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TÂM THƯ KÊU GỌI DỰNG XÂY BẢO ĐIỆN 

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,  

Kính thưa quý vị mạnh thường quân, quý đồng hương Phật tử! 

 

Sau những tháng ngày chờ đợi sự xét duyệt của công ty bảo hiểm, giấy 

phép, nhà thầu … nền móng của ngôi tam bảo Viên Minh đang dần 

hiện lên trên mảnh đất trang nghiêm mà bao tấm lòng của người con 

Phật ngày đêm hướng vọng, nguyện cầu.  

 

Nền móng ấy là một niềm khích lệ vô cùng lớn lao cho Ni chúng và 

Phật tử chùa Viên Minh – Bởi lẽ biết bao giọt mồ hôi đã đổ xuống, biết 

bao dòng nước mắt đã tuôn rơi, biết bao thời gian công sức trong nỗi 

niềm khắc khoải lo lắng cầu mong mới thành tựu được nhân duyên 

bước đầu này. 

 

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni! 

Kính thưa quý vị mạnh thường quân, quý đồng hương Phật tử! 

 

Ý thức được rằng quảng đường đã qua đã rất khó khăn, chặng đường 

sắp tới chắc chắn sẽ khó khăn gấp bội khi người con Phật đang đối 

diện với nền kinh tế khó khăn, bệnh dịch hoành hành, xã hội bất an, 

lòng người ly tán…chúng con xin mạo muội viết tâm thư này kính 

trình trên chư tôn Thiền Đức để mong cầu năng lượng an lành, thắng ý 

từ quý Ngài để chúng con có đủ niềm tin và nghị lực trong việc xây 

dựng ngôi Bảo Điện Viên Minh. Chúng tôi cũng xin được thiết tha kêu 

gọi sự phát tâm của quý Phật tử gần xa để Phật sự này sớm được hoàn 

thành như tâm nguyện. Trong một nhân duyên có thể, xin quý vị hãy 

cùng: 

 Hướng vọng về ngôi Tam bảo Viên Minh trong quá trình 

xây dựng để góp lời cầu nguyện 

 Cho Chùa mượn không tính lời trong thời hạn 5 năm  

 Phát tâm cúng dường tịnh tài trong khả năng có thể để giúp 

Chùa trong thời gian khó khăn này 

 Ủng hộ Trái Phiếu Công Đức với lãi xuất 0.01%/ năm  

 Ủng hộ vé số mà chùa Viên Minh đang phát hành.  

Rất mong được đón nhận những nhân duyên thù thắng từ quý liệt vị. 

Trân Kính, 

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Diệu Phước 

 

 

 

 

 

 


