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Kính bạch Chư Tôn Đức 
Kính thưa quý đồng hương, quý thiện nam tín nữ Phật tử đồng hương xa gần. 
 

Chúng con pháp danh là Thích Quảng Niệm, đệ tử của Hòa thượng thượng Quang hạ Đạo, viện 
chủ Chùa Phước Viên, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam; chúng con hiện đang theo khóa học tiến sĩ 
Phật học năm thứ 3 tại Ái Tri Học Viện Đại Học, thành phố Nagoya, Nhật Bản.  

Sau đây chúng con xin được thưa thỉnh lên Chư tôn đức và trình bày đến quỳ đồng hương, quý 
Phật tử xa gần, một Phật sự như sau: 

Như bao nhiêu trái tim tha thiết khao khát một cảnh chùa của Phật tử đồng hương nơi khác, 
đồng hương Phật tử vùng Himeji, Nhật Bản chúng con, mấy mươi năm lưu lạc xứ người, thân phận, 
nghề nghiệp, nếp sống, dẫu có khác biệt nhau, nhưng nỗi niềm mong mỏi có một ngôi Tam Bảo là 
nhất trí, đồng lòng, và rất tha thiết.  

Bởi lẽ, ở xứ hoa anh đào này, Phật tử Việt Nam đồng hương chúng con, vẫn có thể lễ bái cầu 
nguyện ở các ngôi chùa, ngôi đền Nhật Bản, nhưng trong thâm tâm, vẫn chưa có cảm giác được sự 
thân thương chất Việt, tâm hồn Việt để rung cảm thiện tâm trong lòng người con Việt xa xứ nhiều 
năm tháng như chúng con như đến một ngôi chùa mang hồn dân tộc Việt. Quả thật,  

Từ thuở ra đi vắng bóng chùa 
Đường đời đã nhọc chuyện hơn thua 
Trong tôi bừng dậy niềm chua xót   
Xao xuyến mơ về lại cảnh xưa… 
…Chuông vẳng nơi nao, nhớ lạ lùng  
Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung 
Mái chùa che chở hồn dân tộc  
Nếp sống muôn đời của tổ tông. 

 (Thơ Huyền Không) 
Chúng con ước mong một cảnh chùa Việt, một ngôi chùa chung, chung cho người con Việt xa 

xứ, để chúng con có thể tiếp nhận được nguồn mạch tâm linh dân tộc Việt, để tình người được thắm 
hơn, để tương thân tương ái lúc tha hương, un đúc thiện tâm, tu tạo phước điền, để hiện tại và tương 
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lai, chúng con và con cháu đời đời sinh trưởng ở đây, được gội nhuần phước lạc trong suối nguồn từ 
bi, trí tuệ của Tam Bảo.  

Nay dẫu còn vô vàn khó khăn phía trước, nhưng nhân duyên đã đến. Vào đầu năm 2013 này, có 
gia đình Phật tử Phạm Hoàng Dũng và Lâm Thị Hai, đã phát tâm hỷ cúng cuộc đất tại 194-4, Takagi, 
Hanadacho, Himejishi, Hyogoken, với giá còn lại là 2.000.000 yên (hai triệu yên Nhật) để xây chùa. 
Chúng con đã hứa khả và tiếp nhận tâm nguyện, Phật sự này với quý Phật tử tại Himeji. Từ bây giờ, 
chúng con đồng tâm khởi sự sửa chữa lại ngôi nhà và nhà kho cũ cho khang trang, đủ để sinh hoạt tu 
học của một ngôi chùa. Ngôi chùa có tên chùa là Chùa Phước Viên tại Himeji này.  

Chúng con thành tâm ngưỡng mong chư tôn đức trong và ngoài bản xứ Nhật Bản, gia tâm cầu 
nguyện, hộ trì; xin được kêu gọi quý Phật tử xa gần hoan hỷ phát tịnh tâm, cúng dường tịnh tài, tịnh 
vật, tịnh lực để Phật sự kiến tạo ngôi Tam Bảo tại vùng Himeji này sớm được hoàn thành viên mãn. 

Chúng con thành tâm tri ân sự chứng minh của Chư Tôn Đức và sự tán trợ của quý Phật tử 
đồng hương khắp gần xa.  

 
Himeji, ngày 16 tháng 4 năm 2013 
Trụ trì Chùa Phước Viên tại Himeji 

TK. Thích Quảng Niệm 
 

 
 

 
Sự tán trợ và hỷ cúng của Chư Tôn Đức và quý Phật tử, chúng con xin được liên lạc: 

 Địa chỉ:  194-4, Takagi, Hanadacho, Himejishi, Hyogoken 〒671-0256 Japan 
(〒671-0256 兵庫県、姫路市、花田町、高木 194－4) 

 Email Chùa Phước Viên Himeji:  chuaphuocvienhimejijapan@gmail.com 
 Số điện thoại liên lạc:  
 Thầy Thích Quảng Niệm: 090-6464-8597 ( +81-90-6464-8597)  
 Tại Himeji 

 Phật tử Trương Văn Hưng:  080-3828-4760  
 Phật tử Huỳnh Sanh Nhân:  090-3846-6668  
 Phật tử Trương thị Hoa Ánh Mai  080-4392-4745 

 Tại Kobe:  Phật tử Minh-Khanh  080-4700-4879 
 Tại Amagasaki:  Phật tử Quảng Ân Đinh Minh Đức 080-3866-6698 
 Tại Yao Osaka 

 Phật tử Trần Thanh Dân: 080-3833-6896 
 Phật tử Trần Xuân Bảo: 090-8985-3531 
 Phật tử Nguyễn Khánh Linh: 080-4821-8889 

 Tại Yokohama: Phật tử Thiện Trí : 080-3504-3857 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 


