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Hòa Thượng viện chủ tiếp kiến cố thủ tướng Võ Văn Kiệt

Chư Tăng Quảng Trị - Thừa Thiên - Đà Nẵng thăm công trình và động viên
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SƯ
ÔNG
NHẤT
HẠNH

Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Đức Đạt Lai Lạt Ma
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Giáo sư Lê Mạnh Thát cùng chư Tăng và Hòa Thượng viện chủ

2005 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón phái đoàn Sư Ông Nhất Hạnh sau hơn 40 năm về thăm lại quê hương
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Phái đoàn thiền sư Nhất Hạnh sinh hoạt tu học tại chùa

Phái đoàn thiền sư Nhất Hạnh về thăm chùa
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Phái đoàn viếng tháp Hòa Thượng Bổn Sư tại Tổ Đình Vạn Phước Huế

Về Thăm Chùa Tổ ở Huế
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Hòa Thượng viện chủ đi Hà Nội cùng với phái đoàn Hòa Thượng Thanh Từ 1990

Hòa Thượng viện chủ (cầm camera) 
tháp tùng phái đoàn Hòa Thượng  

Minh Châu đi Ấn Độ

Tham dự hội nghị Phật Giáo quốc tế 
tại Ấn Độ
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Hòa Thượng viện chủ tham dự Hội nghị 2008

Hòa Thượng viện chủ thiết kế xe hoa cúng dường Đại Lễ Phật Đản LHQ 2008
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Bảy đóa hoa sen cúng dường 
Phật Đản Vesak 2014

Hòa Thượng viện chủ chuẩn bị 
hoa sen cúng dường  
đại lễ Vesak 2014

Hòa Thượng viện chủ 
họp chuẩn bị đại lễ 

Vesak 2014
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Hòa Thượng viện chủ làm lễ tại mộ hoàng đế Hàm Nghi tại Pháp

Hòa Thượng viện chủ phát biểu trong Hội Thảo Quốc tế về Phật giáo trong thời đại mới,  
cơ hội và thách thức năm 2006 tại Đại học Vạn Hạnh
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Hòa Thượng viện chủ tham dự Hội Thảo Phật giáo năm 2006

Hòa Thượng viện chủ viếng thăm Trúc Lâm Thiền Viện tại Paris
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Hòa Thượng viếng thăm chùa Khuông Việt tại Pháp

Hòa Thượng và phái đoàn viếng thăm và chụp hình lưu niệm Nhà Thờ Đức Bà tại Pháp
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 Tâm Thư 
PHÂN VIỆN THIỀN HỌC PHÁP VÂN

Số 16 Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84.8.38607975 | 84.903.726652 | Website: chuavanphuocphapvan.com.vn

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Phật tử gần xa.

Chùa Pháp Vân vốn là một chốn Già-lam trang nghiêm, với vườn cây 
bóng mát, cảnh trí thanh nhã, tĩnh mịch. Hàng ngày, đây là đạo tràng 
tu học của tứ chúng Phật tử và là nơi sinh hoạt của các em thanh 

thiếu niên Gia Đình Phật tử và những người kém may mắn bị khuyết tật.
Bao năm qua chư Tăng và Phật tử ước mong có được duyên lành trùng tu 

lại ngôi phạm vũ trang nghiêm để có nơi cho đạo tràng tu tập.
Nay Hộ Pháp linh thiêng, Già Lam Thánh Chúng phò hộ, chùa đã được 

Giáo Hội và Chính Quyền cấp phép trùng tu qua giấy phép số 120/ GPXD ngày 
04 tháng 06 năm 2010.

Trong dự án trùng tu lần này, bên cạnh chánh điện, giảng đường, tháp 
Phật, còn bao gồm các phòng thiền tập, phòng học, phòng hội thảo, phòng vi tính, 
thư viện, phòng nghỉ của giáo sư,… để đáp ứng cho nhu cầu của một Phân Khoa 
Thiền Học thuộc Học Viện Phật Giáo Việt Nam nhằm mục đích:
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1. Tuyển Tăng sinh tu học tại chỗ, học cả 2 chương trình thế học và Phật 
học. 

2. Mở khóa thực tập tu Thiền và ứng dụng phương pháp Thiền vào việc 
chữa trị các căn bệnh của Thân và Tâm. Đặc biệt thích nghi với tâm lý, 
cảm quan của thế hệ trẻ, đang là thành phần đa số trong xã hội Việt 
Nam ngày nay.

3. Mở một lưu học xá cho các sinh viên người dân tộc về thành phố học Đại 
Học, được ở chùa, được học Phật pháp để sau này trở thành giảng sư 
Phật giáo về hoằng pháp tại các thôn bản miền cao nguyên.

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay, mọi người đều bị ảnh hưởng, 
chắc chắn dự án trùng tu, tái thiết chùa Pháp Vân sẽ phần nào gặp khó khăn 
và chậm trễ, nhưng tin tưởng lời Đức Thế Tôn dạy: “trong các pháp bố thí, cúng 
dường là thù thắng hơn cả”. Vì mỗi khi đem của cải vật chất giúp đỡ cho người 
nghèo khó cũng có phước, nhưng phước hữu lậu mà thôi, phước này có thể mất 
khi người nhận xử dụng của bố thí vào việc bất chính. Nhưng cúng dường xây 
Chùa, chú Tượng, đúc Chuông hay Trai Tăng,… là giúp cho Phật pháp được 
trường tồn và phát triển, chúng sanh nhờ đó được an lạc hạnh phúc, đó là phước 
vô lậu, không bao giờ mất. Chúng tôi tin tưởng Phật tử khắp nơi, trong cũng như 
ngoài nước, mỗi người một tay, sẽ hỗ trợ công trình tái thiết và gắn bó lâu dài với 
dự án hoằng pháp của Phân Viện Thiền Học Pháp Vân được thành tựu viên mãn.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Quý vị phát tâm gieo phước xin liên hệ:
* HT Thích Phước Trí (Ngô Phước Xuân)
Tài Khoản: DAB Q11:0104081222 hoặc
Tài Khoản: AGRIBANK KCN TANTAO - 1903201135689
Địa chỉ: Chùa Vạn Phước, 55 Tuệ Tĩnh, P.13, Q.11, TP.HCM.

* ĐĐ. Thích Chỉnh Độ (Nguyễn Ngọc Đức)
Địa chỉ: Chùa Pháp Vân - Số 16, Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân 

Phú, TP.HCM.
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VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ  
CHÙA PHÁP VÂN

Số 16 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Vào thập niên 1960-1970 ở các nước như Tích Lan, Thái Lan... Xuất 
hiện nhiều phong trào hoạt động hướng về nông thôn nhằm cải thiện 
đời sống kinh tế, xã hội của dân chúng.

Tại Việt Nam cũng có nhiều phong trào thanh niên ra đời, đặc biệt là tổ chức 
Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội do thiền sư Nhất Hạnh khởi xướng năm 1965 đó 
là trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội thuộc phân khoa Khoa Học Xã Hội của 
Viện Đại Học Vạn Hạnh tọa lạc tại số 01 đường 37, Phú Thọ Hòa, Sài Gòn. Trong 
trường có ngôi Thiền đường cho sinh viên thiền tập đó chính là chùa Pháp Vân 
mà địa chỉ hiện nay là số 16 Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân 
Phú, Tp. Hồ Chí Minh. 

Trong giai đoạn chiến tranh giữa 2 miền Nam - Bắc Việt Nam. Nhiều tác 
viên trong đó có cả Tăng Ni đã hy sinh, hoặc mất tích hoặc bị thương tật trong 
khi thi hành nhiệm vụ giúp đỡ các nạn nhân chiến cuộc, xây dựng nông thôn, 
phát triển cộng đồng. Hình hài của họ hiện đang nằm trên mảnh đất thiêng chùa 
Pháp Vân. Hồi đó người dân địa phương gọi nơi đây là Viện Hóa Đạo.

Sau ngày thống nhất đất nước, hai phần ba bất động sản của Trường Thanh 
Niên Phụng Sự Xã Hội đã được nhà nước quản lý.

Quan cảnh di tích chùa Lá
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Phần đất còn lại khoảng 
5.994m2 là thiền đường và 
thư viện cũ, dành cho tác viên 
TNPSXH thiền tập và nghiên 
cứu.

Sau 1975 thiền đường lợp 
tranh đã mục nát được thay 
bằng tole. Hòa Thượng Thích 
Thật Trí là vị trú trì đầu tiên. 
Đến năm 1986 thấy sức khỏe 
ngày càng yếu dần nên ngài 
đã đến chùa Vạn Phước, 55 Sư 
Tuệ Tĩnh, P.13, Q.11, Tp. Hồ 

Chí Minh, ngôi chùa thuộc môn 
phái Tổ Đình Từ Hiếu. Ngài trực tiếp xin Hòa Thượng trú trì Thích Tâm Hướng 
cho thầy Phước Trí về Pháp Vân làm thị giả. Thông cảm về hoàn cảnh của chùa 
Pháp Vân, Hòa Thượng Tâm Hướng đã hoan hỷ nhận lời thỉnh cầu.

Về Pháp Vân trong giai đoạn này, thầy Phước Trí phải đương đầu với muôn 
vàn khó khăn. 

Thứ nhất, ngôi chùa 
đã mục đổ, thỉnh thoảng có 
những đòn tay trên trần nhà 
rớt xuống.

Thứ hai là kinh tế cả 
nước đang trong giai đoạn 
cực kỳ khó khăn vì mới thống 
nhất đất nước, trong khi đó 
chùa Pháp Vân không có một 
nguồn lợi tức nào.

Thứ ba, vườn chùa cỏ 
cây mọc um tùm không có rào 
dậu, không có điện, không có 
nước, đêm đêm trai gái từng 
cặp vào ngồi khắp nơi, thành 
phần xì ke ma túy cũng nằm 
la liệt đó đây.

Thứ tư là đất của chùa 
bị lấn chiếm cả ba phía, bên 
phải, bên trái và sau lưng.

Trước những khó khăn 
phức tạp như vậy nhưng đối 

- Đại Lão Hòa Thượng THÍCH GIÁC HẠNH Khai sơn Tổ Đình Vạn Phước Huế, Q.11, Sài Gòn.
- Hòa Thượng THÍCH TÂM HƯỚNG viện chủ Chùa Vạn Phước, Q.11, Sài Gòn.
- Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC TRÍ Trú Trì Chùa Vạn Phước, Q.11, Sài Gòn.
- Đại Đức THÍCH MINH HUYỀN đứng bên trái Đại Lão Hòa Thượng.
* Hình chụp trước chùa Tuệ Quang năm 1968, Đại Lão Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức từ Huế vào 
Sài Gòn tiếp nhận chùa Tuệ Quang (tiền thân của chùa Vạn Phước bây giờ), do Phật tử Nguyễn Hữu 
Đức ở Đà Lạt dâng cúng.

CHÙA TUỆ QUANG
Số 55, Sư Tuệ Tĩnh, P. Phú Thọ, Q.5, Đô Thành Sài Gòn.

(sau đổi thành chùa Vạn Phước)

Nơi an nghỉ của những người từ chối bạo động. Hy sinh vì lý 
tưởng phụng sự xã hội
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với Thầy Phước Trí đây là môi trường tốt để rèn luyện, chuyển hóa và hàng phục 
tâm thức của mình.

Về mặt kinh tế, thầy Phước Trí đã có hậu cần là chùa Vạn Phước, bước đầu 
đã chi viện cho đời sống vật chất của chùa Pháp Vân.

Về mặt an ninh trật tự, thầy Phước Trí đã có những buổi nói chuyện với các 
em xì ke ma túy và họ đã nhận ra vấn đề và quay lại bảo vệ cho chùa.

Về phía trường trung học phổ thông Trần Phú, thầy cũng đã có buổi tiếp xúc 
với bà Hiệu Trưởng và Ban Giám Hiệu, bà Hiệu Trưởng im lặng tiếp nhận và trả 
lại cho chùa được 280m2.

Về phần ông Phúc, thầy Phước Trí đã mở một phiên họp rộng rãi, có mặt 
chính quyền địa phương, có mặt đầy đủ các tác viên của trường TNPSXH từ 
Quảng Trị vào, ai cũng yêu cầu ông Phúc trả đất lại cho chùa.

Ông Phúc đồng ý trả lại cho chùa 180m2 phần đất hiện nay chùa đang làm 
nhà bếp. 

Về phía sau lưng chùa, thầy Phước Trí và các phật tử đã cho xây tường rào 
để người dân không lấn chiếm.

Tạm ổn định được các chướng duyên chung quanh thì ngôi chánh điện tức 
là mái thiền đường cũ được gọi là chùa Pháp Vân lại sắp sập đổ. Công việc trùng 
tu lại ngôi chánh điện một lần nữa gặp vô vàn khó khăn. Thầy Phước Trí trong 
thời gian này chỉ là người phụ giúp Ôn trú trì, mặc dù Ôn trú trì đã có đơn thỉnh 

Gia đình Phật tử Đức Tuệ
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nguyện lên giáo hội giao trọn quyền cho thầy Phước Trí nhưng Giáo Hội chưa có 
quyết định bổ nhiệm trú trì cho Thầy Phước Trí. 

Nếu không kịp thời trùng tu thì chùa sẽ sập đổ. Cho nên thầy Phước Trí đã 
thành lập Ban Trùng Tu chánh điện chùa Pháp Vân. 

Công trình trùng tu chánh điện chùa Pháp Vân lần thứ nhất do ông Ngô 
Minh lãnh thầu khởi công xây dựng vào năm 1991 đến 1992 được hoàn thành. 

