
thắm đượm ân tình của người trao
tặng đã gửi gắm đến với bà con
những vùng chịu ảnh hưởng nhằm
động viên, khích lệ họ phần nào
vượt qua sự khó khăn trước mắt
để có thể tái xây dựng một cuộc
sống tốt đẹp hơn.

Trao tặng quà cứu trợ cho đồng bào
lũ lụt tỉnh Hà Tĩnh ngày 7-8/11/2016
s

Giác Hạnh Duyên: Bản thân
tôi là người miền Trung, được tận
tay cứu trợ trên chính quê hương
của mình là cảm xúc không thể
diễn tả được bằng lời.
t

Cứu trợ đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh ngày 28/10/2016 (C88)
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M

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

M

ột trong những việc làm
lành lớn, mang lại giá
trị thiết thực cho cộng
đồng được đức Phật giảng dạy
trong kinh điển là xây dựng cầu,
đường, trường học, xây dựng
chùa chiền... Bởi vì, các công
trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng
đó luôn mang giá trị phục vụ
và giúp ích cho rất nhiều người,
nhiều thế hệ và chắc chắn tên
tuổi của người đóng góp sẽ còn
mãi với thời gian và phước báu
ấy thì không thể nghĩ bàn.

Với những ý nghĩa cao cả đó
cùng với mong muốn được trợ
duyên và là nơi tin tưởng gởi gắm
từng tịnh tài, tịnh vật của quý vị
Phật tử gần xa, trong năm 2016
vừa qua Quỹ Đạo Phật Ngày
Nay đã vận động xây dựng được
13 cây cầu, 1
con đường nông
thôn, 3 phòng
học, xây dựng
10 nhà vệ sinh
và còn nhiều
hạng mục khác

Gia đình Phật tử Mi Hồng: Hy vọng
những nhịp cầu mới xây, những công
trình cơ sở hạ tầng khang trang phần
nào giúp ích cho đời sống bà con mình
tốt đẹp hơn.

t

Lễ cắt băng Khánh thành cầu Mỹ Phú, Bến Tre
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tại chùa Tượng Sơn - Hà Tĩnh
nâng tổng chi phí lên đến 3 tỷ
đồng. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
thật sự xúc động khi những hạng
mục xây dựng cơ sở vật chất và
hạ tầng phục vụ cho nhân sinh
ngày càng được quý vị quân tâm
và ủng hộ.

Chương trình Hiến máu nhân đạo
tại chùa Giác Ngộ ngày 9/10/2016

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ Y TẾ

H

HIẾN MÁU

H

iến máu cứu người là
một hành động cao cả,
một nghĩa cử cao đẹp,
thiêng liêng đáng quý hơn hết
thảy mọi hành động. Trong Phật
giáo, hiến máu được xem là một
trong những hạnh Bố thí Ba la
mật, mà thuật ngữ gọi là bố thí
nội tài.

Trong năm 2016, Quỹ Đạo
Phật Ngày Nay phối hợp với
Bệnh viện Truyền máu Huyết
học TP.HCM đã tổ chức thành
công 5 đợt hiến máu nhân đạo,
với gần 1.200 đơn vị máu. Đó là
những đơn vị máu của sự chia
sẻ, tình yêu thương, chắc chắn
sẽ giúp nhiều người có thêm

nhiều cơ hội để vượt qua được
những cơn nguy kịch do thiếu
máu gây ra. Hy vọng, hoạt động
chia sẻ yêu thương, kết nối trái
tim thông qua chương trình hiến
máu nhân đạo này sẽ tiếp tục
được quý Phật tử và cộng đồng
hưởng ứng ngày một mạnh mẽ
hơn trong năm 2017.

BIỂU ĐỒ HIẾN MÁU 2016
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Chương trình Hiến máu nhân đạo tại chùa Giác Ngộ,
ngày 18/12/2016
x

Đ

Kim Yến: Tôi rất tâm đắc với câu: “Một giọt máu
cho đi - một cuộc đời ở lại ” vì nó mang ý nghĩa
của sự hiến tặng vô ngã với tâm thật thiện lành, mà
một con người bình thường có thể hoan hỉ tự thân
trao tặng máu của mình để cứu người. Tôi vô cùng
hạnh phúc khi được Thầy tin tưởng giao cho điều phối
chương trình Hiến máu nhân đao tại chùa.

HIẾN TĂNG MÔ TẠNG VÀ HIẾN XÁC CHO Y HỌC

Đ

Đây là lần đầu tiên Quỹ
Đạo Phật Ngày Nay
phối hợp cùng Trung
tâm Điều phối ghép tạng Quốc
gia - Bộ Y tế tổ chức chương trình
vận động hiến tặng mô, tạng và
hiến xác cho y học, và cũng là lần

thứ hai Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
kêu gọi sự phát tâm hiến tặng nội
tài. Ngày 27/11/2016, chương
trình đã diễn ra tại Chùa Giác
Ngộ và sau đó lan rộng thu hút
được sự tham gia nhiệt thành từ
mọi tầng lớp trong xã hội. Tính

Lễ đăng ký hiến tặng mô tạng và hiến xác cho y học
diễn ra tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/11/2016
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đến ngày 30/12/2016, chùa Giác
Ngộ đã có hơn 600 người đăng
ký. Điều này chắc chắn sẽ mở ra
nhiều cơ hội hơn cho công tác
thực tập, giảng dạy Y học cũng
như tạo thêm nhiều cơ hội sống
cho con người.

C

TT. Thích Nhật Từ trao tặng bằng công đức cho các bác sỹ tại Trung Tâm y
khoa Phước An đã hỗ trợ chương trình Chung tay vì người bệnh

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH

C

hương trình “Chung tay vì
người bệnh" được ký kết
kể từ ngày 1/10/ 2015 giữa
Trung tâm Y khoa Phước An và
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay nhằm
hỗ trợ cho việc chăm sóc y tế cho
quý tu sĩ và người bệnh có hoàn
cảnh khó khăn về kinh tế.
Sau hơn 01 năm triển khai
và thực hiện chương trình, ngày
14/10/2016 tại Trung tâm Y
khoa Phước An đã tổ chức Hội
nghị Tổng kết nhằm đánh giá kết
quả mà chương trình đã mang lại.
Đồng thời trung tâm Y khoa
Phước An còn hỗ trợ trang
Chương trình chăm sóc y tế
cho quý tu sĩ
từ 1/10/2015 – 30/9/2016
Tặng 1.000 thẻ BHYT
trị giá 563.969.340 VNĐ

thiết bị, dụng cụ, thuốc cho hai
phòng Y tế tại Học viện Phật
giáo Việt Nam.
Trong chặng đường một năm
đồng cùng chương trình, bàn tay
y đức của các bác sĩ ở đây đã trị
lành những căn bệnh ngoài thân
giúp Tăng Ni tu học tốt hơn, giúp
các bệnh nhân có hoàn cảnh khó
khăn không còn quá lo lắng về chi
phí khám chữa bệnh. Đây chính
là cách hỗ trợ y tế thiết thực nhất
mà Ban Điều hành Quỹ cùng
Ban Giám đốc Trung tâm Y khoa
Phước An đã và đang triển khai với
thật nhiều tâm huyết.
Chương trình chăm sóc y tế cho
người bệnh có hoàn cảnh khó khăn
từ 1/10/2015 – 30/9/2016

