
Chùa Phổ Hiền – 311 Route de la Wantzenau  

Strasbourg - Pháp quốc  

Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại Strasbourg Pháp Quốc được thành lập từ năm 

1987, đến nay đã 32 năm. Người sáng lập ra, không ai khác hơn là Người Cha 

Già áo vải thân thương « Bỏ xứ Hoa Anh Đào, để gieo hạt bồ đề trên xứ tuyết », 

chính là Cố Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm. Hội PG trong giai đoạn đầu rất 

thưa thớt. Cộng Đồng người Việt vừa rời xa quê hương xứ sở nên rất thương 

nhau, cùng nhau góp tay cùng Người để xây dựng ngôi nhà tâm linh trên đất 

khách. 

Những người ấy, hiện nay vẫn còn sinh hoạt tại đây như chú Nguyễn Huy Chấn, 

chú Nguyễn Thành Xuyên, Cô Lotus Jacqueline, Bác Diệu Thiện (Jannot), GĐ 

chú Ba Toại, GĐ Nguyễn Minh Chính, Lê Tùng Phương, chú Võ Văn Cập Đệ  

và một số cũng đã đi theo phước nguyện của mình…, như chú Nguyễn Minh 

Đức, chú Nguyễn Văn Ngọt, chú Parrau, BS Long. Còn nhiều người khác nữa, 

NĐ chỉ nhớ sơ sơ vậy thôi. (xin quý vị thông cảm) 

Niệm Phật Đường Phổ Hiền đầu tiên tại Rue de la Ganzau, hàng năm, Sư Ông 

thường về vào mùa Phật Đản, nhất là những tháng năm đòi tự do dân chủ cho 

Chư Tôn Đức tại quê nhà, Strasbourg-Chùa Phổ Hiền là nơi đón tiếp Chư Tôn 

Đức và bà con Phật Tử cùng quý đồng hương về dự lễ meetting và có khi tuyệt 

thực nữa. 

Nhưng rồi năm tháng trôi qua, sinh hoạt nơi đây cũng thăng trầm theo thời gian, 

ngôi nhà mướn để làm Niệm Phật Đường đã bị lấy lại để làm nơi dạy nghề cho 

những người tàn tật… Tôn Tượng phải đi tỵ nạn tại nhà Bác Sĩ Long, sau đó về 

trụ sở của người Việt tỵ nạn, kể từ năm 1996. Trước đó, cũng đã có quý Thầy về 

đây để tìm nơi để xây dựng Chùa… nhưng vẫn không được. NĐ còn nhớ lời 

tâm sự của Thầy Thiện Huệ: « Con thấy đó cái xứ gì trồng hột cải cũng không 

nẩy mầm, huống hồ chi là hột bồ-đề »…  

« … Khi tứ đại không theo 

thời gian nữa,  

Chiếc thuyền nan, ai lái vượt 

trùng dương… » 

 

Người Cha Già áo vải thân 

thương của chúng tôi…  



Nhân duyên bất ngờ… 
Sư Ông cứ thế mà đi đi về về trong những ngày lễ lớn, bà con tại địa phương phải đi mướn Hội trường để đón tiếp Sư 

Ông và Phật tử cùng quý đồng hương. Mùa Phật Đản năm 1998, sau khi họp BCH tại tư gia anh chị Hiệp, chúng tôi 

cung thỉnh hai Hòa Thượng (Cố HT thượng Minh hạ Tâm và HT thượng Trí hạ Minh) về nhà, một lúc sau chúng tôi 

tiếp đón Sư Bà thượng Như hạ Tuấn, lần đầu tiên gặp Sư cứ tưởng Ngài là người Tây xuất gia… sau khi nghe giọng 

nói Quãng Ngãi của Ngài và nghe Hòa Thượng giới thiệu, mới biết Đạo Hiệu của Sư… nghe danh không bằng chiêm 

ngưỡng… 

Sau khi đảnh lễ nhị vị Hòa Thượng Sư Bà quỳ xuống phát nguyện:  «Nếu Hòa Thượng muốn ở đây có Chùa thì hãy 

giao hết cho con, ngày mai, nhân Lễ Phật Đản, con muốn tất cả mọi người trong Ban Trị Sự (lúc đó còn dùng từ này) 

phải quy-y tất cả và làm lễ phát nguyện trước Tam Bảo », một ý kiến quả là tuyệt vời. Hôm nay NĐ mới dám kể 

chuyện này ra, vì lời phát nguyện của Sư Bà đã trở thành sự thật, gương sáng của các Ngài quả thật cho chúng ta 

đáng noi theo.  

Mấy tháng sau… Sư Bà và anh Nguyễn-Minh-Chính đã tìm một văn phòng ở Rue de Guebwiller để làm Chùa. Ba 

Ngôi Tam-Bảo Chùa Phổ-Hiền lần đầu tiên được « sanh » ra tại đây. 

Ngôi Chùa nhỏ bé từ từ được sửa sang mỗi lúc một khang trang hơn. Hàng năm, đến ngày Lễ Thượng Nguyên thì Sư 

Ông lại về để chứng minh và hướng dẫn hai ngày tu tập, còn Hòa Thượng Thích Trí Minh thì về chứng minh vào Lễ 

Hạ Nguyên. 

