
  

THƯ NGỎ 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bạch: Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni 

Kính thưa: Quý vị Thiện hữu tri thức, quý Thiện nam Tín nữ, Phật tử hão tâm xa gần. 

“Mái chùa che chở hồn dân tộc 

Nếp sống muôn đời của tổ tông” 

Chùa Linh Bửu tọa lạc tại thôn Thạch Tân - xã Tam Thăng  – TP. Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam thuộc vùng thôn 

quê cát trắng, là nơi quy tụ nhiều Phật tử có chung tấm lòng thiết tha với Đạo Pháp, luôn mang theo sự khát khao về 

nền tảng đạo đức hiếu nghĩa truyền thống của dân tộc Việt Nam, rất tín ngưỡng Tam Bảo và luôn tu tập theo lời 

Phật dạy, làm tư lương trong cuộc sống. Năm 1959 Ngôi chùa Linh Bửu đã được thành lập và xây dựng với mục 

đích để phụng thờ, lễ bái, chiêm ngưỡng làm nơi nương tựa tinh thần cho hàng Phật tử nơi đây sau những giờ lao 

động cực nhọc. Cho đến năm 1968 bị chiến tranh bom đạn tàn phá, tín đồ Phật tử phải ly tán nhiều nơi nên chùa bỏ 

hoang không sinh hoạt thường xuyên. 

Từ năm 1975 đến nay, khi hòa bình lập lại thì gặp thiên tai bão lụt triền miên, cuộc sống của dân chúng còn gặp 

nhiều khó khăn. Dù không có Thầy về hướng dẫn tu học nhưng Chùa Linh Bửu vẫn sinh hoạt bình thường nhờ sự 

trông coi của các Phật tử tín tâm nơi đây. Đến đầu năm 2012 được sự đề cử của Giáo hội tỉnh nhà, Đại Đức Thích 

Viên Hải đã phát nguyện về chùa Linh Bửu để hướng dẫn Phật tử tu học.  

“Đạo pháp trường tồn do Tăng Già hoằng hóa 

Thiền môn hưng thịnh bởi Đàn Việt phát tâm” 

Kính thưa quý vị ! 

Chùa Linh Bửu được thành lập gần 60 năm, trải qua bao nhiêu thời gian xói mòn theo năm tháng cho đến ngày 

nay đã xuống cấp trầm trọng. Chùa rất nhỏ (diện tích 4 x 6 m) làm bằng vật liệu đơn sơ, mái dột, tôn cũ kỹ, mỗi khi 

trời mưa to gió lớn là không dám vào lễ Phật tụng kinh vì sợ sập đổ. Phật tử đến chùa ngày một đông mà ngôi 

chánh điện lại nhỏ hẹp, xuống cấp. Đã từ lâu, Ban hộ tự cùng bà con Phật tử nơi đây đã phát tâm nguyện đại trùng 

tu lại ngôi Chánh điện và xây dựng nhà Tăng, nhà khách, nhà trù. Với công trình xây dựng to lớn mà đời sống Phật 

tử nơi đây kinh tế vẫn còn khó khăn nên khó thành tựu được Phật sự nói trên. Nhưng nhớ đến câu: 

“Mỗi người mỗi nước mỗi non 

Bước vào cửa Phật là con một nhà” 

Với tinh thần đó, Chùa Linh Bửu chúng con ngưỡng mong Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni 

từ bi mẫn cố gia hộ để tăng thêm nguyện lực, công đức lực, hoan hỷ lực. 

Kính mong quý vị thiện hữu tri thức, quý thiện nam, tín nữ Phật tử hảo tâm xa gần, hoan hỷ đồng tâm cầu 

nguyện và trợ duyên tài lực để Phật sự sớm thành tựu viên mãn. 

Kính chúc Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Kính 

chúc quý Thiện hữu tri thức, quý Thiện Nam tín nữ Phật tử hảo tâm xa gần thân tâm thường an lạc, cát tường như ý. 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. 

 

 TM Chùa Linh Bửu 

  Trụ Trì  

            
                                                                        Tỳ kheo Thích Viên Hải 

Liên hệ:  

- Đại Đức Thích Viên Hải, Chùa Linh Bửu - thôn Thạch Tân - xã Tam Thăng - Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam.  

- ĐT: 0937736738 . Email: thichvienhai@chualinhbuu.com 

- hoặc qua STK: 0101442131 – CTK: Nguyễn Bá Hùng. Ngân hàng Đông Á chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. 

- Website: www.chualinhbuu.com 

http://www.chualinhbuu.com/
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Mô hình tổng thể Chánh điện Chùa Linh Bửu 