Khám chữa bệnh 1.141 lượt

Khám chữa bệnh 20.910 lượt
(~250 lượt/ngày)

Chi phí miễn giảm: 316.687.845VNĐ

Chi phí miễn giảm: 3.136.239.646VNĐ

Giác Như Ngọc: Anh chị
em Như Ngọc rất hoan hỷ khi
được cùng Sư Phụ thực thiện
những chương trình ý nghĩa
như thế này.
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PHẦN III

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

C

ẤN TỐNG KINH SÁCH

C

úng dường kinh sách là
sự chia sẻ trí tuệ và kinh
nghiệm giác ngộ, giúp
cho mọi người tìm ra con đường
diệt khổ, đem đến hạnh phúc
an vui không chỉ trong hiện tại
mà cả tương lai. Vì lẽ đó, cúng
dường kinh sách được ca ngợi là
tối thượng.
Nhận thấy được những lợi
lạc của việc in ấn kinh Phật cũng
như truyền trao ánh sáng trí tuệ,
ánh sáng của Phật Pháp đến với
muôn người, trong năm 2016

C

Ban Ấn tống Quỹ Đạo Phật
Ngày Nay đã thực hiện và phát
động in ấn 135.000 quyển bao
gồm Kinh Phật cho người tại gia,
Kinh Phật cho người mới bắt
đầu, Kinh Pháp cú - 423 lời vàng
của Phật.
Ngoài ra các hạng mục: vận
động in 35 đầu sách giáo khoa
cho 33 trường Trung cấp Phật
học (C84), Chương trình máy
nghe Phật Pháp (C73), Chương
trình ấn tống Kinh Phật cho
người tại gia (C75) vẫn đang

được tiến hành, kính mong quý
vị liễu tri và đồng hành cùng
Quỹ để hoàn thành trọn vẹn
các dự án nói trên, để ánh sáng
của Phật Pháp sẽ đến với nhiều
người hữu duyên hơn nữa.

ÂM THANH HÓA ĐẠI TẠNG KINH VÀ SÁCH NÓI

C

ó thể nói trong năm 2016
vừa qua Ban Diệu Âm
chùa Giác Ngộ đã thực
hiện chăm chỉ công việc âm thanh
hóa gần 30 quyển sách nói cũng
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như đã đăng tải hơn 1.000 bài kinh
và sách nói của TT. Thích Nhật Từ
lên trên các phương tiện truyền
thông, để mọi người đều có thể
tiếp cận được chánh Pháp.

Lễ trao học bổng Đạo Phật Ngày Nay cho Tăng Ni sinh tại
chùa Giác Ngộ ngày 15/10/2016 (C85)

T

HỌC BỔNG TĂNG NI VÀ SINH VIÊN

T

rao tặng học bổng, cúng
dường Tăng Ni là tạo điều
kiện để hỗ trợ sinh hoạt,
tu học và hoằng dương chánh
pháp. Khi chánh pháp được lan
tỏa thì mọi người sẽ sống vị tha,
đạo đức – tức tạo ra một xã hội,
một đất nước an lành mà mình
đang sinh sống.
Bên cạnh việc cúng dường,
trao học bổng cho Tăng Ni,
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay còn
trao học bổng cho các sinh viên
nghèo thuộc các trường đại học
ngoài Phật giáo. Đó là hành vi
cao thượng, góp phần chia sẻ
khó khăn với các gia đình nghèo
khó, hỗ trợ, khuyến khích tinh
thần cầu học của thế hệ trẻ,
tiềm năng của đất nước, giúp họ
có thêm cơ hội học tập, trao dồi
kỹ năng, nghề nghiệp, xây dựng

hành trang cần thiết để bước vào
đời, xây dựng cuộc sống, cống
hiến cho cộng đồng, quốc gia.
Gần đây, nhận thấy việc hỗ
trợ đào tạo Tăng Ni có trình
độ chuyên sâu là một việc làm
có tính then chốt, góp phần đẩy
nhanh sự phát triển vững mạnh,
đa dạng của Phật giáo Việt Nam,
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay còn
vận động và hướng mọi người
đến với việc trao học bổng cho
Tăng Ni đang du học thạc sỹ,
tiến sĩ ở nước ngoài. Chương
trình học bổng này bước đầu
tạo nên một bước ngoặt giúp
cho Tăng Ni có năng lực nhưng
thiếu điều kiện có thể vững tâm
tiếp tục chinh phục con đường
học vấn của mình. Nó không
chỉ hứa hẹn cống hiến cho Phật
giáo Việt Nam một đội ngũ tri

thức thực tu thực học mà còn
tạo nên động lực mạnh mẽ và
cơ hội lớn cho các thế hệ Tăng
Ni tiếp theo thực hiện ước mơ
chinh phục con đường học vấn
của mình.
Với chủ trương đó, trong năm
2016, Quỹ đã tài trợ được 1.700
suất học bổng, tương đường 3,5
tỷ đồng, với số lượng Tăng, NI
và sinh viên ở 5 tỉnh thành và 3
quốc gia.
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Lễ trao Học bổng mùa xuân năm học 2016-2017 cho các sinh viên
xuất sắc của trường ĐH KHXH & Nhân Văn ngày 16/12/2016
s

C85
C87-1
C94
C89

10/2016 - Học bổng Tăng Ni
1.360.453.000 VNĐ
10/2016 - Học bổng Tiến sĩ Ấn Độ 268.200.000 VNĐ
12/2016 - Học bổng Srilanka
83.160.000 VNĐ
12/2016 - Học bổng ĐH KHXH&NV 300.000.000 VNĐ

319
8
36
100

NĂM

SỐ HĐ

CHI PHÍ

2013

1

229.000.000 VNĐ

100

2014

3

1.104.768.000 VNĐ

743

2015

3

1.647.831.000 VNĐ

498

2016

4

2.011.813.000 VNĐ

463

Giác Từ Bi: Chúng con biết đời sống của
t
một Tăng Ni sinh trên con đường học Phậ
với
h
là vô cùng gian nan, nó phải đồng hàn
.
trái tim nung nấu, những ý tưởng cao đẹp
là
sẽ
Cô
y
Thầ
các
Chúng con rất tin tưởng
những hạt giống tốt đẹp trên con đường
phụng sự cho đạo pháp nhân sinh.
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LƯỢT GIÚP ĐỠ

TỔ CHỨC KHÓA TU

B

KHÓA TU NGÀY AN LẠC:

B

ắt đầu từ ngày 20/03/2016,
Khóa tu Ngày an lạc do
TT. Thích Nhật Từ - Chủ
tịch Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
chủ nhiệm đã được khởi xướng.
Từ đó cứ đều đặn mỗi tháng
chùa Giác Ngộ lại là nơi tu tập
thuận tiện và thoải mái cho các
Phật tử gần xa. Đến đây, quý
Phật tử cùng lắng nghe những
câu chuyện về cuộc đời và sự
dấn thân hành đạo qua những
lời chia sẻ tâm huyết của quý
giảng sư qua chương trình chính
“Phương trời thong dong”. Qua
đó, quý Phật tử sẽ có cơ hội cảm
nhận được giá trị thực sự của đời
sống xuất gia cũng như những
khó khăn mà một người tu sĩ trải
qua trong cuộc đời hành đạo
của mình.
Chương trình “Vì sao tôi
theo đạo Phật” là sự chia sẻ của

những người làm nghệ thuật hay
những ngành nghề khác nhưng
có đóng góp tích cực cho đạo
pháp. Có thể trong cuộc đời, họ
từng va vấp nhiều, nhưng rồi họ
đã có cơ hội tìm về với đạo Phật
như bản tánh của tâm, để rồi từ
đó, sự giác ngộ được ươm mầm
qua những việc thiện lành của họ
trong cuộc sống.