Đến năm 1997 Thầy Phước Trí được Giáo Hội chính thức bổ nhiệm trú trì, 
cho nên thầy có mặt thường xuyên tại chùa Pháp Vân, trực tiếp hướng dẫn tu 
học cho chư Tăng và phật tử. Do đó phật tử ngày càng đông chùa phải che thêm 
một mái tôn lớn phía trước sân để có nơi cho mọi người sinh hoạt tu học.

Năm 2004 thầy Phước Trí xin phép xây dựng một giảng đường và tăng 
đường 2 tầng hình chữ L phía bên tay trái của chánh điện từ trong nhìn ra, dài 
tổng cộng 55m rộng 15m đủ để đón tiếp phái đoàn Tăng thân Làng Mai từ Pháp 
Quốc về có trên 200 thiền sinh do sư ông Nhất Hạnh dẫn đầu.

Cũng từ đó ngôi chùa Pháp Vân được nhiều người biết đến, phật tử sinh 
hoạt tu học ngày càng đông như các đạo tràng Quán Niệm, đạo tràng Pháp Hoa, 
Gia Đình Phật Tử Đức Tuệ, Gia Đình khuyết tật An Nhiên, ngoài ra còn có các 
khóa tu định kỳ của giới Tiếp Hiện, có lớp tập dưỡng sinh, lớp học võ thuật. Ngôi 
chùa Pháp Vân không còn đủ không gian và điều kiện cho phật tử sinh hoạt tu 
học nhất là những thời điểm mưa to gió lớn nước ngập tràn khắp sân vườn chùa. 

Sau khi Hòa Thượng viện chủ Thích Thật Trí viên tịch ngày 13 tháng 1 năm 
Đinh Hợi (2007), thầy Phước Trí với cương vị trú trì luôn luôn canh cánh bên 

Sinh nhật 80 tuổi cố Hòa thượng trú trì Thích Thật Trí



 HT. THÍCH PHƯỚC TRÍ chủ biên  21 

lòng làm sao mở rộng chùa Pháp Vân để có đủ điều kiện cho phật chúng sinh 
hoạt tu tập.

Thầy thường tự nhủ phải làm gì ngoài nỗ lực tinh tu! Thầy phát nguyện 
phải trùng tu lại ngôi Tam Bảo để sau này có nơi cho phật chúng tu tập ngõ hầu 
đền đáp phần nào ơn Phật Tổ đã khai tâm, đàn việt đã nuôi dưỡng.

Từ đó thầy đã liên hệ Cty kiến trúc Kiến Phúc Cường để vẽ mô hình chùa 
Pháp Vân theo đúng ý tưởng của thầy. Khi bản vẽ được hoàn chỉnh, nhân ngày 
Quốc Lễ 1000 năm Thăng Long, thầy 
tổ chức lễ Đặt Viên Đá Đại Trùng Tu 
lần thứ 2 ngôi chánh điện chùa Pháp 
Vân vào ngày 10-10-2010. Do nhà thầu 
chính là Công ty Cổ Phần Xây Dựng 
Kinh Doanh Địa Ốc Hòa Bình đảm 
nhiệm thi công.

Bốn tháng sau ngày Lễ Đặt Đá, 
Thầy và Ban Trùng Tu đã mạnh dạn 
tháo dỡ chùa cũ.

Kể từ khi bắt đầu tháo dỡ để khởi 
sự đại trùng tu thì bá tánh phật tử xa 
gần, trong và ngoài nước đều tích cực góp công góp của, nhờ đó mà tiến độ thi 
công liên tục tiến hành, chưa có một ngày ngưng nghỉ. Tròn 4 năm thi công các 
hạng mục như: Đại Giảng Đường, Tòa Chánh Điện, Tổ Đường, Linh Đường, Điện 
Dược Sư Thất Châu, Điện Thờ Quan Âm ngàn tay ngàn mắt, Điện Di Đà, Điện Di 
Lặc, Tháp Chuông, Tháp Trống, Chín tầng tháp, tầng trên cùng thờ Thanh Tịnh 
Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, bảy tầng kế tiếp thờ bảy đời quá khứ của Phật 
Thích Ca và tầng cuối cùng thờ Đức Đa Bảo Như Lai đại diện cho bảy đời quá khứ 

của Đức A Di Đà. Chín 
rồng phun nước và Đài 
Tắm Phật Đản Sanh. 
Đặc biệt 2 cầu thang 
lên chánh điện là 2 con 
lân bằng 2 khối đá tạc 
thành. Ngoài ra còn có 
ba phòng học, một Hội 
trường. Một nhà Tang 
Lễ, nhà thờ Linh Cốt, 
Đoàn Quán Gia Đình 
Phật Tử Đức Tuệ, Hội 
Trường cho Gia Đình 
khuyết tật An Nhiên, 
Thư Quán trưng bày 
triển lãm, Thư Viện, 
Tháp Nhập Niết Bàn Nhóm Thợ điêu khắc đá đang chạm trổ khối đá thành con Lân cầu thang
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và nhà cho sinh viên học sinh nghèo, ưu tiên cho học sinh người dân tộc ở vùng 
sâu vùng xa về đi học ở thành phố. Một tượng đài Quan Âm bằng đá trắng lộ 
thiên cao 5m, một vườn rau sạch, một sân đá bóng và một hồ bơi (đây cũng là hồ 
chứa nước để phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu của giấy phép xây dựng). Tất cả 
đều được ráo riết thi công để sớm hoàn tất trước ngày khánh thành 10-10-2014.

Ngôi phạm vũ Pháp Vân này sớm hoàn thành tốt đẹp tất cả các hạng mục 
nêu trên trước thời gian ấn định 10 năm, đó là nhờ:

 - Lực gia trì của mười phương Tam Bảo
 - Tâm tùy hỷ của chư tôn đức Tăng Ni
 - Sự hỗ trợ của các cấp chính quyền
 - Tấm lòng vàng của Phật tử trong và ngoài nước
 - Bàn tay khéo của các nhóm Thợ
 - Công đức lớn của các Công Ty
 - Sự tận tâm của Ban Trùng Tu
 - Lòng nhiệt tình của các Mạnh Thường Quân
 - Sự hộ niệm, cầu nguyện của Đạo Tràng các giới
 - Sự tận tình của các Phật tử công quả ngày đêm
 - Nguyện lực lớn của chư Tăng chùa Pháp Vân

ĐỜI ĐỜI TRÂN TRỌNG TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC
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Vài nét về lịch sử 
CHÙA PHÁP VÂN

Bản dịch Hán Ngữ

法雲寺略史

法雲寺坐落於胡志明市新富郡富壽和坊黎叔獲路十六號。

二十世紀六十至七十年代，東南亞地區諸國如緬甸、泰國等,均興上山下
鄉之運動，意欲發展農村，改善民生。

是時，越南亦多有知識青年投身類似之運動，其中一行禪師所組織之“知
識青年服務社”，曾是其中最著者之一。禪師於乙巳年（1965年）創“青年社
會服務學校”，該校位於西貢富壽和坊三七路一號，乃“萬行佛教大學”之社
會與科學系支校。校內設禪堂，以利大學生禪修。此禪堂即今法雲寺之前身
也。

南北戰起，“青年社會服務學校”之知識青年，踴躍參與救助戰爭受害者
之工作。工作中多有失蹤或傷亡者，其中既有佛門僧尼，亦有俗世男女，其骸
骨均安葬於法雲寺之聖地。故彼時，“青年社會服務學校”為當地人稱為化道
院。

戰事甫終，“青年社會服務學校”之土地，三分之二歸為國家統管，余者
約伍仟伍佰玖拾四平方為禪堂與舊書院，亦為學校員工禪修及研究之道場。
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乙卯年（1975年）國家解放，草禪堂歷經風雨相催而腐弊，因暫以鐵皮換
之。是時，法雲寺由上湜下智和尚任住持，乃本寺之首屆住持也。至丙寅年
（1986年），長老自覺年高體弱，悟命黃昏，遂往胡志明市十一郡十三坊慧靜
禪師路五五號慈孝祖庭系派之萬福寺，謁見上心下向大老和尚，請求特派福智
法師赴法雲寺擔任侍者。憫寺況堪憂，和尚允諾。

遵本師之教，福智法師隨即赴任。當是時，任此侍者之職，所臨艱難實
多：

其一，寺廟之修建既久，歲月剝落，風雨侵蝕，以致磚瓦斷裂，房梁倒
塌。危機四伏，險象環生，令人睹之不忍。

其二，兵燹方熄，國家財政衰敗，寺院自身亦無任何經濟收入。

其三，寺院雜草叢生，水電不通。圍牆既無，夜夜院內，成對之男女來此
偷期密約，吸毒分子亦公然聚居吸毒。

其四，寺廟左右後三面之土地，均為不法者侵奪霸佔。

凡此種種之艱難，法師竟非惟不覺其難，反視為絕佳之人生磨練，視為轉
化與降服自心毒龍之優良機緣。由法師超越困難之法門，其修行所臻之境界可
知矣。

於經濟之問題：為維繫法雲寺之基本物質生活，法師唯有求助於萬福寺。

於治安之問題：法師以極大之耐心，屢屢與青少年吸毒分子言談開導。
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後，其吸毒者非但不
于寺廟院內吸毒，
甚至其中多人戒毒成
功，並作寺廟護法居
士。

於陳富高中學校
佔用寺廟土地之問
題：法師徑與校長及
學校其他管理人士商
談，最終學校准予歸
還其地，歸還之總面
積為兩百八十平方。

於福先生 與寺院
領土糾紛之問題：法
師公開舉行協商會，
誠邀當地政權領導及
當日在“青年社會服
務學校”工作之人員
出席，其中亦有不少
人從廣治省跋山涉水
而來。參加此協商會
之人，均以為福先生
應將所侵佔之土地歸
還寺廟。會後，福先
生允還一百八十平方
予寺廟。此地乃今寺
廟之廚房。

此後，為免寺廟
後院常被侵權之事端再生，法師與眾居士為之壘筑起一道圍牆。

各種障緣解除既畢，寺廟方得以暫安。然新難又至：寺廟之大雄寶殿（即
舊禪堂）因年久失修，即將垮塌。重修大雄寶殿復令法師面對考驗。此時，法
師僅為住持長老之助手。雖則長老已向佛教協會申請，以法師任法雲寺住持，
然佛教協會未發批文。重修大雄寶殿乃寺院迫在眉睫之急務，法師乃決意成立
法雲寺大雄寶殿重修基金會。 

辛未年（1991年），首次重修大雄寶殿正式啟動，由吳明先生擔任重修施
工，經一年完工。

逮至丁丑年（1997年），佛教協會正式同意上湜下智和尚之申請，准法師
擔任法雲寺住持。此後，法師常在法雲寺進行講經說法，策進大眾修行，七眾
弟子日益增多，禪習之地漸仄，法師遂決定以鐵皮搭棚作大眾臨時修習道場。

甲申年（2004年），為迎接一行禪師及法國梅村僧團兩百餘位禪師，法雲
寺修建一棟兩層樓，長55米寬15米，一樓作講堂，二樓為僧舍。

Hòa thượng bổn sư Thích Tâm Hướng  
và thầy Thích Phước Trí
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自此，往法雲寺修習之居士和道場愈多，如：觀念道場、法華道場、德慧
佛子家庭、安然殘疾中心等；此外，法雲寺亦開養生會、武術班。是故，法雲
寺復又面臨修習空間嚴重不足之問題，且雨天寺院進水亦使有限之空間難以利
用。

丁亥年（2007年） 正月十三日，上湜下智和尚圓寂。法師常思，為不辜
負長老之希望，為報四重大恩德，除須精進修習外，還應重修法雲寺。庚寅年
（2010年），法師乃請建福強建築有限公司設計重修圖。圖成後，於庚寅年九
月初三（2010年10月10日），趁遷都升龍國禮，法雲寺舉行第二次重修儀式。

重修經四月後，法師與重修基金會鬥膽拆卸舊大雄寶殿。自拆卸之日起，
國內外諸佛子踴躍發心，陸續為重修大雄寶殿捐款。職是之故，重修工作從未
因缺經費而間斷。經四載寒暑之夜以繼日之奮鬥，完工了大講堂、大雄寶殿、
祖堂、靈堂、七尊藥師殿、觀音殿、彌陀殿、彌勒殿、鐘樓、鼓樓、九層寶塔
（頂層供奉清淨法身毗盧遮那佛，下七層供奉釋迦牟尼佛過去之七世，第一層
供奉多寶如來殿）、九龍噴水和釋迦誕生浴佛台，大雄寶殿左右樓梯（由整塊
石頭雕刻成之獅子頭作上下殿之用）等建築。另有三間教室、一間大會堂、往
生堂、靈堂、德慧佛子家庭館、安然殘疾會會堂、圖書館、展覽館、涅槃塔、
學生宿舍（主要為少數民族與貧困大學生提供）等建築。寺廟院內還鑄造一尊
高五米之觀音立像，開墾出一塊有機菜園，建有足球場、游泳池（游泳池為據
城市建設局所要求之防火災水池）等專案。

法雲寺第二次重修主要由和平地屋建築經營股份公司擔任，本預計十年時
間完工，而實際完工提早六年，所以能如此者，乃具如下之因緣：

• 三寶之加持力

• 僧尼之隨喜心

• 政權領導之支持

• 國內外佛子之捐款發心

• 施工隊伍（泥工、木工等）之細心

• 各個行業公司之大功德

• 重修班之盡心

• 各個大施主之熱情

• 各個道場之關心祈禱

• 居士們之夜以繼日做公益

• 法雲寺僧眾之大願力

• 世世知恩,代代歌頌
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SOME TRAITS ABOUT THE HISTORY  
OF PHÁP VÂN BUDDHIST TEMPLE

No 16 Lê Thúc Hoạch street, Phú Thọ Hoà ward, Tân Phú district, Ho Chi Minh city.

