BAN THỦ QUỸ XIN BÁO CÁO THU CHI
CỦA TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch chư tôn Hòa Thượng chứng minh,
Đồng kính chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,
Kính thưa tòan thể quý Phật Tử thân mến,
Trong phiên họp tiền an cư của GH quý Ngài đã phân công: Con Thích Nữ Viên Thông là Trưởng Ban thủ
quỹ, hai Đạo hữu Diệu Hòa và Đạo hữu Tâm Huệ là phó ban.
Trong 10 ngày qua 2 Đạo hữu Diệu Hòa và Tâm Huệ đã làm việc một cách chu đáo và rõ ràng, ghi nhận sổ
sách lưu giữ chứng từ và những mục thu chi như sau:

A - Phần thu: Trường Hạ Vạn Hạnh đã nhận tổng số $…………[tính luôn cả số đã gởi thẳng
đến Tu Viện Vạn Hạnh và số gởi qua Ban Thủ Quỹ Trường Hạ]. Riêng tấm lòng phụng sự đạo pháp, và công quả,
sức lực của hơn 50 Tăng Ni Phật tử Canberra, Sydney, đặc biệt của 15 vị Tăng từ Tổ đình Hưng Long, Việt Nam, TV Nguyên
Thiều, TV Minh Giác, chùa Minh Giác, chùa Thiên Ấn, TV Vạn An, TV Vạn Hạnh, v.v. đã hơn 2 tháng qua, cùng nhau lao tác: che
chắn nóc chánh điện, ngăn phòng, ráp cữa tạm, chỉnh trang vườn cảnh già lam và xén cành, cắt cỏ, chặt cây, đổ rác, thiết kế mới
và đóng ráp điện đường, thiết trí cả chục án thờ, tôn tượng, khẩn cấp sửa chữa, lắp mới cũng như nới rộng các hệ thống sưởi,
máy giặt & sấy, phơi đồ, điện, nước, internet, âm thanh, giăng treo biểu ngữ, cờ xí, cắm hoa, chưng kiểng, nấu nướng, dọn dẹp,
lau chùi rửa ráy tháp chuông, tam quan, sân bãi, vệ sinh, di chuyển và dọn bày hàng trăm bàn ghế, ráp mới và di chuyển hàng
trăm giường, gối, mền, nệm, ra, mua sắm để cúng dường t ủ l ạnh, vật dụng vệ sinh cá nhân, giữ ấm, nấu nước, may treo hàng
chục tấm màn ngăn lạnh và che gió, giặt thảm, hút bụi, hành đường, trai soạn, hương đăng…. cấp liệu vật tư...là không thể kể xiết
được]. Vì để kịp in chung Kỷ Yếu sáng ngày 12/7, nên phần ghi nhận và danh sách các thí chủ, nếu có sơ sót nào trong các
trang danh sách Cúng dường, thì BTC chùa Vạn Hạnh xin nhận trách nhiệm sẽ bổ túc, đính chính lại sau.

B- Phần chi::
[1] Cúng dường 67 vị nhập Hạ, 4 Tăng khách, cúng 5 vé máy bay:
[2] Cúng dường 13 vị Chứng Minh & Kinh sư Trai đàn Siêu độ:
[3] Những khoản do TV Vạn Hạnh bao chi [ước chừng]:

$35,600
$6,400
$30,000

[3A] Chỉnh trang già lam; ngăn che, đóng vách/cữa tạm & thiết kế Phật Điện+Quá đường [cây, gỗ, ván, nhựa, thảm, sơn, v..]: $10,000
[3B] Sắm sửa tứ sự [liêu phòng, vệ sinh, thuốc men, v.v..] và phục vụ ẩm+thực, trai soạn từ 21/6-20/7: $10,000 [3-14/7 từ 100-300người/ngày]
[có 5 ngày –5, 6, 8, 11, 12-- do các chùa tự mua thực phẩm, tự đến đạo tràng, tự nấu các món chính, để cúng dường đại chúng]
[3C] Quà tặng [đặt may, thêu 130 đãy và các món để làm quà tăng đến chư Tăng Ni + các Phật tử tùng Hạ & làm công quả]: $1,000
[3D] Hoa quả [cành, chậu, đĩa, bình, >$3000], phẩm vật để cúng & chưng cho 20 bàn thờ & trai đàn, gần 10 biểu ngữ: $5,000
[3E] Văn phòng phẩm, tem cước, 2 khuôn ảnh lớn, quảng cáo Canberra Weekly, in ấn [luôn cả 300 tập Kỷ yếu]: $4,000 [ước chừng]
------------------------------------------------------------------------[3F] Các khoản mua sắm để dùng cho Trường Hạ [nhưng sau Hạ còn phải nhọc công tháo gỡ và xây lắp nhà kho để bảo lưu dài hạn, chưa biết
bao lâu nữa mới có dịp dùng đến] như 50 giường, 60 nệm, 70 mền, 80 gối & ra, 50 bình bát, nhập cảng 7 tôn tượng, 25 lò sưởi lớn
nhỏ, 4 lò nấu, 1000 cờ PG, hàng trăm phụ kiện cho tiện nghi sống, sưởi, âm thanh, ánh sáng, internet,… [ước chừng]: $25,000
[3G] Bảo lãnh, bảo hiểm, lo phương tiện trước sau để mời thêm nhân sự [TT Trụ trì và 4 Sa di từ TĐ Hưng Long- VN ] để phục dịch và
góp phần BTC trong việc điều phối các hoạt động của Trường Hạ: $10,000 [mục [3F] và [3G] không tính chung khoản [3] ở trên].

Với nhiệt tình đóng góp đáng kể từ các Chùa, cũng như các Phật Tử Tiểu Bang xa cúng dường mọi mặt, đã
giúp giảm nhiều chi phí cho Ban Tổ Chức. Công Đức này xin Giáo Hội chứng tri và tán dương, ghi nhận.
Cũng có rất nhiều phẩm thực, lương thực, rau quả, vật dụng được Phật tử Canberra mang về cúng dường
Trường Hạ, nhưng không kịp lên danh sách để đăng tải trong Kỷ Yếu nầy. Thành thật tạ lỗi quý Đạo hữu.
Toàn ban Thủ Quỹ chúng con kính chúc quý Ngài Pháp Thể Khương An, Phật sự viên thành, và cũng kính
chúc quý Phật tử thân tâm thường an lạc, Bồ Đề tâm tăng trưởng, gia quyến luôn được an lạc trong ánh hào
quang của Đức Phật.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