SỐ LƯỢNG THAM DỰ

Tính đến nay, chùa Giác
Ngộ đã chào đón hơn 7,000
lượt tham dự của quý hành
giả, số tiền đóng góp ủng hộ
các khóa tu là 273 triệu đồng
(273.484.000 VNĐ). Trong khi
đó, con số trên 604 triệu đồng
(604.260.000 VNĐ) là khoản
chi mà nhà chùa dùng để duy trì
các hoạt động, các chương trình,
và chăm lo cho từng quý vị Phật
tử một cách chu đáo nhất, ân
cần, từ bi nhất.
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Khóa tu Ngày An Lạc lần 10 tại chùa Giác Ngộ ngày 11/12/2016
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Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật
tại chùa Giác Ngộ

Đ

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT

Đ

ể khóa tu phù hợp hơn
với giới trẻ, TT. Thích
Nhật Từ đã quyết định
tách khóa tu chung thành khóa
tu “Tuổi trẻ hướng Phật” dành
riêng cho giới trẻ, với 02 chương
trình hoàn toàn mới là “Pháp
thoại” và “Gương sáng”. Những
bài giảng của các vị Đại Đức
Giảng sư chính là lời tâm huyết
nhất cho giới trẻ về muôn mặt
của cuộc sống làm cho các bạn
trẻ biết quan tâm nhiều hơn, yêu
thương chân thành hơn. Niềm
tin vào Tam bảo của tu sinh
trẻ tuổi càng được lớn hơn qua
những nhân vật khách mời trong
phần “Gương sáng”. Trong phần
này, khách mời là những Phật
tử thuần thành, sáng ngời trong
nhân cách, lý tưởng sống và các
cống hiến cho xã hội. Để rồi
mỗi tấm gương đi qua là những
bài học được các bạn gói gém
vào hành trang xây dựng tương
lai cho bản thân của mình. Quỹ
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Đạo Phật Ngày Nay cũng đã
vinh dự khi đồng hành cùng các
bạn trẻ qua 02 khóa tu đầu tiên
với tổng chi phí hỗ trợ cho hoạt
động là 72.537.000 VNĐ. Kết
thúc một năm đồng hành cùng
khóa tu giới trẻ, chùa Giác Ngộ
đã đón hơn 3.500 bước chân s Sinh hoạt đội nhóm trong Khóa tu
quay về của các bạn trẻ. Con Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ
số ấy nói lên được
niềm tin sâu đậm
SỐ LƯỢNG THAM DỰ
800
mà quý Phật tử trẻ
xa gần đã dành cho
700
700
chương trình, sự hy
600
vọng vào thế hệ
600
550
500
người trẻ với khả
500 500
500
450
năng chuyển hóa
tham sân si để đối
400
mặt với những cám
dỗ trong cuộc sống.
300
Nguyện
nương
200
theo tiếng chuông
để cùng quý Phật
100
tử gửi gắm lòng tin
đến Tam Bảo khắp
0
GT1
GT2
GT3
GT4
GT5
GT6
GT7
mười phương.

PHỤNG SỰ VIÊN

M
M

Thật nhiều cảm xúc

ọi việc trên thế gian đều do nhân duyên mà
thành. Có lẽ việc trở thành phụng sự viên
cũng là một nhân duyên. Và em nghĩ rằng đó
là một duyên lành mà em có được trong kiếp này.
Khoá tu đầu tiên tại chùa Giác Ngộ, em đã đến
tham gia nhưng không phải đi trong tâm thế một hành
giả tu học mà đi trong tâm thế một người tình nguyện
phục vụ cho khoá tu. Em đã khoác lên mình chiếc áo
màu cam đồng phục của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
để trở thành phụng sự viên. Em vui mừng lắm. Em vui
mừng vì từ giờ phút đó em có thể đóng góp một phần
tịnh lực của mình cho các hoạt động thiện nguyện.
Ban đầu, em phụ giúp trong nhà bếp. Do mới vô
chùa em cũng lơ ngơ lắm, không biết làm gì, nhưng các
anh chị, các cô chú luôn hướng dẫn em rất tận tình.
Rồi khoá tu lần 2, lần 3 em đã quen dần với gian bếp
yêu thương tại chùa Giác Ngộ.
Nhưng trong cuộc đời có những ngã rẽ thật bất
ngờ. Sư phụ Thích Nhật Từ quyết định tách khoá tu
Ngày An Lạc thành 2 khoá tu cho 2 đối tượng cụ thể.
Khoá tu Tuổi trẻ hướng Phật dành cho tuổi trẻ và
khoá tu Ngày An Lạc dành cho tuổi trung niên.
Nhận thấy việc truyền thông khoá tu cần đẩy
mạnh nên em được chọn phụ giúp cho các anh chị
trong việc truyền thông khoá tu. Vì thế em đã tạm rời
khỏi gian bếp yêu thương, lùi về phía sau tiếp tục công
việc phụng sự của mình.
Công việc mới bắt đầu với thật nhiều khó khăn
và áp lực nhưng các anh chị luôn hướng dẫn, động
viên hết lòng để cho em có thể vượt qua hết mà
hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phần vì sự tin tưởng
của anh chị, phần vì trách nhiệm phải dẫn dắt cả đội.
Em đã vượt qua chính bản thân mình để hoàn thành
nhiệm vụ. Cho đến giờ phút này em vẫn luôn được
sự nâng đỡ, yêu thương, động viên tinh thần rất lớn
từ các anh, chị, từ những bạn trong đội truyền thông.
Cuộc đời là vô thường vì thế em rất trân quý từng
phút giây mình còn được là phụng sự viên, còn được
cống hiến sức mình cho các hoạt động thiện nguyện.