In the 1960s, in some countries such as Sri Lanka, Thailand… many activist 
movements which turned to rural areas with the aim of improving the 
socioeconomic life of people.

In Viet Nam, there were also many youth’s movements came to birth, 
especially the Youth for Social Service initiated in 1965 by Zen Master Nhất 
Hạnh, which was the School of Youth for Social Service belonging to the Faculty 
of Social Science of Vạn Hạnh University located at No 01, Road 37, Phú Thọ Hoà, 
Sài Gòn. In the school, there was a Zen meditation hall serving students’ Zen 
practice. It has been Pháp Vân Buddhist Temple, of which the present address is 
No 16 Lê Thúc Hoạch street, Phú Thọ Hoà ward, Tân Phú district, Ho Chi Minh 
city.

During the period of the war between the South and the North Viet Nam, 
many collaborators including monks and nuns laid down, were lost or disabled 
while they were doing their duty of helping war victims, building up rural areas 
and developing community. Their bodies were buried in the sacred land of 
Pháp Vân Buddhist Temple. At that time, local people called it the Institute of 
Dissemination of the Dharma.

After the unification day, two thirds of the property of the School of Youth 
for Social Service was managed by the Government.
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The remainder of the land 
with about 5,994 square meters 
was the Zen meditation hall and 
the library for members of the 
School of Youth for Social Service 
to practice Zen meditation and 
study.

After 1975, the thatched Zen 
meditation hall was decayed and 
replaced with sheet metal. Most 
Venerable Thích Thật Trí was the 
first Abbot. In 1986, feeling his 

health weaker and weaker, he came to reside in Vạn Phước Buddhist Temple at 
No 55 Sư Tuệ Tĩnh street, ward 13, district 11, Ho Chi Minh city, which belonged 
to the Sect of Patriarchal Temple Từ Hiếu. He directly suggested to Abbot Most 
Venerable Thích Tâm Hướng to assign Master Phước Trí to be the attendant 
of Pháp Vân Buddhist Temple. Sympathizing with the situation of  Pháp Vân 
Buddhist Temple, Most Venerable Thích Tâm Hướng was very pleased to accept 
that suggestion.

When coming to Pháp Vân Buddhist Temple, Master Phước Trí had to cope 
with many difficulties.

Firstly, the Temple was totally decayed. Sometimes some purlin fell from 
the roof.

Secondly, the economy of the whole country was experiencing the extremely 
difficult stage because it had just been unified, while Pháp Vân Buddhist Temple 
did not have any source of income.

Thirdly, the garden of the temple was rank with weeds and without fence. 
The Temple had no electricity and water; every night many couples of boys and 
girls penetrated into and sat everywhere; drug addicts also lay in abundance 
everywhere.

Fourthly, the land of the Temple was illegally occupied from three sides: on 
the left, right and rear sides. 

In spite of such difficulties, Master Phước Trí considered them as the good 
environment to practice, transform and dominate his mind and consciousness.

For economy, Master Phước Trí had Vạn Phước Buddhist Temple as his 
logistics, which supported Pháp Vân Buddhist Temple the material life. 

For the public security, Master Phước Trí had talked to drug addicts and 
they had understood then changed to protect the Temple.

For High school Trần Phú, he also had contacted with the Headmistress 
and the School managing board, she had silently accepted then gave 280 square 
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meters of land back to the 
Temple.

For Mr. Phúc, Master 
Phước Trí organized an open 
meeting with the presence of 
the local authorities and the 
whole members of the School of 
Youth for Social Service coming 
from Quảng Trị. Everyone 
required Mr. Phúc to give the 
land back to the Temple.

Mr. Phúc agreed to give 
the land of 180 square meters 
back to the Temple, which is 
the Temple’s kitchen now.

For the rear side of the Temple, Master Phước Trí and his Buddhists had 
the external wall built for preventing from people’s transgression.

When all the obstacles had been stably solved, the roof of the main hall (also 
considered as the old Zen meditation hall or Pháp Vân Buddhist Temple) was 
going to be collapsed. Again, the restoration of the Temple faced many difficulties. 
At that time, Master Phước Trí was only the Abbot’s assistant, although the 
Abbot had sent his petition to the Buddhist Sangha to delegate the whole duty 
for him but the Buddhist Sangha had not given out the decision of assignment.

If the Temple had not been restored it would have been collapsed. Therefore 
Master Phước Trí established the Restoration Board of Pháp Vân Buddhist Temple.

The first-time restoration project of Pháp Vân Buddhist Temple was contracted 
out to Mr. Ngô Minh and started building in 1991 and was completed in 1992.

In 1997, Master Phước Trí was officially assigned to be the Abbot of the 
Temple by the Buddhist Sangha. Therefore, he was permanently present at 

Pháp Vân Buddhist Temple 
to directly instruct the 
cultivation for monks and 
Buddhists. Consequently, 
Buddhists increased more and 
more. The Temple had a sheet-
metal roof shielded in the front 
yard for being enough place 
for everyone to practice self 
cultivation.

In 2004, Master Phước 
Trí asked permission to build a 
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lecture hall and Monk’s hall with two 
L-shaped floors on the left of the main 
hall from inside. They were 55m long 
and 15m wide, enough places to receive 
the delegation of Plum Village’s monks 
coming back from France with over 
200 Zen meditators led by Zen Master 
Nhất Hạnh.

Since then Pháp Vân Buddhist 
Temple has been known. More and 

more Buddhists have come to practice self cultivation such as the Holy sites 
(Bodhimandalas) of Quán Niệm, Pháp Hoa, Đức Tuệ Buddhist Family, An Nhiên 
Handicapped Family. Besides, there have been the periodical self cultivation 
courses of Tiếp Hiện Order (Order of Interbeing), the class of macrobiotic exercise, 
the class of martial arts. Pháp Vân Buddhist Temple did not have enough space 
and conditions for Buddhists’ activities of self cultivation, especially in the rainy 
period when the Temple’s yard was flooded with water. 

After Abbot Most Venerable Thích Thật Trí passed away on the 13th day of 
the 1st lunar month in the year of Pig (2007), Master Phước Trí, as the Abbot of 
the Temple, was hauntingly worried about how to enlarge Pháp Vân Buddhist 
Temple to have sufficient conditions for Buddhists’ activities of cultivation.

He used to tell himself what to do beside his attempt of self-cultivation! He 
took an oath that he would have to restore the Three Jewels in order that later 
the Temple would have the space for Buddhists’ cultivation so as to requite the 
Buddha’s initiation in to truth and Buddhists’ nourishment.

Since then he had contacted Kiến Phúc Cường Architecture Company to 
design the model of Pháp Vân Buddhist Temple in accordance with his idea. 
After the drawing of design had been fully done, on the occasion of National 
Anniversary of 1000-year Thăng Long, he organized the ceremony of laying the 
cornerstone for the second great restoration of Pháp Vân Buddhist Temple’s 
main hall on October 10th 2010. The main contractor is Hòa Bình Construction 
& Real Estate Corporation which was responsible for executing the construction.

Four months after the ceremony of laying the cornerstone, he and the Board 
of Restoration bravely broke down the old Temple.

Since the old Temple had been broken down for the beginning of great 
restoration, Buddhists from everywhere, at home and abroad, made active 
contribution to the Temple. Hence the progress of construction was constantly 
executed, without any interrupted day. After four years, the items of work were: 
Great Lecture Hall, Main Hall, Patriarchal Hall, Sacred Hall, Shrine of Bhaishajya-
Guru’s Seven Jewels (Buddha of Medicine), Shrine of the Thousand-arm 
thousand-eye Avalokitesvara Bodhisattva, Amitabha Buddha shrine, Maitreya 
Bodhisattva shrine, Bell Tower, Drum Tower and the Nine-floor Tower in which the 
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Pure Dharma-body Vairocana 
Buddha is worshipped on 
the top floor; on next seven 
floors the seven past lives 
of Sakyamuni Buddha are 
worshipped; and on the last 
floor Prabhutaratna Buddha 
(Abundant-treasures Buddha) 
who represents seven past 
lives of the Amitabha Buddha. 
The nine Dragons ejecting 
water and the throne of the 
Bathing Buddha’s Birth were 
also built. Especially two stairs leading up to the main hall are two unicorns 
engraved from two blocks of stone. Besides, there are three classrooms, a 
meeting hall, a funeral parlor, the House of Memorial remains, a meeting room 
for  An Nhiên Handicapped Family, the bookshop for exhibition, the library, the 
Stupa of Entering Nirvana and the boarding house for poor students, especially 
prior to ethnic students who come from remote areas to the city for studying.  
Besides, there are also an outdoor 5m-high white stone statue of Avalokitesvara 
Boddhisattva, a garden of pure fresh vegetables, a mini-football ground and a 
swimming pool (which is also the water reservoir for fire prevention according to 
the request of the building permit). Everything has been hurriedly constructed 
in order that the project will have been soon completed before the inauguration 
day on October 10th 2014. Everything has succeeded thanks to:

- the support of the Triple Gem everywhere,
- the willpower of all Honored Monks and Nuns,
- the support of all authorities
- the heart of gold from Buddhists at home and 
abroad,
- the skills of workers
- the merit of companies
- the devotion of  the Restoration Board
- the enthusiasm of sponsors
- the care and the prayer of all Holy Sites,
- the charity work thoroughly devoted by 
Buddhists  day and night
- the power of the vow of all Monks in Pháp Vân Buddhist Temple
WE RESPECTFULLY PRAISE THE MERITS AND VIRTUES TO 

EVERYONE FOREVER.
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Aspects de l’histoire de la pagode PHÁP VÂN
16 Lê Thúc Hoạch, Quartier Phú Thọ Hòa, Préfecture Tân Phú, Hochiminhville

Chùa Pháp Vân đã được trùng tu đợt 1 (1991)

Pendant les décades 1960, 1970, dans les pays comme la Thailande, le Sri 
Lanka…apparaissaient de nombreux mouvements d’activités destinées à 
la campagnes dans le but d’améliorer les conditions de la vie économique, 

sociale du peuple.
Au Vietnam, il y avait plusieurs mouvements de la jeunesse, particulièrement le 

mouvement La Jeunesse au Service Social fondé par Maître zen Nhất Hạnh en 1965, 
dont l’aboutissement était l’École de la Jeunesse au Service Social appartenant à la 
Faculté des Sciences Sociales de l’Université Vạn Hạnh, située à 01 rue 37 Phú Thọ 
Hòa Saigon. Un hall de méditation dans l’école devenait plus tard la pagode Pháp Vân 
dont la présente adresse est 16 Lê Thúc Hoạch, Quartier Phú Thọ Hòa, Préfecture Tân 
Phú, Hochiminhville.

Pendant la guerre au Vietnam, pas mal d’agents, y compris moines et nones, 
étaient blessés, tués ou disparus lorsqu’ils prenaient à tâche d’aider les victimes 
de guerre, de renover la campagne et de développer la communauté. Leur corps 
reposent maintenant dans le terrain divin de la pagode Pháp Vân qui était localement 
nommée Institut pour la Religion.

Après la réunification du pays, deux tiers des immeubles de l’École de Jeunesse 
au Service Social étaient gérés par le gouvernement. Le reste en était un terrain de 
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5.994 m2 où se trouvaient un hall de méditation et une bibliothèque qui devenaient 
plus tard un bâtiment consacré à la pratique zen et aux études des agents de La 
Jeunesse au Service Social.

Après 1975, le toit de chaume du hall de méditation fut remplacé par un 
autre en tôle. Le Plus Vénérable Thích Thật Trí était alors le premier abbé. En 1986, 
sachant que la vieillesse et la faiblesse pourraient le casser, il arriva à la pagode Vạn 
Phước, 55 Sư Tuệ Tĩnh, Quartier 13, District 11, Hochiminhville, appartenat au secte 
d’origine à la pagode patriarcale Từ Hiếu.Il  demanda Le Plus Vénérable Thích Tâm 

Hướng de permettre Maître  Phước Trí de devenir son 
accompagnateur à la pagode Pháp Vân. Sentant 

les conditions défavorables de la pagode 
Pháp Vân, le Plus Vénérable Tâm Hướng 

accepta la demande  de bon gré.

À la pagode Pháp Vân, Maître 
Phước Trí devait tenir tête à 
d’innombrables difficultés.

Premièrement, la pagode 
était détériorée. Quelquefois une 
poutrelle tomba brusquement.

Deuxièment, le pays qui 
venait d’etre réunifié devait entrer 

dans un période de graves difficultés 
économiques et la pagode Pháp Vân 

n’avait aucune rente.

Troisièment, ici on vivait dans l’état 
sans électricité et eau courante. Le jardin de la 

pagode était plein de plantes et d’herbes. Pendant la 
nuit, des couples amoureux y entraient et s’asseyaient partout et des toxicomanes y 
gisaient.

Quatrièment, le terrain de la pagode était empiété sur les trois côtés ; droit, 
gauche et derrière.

Malgré les difficultés, Maître Phước Trí remarquait que l’environnement de ce 
lieu était bon pour s’entrainer, s’améliorer et maîtriser son esprit.

