
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Kính gởi Thầy, quí huynh tỷ và thân hữu  

Từ thiện nhân mùa Phật Đản Phật Lịch 2556 đã được sự gíup sức cuả chị Thu và nhóm 

thân hữu đồng nghiệp ở Vĩnh Long, và cô Huề là cư sỹ và bạn đạo ở Huế thực hiện 

dùm cho Hội Khí Công Y Đạo Toronto xong vào ngày 5 tháng 5/2012.  

Xin mời tất cả quí vị vào  xem những hình ảnh tặng phát quà cho bạn nghèo, khuyết 

tật và học sinh mồ côi tại Huế, Sóc Trăng và Hậu Giang. Và xin cảm ơn đến những 

tấm lòng từ bi , đã hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp cùng nhau hùn phước  giúp đở 
được một phần nào nhỏ nhoi ,đến những hoàn cảnh còn khốn khó, bệnh tật thiếu 

thốn ...ở quê nhà được no ấm tạm đủ đầy trong  mùa Phật Đản Sinh năm nay. 

Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 

 

  



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

                                 

Kính thưa THẦY.                                    
Kính thưa quý thân hữu HỘI KHÍ CÔNG Y ĐẠO TÔ RON TÔ. 

   

Hướng về ngày Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch  2556 tại quê nhà , Nhóm Hướng Thiện Huế 

đã thành kính thiết lễ cúng dường lên Đức Từ Phụ bằng những việc thiện cụ thể như 
sau : 

             

1/ Ngày 30/4/2012(10/4/NT), ra Quãng Điền tặng quà cho 100 hộ nghèo , hầu hết là 

bệnh tật lâu năm , trong đó có 50 em nhỏ khuyết tật (xin xem danh sách đính 

kèm).Cũng xin nói thêm là toàn huyện Quãng Điền có gần 400 em khuyết tật như 
trên. 

Mỗi phần quà gồm 10kg , dầu ăn , đường , vị tinh, vị tâm, riêng các em nhỏ thì sữa 

thay vị tinh..  

Trị giá mỗi phần quà là 200000$. 
               

Cùng ngày , cũng tại Hội trường chùa Quãng Phước, Nhóm thay mặt Hội trao quà đến 

40 em Hoc Sinh  mồ côi tại huyện nhà,mỗi phần quà tri giá 100000$ gồm dụng cụ học 

tập, sữa, áo quần mới. 
             

2/ Ngày 4/5/2012(14/4/NT) Nhóm tiếp tục trao quà đến 60 hộ nghèo ( người già 

neo đơn, tàn tật, quả phụ đông con nhỏ, người lao động như xe đạp thồ, làm thuê. 

lượm ve chai..) và 10 em hoc sinh mồ côi .  Tất cả đều ở Huế và phụ cân. số quà như 
trên. 

             

3/ Cũng như năm trước, năm này Hội vẫn ưu ái đến cac em mắc bệnh nan y như ung 

thư và bệnh nan y  khác    ở bệnh viện TƯHuế với số lượng là 50 em   , mỗi phần quà 

gồm sữa , bánh, đường, trị giá là 100000$ . 
           

4/Tổng chi thu: 

              

Nhóm nhận được : 2050 ca.2080 = 42640000$. 
              

Chi:     160 hộ nghèo .200000$ = 32000000$. 

           100 học sinh mồ côi và khoa nhi.100000$= 10.000.000$. 

           Phụ phí( xe chuyên chở  phẩm vật) 400000$. 
           Quý bác , quý anh chị trong Nhóm di chuyển bằng hon da tự túc. 

           Tổng chi:  42.400.000$ 

 

Còn thừa:  240000$. 

         
  



Kính thưa thầy,        

Kính thưa quý thân hữu. 

 

Chúng tôi biết rằng giờ phút này Thầy không hiên diện bên cạnh quý thân hữu , bên 
cạnh chúng tôi bằng hình hài    nhưng thầy vẫn luôn có mặt trong mỗi chúng ta, trong 

những việc mà chúng ta hướng về Chân Thiện Mỹ, cụ thể là trong việc thiện mà quý vị 

đã và đang chia sẻ với chúng tôi trong ngày Đại lễ Phật Đản năm nay.. 