Giờ đây khi thấy các em sinh viên, các bạn trẻ
mong trở thành phụng sự viên, em thấy rất thương,
em thấy hình ảnh của mình trong đó.
Việc làm của phụng sự viên chúng em thầm lặng,
không mong cầu, không đòi hỏi, chỉ giữ mãi trong tâm
lòng nhiệt huyết phụng sự. Trong khi làm việc tập thể
không thể tránh khỏi những va chạm, mâu thuẫn chỉ
vì không hiểu ý nhau, hoặc vì lúc đó mỗi người đều
quá mệt mỏi nên sinh ra gắt gỏng và đôi khi cũng
nặng lời. Vì thế em chỉ mong các anh, chị, cô, chú hiểu
và thông cảm cho chúng em. Đôi khi không biết làm,
hoặc làm không quen mà xảy ra sơ sót.
Cuối lời, em xin gửi lời cám ơn chân thành nhất
đến sư phụ Thích Nhật Từ, Tăng đoàn chùa Giác Ngộ
và các cô chú anh chị trong Ban Điều hành Quỹ Đạo
Phật Ngày Nay. Sư phụ, Tăng đoàn và các anh chị,
cô chú đã tạo điều kiện tốt nhất cho em và các bạn
tham gia trong các hoạt động thiện sự và Phật sự, đã
cho chúng em cơ hội gieo trồng trên ruộng phước.
Đó cũng chính là cơ hội vô hình cho những kiếp về
sau chúng em được gần gũi với Phật, Pháp, Tăng, được
tiếp tục con đường tu hành chánh kiến.
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trần Thị Ngọc Lụa - Giác Trúc Châu
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Dương Quý Phì (Giác Phước Anh):
Khi có cơ hội được tham gia phụng sự cho
được
quỹ Đạo Phật Ngày Nay, em cảm nhận
Đây
sự hòa hợp thân thiết của các anh chị em.
ng sự,
là nơi các bạn trẻ cùng nhau chia sẻ phụ
g đỡ
nân
là ngôi nhà thứ hai để các bạn cùng về
nhau
nhau thêm trong một cuộc sống, giúp đỡ
thấy
cảm
thêm để hiểu hơn về Phật Pháp. Em
gia
rất vui và ấm áp khi có cơ hội được tham
trong ngôi nhà thứ hai này

Lê Phương (Tâm Như): Em rất vui và
của
hạnh phúc khi được dành hết tuổi trẻ
a Giác
mình để tham gia và phụng sự cho chù
hồn
tâm
y
thấ
em
,
Ngộ. Khi đến ngôi chùa này
trút
thể
có
mình rất thoải mái và bình an, khi
những
được hết mọi muộn phiền căng thẳng,
mình.
chuyện ấm ức trong lòng ra khỏi tâm trí
để
hội
cơ
tạo
đã
Em cảm ơn chùa Giác Ngộ
.
này
em có thể tham gia những khóa tu

Đinh Thị Ngọc Minh (Chiếu Minh): Em
thấy có phúc và rất hoan hỷ phụng sự tại
học
chùa. Nơi đây là ngôi nhà tâm linh giúp em
cả
Tất
g.
tập và trau dồi đạo đức nhân cách sốn
g luôn
phụng sự viên đều rất nhiệt tình, hòa đồn
phụng sự vì đạo pháp.
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CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ 5 TỶ ĐỒNG CHO HVPGVN TẠI HCM
VÀ QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI

Đ
“

Đối với Phật giáo, một trong
những yếu tố quan trọng làm
nên sự hưng thịnh đó là chất
lượng của Tăng Ni. Chùa chiền
dù xây dựng to lớn như thế
nào, nhưng nếu không có Tăng
Ni tu tập và hướng dẫn Phật
tử theo đúng Chánh pháp của
Phật thì ngôi chùa cũng không
có ý nghĩa”, đó là những lời tâm
huyết của Hòa thượng Thích
Trí Quảng – Trưởng ban Trị sự
GHPGVN Thành phố Hồ Chí
Minh. Những lời vàng ngọc đó
cũng chính là một trong những
mục tiêu của Quỹ Đạo Phật
Ngày Nay trong việc hướng tới
sứ mệnh hỗ trợ Tăng tài và phục
vụ Đạo pháp.
Từ ngày 10/6/2016 đến ngày
30/9/2016, Ban Điều Hành Quỹ
đã triển khai vận động và hoàn
thành chương trình hỗ trợ đời
sống Tăng Ni (C76) với cam kết
hỗ trợ 5 tỷ đồng cho Học viện
Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM
– cơ sở Lê Minh Xuân trong việc
xây dựng học viện, trồng cây
xanh, trang trí lắp đặt các trang
thiết bị phục vụ học tập và sinh
hoạt (điện thoại, camera), may
pháp phục và hỗ trợ phần ăn
cho hơn 500 Tăng Ni đang tu
học nội trú tại nơi đây.

Quỹ Đời Sống Tăng Ni hỗ trợ
375 Tăng Ni sinh đang tu học
tại HVPGVN tại TP.HCM cơ sở
Lê Minh Xuân
Và hiện nay chúng tôi vẫn
đang vận động tiếp tục xây dựng
“Quỹ đời sống Tăng Ni”. Vì chí
nguyện xương minh Phật pháp,
chúng tôi tha thiết kêu gọi chư
tôn đức Tăng Ni và các Phật tử
gần xa khởi lòng đại bi, phát tâm
bồ-đề, cùng tiếp tục gánh vác,
đồng hành với Quỹ Đạo Phật
Ngày Nay tiếp tục thực hiện
Phật sự quan trọng và có ý nghĩa
to lớn này.
C76-1
C76b
C76c
C76-2
C76-3

Phật tử Nguyễn Thị Ba, phó chủ tịch Quỹ Đạo
Phật Ngày Nay cúng dường Tăng Ni sinh

Tháng 5/2016 - HVPGVN
3.702.959.000 VNĐ
Tháng 6/2016 - Cúng dường trường hạ HV
126.700.000 VNĐ
Tháng 7/2016 - Cúng dường trường hạ HV
142.005.000 VNĐ
Tháng 9/2016 - HVPGVN
1.299.751.000 VNĐ
Tháng 12/2016 - Quỹ đời sống Tăng Ni
300.000.000 VNĐ
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PHẦN IV

HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA
TT. THÍCH NHẬT TỪ NHẬN BẰNG
TIẾN SĨ DANH DỰ CỦA MỸ VÀ THÁI LAN

N
N

gày 13/03/2016, tại Học
viện Hành chính Quốc
gia TP. HCM, trường đại
học Apollos, Mỹ, TT. Thích Nhật
Từ vinh dự được Tiến sĩ Paul
Eidson – Giám đốc điều hành
của Trường Đại học Apollos
trao tặng bằng Giáo sư danh dự.
Ngày 15/5/2016, tại Trường
Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (viết tắt là Mahachulalongkorn) - Thái Lan, TT.
Thích Nhật Từ một lần nữa vinh
dự được trao tặng bằng Tiến sĩ
danh dự (Doctorate Degree
honoris causa). Được biết TT.
Thích Nhật Từ là người ngoại
quốc trẻ nhất nhận bằng Tiến sĩ
danh dự năm nay.
Vậy là năm 2016, TT. Thích
Nhật Từ- Chủ tịch Quỹ Đạo
Phật Ngày Nay đã liên tiếp nhận
được hai bằng giáo sư và tiến sĩ
danh dự - phần thưởng dành cho
các học giả có những đóng góp
lớn cho Phật giáo thế giới. Được
biết trong vai trò là Trưởng ban
Văn hóa GHPGVN TP.HCM,
Phó hiệu trưởng HVPGVN,
Thượng tọa đã có nhiều đóng
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góp to lớn cho giáo dục, hoằng
pháp, trước tác, dịch thuật và
đặc biệt có công trong việc tổ
chức các sự kiện Phật giáo quốc

tế bao gồm vai trò Tổng thư ký
Vesak Liên Hiệp Quốc 2008 và
Phó Tổng Thư ký Vesak Liên
Hiệp Quốc 2007, 2014.