En ce qui concerne l’économie, Maître Phước Trí avait la pagode Vạn Phước 
comme une source logistique qui s’occupait de la vie matérielle de la pagode Pháp Vân.
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Quant à la sécurité et 
l’ordre, Maître Phước Trí avait 
des échanges des jeunes 
toxicomanes, qui comprenaient 
ses conseils et participaient à la 
protection de la pagode.

Au sujet de l’école Trần 
Phú, il avait aussi un contact 
avec Madame la directrice et 
les administrateurs, laquelle 
retournait 280 m2 à la pagode.

À propos de M. Phúc, Maître Phước Trí tint une réunion élargie, y compris la 
présence de l’autorité locale, de tous les agents de l’École de la Jeunesse au Service 
Social en provenance de Quảng Trị et tous les participants demandèrent à M. Phúc 
de rendre la terre à la pagode.

M. Phúc consentit à retourner à la pagode le terrain de 180 m2 sur lequel est 
bâtie notre cuisine existante.

Derrière la pagode, Maître Phước Trí et ses disciples firent construire un mur 
pour prévenir l’empiètement effectué par le voisinage.

Tandis que les problèmes de la clôture étaient ainsi réglés provisoirement, il 
arriva que le hall principal qui avait été antérieurement le hall de méditation dit 
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Pagoda Pháp Vân, était sur le point de s’écrouler. Encore une fois, la restauration de 
cet édifice rencontrait d’innombrables difficultés. En ce temps là, Maître Phước Trí 
était simplement un assistant du Plus Vénérable l’abbé, n’ayant pas encore obtenu sa 
nomination au poste d’abbé bien que celui-ci avait soumis une demande à la Sangha 
pour lui confier tous les pouvoirs.

Le hall principal se serait effrondé s’il n’avait pas été restauré à temps. C’est 
pourqoui Maître Phước Trí créa la Commission de Restauration du hall principal de 
la pagode Pháp Vân.

Le premier projet de la restauration du hall principal de la pagode Pháp Vân 
était entrepris par M. Ngô Minh. La construction débuta en 1991 et s’acheva en 1992.

En 1997, Maître Phước Trí fut nommé officiellement au poste d’abbé; par 
conséquent,  il était présent en permanence à la pagode Pháp Vân, guidait directement 
la pratique des moines et les fidèles Bouddhiques. Ainsi, comme les fidèles devenaient 
de plus en plus nombreux, il fit monter un toit en tôle dans la cour d’avant pour 
assurer à tous un lieu qui suffisait à leurs activités de cultivation et d’apprentissage.

En 2004, Maître Phước Trí demanda la permission de construire une salle de 
conférences et une résidence pour les moines, qui constituaient un bâtiment à deux 
étages en forme de la lettre L à gauche du hall principal vu de l’intérieur. Ce bâtiment 
qui mesurait 55m de long et 15m de large avait suffisamment de place pour héberger 
la délégation de la Sangha du Village des Pruniers en provenance de la France, qui 
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se composait de plus de 200 adepts 
zen conduits par le Maître Supérieur 
Thích Nhất Hạnh.

Dès lors, la pagode Pháp Vân 
devenait bien connue et le nombre 
des fidèles qui y venaient pour 
recevoir les enseingements et la 
pratique s’éleva de jour en jour, à 
savoir  le Groupement Contemplation,  
le Groupement Fleur de Lotus, la 
Famille des Bouddhistes Đức Tuệ, la 
Famille des Handicapés An Nhiên. Il 
y avait, en addition, des sessions de 
cultivation périodiques organisées 
par les membres de l’Ordre de l’Inter-
être, des classes d’amélioration de la 
santé, des classes d’arts martiaux. La 
pagode Pháp Vân n’avait plus assez de 
place et de conditions favorables aux 
activités de cultivation et pratique 
des fidèles, particulièrement au 
cours des périodes de gros temps où 
le jardin et la cour de la pagode étaient inondés par la pluie.

Après que le Plus Vénérable Thích Thật Trí, l’abbé de la pagode, mourut le 13 
Janvier de l’an du Porc (2007), Maître Phước Trí, alors en position de son successseur, 
se mit à penser sans cesse à trouver les moyens pour élargir la pagode Pháp Vân afin de 
créer les conditions favorables aux activités de cultivation et pratique des filèles.

Il se disait qu’il devait faire quelque chose outre ses efforts de mener la vie calme 
d’un religieux. Il se mit à formuler le vœu de restaurer encore une fois la pagode pour 
que les fidèles aient pu y venir recevoir les enseignements et s’entrainer et par là, il 
pourrait, en quelque sorte, payer de retour la faveur du Bouddha qui l’avait initié à la 
Voie et celle de la communauté des fidèles qui le nourrissaient.

Par consequent, il entra en contact avec la Compagnie d’architecture Kiến Phúc 
Cường pour une maquette de la pagode Pháp Vân dessinée conformément à sa 
conception.

Quand le dessin fut parfaitement achevé, à l’occasion de la fête nationale Mille 
Ans de Thăng Long, il organisa le 10 Octobre 2010 la cérémonie de la mise de la 
première pìerre du projet de la restauration à grande échelle de la pagode Pháp Vân 



38  K ỷ Yếu CHÙA PHÁP VÂN

à une deuxième reprise. Les travaux de construction étaient exécutés par la Société 
Anonyme de Construction et de Transactions Immobilières Hòa Bình.

Quatre mois après la cérémonie, Maître Phước Trí et la Commission de 
Restauration décidèrent sans hésitation de démolir l’ancienne pagode.

Depuis le premier jour de la démolition pour commencer la restauration, les 
Bouddhistes de partout dans le pays et à l’étranger faisaient avec zèle des contributions 
en labeur et en biens. De ce fait, l’exécution du projet progressait continuellement sans 
un jour d’interruption. Dans l’espace de quatre ans, les articles suivants sont terminés: 
la Salle de Conférences, le Hall Principal, la Salle Divine, le Hall des Patriarches, le Hall 
du Bouddha de Médecine à Sept Joyaux, le Hall du Bodhisattva Avalokitesvara à Mille 
Yeux et Mille Bras. Le Hall du Bouddha Amitabha, la Hall du Bouddha Maitreya, la Tour 
de Cloche, la Tour de Tambour, la Tour à neuf étages dont le plus haut est réservé 
au culte du Bouddha Vairocana de Pure Dharmakaya. Les sept étages suivants sont 
consacrés chacun à une 
des sept vies dans la passé 
du Bouddha Sakyamouni 
et le dernier en bas 
est réservé au culte du 
Bouddha Prabhoutaratna, 
représentant les sept 
vies dans le passé du 
Bouddha Amitabha, les 
Neuf  Dragons avec des 
jets d’eau et l’estrade 
pour le bain du Bouddha  
nouveau-né. Spécialement 
les deux escaliers menant 
au hall principal sont 
deux blocs de pierre en 
forme de deux licornes. En 
addition, il y a trois salles 
de classe, une salle de 
conferences, un hall pour 
les funerailles, un hall  pour 
les cendres des morts, un 
club pour  la Famille des 
Bouddhistes Đức Tuệ, une 
salle de réunion pour  la 
Famille des Handicapés Tượng Di Lặc bằng gỗ
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An Nhiên, une librairie servant de  
salle d’exposition, une bibliotheque, 
la Tour du Bouddha en Parinibbana 
et un immeuble pour les etudiants 
et les élèves parmi lesquels les 
prioritaires sont  les enfants  venant 
des familles pauvres dans  les régions 
lointaines ou des peuples ethniques, 
une estrade bâtie en plein air avec la 
statue du Bodhisattva Avalokitesvara 
en pierre blanche mesurant 5 metres 
de haut, un jardin de légumes 
propres, un terrain de football et 
une piscine (qui sert de réservoir 
pour prévenir des incendies en 
accordance avec le exigences du 
permis de construction). Tout a 
été  executé avec rapidité pour 
que le projet soit achevé avant la 
céremonie d’inauguration qui aura 
lieu le 10 Octobre 2014.

Le grand succès  dans la construction avec tous les susdits articles de cette 
pagode Phap Van est  en avance de 10 ans par rapport  à la date fixée. Tout cela  est  
grâce  aux facteurs suivants:

- L’aide  des Bouddhas dans les dix directions
- Le cœur de joie pour le bien d’autrui des Moine et Nones
- Le support des authorités du gouvernement
- Le cœur d’or des fidèles Bouddhistes dans le pays et à  l’étranger.
- La dextérité des groupes d’artisans
- Les mérites et les vertues des compagnies
- Le dévouement de la Commission de Restauration
- L’enthousiasme des donateurs
- La récitation de soutien, les prières des Groupements Bouddhistes
- Le dévouement des Bouddhistes qui offrent leurs services gratuits  jour et nuit
- La puissance des vœux des moines de la pagode Pháp Vân.

    CES MÉRITES ET VERTUES SONT LOUÉS
                                                        À TOUT JAMAIS 

Cầu thang bộ nguyên khối đá tạc hình con Lân
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Thư thỉnh nguyện
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Hòa Thượng Thích Phước Trí



 HT. THÍCH PHƯỚC TRÍ chủ biên  49 

DIỄN VĂN KHAI MẠC

ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH CHÙA PHÁP VÂN

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính Bạch:
Kính Thưa:

Hôm nay đứng trước một ngôi Già lam trang nghiêm cao rộng thoáng 
mát có đủ chổ cho cả hàng ngàn người như thế này đó là điều chúng 
con, chư Tăng bổn tự không thể ngờ được.

Khi thiết kế đồ án, mô hình chánh điện chùa Pháp Vân, chúng con nhờ 
văn phòng kiến trúc sư Kiến Phúc Cường ước tính cho kinh phí xây dựng. Văn 
phòng kiến trúc sư cho biết muốn hoàn thành mô hình này kinh phí dự trù ban 
đầu khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Kinh phí này thật quá lớn, nhất là trong giai đoạn 
khủng hoảng kinh tế toàn cầu như hiện nay.

Khi đến liên hệ với chính quyền Quận Tân Phú để làm thủ tục xin phép xây 
dựng, Ông chủ tịch quận, hiện nay là Bí thư quận Tân Phú - Huỳnh Văn Hạnh 
có lời khích lệ: “Thầy cố gắng làm sao cho Quận Tân Phú có một biểu tượng tâm 
linh. Khi nói đến chùa Pháp Vân là người ta biết quận Tân Phú như nói đến chùa 
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Giác Lâm là người ta biết quận 
Tân Bình” lời khích lệ đầy 
chân tình của một vị lãnh đạo 
Quận khiến chúng con không 
khỏi lo lắng. Lo lắng làm sao 
để đáp lại tấm chân tình của 
vị lãnh đạo chính quyền dành 
cho một công trình tâm linh 
Phật Giáo! Trong khi nhìn lại 
tuổi đời của chúng con đã cận 
kề ngưỡng cữa của Thất Thập 
Cổ Lai Hy.

Vì thế có nhiều vị đệ tử 
của con chỉ muốn cho Thầy 
mình được nghỉ ngơi khi tuổi 
ngày càng lớn sức khỏe ngày 
càng giảm.

Bản thân con tự thấy hơn 
50 năm sống trong chùa mang 
ơn thầy Tổ quá lớn, nợ của 
Đàn Việt quá nhiều, chiếc áo 
cà sa đã mòn mà Đạo thì chưa 
thấy, nên mình tự nhủ mình 
phải tấn tu đạo nghiệp để 
sớm có ngày thấy  được Đạo. 
Nhưng không vì thế mà nhìn 
thấy ngôi Tam Bảo sụp đổ trước cảnh mưa to gió lớn. Do đó cùng với đại chúng 
chùa Pháp Vân chúng con mạnh dạn thành lập Ban Trùng Tu chánh điện chùa 
Pháp Vân.

Lễ đặt viên đá trùng tu diễn ra vào 
ngày Quốc Lễ 1000 năm Thăng Long 
mùng 10 tháng 10 năm 2010.

Số tịnh tài thu được trong ngày lễ 
đặt đá là 1 tỷ 500 triệu đồng trong đó 
đặc biệt có tập đoàn Vina Giày cúng 1 
tỷ đồng, cùng với số tiền chùa tích lũy 
được 1 tỷ 800 triệu đồng. Tổng cộng là 3 
tỷ 300 triệu đồng.

Như vậy số tài chánh dành cho một 
công trình đại trùng tu theo dự toán là 

3 triệu đô la Mỹ tức là vào khoảng 63 tỷ đồng Việt Nam, chỉ mới được 1 phần 20. 
Ban Trùng Tu nhận thấy nguồn tài chánh quá hạn hẹp. Số tiền 3 tỷ 300 triệu 
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đồng chưa đủ làm phần móng. Trong 
khi đó chùa không có một Công ty, xí 
nghiệp hay một nhà tài trợ nào đỡ đầu. 
Nếu tiến hành thi công thì không biết 
10 năm, 15 năm hay đến bao giờ mới có 
thể hoàn thành được! 

Lễ đặt đá thấm thoát đã 4 tháng trôi 
qua mà công trình chưa dám khởi công, 
mặc dầu mọi người đã nhất trí cố gắng 
làm được phần móng, tầng hầm và đúc 
một tấm trần có nơi tạm làm Chánh Điện 
để sinh hoạt tu học, hằng năm tích lũy 
tài chánh có đến đâu làm đến đấy. Nếu 
đời thầy Trú Trì không làm xong thì đến 
thế hệ học trò làm tiếp theo mô hình đã 
vẽ sẵn.

Mãi đến cuối tháng 2 năm 2011 tức 
là sau hơn 4 tháng lễ đặt viên đá chúng 
con quyết định khởi công trùng tu.

Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Hộ Pháp 
Long Thiên, Già Lam Thánh Chúng và 
liệt vị hương linh đã gia hộ cho chúng con.

Kể từ ngày khởi công tháo dở chánh 
điện cũ, chúng con đã may mắn gặp được 
các mạnh thường quân như: C.ty xây lắp 
điện Hưng Thịnh Phát đã phát tâm cúng 
dường việc thiết kế và thi công toàn bộ 
hệ thống điện, hệ thống nước và hệ thống 
PCCC, chi phí hơn 3 tỷ đồng. C.ty Âm 
Thanh Mới đã phát tâm cúng hàng tỷ bạc 
cho công trình như hệ thống âm thanh tại 
chánh điện, tại giảng đường và cả nhà Trù, 
cúng Đại Hồng Chung và Đại Cổ (trống 
lớn). Ngoài ra 2 công ty này hàng tháng 
còn cúng dường thêm tiền để chùa chi trả 
công thợ.

C.ty xây dựng Hòa Bình, C.ty bê tông 
Nguyên Thịnh, C.ty sắt Thanh Hải, C.ty 
đá Nam Thuận Thành, C.ty thang máy 
Minh Long, C.ty gỗ Duy Chương, cơ sở 
cửa sắt Tân Việt Tài đã cho chùa thiếu nợ 
hàng tỷ bạc.
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Tập đoàn Vina Giày, trung tâm chẩn đoán y khoa Phước An, C.ty Hương 
Việt ngoài việc cúng dường còn cho chùa mượn tịnh tài để cho tiến độ thi công 
được tiếp tục.

Các Mạnh thường quân như cô giáo Bạch Nga, tập đoàn Việt Á - Hà Nội, 
C.ty  CP thực phẩm Bình Tây, C.ty chiếu sáng Cara, C.ty đá Vĩnh Hảo, C.ty đá 
Thạch Việt, C.ty Kiến Á, C.ty Ích Vận, C.ty Yến Nhi, C.ty thép Kim Vỹ và các 
Doanh nhân Minh Ngọc, Doanh nhân Việt - Hằng, Doanh nhân Bích Vân - Diệu 
Hồng, Doanh nhân Hoàng Lai, Doanh nhân Thoáng - Hoàng Hà Nội, C.ty khai 
thác đá Toàn Thắng - Nghệ An… Và nhiều vị Phật tử phát tâm hỗ trợ tích cực, 
nhất là những phật tử nghèo phát tâm nuôi nhiều đợt heo ống, cũng như các em 
Gia Đình Phật Tử Đức Tuệ nhịn phần ăn quà để nuôi heo ống. Đặc biệt các nhóm 
thợ như thợ Mộc, thợ Chạm, thợ Điêu Khắc đá, thợ Hồ, thợ sơn son thiếp vàng, 
thợ hồ hoa văn… Họ làm bằng cả tấm lòng nhiệt tình không đòi hỏi tăng lương. 
Đặc biệt có nhà tư vấn của công ty Bê Ta, C.ty Hưng Thịnh Phát đã giúp chùa 
tiết kiệm hàng tỷ đồng.

Nhờ vậy mà công trình trùng tu Chánh Điện được liên tục cho đến ngày 
khánh thành. Thời gian thi công chỉ có 4 năm mà đã hoàn thành các hạng mục 
như: Đại Giảng Đường, Tòa Chánh Điện, Tổ Đường, Linh Đường, Điện Dược Sư 
Thất Châu, Điện Thờ Quan Âm ngàn tay ngàn mắt, Điện Phật Di Đà, Điện Di 
Lặc, Tháp Chuông, Tháp Trống, Chín tầng tháp, tầng trên cùng thờ Thanh Tịnh 
Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, bảy tầng kế tiếp thờ bảy đời quá khứ của Phật 
Thích Ca và tầng cuối cùng thờ Đức Đa Bảo Như Lai đại diện cho bảy đời quá 
khứ của Đức A Di Đà. Chín rồng phun nước và Đài Tắm Phật Đản Sanh. Đặc biệt 
2 cầu thang lên chánh điện là 2 con lân bằng 2 khối đá tạc thành. Ngoài ra còn 

Phái đoàn chùa Hoằng Pháp tặng quà lễ khánh thành
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có ba phòng học, một Hội trường. 
Một nhà Tang Lễ, nhà thờ Linh 
Cốt, Đoàn Quán Gia Đình Phật Tử 
Đức Tuệ, Hội Trường cho Gia Đình 
khuyết tật An Nhiên, Thư Quán 
trưng bày triễn lãm, Thư Viện, Tháp 
Nhập Niết Bàn và nhà cho sinh viên 
học sinh nghèo, ưu tiên cho học sinh 
người dân tộc ở vùng sâu vùng xa 
về đi học ở thành phố. Một tượng 
đài Quan Âm bằng đá trắng lộ thiên 
cao 5m, một vườn rau sạch, một sân 
đá bóng và một hồ bơi (đây cũng là 
hồ chứa nước để phòng cháy chữa 
cháy theo yêu cầu của giấy phép xây 
dựng). Thật là một công trình ngoài 
sức tưởng tượng của Tăng chúng và 
Phật tử chùa Pháp Vân chúng con. 
Đây mới thấy rõ sự nhiệm mầu của 
Phật Pháp.

Ngôi phạm vũ Pháp Vân này 
sớm hoàn thành tốt đẹp tất cả các 
hạng mục như hiện nay trước thời 
gian ấn định hơn cả 10 năm đó là nhờ:Nhà Tang Lễ (Vãng Sanh Đường)
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 - Lực gia trì của mười phương Tam Bảo
 - Tâm tùy hỷ của chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni
 - Sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền
 - Tấm lòng vàng của quý Phật tử trong và ngoài nước
 - Bàn tay khéo của tất cả các nhóm thợ
 - Công đức lớn lao của các Công ty, Doanh nghiệp
 - Sự tận tâm tận lực của Ban Trùng Tu
 - Lòng nhiệt tình của các Mạnh Thường Quân
 - Sự hộ niệm, cầu nguyện của Đạo tràng các giới
 - Sự tận tình của các Phật tử công quả ngày đêm
 - Nguyện lực lớn của chư Tăng và Phật tử chùa Pháp Vân

Thay mặt cho chư Tăng 
và Phật tử chùa Pháp Vân 
chúng con thành kính hướng 
về đảnh lễ chư Phật, chư Đại 
Bồ Tát, Hộ Pháp Long Thiên, 
Già Lam Thánh Chúng, liệt vị 
thiện Thần.

Thành kính đảnh lễ chư 
tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni.

Chân thành tri ân sự hỗ 
trợ tích cực của các cấp chính 
quyền, các công ty, xí nghiệp, 
các Mạnh thường quân, các 
Doanh nghiệp, các nhóm thợ, 
các Đạo tràng Phật tử, Đạo 
tràng Chánh Niệm, Đạo tràng 
Pháp Hoa chùa Pháp Vân, các 
vị cựu huynh trưởng Gia Đình 
Phật Tử, Ban huynh trưởng 
và đoàn sinh Gia Đình Phật 
Tử Đức Tuệ, Gia đình khuyết 
tật An Nhiên, các vị trong Ban 
Trùng Tu và chư Tăng, Phật tử 
chùa Vạn Phước quận 11, các 
thiện nam tín nữ Phật tử, bổn 
đạo gần xa trong và ngoài nước Chư Tăng và Thượng tọa Thích Chơn Tính,  

trú trì chùa Hoằng Pháp - Hóc Môn
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cũng như bà con lối xóm chung 
quanh chùa Pháp Vân đã chịu 
đựng nhiều vất vả trong suốt 
thời gian chùa thi công.

Nhờ vào công đức lớn lao 
của quý Ngài và quý liệt vị 
mà hôm nay ngôi chùa Pháp 
Vân được cao đẹp, khang 
trang, thoáng mát hội đủ các 
điều kiện của một phân khoa 
Thiền Học thuộc học viện Phật 
Giáo Việt Nam. Là nơi cho chư 
Tăng Ni và Phật tử các giới tu 
tập hành thiền, hoằng dương 
chánh Pháp.

Toàn thể chư Tăng Phật tử chùa Pháp Vân chúng con nguyện nỗ lực tinh tu, 
chuyển hóa nội tâm, trau dồi giới đức, trang nghiêm cảnh Phật ngõ hầu đền đáp 
trong muôn một công đức trời biển của quý ngài, quý liệt vị.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Ngài và Quý liệt vị thân tâm 
an lạc, cát tường như ý.

Cầu nguyện cho âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình 
đồng triêm lợi lạc.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
 
 Pháp Vân, Ngày 10 Tháng 10 Năm 2014
 Thay mặt Ban Trùng Tu.
 Trưởng Ban

 Sa Môn THÍCH PHƯỚC TRÍ

Chư Tôn Đức cắt băng khánh thành

Bộ cửa trước đại Giảng Đường
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Tượng Kim Thủ tại vườn chùa Pháp Vân
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BÀI PHÁT BIỂU
KHÁNH THÀNH CHÙA PHÁP VÂN

Kính thưa:
- Quý vị lãnh đạo trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam;
- Quý vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Thành Phố, Ban trị sự Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam quận Tân Phú;
- Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni;
- Hòa Thượng Thích Phước Trí, Trụ Trì Chùa Pháp Vân cùng toàn thể Phật tử.

Hôm nay quận ủy - UBND - Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú 
đến dự Đại Lễ khánh thành Chùa Pháp Vân. Thay mặt lãnh đạo 
quận, tôi xin chúc mừng và chung vui với Hội Phật Giáo Việt Nam 

nói chung, cùng toàn thể bà con Phật tử chùa Pháp Vân và các nhà hảo tâm nói 
riêng đã nhiệt thành ủng hộ về tinh thần, lẫn vật chất để xây dựng chùa Pháp 
Vân hoàn thành một cách tốt đẹp. Trong không khí thắm tình đạo vị tôi xin gửi 
lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị đại biểu, chư tôn đức Hòa Thượng, Thượng 
Tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại Đức Tăng Ni, cùng toàn thể tín đồ Phật tử chùa Pháp 
Vân sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Chúc mừng đại lễ 
Khánh thành Chùa Pháp Vân thành công viên mãn.

Kính thưa quý vị:
Nói đến Phật giáo Việt Nam mỗi chúng ta những người tin Phật ai cũng 

thấy tự hào về truyền thống Phật Giáo Việt Nam "hộ quốc an dân" gắn liền với 
truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam trở thành 
gần gũi thân quen và trở thành một tâm điểm văn hóa tâm linh trong đời sống 

Đại diện Chính Quyền phát biểu
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dân cư, trong đó ngôi chùa là nguồn cội, là nét đẹp của làng quê Việt Nam. Ngôi 
Chùa không chỉ thuần túy là nơi để Tăng Ni tu học, không chỉ là địa chỉ tôn 
nghiêm dành riêng cho việc thờ bái thể hiện đức tin, mà hơn thế nữa, ngôi chùa 
đã trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng không những dành riêng cho đồng bào có 
đạo mà còn cho những người không có đạo những khi có những lễ hội lớn, bà con 
gần xa đều đến viếng để cầu nguyện cho đất nước Việt Nam thanh bình thịnh 
vượng, cầu mong phước lành đến với gia đình và người thân. Có thể nói ngôi chùa 
còn là một môi trường giáo dục toàn diện đã được tạo ra để rèn luyện thân tâm 
của mỗi con người, trong đó những người con Phật làm được nhiều việc lợi cho 
đạo và lợi cho đời và lợi cho đất nước. 

Kính thưa quý vị: 
 Quận Tân Phú chúng ta trải qua hơn 10 năm thành lập phấn đấu xây dựng 

và phát triển đã đem lại diện mạo đô thị mới cho quận nhà ngày càng mỹ quan, 
khang trang, khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng 
lên, văn hóa xã hội đã có nhiều tiến bộ. Cùng với sự phát triển chung của quận 
nhà, sinh hoạt tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng cũng phát triển, các cấp 
ủy Đảng, Chính quyền trên địa bàn quận đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi 
để các tôn giáo hoạt động bình thường theo quy định của pháp luật. Nhiều công 
trình thờ tự của các cơ sở tôn giáo được xây dựng, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp 
khang trang hơn, tạo cảnh quan vừa đẹp vừa trang nghiêm hơn đáp ứng nhu 
cầu sinh hoạt của tín đồ các tôn giáo. Công trình xây dựng mới chùa Pháp Vân 
hoàn thành có quy mô lớn, kiến trúc đẹp, có thể nói là công trình tâm linh được 
thiết kế hài hòa với cảnh quan xung quanh, trong đó có Bảo Tháp là biểu tượng 
văn hóa cửa thiền làm cho ngôi chùa thêm sự thiêng liêng và trở thành hình 
tượng mỹ thuật kiến trúc chùa Viện Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay. Công 

Quang cảnh trước đường Lê Thúc Hoạch trong ngày lễ khánh thành
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trình xây dựng mới chùa Pháp Vân hoàn thành là kết quả của thiện duyên hỗ 
trợ về tinh thần, vật chất của bà con Phật tử và các nhà hảo tâm giúp cho công 
trình hoàn thành một cách tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam nói chung và chùa Pháp Vân nói riêng và chúng ta nhìn 
nhận một điều đất nước có hòa bình, ổn định, phát triển thì sinh hoạt tôn giáo 
cũng có điều kiện phát triển.