Và 160 Hộ nghèo hầu hết là tật bệnh,cùng 50 cháu đang nửa sống nửa chết , đang 
từng phút âu lo bao trùm những người cha , người mẹ tuổi đời trên dưới 50!!! , và 

hạnh phúc hơn các cháu khoa nhi là 50 em hoc sinh , còn được may mắn đến trường 

nhưng các em lai thiếu tình thương của đấng sanh thành Tất cả như đang nắm tay 

nhau, cùng Nhóm Hướng Thiện Huế hoà lời ca ; 
                                        

Cảm tạ ƠN TRÊN.                                       

Cảm tạ  ĐỜI.                                        

Cảm tạ THẦY.                                       

Cảm tạ NGƯỜI.                                        
Cảm tạ  quý THÂN HỮU HỘI KHÍ CÔNG Y ĐẠO TÔ RÔN TÔ. 

                            

Tất cả đã cho chúng tôi niềm an lạc không những bằng những món quà xuất phát từ 

thân tâm thanh tinh của quý vị mà còn gói ghém cả tấm lòng của quý vị trong ngày 
PHẬT ĐẢN SANH Phật Lich 2556 . 

        

Lời cuối: 

Nhóm Hương Thiện Huế Kính cầu nguyện Thầy Pháp thể khương an. 
Kính chúc quý thân hữu  cùng thân quyến vô lượng an lạc , bồ đề tâm kiên cố. 

Riêng với chị Mai, hết lòng biết ơn chị , không biết nói gì hơn chị Mai ạ. Mong chị giữ 

gìn sức khoẻ để tiếp tụclà gạch nối  dem nguồn vui đến cho mọi người. 

 

Trân trọng. 
Đại diện Nhóm Hướng Thiện Huế. 

Hồ thị Thái Huề. 
  

 

  



 

 

 

 



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

 

 



 



 

 



 

 

 

1/Trần Đức Nguyên                         $50 

2/Lý Yến Khanh                              $100 

3/Doãn Thông và chị Loan               $200 

4/Trần Đức Sum                              $20 

5/Lý Yến Đoan                                $100 

6/Mã Anh                                       $100 

7/Lý Kiệt                                         $100 

8/Nguyễn Thanh Loan                      $200 

9/Thầy Đỗ Đức Ngọc                        $300 

10/Nguyễn Khaỉ Hoàng                     $500 

11/Buì Văn Thọ                               $100 

12/Nguyễn Minh Nguyệt -Ty Soo       $500 

13/Hoa Thiện -Jimmy Trần               $500 

14/Nguyễn Minh Hằng                       $20 

15/Nguyễn Văn Tuấn                        $20 

16/Trần Baỏ Quốc                            $20 

17/Sick Ngin Chhay                          $10 

18/Fony Ming Chhay                         $10 

19/Nguyễn Thị Lý                             $20 

20/Lê Thuỷ                                      $10 

21/Trương Vinh                               $10 

22/Lê Văn Hoà                                 $20 

23/Trương Phước                             $10 

24/Trương Kim                                $10 

25/Anh Thành (gia đình chú Châu)    $20 

26/Tran Mến (chú Châu)                  $180 

27/Trần thị Lam Giang                     $15 

28/Phan thị Diệu                             $15 

29/Cao Kiến Nghiệp                         $20 

30/Tạ thị Loí                                   $20 

31/Tâm - Na - Trang                       $30 

32/Gia đình Quách thị Ngọc              $50 Cad   (San Fran. US)  

33/Gia đình Trịnh Văn Tư                 $50 

35/Nguyễn Thị Nghiã                        $20 

36/Gia đình Mai -Dũng                    $100 

37/Pháp Đức -Hoa Minh                   $650 

Tổng công                         $4100 

Trân INT'L General Express Inc. đả đóng góp 46$ dịch vụ phí chuyễn tiền về VN, để hùn phước cho muà 

Phật Đản này. 