TT. Thích Nhật Từ nhận bằng Giáo sư danh dự của trường Đại Học Apollos, Mỹ,
ngày 13/3/2016
s

TT. Thích Nhật Từ nhận bằng Tiến sĩ danh dự của trường Đại Học Mahachulalongkon, Thái Lan, ngày 14/5/2016
s

Triễn lãm tranh chào mừng đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, 2014,
tại chùa Bái Đính, Ninh Bình

PHÒNG TRANH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
TRIỂN LÃM TRANH T5-2016

H
H

òa trong không khí hân
hoan kính mừng đại lễ
Phật sinh, Ban Văn hóa
GHPHVN TP.HCM cũng có
nhiều hoạt động Phật sự sáng
tạo, thiết thực chào mừng kỷ
niệm 35 năm ngày thành lập
GHPGVN. Được sự cho phép
của Hội đồng Trị sự GHPGVN

TP.HCM chiều ngày 11 tháng
5 năm 2016 tại Nhà Văn hóa
chùa Phổ Quang Quận Phú
Nhuận TP.HCM, Ban Văn hóa
Phật giáo thành phố đã long
trọng khai mạc chương trình
triển lãm tranh, tượng và cổ vật
Phật giáo chủ đề:“Phật giáo và
Môi trường”.

Triển lãm mỹ thuật lần này
đã truyền tải một thông điệp
cho chúng ta thấy thiên nhiên
hòa quyện với con người, con
người cần phải bảo vệ thiên
nhiên. Đó cũng là một trong
những điều kiện để con người
sống hạnh phúc.

Triển lãm tranh chủ đề Phật Giáo và Môi trường, ngày 11/5/2016,
tại Nhà Văn hóa chùa Phổ Quang Quận Phú Nhuận TP.HCM
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 |
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N

gày 21-5-1956 là ngày
mà cư sĩ Trần Phú Hữu
hiến tặng phần đất cho
Hội Tăng già Nam Việt. Vậy là,
tính đến nay, sau 60 năm thăng
trầm cùng thời gian Chùa Giác
Ngộ đã xuống cấp trầm trọng
cần phải xây dựng lại.

Sau 3 năm, kể từ ngày khởi
công xây dựng, ngày 28/8/2016,
hơn 1.200 người từ khắp nơi
trên cả nước tụ hội về đây để
dự lễ khánh thành chùa Giác
Ngộ. Chùa có 6 lầu, 1 hầm,
tổng diện tích là 4,735m2, chi
phí xây dựng gần 68 tỷ đồng.
Trong đó nguồn quỹ của chùa là
16 tỷ đồng. Còn lại 51 tỷ đồng
là do Phật tử thập phương phát
tâm hiến cúng . Từng tấc đất,
viên gạch mang đậm lòng từ bi
từ quý chư Tăng, sự nhiệt tình
và lòng mong cầu chánh pháp
trong từng trái tim cư sĩ. Cũng
từ đó, chùa Giác Ngộ bước vào
một hành trình mới, bắt nhịp
với sự phát triển từng ngày của
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TT. Thích Nhật Từ trao bằng Công đức cho Phật tử Giác Thanh Nhã và Giác Như Ngọc
tại Lễ Khánh thành chùa Giác Ngộ, ngày 28/8/2016
s

xã hội. Tiếng chuông chùa xa
vang trong buổi sớm mai tĩnh
lặng như nhắn nhủ đến từng
người, bài học của vô thường,
của nhân quả, của từ bi…
Khép lại một năm với những
giây phút hạnh phúc mà toàn
thể chư tôn đức và Phật tử chùa
Giác Ngộ đã chế tác, chúng ta

đặt hy vọng vào phương trời
cao rộng ấy, đặt hy vọng vào
năm mới 2017 với thật nhiều
những giây phút đượm chất giải
thoát, đậm tình thương tại ngôi
chùa Giác Ngộ, để quý Phật tử
có thể tĩnh tại trong những bề
bộn, những xô bồ trong cuộc
sống thông qua nhiều hoạt
động của chùa.

PHẦN IV

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM 2017
KIỆN TOÀN TỔ CHỨC QUỸ
Tiếp tục lộ trình chuyên nghiệp hóa tổ chức Quỹ:
• Hoàn thiện hệ thống văn bản Quỹ
• Hoàn thiện cơ cấu nhân sự Quỹ
• Ứng dụng phần mềm quản lý thành viên và hoạt động
•Phát triển hệ thống truyền thông

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHỮNG HOẠT ĐỘNG
THƯỜNG NIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 2016

D
D

ự kiến năm 2017 sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động thường niên như chương trình Quà
Tết yêu thương, ấn tống Kinh sách, Cúng dường trường hạ, Học bổng, Hiến máu, Khóa tu, v.v.
Sau đây là các hoạt động đã lên kế hoạch thực hiện trong năm 2017:

Thời
gian
Tháng 1
Tháng 1
Tháng 1
Tháng 1
Tháng 1

Mã số
C92
C95
C96
C73-1
C84-1

Tên Hoạt Động

Qùa Tết Yêu Thương tại Tây Ninh
Qùa Tết Yêu Thương tại Chùa Gíac Ngộ
Qùa Tết Yêu Thương - Di Lặc Du Xuân
Ấn tống máy nghe pháp - Đợt 1
Ấn tống 33 đầu sách giáo khoa cho các
trường Trung Cấp Phật Học - Đợt 1
Tháng 2 C87-2 Học bổng Tiến sĩ tại Ấn Độ Đợt 1 - Kỳ 2
Tháng 2 C97-1 Học bổng Tiến sĩ tại Ấn Độ Đợt 2 - Kỳ 1
Tháng 2 HM9 Hiến máu nhân đạo Lần 9
Tháng 3 C72d Khánh thành Nhịp Cầu Yêu Thương
tại Đắc Lắc

Thời
gian
Tháng 4
Tháng 6
Tháng 8
Tháng 8, 9
Tháng 10
Tháng 10
Tháng 10
Tháng 10
Tháng 12

Mã số

Tên Hoạt Động

HM10 Hiến máu nhân đạo Lần 10
HM11 Hiến máu nhân đạo Lần 11
HM12 Hiến máu nhân đạo Lần 12
Đại lễ Vu Lan, cúng dường trường hạ các chùa
HM13 Hiến máu nhân đạo Lần 13
Trao tặng Học bổng Tăng Ni Sinh trong nước
C87-3 Học bổng Tiến sĩ tại Ấn Độ Đợt 1 - Kỳ 3
C97-2 Học bổng Tiến sĩ tại Ấn Độ Đợt 2 - Kỳ 2
HM14 Hiến máu nhân đạo Lần 14

Ngoài ra hàng tháng có 02 khóa tu được tổ chức
vào ngày Chủ nhật. Mỗi khóa tu cách nhau 02 tuần.
Kính mời Quý vị theo dõi để tham dự
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T

