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Thuở còn tại thế, đức Phật có dạy rằng: “Rộng 
lượng bố thí và tạo nghiệp chân chánh là 
phúc lành tối thượng”. Trên tinh thần làm 
theo lời Phật dạy, chư Tôn đức lãnh đạo 

cũng như tất cả các miền tịnh xá trực thuộc 6 giáo 
đoàn hệ phái Khất Sĩ đã tích cực trong phong trào từ 
thiện trong nhiều năm qua. Quý Ngài cũng thường 
dạy rằng, trong những việc làm từ thiện hay bố thí, 
ngoài việc chia sẽ những món quà vật chất thiết yếu 
cho đời sống, cũng nên có những lời an ủi, động viên 
để người nhận cảm thấy được ấm lòng, đó cũng chính 
là động lực giúp họ vượt qua nỗi bất an, khó khăn, 
khổ đau từ những mất mát. Còn đối với hàng đệ tử 
chúng tôi, mỗi lần được theo quý Ngài đi làm công 
tác từ thiện là mỗi lần trong lòng chúng tôi đọng lại 
nhiều kỷ niệm, ấn tượng khó phai. Lòng yêu thương, 
niềm cảm thông trong lòng chúng tôi lại tăng dần 
lên theo mỗi chuyến đi. Chúng tôi xin được chia sẽ 
những thông tin, hình ảnh ở những nơi mà đoàn từ 
thiện Hệ phái có dịp ghé đến, để người đọc có dịp 
hiểu thêm về mối trăn trở của những người làm từ 
thiện, cũng như thêm sự cảm thông cho những con 
người bất hạnh; những mảnh đời khốn khó; những 
số phận bi thương nơi miền thiên tai, lũ lụt… 

Sau đây chúng tôi xin điểm lại những công tác từ 
thiện của các miền tịnh xá thuộc 6 giáo đoàn hệ phái 
Khất Sĩ trong sáu tháng cuối năm 2010 như sau:

Giáo đoàn I: 
- Tháng 7 năm Canh Dần, đoàn từ thiện Giáo đoàn 
trao tặng 500 phần quà, kèm theo tiền mặt cho 500 
hộ đồng bào nghèo và mù tại huyện Vĩnh Châu, Sóc 
Trăng: 2.850.000.000đ.
- Tháng 9 năm Canh Dần, đoàn từ thiện Giáo đoàn 
trao tặng 253 phần quà, kèm theo tiền mặt cho 253 
hộ đồng bào nghèo tại thị trấn Núi Sập - Thoại Sơn - 
An Giang: 57.000.000đ. 
- Tháng 10 năm Canh Dần đoàn từ thiện Giáo đoàn 
trao tặng 250 phần quà, kèm theo tiền mặt cho 250 
hộ đồng bào nghèo tại xã Bình Mỹ - Châu Phú - An 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 
Công tác từ thiện các Giáo Đoàn Hệ phái Khất Sĩ  

sáu tháng cuối năm Canh Dần, 2010
TT. MINH LỘC

Hoạt động từ thiện của Giáo đoàn 4 - ảnh: TT. Minh Lộc
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Giang: 176.000.000đ.
- Tịnh xá Ngọc Viên (Vĩnh Long) trao tặng 100 phần 
quà, kèm theo tiền mặt cho 100 hộ đồng bào nghèo: 
20.000.000đ. 
- Tịnh xá Ngọc Huệ (Tiền Giang) trao tặng 100 phần 
quà, kèm theo tiền mặt cho 100 hộ đồng bào nghèo: 
13.000.000đ.
- Tịnh xá Ngọc Thành (Long An) trao tặng 100 phần 
quà, kèm theo tiền mặt cho 100 hộ đồng bào nghèo: 
13.000.000đ.
- Tịnh xá Ngọc Trung (Cần Thơ) tổ chức phát thuốc 
miễn phí cho đồng bào nghèo: 30.000.000đ.
TT. Giác Đăng (trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung - Thốt 
Nốt - Cần Thơ) ủy lạo đồng bào lũ lụt miền Trung: 
300.000.000đ.
Đoàn từ thiện Giáo đoàn tặng quà kèm theo tiền 
mặt cho bệnh nhân lao tại Bệnh viện tỉnh Long An: 
15.000.000đ. 
Đoàn từ thiện Giáo đoàn tặng quà, kèm theo tiền 
mặt cho người già và trẻ em khuyết tật tại Long An: 
10.000.000đ. 
Tổng cộng: 3.484.000.000đ (ba tỷ bốn trăm tám mươi 
bốn triệu đồng). 