Nhân dịp Đại lễ khánh thành chùa Pháp Vân, thay mặt lãnh đạo quận tôi 
ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hòa thượng Thích Phước Trí đã 
thực hiện tốt phương châm hành đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo 
pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, giáo dục Phật tử thực hiện nghĩa vụ công 
dân, chấp hành pháp luật, thực hiện các phong trào về người nghèo, phong trào 
thi đua yêu nước ở địa phương các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn quận. Mối quan hệ 
giữa chính quyền và đoàn thể quận, phường với chùa Pháp Vân luôn cởi mở, 
thân tình. Tôi tin tưởng rằng Chư Tăng và Phật tử chùa Pháp Vân sẽ tiếp tục 
phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước; phát huy truyền thống Phật giáo Việt 
Nam, không ngừng trao dồi đạo hạnh, hành đạo theo chánh pháp, tích cực tham 
gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam các 
cấp thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, đoàn 
kết hợp lực đóng góp tích cực vào đời sống tinh thần và văn hóa của đất nước, xây 
dựng những Phật tử mẫu mực, những công dân chân chính có ích cho xã hội và 
luôn thực hiện phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, cùng với nhân dân quận nhà xây 
dựng quê hương Tân Phú ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Với niềm tin đó, thay mặt Lãnh đạo quận, một lần nữa, tôi xin kính chúc các 
vị đại biểu khách quý, các vị Chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, 
Ni sư, Đại đức, Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử sức khỏe, tinh tấn và an lạc. Chúc 
Đại lễ khánh thành chùa Pháp Vân thành công viên mãn. 

Xin trân trọng cảm ơn!
          HH

Quang cảnh trước đường Lê Thúc Hoạch trong ngày lễ khánh thành
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Chính quyền xã Thủy Phù và đại diện Họ tộc

Đại diện chính quyền phường 13 và quận 11
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Đại diện chính quyền phường Phú Thọ Hòa và quận Tân Phú

Đại diện UBND TP. Hồ Chí Minh
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Phía bên hông ngôi Bửu tháp
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Lời Tri Ân 1
Của Hòa Thượng Viện Chủ, Trưởng Ban Trùng Tu Chánh Điện chùa 

Pháp Vân gởi đến:
1. Ban trùng tu Chánh Điện chùa Pháp Vân.
2. Ông Tổng Giám đốc công ty xây dựng và kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.
3. Ban Giám Đốc điều hành công trình.
4. Anh chị em công nhân chính và phụ của công trình.
5. Quý vị tư vấn và giám sát công trình.
6. Quý vị hảo tâm, quí mạnh thường quân, quí thiện nam tín nữ Phật tử.
7. Quý vị trong ban vận động tài chánh.
8. Quý vị ban thư kí kế toán, ban liên lạc.
9. Quý vị trong ban thợ mộc, thợ khắc, thợ thiếp, thợ chạm đá…
10. Quý vị cựu huynh trưởng gia đình Phật tử.
11. Quý anh chị em gia đình Phật tử  Đức Tuệ.
12. Quý vị trong gia đình khuyết tật An Nhiên.

Tính đến ngày 28.11.Tân Mão (22.12.2011), công trình đã đổ xong phần 
móng và tấm sàn tầng hầm, đây là phần nặng nề và khó khăn nhất của công 
trình. Ban giám đốc 
điều hành thi công đã 
hết lòng vượt qua mưa 
gió, làm ngày làm đêm 
nên công trình đã vượt 
tiến độ thi công sớm 
trước 15 ngày. Toàn 
thể Tăng Ni Phật tử 
chùa Pháp Vân  xin 
trân trọng ghi nhận 
công đức này.

Có một vị chỉ huy 
nhóm làm sắt nói với 
công nhân nhóm sắt 
rằng: “Chúng ta có 
duyên làm Chùa, 
anh chị em hãy 
gắng lên một chút, 

Các doanh nhân và doanh nghiệp
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Đại Hồng Chung



 HT. THÍCH PHƯỚC TRÍ chủ biên  65 

quí Thầy và Bá tánh 
vui thì ta có Phước”. 
Đúng như vậy thưa  quí 
vị, nếu việc thi công của 
quí vị không đạt, quí 
Thầy không vui, Bá tánh 
phiền hà thì quí vị không 
được phước mà mang tội, 
vì đây là công trình tâm 
linh.

Cũng như một vị 
phó tổng giám đốc công ty 
Nguyên Thịnh cung cấp 
bê tông  tươi cho Chùa đã 
nói rằng: “Chúng con 
có phước gặp được 

việc chùa việc Phật. Là 
người Phật tử chúng con sẽ hết lòng  góp phần nhỏ xây dựng Ngôi Phạm 
Vũ này và mong cho công trình sớm hoàn thành để có nơi cho Bá tánh 
hành thiện, tu nhân tích đức”. Vì vậy cho nên suốt thời gian đổ bê tông công 
ty không lấy tiền trước. Một doanh 
nghiệp có tâm nguyện lành như thế, 
chư Phật hoan hỷ, Thánh thần hoan 
hỷ, mọi người hoan hỷ thì chắc chắn 
doanh nghiệp đó sẽ gặp nhiều điều 
hoan hỷ và thành đạt.

Ông Phạm Gia Chuyền nhà tư vấn 
chuyên môn, Ông Nguyễn Đăng Đồng 
nhà giám sát lão luyện, cũng như Ông 
Lê Viết Hải Tổng giám đốc công ty Hòa 
Bình đã không lãnh thầu mà chỉ lãnh 
công, họ đã làm lợi cho Chùa hàng tỉ 
bạc.

Đạo hữu Đặng Như Vinh giám đốc 
công ty điện Hưng Thịnh Phát, phát 
tâm thiết kế và trang bị toàn bộ lưới 
điện cho Chùa trị giá trên tỉ bạc.

Quý vị trong thường trực Ban 
Trùng Tu dành nhiều thì giờ trong 
nhiều phiên họp đã góp ý đề nghị nhiều 
phương thức giúp tiết kiệm không nhỏ 
cho công trình.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty Nguyên Thịnh phát biểu
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Các vị thợ mộc, thợ chạm, thợ 
thiếp, thợ đá họ miệt mài với công 
việc gần 2 năm qua mà vẫn không 
đòi tăng lương, họ có tâm nguyện 
làm việc chùa để tích phước, bồi 
đức cho con cháu.

Kính thưa quí  vị! 
Công trình trùng tu chánh 

điện chùa Pháp Vân diễn ra trong 
bối cảnh kinh tế khủng hoảng, giá 
vàng cao, lãi suất giảm, Mỹ và 
các nước Âu Châu khốn đốn vì nợ 
công.

Nếu không có những tấm 
lòng vì đạo của quí vị thì chắc 
chắn công trình sẽ ngưng trệ.

Người góp của, kẻ góp công vì 
muốn góp phần xây dựng một môi 
trường tốt để cho chư Tăng và  Bá 
tánh có nơi tu dưỡng đạo đức, trau 
dồi đạo hạnh. Xã hội càng có nhiều 
người tốt thì xã hội sẽ được thanh 
bình, đất nước  mới được thịnh trị.

Có những vị phát tâm cúng 
cả tỉ bạc như tập đoàn VINA Giày.

Có những vị âm thầm lo công văn, chạy giấy tờ, lo nấu nướng phục vụ bữa 
cơm, bữa ăn phụ cho công nhân thật công đức vô lượng.

Có những vị cúng Tượng Phật Dược Sư, tượng Bồ Tát Quan Âm, Địa Tạng, 
Tượng Di Đà và Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng  đồng cao 3m, cúng áng thờ 
Tam Bảo, cúng các bộ cửa chánh điện. Có một gia đình cúng Đại Hồng Chung và 
Đại Cổ, cùng với dàn Âm thanh tại Chánh Điện và Giảng Đường trị giá trên cả 
tỉ đồng. Bác Sĩ giám đốc và tập thể Bác Sĩ, công nhân viên Bệnh Viện Chợ Rẫy 
cũng hết lòng hỗ trợ.

Kính thưa quí vị!
Những công đức và những đóng góp của quí vị là những đồng tiền tiết kiệm 

mà quí vị đã gửi vào ngân hàng Tâm Linh, lãi suất sẽ là phần  Phước Đức mà quí 
vị và con cháu của quí vị sẽ được hưởng đời đời.

Còn bảy vị quá khứ Phật thờ bảy tầng tháp, 18 vị La Hán bằng gỗ, hàng 
ngàn thiên ngói, hàng trăm mét gạch bông, hàng vạn viên gạch ống,  hàng ngàn 
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tấn thép, hàng ngàn khối bê - tông, cùng với hàng chục bộ cửa gỗ của 9 tầng tháp 
và 5 tầng lầu đang dành chờ chư vị phát tâm.

Chúng tôi tin tưởng khi mà mỗi doanh nghiệp hay mỗi con người có phần 
nhận thức đúng, việc làm đúng thì chắc chắn kết quả sẽ tốt, sẽ như ý nguyện.

Hồng Ân Tam Bảo, Hộ Pháp Long Thiên, Già Lam Thánh Chúng sẽ tiếp tục 
gia hộ cho quí vị và quí quyến sức khỏe dồi dào, vạn sự  như  ý. Gia hộ cho công 
trình sớm được thành tựu viên mãn.

Kính chúc quí vị một năm mới Nhâm Thìn 2012 An Khang Thịnh Vượng, 
làm ăn Phát đạt, sở cầu Như ý, sở nguyện Viên thành.

Pháp Vân, ngày 21-12-2011

      VIỆN CHỦ kiêm TRƯỞNG BAN TRÙNG TU 
 CHÙA PHÁP VÂN

        

Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC TRÍ. 

Ban trùng tu Chùa Pháp Vân
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Nam Mô Đa Bảo Như Lai - Tầng 6
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Lời Tri Ân 2
Của Hòa Thượng Viện Chủ, Trưởng Ban Trùng Tu chùa Pháp Vân 

gửi đến:
1. Quý vị thiện nam tín nữ Phật tử
2. Quý vị Hảo tâm, Quý Mạnh thường quân,
3. Quý vị trong Ban trùng tu, Ban giám sát, tư vấn
4. Quý vị trong Ban vận động, Ban kế toán, Ban thư ký
5. Quý vị trong Ban giám đốc, Công ty XD và KD địa ốc Hòa Bình
6. Quý vị trong Ban chỉ huy công trình
7. Quý vị trong ban thợ mộc, thợ khắc, thợ thiếp, thợ chạm đá
8. Quý vị Cựu Huynh trưởng, GĐPT, Ban huynh trưởng GĐPT Đức Tuệ
9. Quý vị trong Gia đình khuyết tật An Nhiên.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa quý liệt vị!
Tính đến hôm nay Rằm tháng Tư năm Nhâm Thìn (05/05/2012) sau 14 

tháng thi công đến nay, sàn Chánh Điện đã được đúc xong. Chúng ta đã có một 
Giảng Đường tuy chưa hoàn thiện, nhưng đã có nơi để tổ chức lễ đài kỷ niệm Đại 
Lễ Phật Đản PL. 2556 trong không khí trang nghiêm như hôm nay và không còn 
lo ngại việc mưa nắng gì nữa.

Kính thưa quý liệt vị!
Qua ba năm chuẩn bị và 14 tháng thi công trong giai đoạn cực kỳ khó khăn, 

nhất là nền kinh tế thế giới đang khủng hoảng vì nợ công, lạm phát. Các doanh 
nghiệp trong nước cũng đang khốn đốn vì lãi suất cao, rất nhiều công ty phải 
phá sản.

Tuy vậy nhờ hồng ân Tam Bảo và sự gia trì của chư linh công trình trùng tu 
Chánh Điện vẫn được tiến hành tốt đẹp. Cho đến nay, phần bê tông từ hầm móng 
cho đến sàn chánh điện đã sử dụng hết:

  - 1.200 khối bê tông và 255 tấn sắt, chi phí khoảng 12 tỷ đồng kể cả tiền 
nhân công và vật tư.

 - Chi phí cho công trình nhà gỗ là 3,2 tỷ đồng.
 - Chi phí cho công trình đá 2 con sư tử cầu thang là 2,8 tỷ đồng.
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 Ngoài ra các hạng mục về tôn tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, các vị La 
Hán đã có các gia đình Phật tử phụng cúng như sau:

 - Tượng Di Đà cao 3m bằng đồng trị giá 450 triệu đồng do gia đình Phật tử 
Việt - Hằng phụng cúng.

 - Tượng đức Quan Âm ngồi trên con cá kình bằng đồng, cao 1.7m trị giá 
150 triệu đồng đã có Phật tử Nhuận Châu phụng cúng.

 - Tượng Đức Địa Tạng ngồi trên con Đế Thính bằng đồng cao 1.7m trị giá 
150 triệu đồng do nhóm Phật tử Thương Thương phụng cúng.

 - Tượng Phật Tỳ Bà Thi bằng gỗ cao 1.5m, trị giá 50 triệu đồng đã có Phật 
tử Quảng Đông phụng cúng.

 - Tượng Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na 
Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp, Phật Bổn Sư Thích Ca, bằng gỗ cao 1.5m, tổng trị 
giá 300 triệu đồng đã có nhóm Phật tử Lâm Ngọc Thanh ở Mỹ phụng cúng.

 - Bảy Tượng Phật Dược Sư, Hai tượng Bồ Tát và 12 vị Đại Thần Tướng 
tổng trị giá là 700 triệu đồng đã có bảy Phật tử sau đây phát tâm phụng cúng: 
Tập Đoàn VINA Giày, gia đình Đặng Như Vinh, gia đình Trần Lộc, gia đình giáo 
sư Lê Minh Ngọc, Phật tử Trần Thị Toàn, Phật tử Võ Thị Xuân Yến và nhóm 
Phật tử Trần Thị Tứ.

