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Trước sự rộn ràng chuẩn bị ngày lễ Phật Đản năm 2019, Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời nhận 
được tin chùa Tài Lương cần hệ thống nước, nên chúng tôi sẳn sàng yểm trợ chùa và cũng 

là sính lễ cúng dường đại lễ Phật Đản - Phật lịch 2643. Quảng trị với cái nắng gắt thiêu đốt, 

được tiếp nhận nguồi nước sạch như được đón nhận Tịnh thuỷ từ trên tay Bồ Tát. 

"Tịnh Thuỷ trong bình từ trên tay Bồ Tát 

Rót lên xa mạc thành biển xanh mênh mông" 

- Thích Nhất Hạnh 

Chùa Tài Lương - tỉnh Quảng Trị, là ngôi chùa cổ bị đổ nát và tàn hoại do chiến tranh và thiên 

tai gây ra đã trên bốn mươi năm qua, dân làng nghèo không có điều kiện tái xây dựng / trùng 

tu. Mãi đến năm 2017 sư cô Từ Tịnh, vừa hoàn tất chương trình tiến sĩ Phật Học tại Ấn Độ, trở 

về Việt Nam đi qua đây thấy cổ tự điêu tàn, Phật tử thiết tha học đạo, các cháu Gia đình Phật 

tử thiếu đoàn quán sinh hoạt, sư cô đã dừng chân nơi “chó ăn đá gà ăn muối” này cùng quý 

Phật tử đồng cam cọng khổ hầu mong khai mở lại mạch sống tâm linh của đức Thế Tôn. 

Sau hai năm sinh hoạt, chùa đi vào ổn định, hằng đêm Phật tử đến tụng kinh hơn 40 người, 

ngày 30, hay mồng 1, 14, 15 gần cả 100 người, những ngày lễ lớn nhiều hơn nữa. Vì vậy, mọi 

điều kiện sinh hoạt cần hoàn thiện, quan trọng nhất là vấn đề nước trong những ngày lễ. Vùng 

này nguồn nước bị phèn, nên khoan giếng phải sâu và có hệ thống lọc để bảo đảm sức khoẻ. 

- Khoan một cái giếng sâu 60m chỉ có 4.000.000 VNĐ (giá đặc biệt cho chùa) 

- Đặt một hệ thống lọc nước cho 300 lit / giờ, đủ cho chùa dùng, chi phí 40.000.000 

Vnđ. 

- Dân nghèo ở đây khan hiếm nước sạch, phải dùng nước ao, hồ, sông rạch, nên đã xin 

sư cô cho lấy nước đem về nhà. Vì vậy hệ thống lọc cần nâng lên 500 lít / giờ trị giá 

50.000.000 Vnđ 

- Mái che và cửa sắt để bảo vệ toàn bộ khu vực máy móc điện đài, đảm bảo an toàn cho 

trẻ em và người già. 

Như vậy tổng kinh phí trên 60 triệu đồng. Cũng thật là duyên trùng duyên, sự trùng sự, ngày 

thợ về ráp máy là ngày sư bà Thích Nữ Như Minh từ Huế ra Quảng Trị thăm trường hạ, nên sư 

cô Từ Tịnh đã thỉnh Sư Phụ về thăm chùa và chứng mình cho Phật sự dàn máy lọc – cung cấp 

nước sạch - được viên mãn.  

Tai Luong pagoda – Quang Tri province, is an ancient temple that was collapsed and 

ruined by war and natural disasters over the past forty years.  The poor villagers have no 

conditions to rebuild and/or restore it.  It was not until 2017 that a nun, Từ Tịnh, who just 

completed a Ph.D. in India, returned to Vietnam, passed by and saw the pagoda was left to 

molder.   She recognized that the local Buddhists are eager to study the religion and the 

children of the Buddhist family lack of a place for group activities.  She then decided to stay 

at this place with the Buddhists and jointly rebuild Tai Luong temple.     

After two years of re-opening, the temple came into stability. Every night, over 40 Buddhists 

came to chant.  On the 30
th

, 1
st
, 14

th
 or 15

th
, there were nearly 100 people, even more on big 

holidays.  Therefore, all living conditions need to be completed, the most important issue is 

clean water during the holidays.  In this area, the water source is acidic, so drilling the 

wells must be deep and a filtering system must be in place to ensure good health for all. 

- Drilling a well 60 m deep only costs 4,000,000 VND (special price for the temple) 

- Placing a water filter system for 300 liters/hour, enough for the temple’s usage, costs 

40,000,000 VND 

- The poor people here are scarce with clean water, they have to use water from ponds, 

lakes, rivers and canals; so they ask the nun for permission to get water to take home.  

Therefore the filter system needs to filter up to 500 liters/hour, costing 50,000,000 VND. 

- A roof and iron doors are also needed to protect the entire area of electrical machinery, 

ensuring safety for children and the elderly. 

Thus, the total cost is approximately over 60 million VND.
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