TRIỂN KHAI NHỮNG HOẠT ĐỘNG MỚI

T

rong năm 2017, Ban
Điều Hành Quỹ dự kiến
sẽ triển khai những hoạt
động mới như Lễ Hằng Thuận
tập thể dành cho những cặp đôi
khuyết tật hoặc có hoàn cảnh
khó khăn, xây dựng giếng nước
cho bà con vùng hạn hán, hỗ
trợ xây dựng giảng đường và
những cơ sở vật chất cơ bản
cho những ngôi chùa ở vùng sâu
vùng xa, ấn tống những quyển
sách quý khác để Phật pháp có
thể dễ dàng đến với đại chúng.
Ngoài ra, các chương trình xây
dựng cơ sở vật chất, chương
trình từ thiện, cứu trợ thiên tai
sẽ được tổ chức thực hiện theo
nhu cầu thực tiễn. Tất cả những
chương trình của Quỹ sẽ được
công bố rộng rãi trên các kênh
truyền thông để quý vị có thể
cùng tham dự.
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PHẦN VI

BÁO CÁO TỔNG KẾT 2016
BÁO CÁO TỔNG HỢP 2016
Tổng kinh phí
Số lượng
(VNĐ)
chương trình
2.306.412.000
7
3.632.048.000
7
3.476.094.000
6

Lĩnh vực Hoạt động
Từ thiện
Cứu trợ thiên tai
Xây dựng CSVC

Số lượng Đơn vị tính

Hiến máu
Hiến xác
Hỗ trợ y tế
Ấn tống
Khóa Tu
Học bổng

2.803.278.000
2.273.772.000
681.797.600
2.280.518.000

5
1
1
7
17
6

Hỗ trợ Học viện

5.302.710.000

3

Triển lãm

2.210.000

1

Hội thảo

38.000.000

1

6.299 Hộ được giúp đỡ
7.506 Hộ được cứu trợ
18 Ngôi chùa, cầu, đường nông thôn được hỗ
trợ xây dựng
1.373 Lượt hiến máu
600 Người đăng ký hiến xác
19.966 Lượt người được hỗ trợ y tế miễn phí
166.500 Ấn phẩm Phật giáo được xuất bản
11.000 Lượt Tu sinh tham dự Khóa tu
1.254 Suất Học bổng toàn phần, bán phần và một
phần
Hỗ trợ chi phí cơ bản, chi phí sinh hoạt của
400 Tăng Ni Sinh tại Học viện
1 Cuộc triển lãm tranh được tổ chức tại Việt
Nam Quốc Tự
1 Chương trình hội thảo được Quỹ tài trợ

22.796.839.600

62

214.518

Tổng kinh phí hoạt động

Ước tính trên 214.000 người được giúp đỡ trực tiếp hoặc gián tiếp từ những hoạt động của Chùa Giác Ngộ - Quỹ Đạo Phật Ngày
Nay, với 5432 lượt đóng góp tịnh tài và trên 1200 lượt đóng góp tịnh lực của Thành Viên và Phụng Sự Viên

Loại hình Thành viên
TV Sáng lập
TV Trọn đời
TV Bảo trợ
TV Bảo an
TV Thường niên
TV Tùy hỉ
Tổng số Thành viên:

Số lượng Thành viên Quỹ Số lượng thành viên Ban Ấn Tống
35
45
30
13
30
24
37
39
404
908
532
3039
1068
4068

Kính mời xem danh sách đầy
đủ tại website:
www.quydaophatngaynay.com
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BÁO CÁO THU CHI QUỸ 2016
STT

Nội dung

I
1
2
3
4
5
6
II
1
1.1
1.2
1.3

DƯ QUỸ KỲ TRƯỚC CHUYỂN SANG
Dư Quỹ gốc
Dư Quỹ Lưu Động
Dư Quỹ gốc Ban Ấn Tống
Dư Quỹ Lưu Động Ban Ấn Tống
Dư Quỹ Phòng Tranh
Dư quản lý quỹ
THU TRONG KỲ
Thu hoạt động quỹ
Thành viên đóng góp Quỹ (nộp Quỹ gốc)
Thu từ ủng hộ trực tiếp cho Hoạt động
Thu lãi ngân hàng tk Quỹ gốc (nộp Quỹ Lưu
Động)
Thành viên đóng góp Quỹ Gốc Ban Ấn Tống
Thu lãi ngân hàng tk Quỹ gốc BAT (nộp Quỹ Lưu
Động BAT)
Thu QLĐBAT khác (nộp Quỹ Lưu Động BAT)
Thu lãi ngân hàng TK Quỹ Phòng Tranh (nộp Quỹ
Phòng Tranh)
Thu tiệc buffet chay gây Qũy C83
Thu quản lý quỹ
Thu đóng góp Chi phí quản lý Quỹ
Lợi nhuận hàng quần áo
Lợi nhuận phòng vé
CHI TRONG KỲ
Chi hoạt động quỹ
Tặng quà từ thiện
Xây dựng Cơ sở vật chất
Cứu trợ thiên tai khẩn cấp
Hỗ trợ khám chữa bệnh (TTYK Phước An)
Ấn tống Kinh sách
Trao học bổng
Tổ chức khóa tu
Quỹ Đời Sống Tăng Ni Học Viện PGVN - Cúng
dường trai phạn

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
III
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

36

| CHÙA GIÁC NGỘ - QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Trong đó
Tiền mặt (VNĐ) Tiền gửi (VNĐ)
19.505.794.872
14.149.454.000
510.357.500
4.392.602.372
24.445.000
428.936.000

Mã
số

Tổng số (VNĐ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

19.505.794.872
14.149.454.000
510.357.500
4.392.602.372
24.445.000
428.936.000
26.277.665.791 22.391.685.976
25.645.958.791 21.759.978.976
1.311.314.579
21.414.008.976 21.414.008.976
1.047.684.000

13
14

1.152.697.600
355.078.636

15
16

23.170.000
19.205.000

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

3.885.979.815
3.885.979.815
1.311.314.579
1.047.684.000
1.152.697.600
355.078.636

23.170.000

322.800.000
322.800.000
631.707.000
631.707.000
587.630.649
587.630.649
23.890.500
23.890.500
20.185.851
20.185.851
23.506.342.575 23.506.342.575
22.874.635.575 22.874.635.575
2.306.412.000
2.306.412.000
3.476.094.000
3.476.094.000
3.632.048.000
3.632.048.000
2.803.278.000
2.803.278.000
1.880.880.000
1.880.880.000
2.280.518.000
2.280.518.000
681.797.600
681.797.600
5.302.710.000
5.302.710.000

19.205.000

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
IV
1
2
3
4
5

Chi Phòng tranh (trích QLĐ)
Chi Hội thảo (trích QLĐ)
Chi điều chuyển (GT2->Chùa)
Chi Ban Ấn Tống (trích QLĐ BAT)
Chi tiệc buffet chay gây Qũy C83
Chi quản lý quỹ
Công cụ làm việc
Lương + thưởng
BHYT
Đồng Phục
Đào tạo
Phần mềm quản lý Quỹ
Văn phòng phẩm
Khác
DƯ QUỸ
Dư Quỹ gốc
Dư Quỹ Lưu Động
Dư Quỹ gốc Ban Ấn Tống
Dư Quỹ Lưu Động Ban Ấn Tống
Dư Quỹ Phòng Tranh