 - Tám vị La Hán bằng gỗ cao 1.2m, trị giá mỗi tượng 20 triệu đồng đã có 
8 vị Phật tử phát tâm phụng cúng là: nhóm Phật tử Nguyên Liễu, Phật tử Trần 

Quan Âm ngồi trên con cá kình bằng đồng - Địa Tạng ngồi trên con Đế Thính bằng đồng  



 HT. THÍCH PHƯỚC TRÍ chủ biên  71 

Ngọc Thiện, Phật tử Lương Nguyễn Hùng Huy, nhóm Phật tử Diệu Nhân, Phật 
tử Đỗ Thế Minh, Phật tử Nguyễn Mạnh Hùng, Phật tử Lê Thị Miễn, Phật tử 
Huỳnh Hạnh Trang.

 - Tượng Bồ Tát Văn Thù ngồi trên con sư tử bằng đồng cao 1.7m trị giá 150 
triệu do Phật tử Lữ Thanh Quý phụng cúng.

 - Tượng Đức Di Lặc bằng gỗ quý cao 1.5m trị giá 100 triệu đồng đã có gia 
đình Phật tử Ngô Trí Dũng phụng cúng.

 - 03 Áng thờ và 03 bộ cửa lớn tại Chánh Điện bằng gỗ sơn son thiếp vàng 
trị giá 600 triệu đồng đã có Phật tử Quảng Quang, Quảng Diệu phụng cúng.

 - Trống lớn (Đại Cổ) đường kính 1.85m, thân trống nguyên cây gỗ trị giá 
150 triệu, 01 đại Hồng Chung nặng 1 tấn trị giá 450 triệu do gia đình đệ tử Ngô 
Mạnh Hùng phụng cúng.

 - Giá để trống lớn bằng gỗ cẩm lai trị giá 30 triệu đồng do gia đình Hương 
Linh Trần Thị Kim Trâm (Pháp Danh Hồng Thắm) phụng cúng.

 - Tổng trị giá các hạng mục đã phát tâm phụng cúng là 3 tỷ 345 triệu đồng.
 Như vậy tính đến thời điểm này tổng chi phí cho công trình là 21 tỷ 345 

triệu đồng.

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật - Tầng 7 Nam Mô Ca Diếp Phật - Tầng 8
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 Đạt được kết quả như trên phần lớn nhờ vào tấm lòng vì đạo của Quý 
Phật tử, Quý nhà Hảo tâm, Quý Mạnh thường quân nhất là các công ty cung cấp 
Sắt Thanh Hải, C.ty cung cấp bê tông Nguyên Thịnh, C.ty XD Hòa Bình đã tạo 
nhiều thuận duyên hỗ trợ cho chùa; Quý vị nhân công, cũng như các nhóm thợ 
mộc, thợ chạm, thợ đá, thợ thiếp đã tận tâm tận lực với công việc chùa.

 Chúng tôi thiết nghĩ mọi người đã hết lòng với Phật sự vì muốn xây dựng 
một ngôi Tam Bảo để có nơi cho bá tánh tu dưỡng đạo đức, trao dồi đạo hạnh 
đồng thời cho các thế hệ tăng sinh có nơi tu học, thực tập và hành trì giới đức.

 Trong một xã hội, nhiều người có đạo đức tốt thì xã hội sẽ tốt đẹp, đất nước 
được an bình thịnh trị, cho nên sự góp công, góp của của quý vị là một nhân tố 
góp phần xây dựng nếp sống đạo đức cho con người và xã hội.

 Nhân đại lễ Phật Đản PL. 2556 hôm nay, chúng tôi thay mặt Ban trùng tu 
gửi đến quý Phật tử gần xa, Quý Mạnh thường quân, và mọi người lời tán dương 
công đức và lòng tri ân chân thành. Đồng thời qua đây, chúng tôi xin thông báo 
cho toàn thể quý vị biết những phần còn lại của công trình là hai tầng lầu và 9 
tầng tháp.

 - Chi phí cho phần sắt và bê tông khoảng 10 tỷ đồng.
 - Chi phí cho gạch lát nền khoảng 400 triệu đồng.
 - Chi phí cho gạch tô khoảng 600 triệu đồng.

Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật - Tầng 9 Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật - Tầng 10
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 - Chi phí cho ngói lợp khoảng 500 triệu đồng.
 - Chi phí hoàn thiện phần nhà gỗ kể cả cửa lớn và cửa sổ là 1.5 tỷ đồng.
 - Chi phí thang máy 800 triệu đồng.
 - Chi phí trang trí nội thất khoảng 2 tỷ đồng.
 - Phần hệ thống điện và đèn chiếu sáng khoảng 2 tỷ đồng.
 - Phần sơn và phù điêu khoảng 1.2 tỷ đồng.
 - Phần thợ hồ làm kép (rồng phụng) 1.2 tỷ đồng.
 Ngoài ra còn chi phí cho ngôi tượng Thích Ca 6m, kể cả tòa sen, ngồi giữa 

ngôi Tam Bảo Chánh Điện ước tính là 2 tỷ đồng.
 - Một tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn đứng bằng đồng cao 3m khoảng 500 

triệu đồng.
 - Tượng Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trên con voi trắng 6 ngà bằng đá cao 1.7m 

trị giá 150 triệu đồng.
 - 18 tượng La Hán bằng gỗ cao 1.2m tổng trị giá là 240 triệu đồng.
 * Chi phí còn lại của hai con sư tử đá cầu thang là 1.2 tỷ đồng.

Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật - Tầng 11 Nam Mô Thi Khí Phật - Tầng 12
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 Tổng chi phí còn lại cho đến 
khi hoàn thiện khoảng 25 tỷ, chưa tính 
phần chi phí Phòng cháy chữa cháy.

 Ban trùng tu tha thiết kêu gọi 
quý vị tiếp tục phát tâm ủng hộ tịnh 
tài, tịnh vật để cho công trình xây dựng 
ngôi Chánh Điện sớm được hoàn thành, 
bá tánh có nơi lễ bái hành đạo.

 Chúng tôi tin tưởng mỗi chúng 
ta làm việc tốt cho mình, cho người thì 
sẽ được hưởng phước báo tốt.

 Chư Phật, chư Bồ Tát, Hộ Pháp 
Long Thiên, Già Lam Thánh Chúng sẽ 
chứng minh công đức và gia hộ cho quý 
vị, cũng như quý thân quyến vạn an, 
vạn hạnh, vạn sự cát tường.

 Kính chúc quý vị và toàn thể 
gia quyến một mùa Phật Đản an lành 
hạnh phúc tiếp tục góp phần công đức 
cho công trình Phật sự trùng tu sớm 
được thành tựu viên mãn.

NAM MÔ THƯỜNG HOAN HỶ BỒ TÁT MA HA TÁT
  

Pháp Vân, ngày 05-05-2012 Phật Đản PL. 2556
  TM BAN TRÙNG TU

   

Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật - Tầng 13
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Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật - Tầng 14, do Công ty cổ phần Thiên Sinh phụng cúng
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Lời Tri Ân 3
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni!
Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử, quý Mạnh thường quân!
Kính thưa liệt quý vị!

Kể từ lễ Đặt Viên Đá khởi công trùng tu Chánh Điện chùa Pháp Vân ngày 
10. 10. 2010, tính đến nay đã trải qua 2 năm, 2 tháng và 2 ngày (12. 12. 2012) công 
trình đã thi công được 5500m2 
mặt bằng bêtông (gồm 1 tầng 
hầm rộng 364m2, 1 Giảng 
Đường 1288m2, tầng lửng 1 - 
794m2 tầng Chánh Điện 814m2 
tầng lửng 2 - 394m2 tầng điện 
Dược Sư 634m2, 4 tầng tháp 
400m2 , lõi thang máy 576m2, 
mặt bằng mái và 2 lầu chuông 
trống 236m2. Ngoài ra còn có 
2 ngôi nhà gỗ (một ngôi tiền 
đường tôn trí tượng Thiên 
Thủ Thiên Nhãn và một ngôi 
điện Dược Sư tôn thờ bảy Phật 
Dược Sư Thất Châu). Hai cầu 
thang đi bộ, nguyên 02 khối đá 
tạc hình con Lân.

Đặc biệt đã có 7 ngôi tượng 
Phật Quá Khứ, Bảy ngôi tượng 
Phật Dược Sư Thất Châu, 14 
Vị Dược Xoa Đại Thần Tướng, 
18 Vị A La Hán, một tượng 
Di Đà, một tượng Di Lặc và 6 
tiểu Nhi, một tượng Thiên Thủ 
Thiên Nhãn và các ngôi tượng 
Quán Âm, Địa Tạng, Văn Thù, 
Phổ Hiền, Tiêu Diện, Hộ Pháp 
đã có các Phật tử phát tâm. Tượng Lân bằng đá do nghệ nhân Nguyễn Đức Thìn tạc.
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Toàn bộ tổng kinh phí đã chi là 30 tỷ đồng. (Tất cả chi tiết có ghi bảng phụ 
lục kèm theo)

Trước thực trạng kinh tế cả toàn cầu đang suy sụp mà công trình vẫn được 
tiếp tục thi công, chưa có một ngày ngưng nghỉ. Đó là do tấm lòng hộ đạo của 
quý Phật tử, Quý Mạnh thường quân, nhờ có sự hỗ trợ pháp lý của chính quyền, 
của âm phò dương trợ, Phật Pháp nhiệm mầu mới có kết quả ngoài mong đợi như 
hôm nay. Nhất là nhờ Công ty Xây Dựng Hòa Bình đã ứng trả tiền nhân công cho 
chùa tính đến nay là gần 2 tỷ, qua Tết chùa sẽ lo trả lại cho Công ty.

Đã có âm phò dương trợ cho nên sự phát tâm cúng dường của quý vị dù ít dù 
nhiều cũng đều được Long thiên, Hộ pháp, Thiện thần chứng minh phò hộ cho 
quý vị. Do đó, chúng tôi tin tưởng rằng chi phí còn lại khoảng 20 tỷ đồng để hoàn 
thiện công trình chắc chắn sẽ không còn khó khăn nữa.

Mặc dù Chánh Điện chưa xong nhưng tạm ổn định, cho nên hôm nay đánh 
dấu ngày 12.12.2012 làm lễ An Vị Phật. Sau lễ An Vị công trình sẽ tiếp tục hoàn 
thiện phần Chánh Điện để kịp cho tết Quý Tỵ, Phật tử bá tánh có nơi lễ bái trang 
nghiêm thoáng mát.

Chúng tôi xin nêu các hạng mục còn lại để quý Phật tử tùy nghi phát tâm 
cúng dường.

Tượng Thích Ca tại Chánh Điện do nghệ nhân Đức Diên tạc bằng chất liệu Composite.
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- Ngói âm dương lợp ngôi Tiền Đường  
- Ngói âm dương lợp ngôi Điện Dược Sư   
- Ngói âm dương lợp 9 tầng tháp    
- Ngói âm dương lợp mái đỉnh tháp   
- Ngói âm dương lợp mái 2 lầu chuông trống  
- Gạch men lót tầng hầm     
- Gạch men lót tầng Giảng Đường    
- Gạch men lót tầng lửng 1   
- Gạch men lót tầng Chánh Điện    
- Gạch men lót tầng lửng 2    
- Gạch men lót Điện Dược Sư 
- Hệ thống chiếu sáng ở Giảng Đường
- Hệ thống chiếu sáng ở Chánh Điện
- Hệ thống chiếu sáng ở nhà Tổ
- Hệ thống chiếu sáng ở điện Dược Sư
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- Hệ thống chiếu sáng chung quanh ngôi chùa
- Hệ thống quạt tầng Giảng Đường
- Hệ thống quạt tầng ở Chánh Điện. (Chi tiết xem bảng phụ lục)
Ngoài ra còn có các Án - thờ, hoành - phi, đối - liễn ở nhà Tổ, nhà Linh.
Nói tóm lại dự toán chi phí còn lại cho phần hoàn thiện vào khoảng 20 tỷ 

đồng. 
Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo, Long thiên, Thánh chúng, Hộ pháp, Thiện 

thần chứng minh và gia hộ cho quý Phật tử, quý liệt vị cùng gia thân quyến 
thuộc vạn sự cát tường, thân tâm an lạc.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
Pháp Vân, ngày 12 tháng 12 năm 2012

TM Ban Trùng Tu
Trưởng Ban

 

Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC TRÍ.
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Phụ Lục

1. Trang trí ngôi chánh điện trị giá 3 tỷ Công ty Vina Giày đã cúng 1 tỷ đồng. 
2. Hai cầu thang bằng đá hình hai con Lân trị giá 4 tỷ đồng gia đình Phật tử 

Đặng Như Vinh đã cúng 1 tỷ đồng.
3. Toàn bộ hệ thống đường dây điện từ hầm lên đỉnh tháp trị giá 1,5 tỷ đồng do giám 

đốc Công ty điện Hưng Thịnh Phát Đặng Như Vinh thi công và cúng dường.
4. Hệ thống âm thanh tại giảng đường và chánh điện trị giá 300 triệu đồng do 

gia đình phật tử Ngô Mạnh Hùng cúng dường.
5. Đại Hồng Chung 1000kg và Đại Cổ (trống lớn) trị giá 650 triệu đồng gia đình 

Ngô Mạnh Hùng phụng cúng.
6. Tượng Phật Di Lặc bằng gỗ cao 2m70 trị giá 1 tỷ đồng do gia đình Ngô Trí 

Dũng và Trần Thị Lan phụng cúng.
7. Tượng Di Đà bằng đồng cao 3m trị giá 450 triệu đồng gia đình Trương Thị 

Kim Liễu cúng dường hồi hướng (Hương linh Nguyễn Đẩu, PD: Quảng giác).
8. Tượng Phật ngàn tay ngàn mắt trị giá 450 triệu đồng có phật tử Nguyễn 

Bạch Nga cúng dường và quý Phật tử: Vân Anh, Viên Ngọc, Ánh Ngọc, Lương 
Nguyễn Hùng Huy, Nguyễn Thị Kim Nhung cúng dường Án thờ Phật Thiên 
Thủ Thiên Nhãn.
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Tượng Quan Âm lộ thiên và Đài Thánh tử đạo
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9. Bảy tượng Dược Sư Thất Châu, 2 
tượng Bồ tát và 12 vị Dược Xoa trị giá 
700 triệu đồng đã có 7 gia đình phụng 
cúng là: 

- Phật tử Phạm Thị Kim Anh   
 PD: Nguyên Đào
- Gia đình Đặng Như Vinh   
 PD: Phước Hiển
- Gia đình Trần Lộc     
 PD: Như Định
- Gia đình Lê Minh Ngọc    
 PD: Thanh Hà
- Phật tử Trần Thị Toàn   
 PD: Nhuận Tâm
- Phật tử Vũ Thị Xuân Yến   
 PD: Hoa Xuân
- Nhóm Phật tử Trần Thị Tứ

10. Tượng Quán Thế Âm Bồ tát bằng đồng 
cao 1m70 trị giá 150 triệu đồng gia 
đình Đàm Bửu Trân, PD: Nhuận Châu 
phụng cúng.