Vài năm sau Sư Cô Như Quang, được Sư Bà « bổ xứ » về đây để lo Phật sự. Từ một vùng biển gió mát Marseilles, 

Sư Cô về vùng Alsace lạnh lẻo này… Sư Cô rất vất vả trong giai đoạn ban sơ, nhà không có cách nhiệt kỹ, thêm gió 

lùa vào những khe cửa sổ. Nhờ sự hướng dẫn tu tập của Sư Bà và Sư Cô hàng tuần, nhất là hàng tháng, Chư Tôn Đức 

thường về hướng dẫn thọ Bát Quan Trai và tịnh tu như: Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác, TT Thích 

Thông Trí, TT Thích Minh Định, TT Thích Tâm Thành, TT Thích Hạnh Tấn,Tăng Thân Làng Mai … cùng những 

Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni khác. Đặc biệt là Ban XH của Chùa, buôn bán hàng ở những hồ giải trí vào mùa hè và 

một năm hai lần Hòa Thượng dành cho một miếng đất nhỏ ở Chùa Viên Giác để bán hàng gây quỹ. 

Nhiều tay vỗ nên kêu, tích tiểu thành đa… Chùa cũng đã trả được nợ mua Chùa tại đây. Nhưng nhu cầu sinh hoạt vẫn 

không đủ cho Phật tử cũng như GĐPT, Ngôi Tam Bảo Phổ Hiền lại một nữa phải chuyển mình. Đúng là bước đường 

hoằng pháp chỉ có tiến chứ không được lùi… 

Ngôi Chùa nằm trong khu công nghiệp, đất Chùa và chánh điện quá nhỏ. Anh Chính và Chị Jacqueline cùng Sư Bà 

làm đơn xin  làm thêm một tầng lầu để sinh hoạt, nhưng không được chấp nhận. 



Chùa Phổ Hiền ngày xưa tại Rue de Guebwiller 
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Chùa & Chính Quyền Địa Phương 
Ở hiền sẽ gặp lành! Năm 2011 anh Vũ Đức Ký, làm trong Mairie, đã giúp Chùa làm đơn xin đất và cất Chùa, may 

thay… Hội Đồng Thị Chánh đã chấp nhận và cho miếng đất hiện nay, mỗi năm phải đóng 15 € danh dự, cứ 50 năm lại 

ký lại. Với điều kiện bên Pháp này, ngẫm nghĩ cũng hay hay… nhìn xa chúng ta sẽ thấy có sự truyền thừa… cứ 50 

năm sẽ « chuyển mình », nhưng với sự nổ lực tu tập của Phật tử tại đây, nhất định nơi đây sẽ chuyển mình trong 

những chiều hướng « tuyệt vời », chúng tôi tin chắc như vậy, nếu không NĐ sẽ cầu nguyện Sư Ông, Sư Bà, Sư Cô và 

tất cả Phật tử ở đây phải tái sanh, hồi đáo Phổ Hiền để trùng hưng Phật Pháp… 

Sau khi tuyển những kiến trúc sư, Chùa đã đi đến quyết định chọn Ông Kirtz Noël cùng ban kiến thiết Chùa chuẩn bị 

tiến hành công trình xây dựng Chùa Phổ Hiền mới, tại miếng đất 311, Route de la Wantzenau. Đó là cuối năm 2013… 

năm mà Sư Ông đã rời chúng ta… trước khi đi khóa học Phật Pháp ÂC, hai tuần,  Ngài còn điện thoại đến và nhắn 

nhủ rằng: « Các con nhớ cố gắng xây xong Chùa ở trên đó nghen, trên này mặc dầu Chùa chưa xây xong, nhưng Thầy 

sẽ cố gắng giúp cho »… Ngộ thật!… Chùa Khánh Anh khánh thành ngày 13+14 tháng 05/2017 thì Chùa Phổ Hiền 

cũng khánh thành vào ngày 19+20+21 /05/2017, hơn nhau chỉ một tuần. 

À quên , năm 2012 khi Sư Ông đến thăm miếng đất, Ngài cùng với Sư Bà, Sư Cô và một số Phật tử đi theo… với 

dáng đi « bình dân » của Ngài, bà hàng xóm chạy lại hỏi thăm và cúng dường miếng đất kế bên gần 1000 mm², hiện 

tại chưa bán hẳn, nhưng chúng ta có quyền sử dụng. Khi nào, họ muốn bán hoặc tặng thì Chùa là đối tượng đầu tiên… 

như đã ghi trong contrat (hợp đồng). 

 

 Giá trị của Chùa tổng cộng là 2 200 000 đã có thuế  

Chính quyền đã giúp: 220 000 (10%) 

Hội Đồng địa phương giúp: 156 000 (đã cho 76000, 

còn lại 80000 nữa) vì Chùa xây bằng gỗ nên mới 

được sự giúp đỡ khuyến khích này. 

 

Diện tích Chánh điện của Chùa, xin xem trang kế 

tiếp. 