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

6
7

Dư hoạt động C83 (triển khai 2017)
Dư quản lý quỹ

52
53

2.210.000
38.000.000
6.570.000
392.892.175
71.225.800
631.707.000
99.613.000
398.581.000
3.383.000
4.510.000
4.000.000
89.600.000
5.556.000
26.464.000
22.277.118.088
15.908.909.579
561.532.876
5.545.299.972
9.801.461
đã chuyển vào
Quỹ gốc
251.574.200
-

2.210.000
38.000.000
6.570.000
392.892.175
71.225.800
631.707.000
99.613.000
398.581.000
3.383.000
4.510.000
4.000.000
89.600.000
5.556.000
26.464.000
251.574.200

22.025.543.888
15.908.909.579
561.532.876
5.545.299.972
9.801.461

251.574.200

GHI CHÚ:
46 =[1]+[8]-[22]
47 =[2]+[10]+[6]+[15]
48 =[3]+[11]+[12]- [24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34]
49 =[4]+[13]
50 =[5]+[14]+[15]-[35]
51 =chuyển Qũy gốc
52 =[17]-[52]
53 =[18]-[37]
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BÁO CÁO PHÒNG VÉ

Đ

ạo Phật ngày nay
càng ngày càng phát
triển khắp mọi miền
đất nước. Như một xu hướng
tất yếu quý Tăng Ni cần du hành
thường xuyên bằng đường hàng
không để đáp ứng kịp thời các
Phật sự ở những nơi xa xôi. Do
đó, phòng vé Đạo Phật Ngày
Nay - phòng vé phi lợi nhuận

Tháng Tháng Tháng Tháng
1
2
3
4
Số vé bán 153
178
168
293
được

N

ra đời với mục đích hỗ trợ quý
Tăng Ni tiết kiệm chi phí tối đa
trên con đường hoằng pháp.
Trong năm 2016 vừa qua,
chúng tôi đã giúp đỡ cho 2.058
lượt di chuyển bằng đường hàng
không cho quý Tăng Ni gần xa,
cũng như hỗ trợ đặt vé cho các
hoạt động từ thiện và cứu trợ
khẩn cấp của Quỹ để có thể
Tháng
5
130

Tháng
6
121

Tháng
7
124

Tháng
8
190

đến kịp thời với nạn nhân vùng
bão lũ. Phòng vé Đạo Phật Ngày
Nay vô cùng hoan hỉ được đóng
góp một phần công sức trên
bước đường hoằng pháp của quý
Tăng Ni .
Kính chúc quý Tăng Ni ngày
càng thực hiện được nhiều Phật
sự và đem ánh sáng từ bi - trí tuệ
đến mọi người.

Tháng
9
107

Tháng
10
152

Tháng
11
190

Tháng Tổng số vé
12
bán được
252
2058

BÁO CÁO CHI PHÍ QUẢN LÝ QUỸ

N

hằm đáp ứng nhu cầu
phát triển nhanh chóng
của tổ chức, Quỹ Đạo
Phật Ngày Nay cần có những
nhân sự làm việc thường xuyên
để các công tác Phật sự và thiện
sự không bị gián đoạn. Trong

gian. Tất cả chi phí vận hành
Quỹ trong năm 2016 gần 632
triệu đồng, chi phí này do Phật
tử Giác Thanh Nhã - Phó Chủ
tịch Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
phát tâm chi trả.

Chi phí nhân sự
Chi phí công cụ làm việc
Chi phí khác

5%
30%
65%

38

năm 2016 vừa qua, Quỹ đã
tuyển dụng thêm nhiều vị trí
như kế toán - kho, phòng chăm
sóc thành viên - phụng sự viên,
phòng truyền thông, ban ấn
tống, v.v... Hiện tại Quỹ đang có
tám nhân sự làm việc toàn thời
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Chi phí nhân sự
Chi phí công cụ làm việc
Chi phí khác
Tổng

410.474.000 VNĐ
189.213.000 VNĐ
32.020.000 VNĐ
631.707.000 VNĐ

PHẦN VII

THAM GIA
QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THAM GIA QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay mang tình thương đến với mọi người.
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.

CÁC LOẠI HÌNH THÀNH VIÊN ĐÓNG GÓP TÌNH TÀI
Loại Hình Thành Viên
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
1. Thành viên trọn đời
100.000.000 VNĐ
2. Thành viên bảo trợ
20.000.000 VNĐ
3. Thành viên bảo an
10.000.000 VNĐ
4. Thành viên thường niên
1.000.000 VNĐ
5. Thành viên tùy hỷ
Tùy hỷ: ..........

Ban Ấn Tống ĐPNN
50.000.000 VNĐ
10.000.000 VNĐ
5.000.000 VNĐ
500.000 VNĐ
Tùy hỷ: ..........

CHỌN HÌNH THỨC ĐÓNG GÓP:
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 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

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
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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: (08) 6684 9455 • Di động: 096 789 3766
Email: quydaophatngaynay@gmail.com • Website: www.quydaophatngaynay.com
Facebook: www.facebook.com/qttdpnn

40
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP QUỸ ĐPNN
Mã
Số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
90
147
155
164

Ngày tham
gia
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
2013
1/4/14
6/24/2014
1/7/2014

Họ tên
TT Thích Nhật Từ
Nguyễn Tu Mi - Phạm Thị Hồng
Nguyễn Thị Ba - Trần Sú Há
Nguyễn Thị Thắm
Nguyễn Thị Song
Nguyễn Thị Vinh
Vũ Thị Liên
Đoàn Thị Phượng
Bùi Thị Thu Thủy
Giác Thanh Nhàn
Nguyễn Ngọc Hà
Quỹ Khách Hàng Kim Kim Ngân
Mai Hoàng
Trần Thị Mỹ Đức
Hải Hạnh - Giác Định
Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Bảo Vương
Bùi Thị Trúc Quỳnh
Đỗ Quốc Bảo
Trần Kiết Linh
Trần Kiết Trân
Nguyễn Tuấn Minh
Nguyễn Mỹ Hạnh
Nguyễn Hiếu Hạnh
Đỗ Thiện Tài
Đỗ Thanh Xuân
Nguyễn Thị Dửng
Gia đình BÌnh An
Công Ty Thép Primasteel
Nguyễn Thị Thúy Hà
Châu và Thành
Tôn Nữ Quỳnh Giao
Nguyễn Thị Yến
Nguyễn Tuyết Thảo

Pháp danh

Diệu Ngọc - Thiện Lộc
Giác Thanh Nhã
Giác Thanh Sa
Giác Thanh Vi
Giác Hạnh Hoa
Giác Tâm Hạnh
Huệ Thủy
Diệu Phương

Giác Cát Tường

Giác Từ Bi

Huệ Châu
Giác Thanh Đức
Giác Thanh Tâm

Chơn Tịnh An

Hoa Đức
Giác Như Ngọc
Giác Diệu Thanh

Tịnh tài (VNĐ)
450.000.000
400.000.000
400.000.000
510.000.000
400.000.000
300.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
550.000.000
210.000.000
210.000.000
210.000.000
210.000.000
210.000.000
210.000.000
210.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
210.000.000
200.000.000
100.000.000
100.100.000