Giáo đoàn II: 
- Ngày 30 /10 / 2010, ĐĐ. Giác Ngạn và đoàn Phúc 
Thiện (Tịnh Xá Ngọc Giáng, TP. Đà Nẵng) cứu trợ 
đồng bào bị thiên tai ở thôn Quyết Tiến, xã Hàm 
Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình: 410 phần 
quà và tiền mặt trị giá mỗi phần 300.000đ. Bên cạnh 
đó, đoàn tặng cho 3 hộ gia đình có người chết, 5 hộ 
có người bị thương với số tiền 9.500.000đ. Tổng giá 
trị chuyến đi là 132.500.000đ (một trăm ba mươi hai 
triệu năm trăm ngàn đồng).

- Từ ngày 6 – 8 / 11 / 2010, TT. Giác Sơn trụ trì Tịnh Xá 
Ngọc Thiện (Thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, 
Bình Thuận) cứu trợ 200 phần quà ở xã Mai Thủy, tỉnh 
Quảng Bình và 200 phần quà ở tỉnh Phú Yên. Tổng giá 
trị của chuyến cứu trợ là 90.000.000đ (chín mươi triệu 
đồng). 
- Ngày 14/11/2010,  TT. Giác Sơn dẫn đoàn đến TX. 
Ngọc Thuận, phường Đạo Long, TP. Phan Rang, tỉnh 
Ninh Thuận phát 200 phần quà và tiền mặt. Tổng trị 
giá: 40.000.000đ. 
- Ngày 29- 30/11/2010, Tịnh xá Ngọc Đăng (TP. HCM) 
kết hợp TX. Ngọc Hà (TP. Đông Hà) phát 250 phần 
quà cho các hộ gia đình ở thôn Lệ Xuyên, thôn An 
Phú huyện Triệu Phong và các thôn Phú Kinh, xã An 
Nhơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tổng trị giá: 
45.000.000đ (bốn mươi lăm triệu đồng).
 - Ngày 28/12/2010, đoàn Phúc Thiện (TX. Ngọc 
Giáng, Đà Nẵng) tặng quà cho đồng bào nghèo ở 
xã Trhy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam 230 phần 
quà  và tiền mặt. Trị giá 60.000.000đ (sáu m ươi triệu 
đồng
Tổng cộng: 367.500.000 đ (ba trăm sáu mươi bảy 
triệu năm trăm ngàn đồng). 

Giáo đoàn III: 
Tháng 7 năm Canh Dần, Tịnh xá Ngọc Quang (Ban 
Mê Thuột, Dak Lak) ủy lạo đồng bào nghèo tại địa 
phương: 220.000.000đ.
Ngày 27/7/ 2010, Tịnh xá Ngọc Phú (Tuy Hoà, 
Phú Yên) ủy đạo đồng bào nghèo tại địa phương: 
20.000.000đ.
Ngày 12, 13, 14 và 15 tháng 7 năm Canh Dần, Tịnh 
xá Ngọc Sơn (Tuy Phước, Bình Định) trao tặng 1.000 
phần quà nhân dịp lễ Vu lan cho đồng bào nghèo tại 
địa phương: 100.000.000đ 
Tháng 9 năm Canh Dần, Tịnh xá Ngọc Phúc (Pleiku, 
Gia Lai) cứu trợ đồng bào miền Trung lũ lụt: 
270.000.000đ.
Tháng 10 năm Canh Dần, Tịnh xá Ngọc Sơn (Tuy 
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Phước, Bình Định) tổ chức 2 lần cứu trợ 200 phần quà 
cho đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung: 20.000.000đ.
Tổng cộng: 630.000.000đ (sáu trăm ba mươi triệu đồng).