 





Xin mời quý đọc giả theo dõi bài viết của nhà văn Trần thị Nhật Hưng về ngôi Chùa này: 

« Người Tây xây Chùa Ta » trong trang nhà Quảng Đức 



Hiện tượng đẹp trong ngày thỉnh Tôn Tượng về, 

từ đó mới có hào quang bằng gỗ như ánh mặt 

trời và được treo đúng chỗ như mọi người đã 

chứng kiến (20/12/2015) 



Khi đặt chân vào chánh điện, đi từ phía điện Quán-Thế-Âm Bồ Tát  

ĐIỆN QUÁN ÂM  

QUA CẦU BÁT NHÃ & 

ĐỊNH HƯỚNG ĐI 

CHÙA MỘT CỘT 

ĐẤT 

NƯỚC 

GIÓ 

LỬA 

Không Gian 

Ánh sáng 

Đất Thanh Tịnh 

(nơi đặt Tôn Tượng) 
Lục độ Ba-La-Mật 



Sau khi vào Điện Quán Thế Âm đảnh lễ Ngài xong, chúng ta sẽ chia hai 

bên đi vào chánh điện, bên phải dành cho nam và bên trái dành cho nữ 

Diện tích tại đây là 6 X 6 = 360 hay 360°, sẽ có giải thích trong cuốn 

sách sắp tới của NĐ. 



Bước qua cầu Bát Nhã, trước khi vào Chùa, nơi đây … cũng sẽ có giải thích 



Đây chính là nơi đặt Tôn tượng Bổn Sư, cũng không sai một tất… 



Terre pure 

Từ cột thứ 

năm trở đi, 

chỉ có 

những vị về 

Chùa tu tập 

thường 

xuyên mới 

hiểu nổi…  



Và đây là những điều mà một số Phật tử đã đánh dấu hỏi… NĐ sẽ cho quý vị câu trả lời trong cuốn 

sách : Những bí mật khi vào Chùa Phổ Hiền, tại sao có những mũi nhọn đi xuống trong chánh điện, 

người thường thì sợ, nhưng người Tu xem đó là ….  



Từ ngày về Chùa mới mọi sinh hoạt đều thuận tiện, ai nấy về Chùa như về một mái ấm của gia đình, tất 

cả những lễ Hội truyền thống văn hóa cũng đều tổ chức tại Chùa: Lễ rước Ông Bà Tổ Tiên nhân ngày 

đâu năm/ Lễ Chúc Thọ cho những vị cao niên/ Lễ chúc Tết cho Sư Bà Sư Cô/ Nhận quà lì xì đầu năm/ 

Tết trung thu, nhất là sinh hoạt GĐPT và lớp Việt ngữ dành cho người ngoại quốc, sau đây là những 

hình ảnh sinh hoạt của Chùa: 

Ngày Tết Việt Nam tại Chùa Phổ Hiền 



Chúc Tết Sư Bà cùng Chư Tôn Đức, và nhận lộc đầu năm tại Chùa Phổ Hiền 



Dâng Lễ cúng Ông Bà Tổ Tiên 



Chánh Điện Chùa Phổ Hiền 



Lễ Hoa Đăng – Mùa Đông 2018 

Hồ sen năm 2018 



GĐPT 2019 



Ban Múa GĐPT 



Đêm Trung Thu 





Chùa Một cột ở Hà-Nội 

& Ngôi Chùa trên nước 

ở Strasbourg-Pháp Quốc 



Câu chuyện vui, cùng suy nghĩ… 

 

Để kết thúc … 

 

Có một anh Tây về Việt Nam cưới một cô gái nhà quê, hiền lành chất phát qua Pháp. Trong nhà anh ta 

có một người mẹ già rất dễ thương. Hàng ngày, cô vợ chỉ biết quay quần bên mẹ chồng, vì người 

chồng mới cưới cứ đi làm cả ngày.  

Một hôm, ngồi nhìn mẹ chồng, cô ta bổng nhớ đến mẹ của mình… lấy hình quê nhà ra xem… tự nhiên 

nảy sinh ra ý kiến kỳ quái… đưa bà mẹ chồng đi nhuộm tóc và độn tóc giả lên búi củ tỏi… đem áo bà 

ba cho bà cụ mặc… rồi còn đánh phấn sậm đen trên da bà cụ. Chiều tối, người chồng đi làm về, hôn 

vợ rồi tiến đến hôn mẹ mình… anh ta hốt hoảng la lên: Trời ơi! Ai làm mẹ tôi ra nông nổi này vậy? Là 

em đó… người vợ chậm rãi trả lời: cái gì mà dữ vậy, em nhớ mẹ của em quá nên mới trang điểm mẹ 

của anh lại cho giống… Không nhịn được cười trước sự ngây thơ của vợ… anh ta nói rằng: « Đừng 

bao giờ bắt người khác phải theo ý thích của mình, cái mình thích chưa chắc họ đã thích, hãy để theo 

bản tánh tự nhiên và tự tìm hiểu giá trị của nó… thì ai cũng sẽ thích ». 

 

Chúc quý đọc giả thân tâm thường lạc, luôn xây dựng bản tâm bằng Thiện tâm  


