
   

     
Cúng Dường Mua Đất  

 

Kính thưa quí vị,  

 

Thiền viện hân hạnh thông báo là vừa mới mua xong hai miếng đất với diện tích tổng cộng trên một mẫu 

nằm ngay phía sau thiền đường của thiền viện.  Việc mua đất được hoàn thành là nhờ công đức của một vài bạn đạo 

đã phát tâm cho thiền viện mượn một số tiền lớn không lấy lời để thiền viện có thể thực hiện việc mua đất kịp thời.  

Hai miếng đất này nằm trên một con đường yên tĩnh xây mặt ra công viên càng làm cho thiền viện trở thành một nơi 

hành thiền thích hợp hơn nữa.  

 

Nếu tình trạng suy thoái kinh tế không xảy ra, chủ đất cũ đã xây một chung cư ngay sát thiền đường của 

thiền viện.  Trong trường hợp này, không những sự yên tĩnh và an toàn của thiền viện không được duy trì mà còn rất 

bất tiện và trở ngại cho sự sinh hoạt của thiền viện.  Chính vì các lý do này mà trong quá khứ thiền viện đã cố gắng 

vài lần để mua hai miếng đất này nhằm bảo vệ thiền viện nhưng bất thành vì giá đất ngay lúc đó quá cao 

($1,800,000 mỹ kim cho cả hai miếng).   Do sự suy trầm gần như khủng hoảng của nền kinh tế, thị trường bất động 

sản suy sụp và trị giá nhà đất đã giảm sụt một cách đáng kể.  Kết quả là giá hai miếng đất chỉ còn một nửa hay 

$900,000 mỹ kim mà thôi.  Thiền viện cảm thấy may mắn là sau nhiều lần nỗ lực nhưng không thành công trước đây 

bây giờ đã thụ đắc hai miếng đất chỉ với phí tổn $1,000,000 ($900,000 mỹ kim cho hai miếng đất với giá $450,000 

mỹ kim mỗi miếng và $100,000 mỹ kim để trả cho thủ tục giấy tờ, thuế má và các chi phí khác). 

 

Kế hoạch tức thì cũng như ngắn hạn của thiền viện là gây quỹ để hoàn trả càng sớm càng tốt tiền nợ ngân 

hàng cho một miếng đất và tiền vay không lời mà các bạn đạo đã tin tưởng và ủng hộ để thiền viện mua đứt miếng 

kia. Chương trình gây quỹ của thiền viện là chia hai miếng đất ra làm 2000 lô với mỗi lô là $500 mỹ kim.    Thiền 

viện kêu gọi sự phát tâm rộng rải của quý vị bằng cách cúng dường cho thiền viện ít nhất một lô nếu có thể được.  

Sự ủng hộ bấy lâu nay của quý vị đã giúp thiền viện phát triển khả quan như ngày hôm nay.  Do đó, thiền viện mong 

mõi quý vị một lần nữa ủng hộ thiền viện trong nỗ lực giữ gìn và phát triển thiền viện.  Khi các khoản nợ của việc 

mua hai miếng đất được hoàn trả trọn vẹn, thiền viện sẽ bắt tay ngay vào việc phát triển hai miếng đất này để thiền 

viện trở thành một nơi khang trang, thoải mái và tốt đẹp hơn cho sự thiền tập.    

 

Nếu quý vị phát tâm ủng hộ thiền viện, vui lòng điền vào mẫu cúng dường mua đất dưới đây và đính kèm 

chi phiếu gởi về cho thiền viện.  Chân thành cám ơn quý vị.  Mong quý vị và gia quyến nhiều sức khỏe, hạnh phúc 

và an vui. 

 

 

      Trong tâm từ, 

Như Lai Thiền Viện 
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Cúng Dường Mua Đất  
 

 Họ và Tên:   _________________________________________________________ 

 

 Địa Chỉ :   _________________________________________________________ 

 

        _________________________________________________________ 

                                                         

 Số lô đất cúng dường:   _________________ 

                                                                                                                                 

 Số tiền cúng dường:              $_________________ 
    (Chi Phiếu xin đề TMC)   
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