Giáo đoàn IV:  (Tịnh xá Trung Tâm, Q. Bình Thạnh 
và các Tịnh xá Ni thực thuộc Phân đoàn Ni trưởng 
Ngân Liên và Ni trưởng Trí Liên):
Ngày 4 tháng 7 năm Canh Dần trao tặng 250 phần 
quà cho đồng bào nghèo tại Tịnh xá Mộc Chơn 
(Tiền Giang): 32.500.000đ.
Ngày 9 tháng 7 năm Canh Dần:
Trao tặng 1 căn nhà Tình Thương quận Bình Thạnh: 
15.000.000đ.
Ủng hộ quỹ vì người nghèo & học bổng  F5, Q. Bình 
Thạnh: 6.500.000đ.
Ngày 16 tháng 7 năm Canh Dần trao tặng 210 phần 
quà cho 100 người mù và 110 người bị nhiễm chất độc 
màu da cam tại Tân Hiệp, Tiền Giang: 63.000.000đ.
Ngày 11 tháng 8 năm Canh Dần trao tặng quà Tết 
Trung Thu cho các em thiếu nhi.
Trao tặng 400 phần quà tại Mađagoui - Đạ Haoai 
(Lâm Đồng).
Trao tặng 2.600 phần cho huyện Hàm Thuận Bắc 
(Bình Thuận) gồm: 
Xã La Dạ: 1200 phần  
Xã Đông Giang: 1000 phần  
Xã Đông Tiến: 400 phần    
Tổng trị giá 3.000 phần quà: 180.000.000đ.
Ngày 2, 3, 4 và 5 tháng 9 năm Canh Dần trao tặng 
1170 phần quà cho bệnh nhân tại các trại phong 
thuộc tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Đà 
Nẵng.
Trại phong tỉnh Đăk Lăk: 200 phần.                                                                    
Trại phong Pleiku (Gia Lai): 270 phần.
Trại phong tỉnh Kon Tum: 200 phần.
Trại phong Quy Hòa (Bình Định): 300 phần.
Trại phong Hòa Vân (TP. Đà Nẵng): 200 phần.
Tổng trị giá 1170 phần quà: 1.307.360.000đ.
 27 / 9 Canh Dần cứu trợ 1800 phần cho đồng bào lũ 
lụt tỉnh Hà Tĩnh.
Huyện Cẩm Xuyên: xã Cẩm Thanh, xã Cẩm Duệ.
Huyện Thạch Hà: xã Thạch Kênh, xã Thạch Liên.
Huyện Can Lộc: xã Tùng Lộc, xã Phước Lộc, xã 
Can Lộc.
Huyện Đức Thọ: xã Đức Dũng. 
Tổng giá trị 1800 phần quà: 900.000.000đ.
Ngày 28 tháng 9 năm Canh Dần cứu trợ 1000 phần 
cho đồng bào lũ lụt tỉnh Nghệ An.
Huyện Hưng Nguyên: xã Hưng Châu, xã Hưng Phú, 
xã Hưng Khánh. 

Huyện Nghi Lộc: xã Nghi Kiều, xã Nghi Lâm. 
Tổng giá trị 1000 phần quà: 500.000.000đ.
Ngày 11 tháng 10 năm Canh Dần cứu trợ 1000 phần 
cho đồng bào lũ lụt tỉnh Ninh Thuận.
Huyện Ninh Phước: xã Phước Thuận, xã An Hải.
TP. Phan Rang: Phường Đạo Long. 
Tổng giá trị 1000 phần quà: 400.000.000đ.
Ngày 11 tháng 10 năm Canh Dần cứu trợ 500 phần 
cho đồng bào lũ lụt tỉnh Khánh Hòa.
Thị xã Cam Ranh: Phường Cam Nghĩa
Huyện Khánh Sơn
Tổng giá trị 500 phần quà: 200.000.000đ.
 Mùng 1 và mùng 2 tháng 11 năm Canh Dần cứu trợ 
1200 phần cho đồng bào lũ lụt tỉnh Phú Yên và 
Bình Định.
Tỉnh Phú Yên: 500 phần 
Tỉnh Bình Định: 700 phần
Tổng giá trị 1200 phần quà: 480.000.000đ. 
Tổng Cộng: 4.084.360.000đ (bốn tỷ không trăm tám 
mươi bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng). 

Giáo đoàn V:
Tháng 7 năm Canh Dần đoàn từ thiện Giáo đoàn tặng 
quà Vu Lan cho đồng bào nghèo: 80.000.000đ.
Đoàn từ thiện Giáo đoàn trao tặng nhà tình thương 
cho đồng bào nghèo: 45.000.000đ.
Ủy lạo đồng bào bão lụt Hà Tĩnh, Nghệ An: 
450.000.000đ.
Ủy lạo đồng bào bão lụt Phan Rang, Cam Ranh – 
Khánh Hòa: 100.000.000đ.
Ủy lạo đồng bào bão lụt tỉnh Bình Định: 
250.000.000đ.
Tổng cộng: 925.000.000đ (chín trăm hai mươi lăm 
triệu đồng). 