Loại hình
Thành viên

TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRỌN ĐỜI QUỸ ĐPNN
Mã
Số
299
318
335
340
341
365
366
367
368
426
442
449
476
524
623
648
649
719
752
773
775
852
856
875
885
1157
1201
1214
1520

Ngày tham
gia
2014
2014
25/9/14
24/10/2014
24/10/2014
2014
2014
2014
2014
14/12/2014
29/12/14
9/1/2015
2/2/2015
2015
26/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
8/5/2015
2015
2015
3/8/2015
27/8/2015
28/9/2015
27/11/2015
20/11/2015
28/4/2016
6/30/2016
26/07/2016
12/30/2016

Họ tên

Pháp danh

Cao Thị Mộng Giao
Nguyễn Thị Xuân Liễu
Giác Diệu Thọ
Ngô Chu Ánh Tuyết
Chơn Diệu Viên
Nguyễn Minh Phúc
Lư Nữ
Bùi Văn Cảnh
GĐ Lê Thị Phương
Đặng Văn Thiện
Giác Thanh Hà
XCK -Tân Bình
Le Thi Thu Huong
Hoi Phuong Su Xa Hoi USA
TT Truong CD Mua VN
Huỳnh Văn Phi PD Khánh Lạc
Nguyễn Phương Thức
Nguyên Hảo
Nguyên Thi
Quảng Hiển
Nguyễn Đức Nhuận
Nguyễn Tấn Nghiêm
Nguyễn Quốc Huy
GĐPT Phạm Xuân Hùng + Đỗ Thị Phương Hoa
Đặng Thị Mỹ Phương
Nguyễn Kim Phụng PD Diệu Ba
Phùng Đông Khôi
Nguyên Trường (Úc Châu)
Phạm Thị Hội (Sư Cô Diệu An)
Lâm Hoàng Lộc
Phan Thanh Phong
Huệ Cảnh

Loại hình

Tịnh tài (VNĐ) Thành viên
160.000.000 TV trọn đời
100.000.000 TV trọn đời
200.000.000 TV trọn đời
100.000.000 TV trọn đời
100.000.000 TV trọn đời
100.000.000 TV trọn đời
200.000.000 TV trọn đời
100.000.000 TV trọn đời
827.000.000 TV trọn đời
100.000.000 TV trọn đời
1.000.000.000 TV trọn đời
100.000.000 TV trọn đời
150.000.000 TV trọn đời
100.000.000 TV trọn đời
100.000.000 TV trọn đời
108.250.000 TV trọn đời
108.250.000 TV trọn đời
100.000.000 TV trọn đời
100.000.000 TV trọn đời
165.000.000 TV trọn đời
140.000.000 TV trọn đời
100.000.000 TV trọn đời
100.000.000 TV trọn đời
113.050.000 TV trọn đời
100.000.000 TV trọn đời
100.000.000 TV trọn đời
100.000.000 TV trọn đời
100.000.000 TV trọn đời
150.000.000 TV trọn đời

Kính mời Quý vị xem thêm danh sách thành viên bảo trợ, bảo an, thường niên và tùy hỉ trên
website: www.quydaophatngaynay.com
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP BAN ẤN TỐNG
Mã số Ngày tham gia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014

Họ tên
Chị Cúc - Anh Danh (Thanh Danh)
GĐPT Mi Hồng
Kim Sen Mười
Nguyễn Thị Vinh
Nguyễn Thị Thắm
Nguyễn Thị Song
Phạm Thị Kim Ngân
Chanra
GĐPT An Lạc
Tôn Nữ Quỳnh Giao
Nguyễn Thị Thúy Hà
Dương Ngọc Thư
Công ty Thép Prima Steel
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Lê Quốc Dương
Chơn Tịnh An
Lương Nguyễn Hùng Huy
GĐPT Xuân Thu
Nguyễn Thị Kim Liên
Chân Kiến Bạch Lan
Võ Quang Huệ
GĐ Tòng Gọn
GĐ Thủy Vân
Đặng Kim Yến
Đặng Kim Phụng
Nguyễn Thị Xuân Liễu
Cao Thị Mộng Giao
Nguyễn Tấn Nghiêm
Trần Thị Thanh Nguyên
Trần Bích Phương
Bùi Thị Trúc Quỳnh
Bùi Thị Thu Nga
Đỗ Phương Thảo
Nông Thị Thanh Vân

Pháp danh

Giác Thanh Vi
Giác Thanh Nhã
Giác Thanh Sa
Giác Thanh Hà

Giác Như Ngọc
Hoa Đức
Diệu Thiện

Diệu Trì
Minh Tâm

Giác Hạnh Đức
Giác Hạnh Thanh
Giác Diệu Thọ

Giác Từ Bi
Giác Liên Hoa
Trúc Tuệ
Diệu Tuyết

Tịnh tài
200.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
51.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.500.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
60.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000

Loại hình
thành viên
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP BAN ẤN TỐNG
(tiếp theo)
Mã số Ngày tham gia
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
29/11/2014
9/6/2014
9/9/2014

Họ tên
Nông Thị Hồng Nhung
Hải Hạnh và Giác Định
Lê Thị Phương
Trần Nguyễn Bảo Ngọc
Phan Thị Phương Trang
Đoàn Thị Phượng
Chánh Minh Tâm & Chân Phúc Bảo
Nguyễn Hùng Phi
Phật Tử Tuyết
Ho Thi Hong Nhat

Pháp danh

Tịnh tài

Diệu Hồng

50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
70.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
52.700.000

Giác Phúc Hải
Giác Tâm Hạnh

Loại hình
thành viên
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập
TV sáng lập

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRỌN ĐỜI BAN ẤN TỐNG
Mã số Ngày tham gia
2101
2276
2278
2339
2358
2364
4836
4837
4838
4839
4840
5447
6238

10/12/14
22/1/2015
30/01/2015
27/8/2015
29/1/2015
29/1/2015
15/3/16
15/3/16
15/3/16
15/3/16
15/3/16
8/28/2016
12/30/2016

Họ tên
Nguyen Thi Hong Loan - Cac Phật Tử Mien Bac
Nguyễn Phương Thức
Lê Thị Xuân Mai
GĐ Phạm Xuân Hùng + Đỗ Thị Phương Hoa
Bùi Văn Cảnh
GĐ Diệu Phúc Và Thiên Minh
Thiều Phú Hậu
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Phương Nga
Nguyễn Xuân Phương Nam
Lê Đình Thanh
Phạm Trần Minh Hoàng
Phan Thanh Phong

website: www.quydaophatngaynay.com
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Pháp danh
Ngộ Trí Minh

Giác Hạnh Phúc
Giác Bảo Nguyệt
Ngộ Phúc Thông
Ngộ Vương Tuấn
Huệ Cảnh

Tịnh tài
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
52.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000

Loại hình
thành viên
TV trọn đời
TV trọn đời
TV trọn đời
TV trọn đời
TV trọn đời
TV trọn đời
TV trọn đời
TV trọn đời
TV trọn đời
TV trọn đời
TV trọn đời
TV trọn đời
TV trọn đời

