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NAM  MOÂ  BOÅN  SÖ  THÍCH CA  MAÂU  NI  PHAÄT 

 

Kính thưa Quý Đạo Hữu Phật Tử - Quý thiện tri thức gần xa! 

“Hạnh phúc thay! Đức Phật ra đời 

 Hạnh phúc thay! Giáo pháp cao minh 

 Hạnh phúc thay! Tăng già hoà hợp 

Hạnh phúc thay! Tứ chúng đồng tu” 

Niềm hạnh phúc vô biên hơn nữa Phật pháp được trường tồn, nhiều ngôi chùa được mọc lên rất 

trang nghiêm thanh tịnh. 

Vì CHÙA là quê hương, chùa là tình thương xóm làng, nơi nào có CHÙA nơi đó có người 

hành thiện – tu thiện dẫn đến an lạc, hạnh phúc. 

Chính vì thế, Chùa Tam Bảo với sự quyết tâm của Thầy chúng tôi là tu sĩ THIỆN ĐẠO NHÂN 

đã xây dựng ngày 9 tháng 9 năm 1950, trên tinh thần có nơi thờ tự - lễ bái – hầu gieo mầm giống 

Phật, đem sự an lạc có từ nội tâm đến với muôn loài. 

Trải qua bao thăng trầm cũng như mưa nắng xói mòn của thời gian, chịu chung của luật vô 

thường biến hoại, ngôi Tam Bảo đã  hư  hỏng, xuống cấp trầm trọng, không an toàn cho việc sinh 

hoạt, tu học và tín ngưỡng của Tăng Ni tín đồ Phật Tử – một số hạng mục đã hư hại, tường nứt nẻ, 

nơi thờ Phật bị dột ướt sau nhưng cơn mưa bão. Đứng trước hoàn cảnh trên chúng tôi rất đau lòng. 

Trải lòng vị tha “ TỔ TỔ TƯƠNG TRUYỀN” tâm nguyện làm sao Ngôi Tam Bảo ngày một 

khang trang hơn hưng thạnh hơn. Nên chúng tôi quyết tâm “ ĐẠI TRÙNG TU NGÔI ĐẠI HÙNG 

BẢO ĐIỆN” 

 

 

 

 



 

 

 

Kính thưa quý Phật tử: 

“ Phật pháp sương minh do tăng già hoằng hoá 

Thiền môn hưng thịnh bởi đàm tính phát tâm” 

Muốn xây dựng Ngôi Tam Bảo thành tựu rất khó khăn phải hội đủ duyên lành. Trên rất cần sự 

gia trì chư Phật – Bồ Tát – Long Thiên, sau chúng tôi tha thiết kêu gọi sự phát tâm dõng mãnh của 

quý Phật tử, các nhà mạnh thường quân, doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ tài vật như hiện vật gồm 

có: gạch, ngói, cát đá, xi măng... Như Cổ Đức dạy: 

“Làm Chùa, tô tượng, đúc chuông 

Ba công đức ấy, Thập phương nên làm” 

Dự kiến tổng kinh phí hoàn chỉnh Ngôi Tam Bảo lên đến hai tỷ đồng Việt Nam. 

Ngôi Đại Hùng Bảo Điện có được trang nghiêm, không còn chịu cảnh dột ướt Đức Phật hay 

không đều rất cần đến sự giúp đỡ, trợ duyên từ phía quý Phật tử. Và tâm nguyện của chúng tôi có 

hoàn thành hay không là NHỜ VÀO SỰ PHÁT TÂM CỦA QUÝ PHẬT TỬ. Chúng tôi thiết 

nghĩ, người xưa cũng có nói: 

“Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” 

Cuối lời xin bày tỏ lòng tri ân sâu xa với lời cầu chúc an lành nhất, thánh thiện nhất đến với 

quý Phật tử hướng tâm về Ngôi Tam Bảo sớm thành tựu viên mãn. Nguyện cầu mười phương Tam 

Bảo gia hộ cho quý Phật tử cùng toàn thể gia đình thân tâm thường an lạc, phúc thọ miên trường, 

gia đình hạnh phúc! 

NAM MOÂ COÂNG ÑÖÙC LAÂM BOÀ TAÙT MA HA TAÙT  

Bình Dương, ngày 01  tháng 6  năm 2012 
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Tam quan chùa Tam Bảo, Bình Dương 

 



 

 

 

Chùa xây dang dở, thiếu kinh phí phải tạm ngưng 

 