Giáo đoàn VI (Tịnh xá Lộc Uyển)
Ngày 10/7/2010 thăm & nấu ăn tại trại trẻ mồ côi xã 
Nhị Bình - Châu Thành -  Tiền Giang: 6.000.000đ.
Ngày 19/7/2010 trao tặng 1 căn nhà tình thương tại xã 
Thạnh Tây - Tân Biên - Tây Ninh: 25.000.000đ.
Ngày 17/8/2010 trao tặng 800 phần quà và khám 
bệnh cho đồng bào xã Hưng Lợi - Thạnh Trị - Sóc 
Trăng: 50.000.000đ.
Ngày 2/9/2010 trao tặng 200 phần quà và khám bệnh 
cho đồng bào xã Thạnh Tây - Tân Biên - Tây Ninh: 
30.000.000đ.
Ngày 5/9/2010 thăm & nấu ăn tại trại thương 
binh xã hội xã Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang: 
13.000.000đ.
Ngày 18/9/2010 đoàn trao tặng 400 phần quà cho 
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đồng bào thị trấn xã Chư Sê -  Chư Krông - Gia Lai: 
160.000.000đ. 
Ngày 13/10/2010 trao tặng 300 phần quà cho đồng 
bào thị trấn Vĩnh Châu - An Giang: 75.000.000đ. 
Ngày 10/7/2010 thăm & nấu ăn tại trung tâm xã 
hội xã Tóc Tiên - Tân Thành - Bà Rịa – Vũng Tàu: 
20.000.000đ.
Ngày 20 tháng 8 năm Canh Dần, cứu trợ tại tỉnh Quảng 
Trị và Quảng Bình 800 phần quà: 240.000.000đ. 
Ngày 28 tháng 9 năm Canh Dần, trao tặng 1 căn nhà 
tình thương tại Tân Biên - Tây Ninh: 50.000.000đ.
Ngày 2 tháng 11 năm Canh Dần, trao tặng 2 căn nhà 
tình thương: 30.000.000đ.
Ngày 3 tháng 11 năm Canh Dần trao tặng 1 căn nhà 
tình thương tại Cư xá Phú Lâm A phường 12, Q, 6, TP. 
HCM: 20.000.000đ.
Ngày 6/11/2010 trao tặng 1 căn nhà tình thương & 
đất tại xã Thạnh Tây - Tân Biên - Tây Ninh: 50.000.0
00đ.                           
Ngày 7/11/2010 trao tặng 2 căn nhà tình thương tại 
xã Phú Hựu - Châu Thành - Đồng Tháp: 30.000.000đ.
Ngày 12 &13/11/2010 trao tặng 800 phần quà 
cho đồng bào 2 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình: 
360.000.000đ.
Ngày 21/12/2010 trao tặng 500 phần quà và khám 
bệnh cho đồng bào xã Khánh An - U Minh - Cà Mau: 
70.000.000đ.
Ngày 19 tháng 11 năm Canh Dần, cứu trợ tại tỉnh 
Thừa Thiên - Huế và tỉnh Bình Định: 180.000.000đ. 
Tổng cộng: 1.409.000.000đ (một tỷ bốn trăm lẻ chín 
triệu đồng). 
Tổng trị giá các chương trình từ thiện hệ phái Khất Sĩ 
6 tháng cuối năm Canh Dần (2010): 10.899.860.000đ 
(mười tỷ tám trăm chín mươi chín triệu tám trăm sáu 
mươi ngàn đồng). 
Ngoài ra, còn một số Tịnh xá có những chương trình 
từ thiện hoặc các chương trình từ thiện rất đặc thù 
như mổ mắt từ thiện, khám bệnh miễn phí, v.v… mà 
chúng tôi không được biết hoặc biết nhưng không 
liên lạc được, nên không liệt kê được hết. 

Thực hiện được hoài bão cứu khổ ban vui của chư 
Phật, chư Bồ-tát, và đồng thời chia sẻ những nỗi đau, 
những điều bất hạnh của nhiều mảnh đời, nhiều gia 
đình trong cơn đói khổ, khó khăn về vật chất khi phải 
gánh chịu thiên tai hay bất kỳ hoàn cảnh thương 
tâm nào. Tất cả, đều là nhờ vào sự đồng tâm hiệp lực, 
tấm lòng bồ-tát của chư Tôn đức Hệ phái cũng như 
toàn thể Phật tử gần xa đã bớt những chi tiêu trong 
đời sống hằng ngày để những đoàn xe từ thiện của 

chúng tôi nối tiếp nhau lăn bánh. Chúng tôi vô cùng 
tán thán tinh thần cao quý ấy. Nguyện cầu hồng ân 
Tam bảo gia hộ cho chư Tôn đức Hệ phái pháp thể 
khinh an, đạo thọ diên trường, tuệ đăng thường 
chiếu và toàn thể nam nữ Phật tử gần xa đều được an 
khang, thịnh vượng, hạnh phúc dài lâu. Nguyện cầu 
cho tất cả chúng sanh đời đời đều được sống trong 
ánh hào quang của chư Phật.
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