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TỔ CHỨC TRUNG THU CHO CÁC EM GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 



BỨC TÂM THƯ 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng - Ni. 

Kính thưa quý Phật tử, quý doanh nhân, doanh nghiệp cùng các mạnh thường quân trong và ngoài nước. 

Chùa Tài Lương tọa lạc ở làng Tài Lương, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

Đây là ngôi cổ tự được Tổ Tiên khai dựng qua bao đời, nằm trong quần thể lịch sử văn hóa trên quê 

hương Quảng Trị. Qua hai thời kỳ chiến tranh, chùa bị tàn phá nặng nề. Sau 1975, hết chiến tranh 

rồi thì bão lụt liên tiếp xãy ra, đã cuốn trôi tất cả, chỉ còn lại bệ thờ và nền đất trống trơn.  

Trong khi đó, Phật tử và dân làng vì mãi lo cuộc sống ngỗn ngang, nên gần nữa thế kỷ trôi 

qua chùa bị chìm trong quên lãng. Lớp Phật tử tiền bối lần lượt ra đi mang theo ước mong dựng 

lại ngôi chùa chưa thực hiện được. Lớp con em sau này tuy có lòng hướng Phật nhưng còn nặng 

nợ áo cơm, đành nhìn chùa rêu phủ ngày một dày mà lực bất tòng tâm, xót xa ngậm ngùi chịu sự 

thất kính với Tổ Tiên đã dày công khai dựng. 

Cũng là nhân duyên đưa đẩy, chúng con, chúng tôi, một lần về thăm quê hương Quảng Trị đã 

ghé qua đây, thấy cảnh mà lòng đau, nên đã phát nguyện khôi phục lại ngôi Tam Bảo. Và rồi năm 

tháng trôi qua, duyên lành hội đủ, tháng 12/2015 chùa được phép tái thiết, Đạo Tràng-Phật Tử được 

thành lập. Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, tháng 2/2017 mảnh đất mấy chục năm hoang sơ đã chính 

thức được đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà Hậu Tổ. Nay giai đoạn đầu đã tạm hoàn thiện, nhưng 

công trình tái thiết vẫn còn nhiều hạng mục: Chánh Điện, Nhà Tăng Chúng, Nhà Khách, Nhà sinh 

hoạt cho Gia Đình Phật Tử, Cổng Tam Quan và tường bao khuôn viên khoảng 4.000 m
2
, trong khi 

điều kiện ở đây còn rất nhiều khó khăn.  

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức! 

Kính thưa Quý Liệt Vị! 

Dù biết rằng, tái thiết lại ngôi Tam Bảo là một Phật sự rất khó, cần hội đủ duyên lành, trên 

nương nhờ oai lực của chư Phật, Bồ tát, dưới nhờ sức chú nguyện của Chư Tôn Thiền Đức Tăng, 

Ni, sau cùng là nhờ sự phát tâm của đàn việt. 

Vì vậy, chúng con, chúng tôi viết tâm thư này, kính thỉnh nguyện và ngỏ lời đến Chư Tôn Đức 

Tăng, Chư Tôn Đức Ni, quý Phật Tử, các tổ chức từ thiện, các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà 

hảo tâm, trong và ngoài nước, xin hoan hỷ ủng hộ, cúng dường cho công trình tái thiết ngôi Tam 

Bảo chùa Tài Lương sớm được thành tựu. 

Cuối cùng, chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Đức Tăng - Ni pháp thể 

khinh an, chúng sanh dị độ, kính chúc liệt quý vị thân tâm thường lạc, phúc thọ miên trường, gia 

đình hạnh phúc, sở cầu như nguyện. 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. 

         

        Quảng Trị, ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

          Sư cô Trú Trì 

 

 

          

                 Thích Nữ Từ Tịnh 
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