11. Tượng Địa Tạng Bồ tát bằng đồng cao 1m70 trị giá 150 triệu đồng nhóm Phật 
tử Lê Thị Thương Thương, Phạm Việt Hoa, Nguyễn Thị Thục Quyên phụng 
cúng.

12. Tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ tát bằng đá cao 1m70 trị giá 150 triệu đồng Phật 
tử Lữ Thanh Quý và Nguyễn Thị Rơi phụng cúng.

13. Tượng Phổ Hiền Bồ tát bằng đá cao 1m70 trị giá 150 triệu đồng Phật tử Đỗ 
Hùng - Lê Thị Hồng Hạnh - Lê Thị Hồng Quý phụng cúng.

14. Tượng Tiêu Diện và Hộ Pháp bằng đá trị giá 150 triệu gia đồng Phật tử 
Nguyễn Thị Hường phụng cúng.

15. Bảy tượng Quá Khứ Phật trị giá 350 triệu đồng do 7 vị Phật tử phụng cúng: 
Nguyễn Thị Tổn, PD: Tuệ Minh; Lâm Ngọc Thanh cúng 5 tượng; Lâm Kim 
Nghĩa, PD: Liên Nguyệt phụng cúng.

16. 18 vị A La Hán mỗi tượng 20 triệu đồng đã có 18 Phật tử phụng cúng: Nguyên 
Liễu; Từ Ngọc Thiện; Lương Nguyễn Hùng Huy; Đỗ Thế Minh; Nguyễn Mạnh 
Hùng; Nguyễn Hữu Đức; Lê Thị Miễn; Hùng Hạnh Trang; Blake Young; Eric 
Ngô Huệ Cường; Lâm Thành Vĩnh; Phương Ngọc Diệp; Lâm Vỹ Hy; Trương 
Đạt Hỷ; Lâm Huệ Hiền (HongKong); Lâm Huệ Thi (HongKong); Nhóm Phật 
tử Diệu Nhân - Hà Nội; Mai Thị Loan; Dung - Hà.

Tượng Quan Âm ngàn tay ngàn mắt
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17. Ba Án thờ và ba bộ cửa Chánh Điện trị giá 600 triệu đã có Phật tử Nguyễn 
Văn Minh, PD: Quảng Quang và Lê Thị Bích Ngọc, PD: Quảng Diệu phụng 
cúng.

18. Hai trụ cờ Inox cao 10m mỗi trụ trị giá 15 triệu do Phật tử Đặng Như Vinh 
cúng dường.

Các chi phí còn lại
1. Ngói Âm dương Tiền đường (thờ tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn):  225 triệu
2. Ngói Âm dương Điện Dược Sư Thất châu:  570 triệu
3. Ngói Âm dương chín Tầng Tháp:   630 triệu
4. Ngói Âm dương lợp mái đỉnh Tháp: 100 triệu
5. Ngói Âm dương lợp hai lầu chuông trống:  100 triệu
6. Gạch men lót tầng hầm:  72 triệu
7. Gạch mẹn lót nền Giảng Đường:  840 triệu
8. Gạch men lót tầng lửng 1:  158 triệu
9. Gạch men lót nền Chánh Điện:  170 triệu
10. Gạch men lót nền tầng lửng 2:  78 triệu
11. Gạch men lót điện Dược Sư:  76 triệu
12. Chi phí xây tô:  600 triệu

Tượng Chuẩn Đề
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13. Chi phí hoàn thiện điện Dược Sư và tiền đường:  1,5 tỷ 
14. Chi phí thang máy: 800 triệu
15. Trang trí nội thất:  2 tỷ
16. Hệ thống điện đèn quạt:  2 tỷ
17. Hệ thống phù điêu và các bức tranh Phật:  1 tỷ
18. Trang trí hoa văn, hoành phi, câu đối:  1,5 tỷ 
19. Phần còn lại của cầu thang bộ Lân đá:  1,5 tỷ 
20. Tượng Bổn Sư tại chánh điện còn thiếu:  1 tỷ
21. Án thờ, hoành phi, câu đối, bàn thờ Tổ, bàn thờ Linh:  500 triệu

Hiện nay đang có quý Phật tử hứa phát tâm
1. Cửa hàng vật liệu xây dựng Phúc Thành hứa cúng 100m2 gạch lát nền.
2. Gia đình Phật tử Ngô Mạnh Hùng hứa cúng dàn âm thanh tại Giảng 

đường và tại Chánh điện, đồng thời hứa cúng một đại hồng chung toàn 
bộ trị giá khoảng 800 triệu.

3. Gia đình Phật tử Trần Thúy Nga hứa cúng 1 tỷ đồng về ngôi tượng Bổn 
Sư ở Chánh điện, đã gởi 650 triệu đồng.

4. Công ty chiếu sáng Cara ông Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Thống hứa 
phát tâm trang trí đèn chiếu sáng trị giá 400 triệu. 

5. Đạo hữu Tôn Thất Dương Tửu phát tâm cúng bức lan can Cửu long phun 
thủy trị giá 100 triệu. 

6. Phật tử Phạm Thị Bích Vân, PD: Diệu Hồng hứa cúng Đài Sen tắm Phật 
Đản Sanh trị giá 100 triệu.
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Đài Sen tắm Phật Đản Sanh
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Dược sư Tam Tôn
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Phật tử Đặng Như Vinh  
PD: Phước Hiển 

vị Phật tử hộ pháp chùa Pháp Vân

Hòa thượng viện chủ và gia đình ông Lê Viết Hải, Tổng Giám Đốc C.ty XD Hòa Bình
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1. LA HÁN TÂN ĐẦU LA

2. LA HÁN CA NẶC CA BẠT LY ĐỌA XÀ

3. LA HÁN CA NẶC CA PHẠT SA

Hình mười tám 
vị La Hán đang 
thờ tại chùa 

Pháp Vân. 
Do nghệ nhân Lê Văn Chánh 

điêu khắc.

Theo thứ tự từ ngoài 
vào, bên trái chín vị 
và bên phải chín vị.



 HT. THÍCH PHƯỚC TRÍ chủ biên  91 

4. LA HÁN PHẠT XÀ LA PHẤT ĐA LA

5. LA HÁN NHÂN YẾT ĐÀ

6. LA HÁN NA GIÀ TÊ NA



92  K ỷ Yếu CHÙA PHÁP VÂN

7. LA HÁN PHẠT NA BÀ TƯ

8. LA HÁN CHÂU LỢI BÀN TRÀ

9. LA HÁN NẶC CỰ LA
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1. LA HÁN NAN ĐỀ MẬT ĐA LA

2. LA HÁN BỒ ĐỀ ĐA LA

3. LA HÁN TÂN ĐẦU LÔ BẠT LA ĐẠO XÀ
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4. LA HÁN A THỊ ĐA

5. LA HÁN MA HA BÀN ĐÀ

6. LA HÁN NAN ĐỀ MẬT TRA
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7. LA HÁN CÙ BA CA

8. LA HÁN CA LÝ CA

9. LA HÁN LA HẦU LA
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LỜI CẢM NIỆM
CỦA PHẬT TỬ

Nhân Lễ Khánh Thành Chùa Pháp Vân - Quận Tân Phú
(19/09/Giáp Ngọ - 12/10/2014)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung kính bái bạch: Chư tôn Hòa thượng chứng minh, Chư tôn Thượng tọa, 

Chư Đại đức Tăng, Chư Đại đức Ni hiện tiền chứng minh buổi lễ.
Kính thưa: Chư vị khách quý đại diện Chính quyền các cấp.
Kính thưa:  Quý vị 

trong Ban Trùng Tu, Quý 
ân nhân mạnh thường 
quân, Quý Lãnh đạo 
các Doanh nghiệp, Quý 
Huynh trưởng Gia Đình 
Phật tử, Quý Phật tử các 
đạo tràng.

Kính thưa: Chư 
Huynh đệ Phật tử thiện 
tín hữu tâm gần xa hiện 
diện. 

Hôm nay 
chúng con 
đầy đủ 

duyên lành được sống 
trong một khung cảnh 
trang nghiêm, hoành 
tráng của ngôi Già Lam huy hoàng đã viên mãn sau quá trình trùng tu, Phật 
sự Khánh Tạ Tam Bảo được cử hành trong niềm hoan hỷ ngập tràn cõi lòng của 
chúng con khi bao tâm nguyện, bao chờ đón của mấy năm qua đến nay thành 
hiện thực. 

Pháp Vân sáng nay rực rỡ một màu thanh tịnh qua bóng huỳnh y giải thoát 
của thập phương Đại đức Tăng già mang đức từ chú nguyện, đạo tràng trang 
nghiêm, sen tâm nở rộ chan hòa qua bóng màu lam, quyện khói hương trầm kết 
tâm thành kính cúng dường Tam bảo thường trụ khắp mười phương. Tất cả tỏa 
sáng tinh thần tứ chúng đồng tu, hiển hiện tinh thần đạo pháp, dân tộc chung 
hòa. Chúng con xin thành kính cung nghinh Chư tôn đức hiện tọa đạo tràng, 
trân trọng kính chào mừng toàn thể quý liệt vị quan khách. 

Đạo hữu Nguyễn Viết Đô - PD Nhuận Quảng, đại diện Phật tử đọc cảm niệm
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Cúi xin Chư Tôn Đức cùng Quý vị hoan hỷ cho chúng con được thay mặt 
huynh đệ gần xa, tỏ bày đôi dòng cảm niệm đang lưu xuất trong cõi lòng của mỗi 
Phật tử nhân buổi lễ thiêng liêng mang dấu ấn tâm linh này. 

Kính bái bạch Quý Ngài! 
Kính thưa Quý vị!
Từ ngày Hòa thượng trụ trì, Ân sư của chúng con công bố tin chính thức 

trùng tu chùa Pháp Vân, đem đến bao niềm hân hoan trong từng trái tim của 
người con Phật nơi 
đây, vì Chùa mình 
được xây, quê hương 
tâm linh của mình 
được kiến tạo, nơi gửi 
thân cát bụi thiên thu 
của ông bà, cha mẹ, 
thân quyến chúng 
con được huy hoàng, 
chốn Già Lam tu học 
của chúng con sẽ được 
khang trang, tất cả 
đã dệt nên một khung 
cảnh tráng lệ trong 
từng câu chuyện chia 
sẻ của huynh đệ, và 
có người đã đưa tất cả 
những tâm niệm vui 
đó đi vào trong giấc 
mơ về một ngày không 
xa. Rồi lễ đặt đá cũng 
được cử hành, ngày 
khởi công cũng đến, 
bắt đầu bao lo toan 
của Ôn, của Quý Thầy 
cho một công trình 
có tầm vóc cũng hiển 
bày qua từng ngày, 
từng tháng. Thế mà 
Pháp Vân xây, rồi Vạn 
Phước cũng tiến hành, 
song song hai việc thiêng liêng, mà kinh tế, đời sống của mỗi người chúng con 
ngày một khó chứ không mấy thuận duyên nên trong chúng con không ai không 
lo nghĩ cùng Ôn, cùng Quý Thầy khi quy mô triển khai là quá lớn. Mỗi lần chúng 
con có chút băn khoăn, tỏ bày một chút lo lắng thì nụ cười an nhiên của Ôn lại 

Đạo tràng Phật tử chùa Từ Đàm - Huế



98  K ỷ Yếu CHÙA PHÁP VÂN

nở trên môi, trao cho chúng con một câu nói an tâm “hãy tin tưởng có âm phò 
dương trợ, Phật Pháp nhiệm mầu”. Và điều đó đã chứng minh khi công trình mỗi 
ngày mỗi hoàn thiện mà không có một thời gian gián đoạn, không một khó khăn 
nào mà không vượt qua, để hôm nay giấc mơ của chúng con đã thành hiện thực. 

Nhớ lại những ngày xây dựng, nhớ lại hình ảnh âm thầm của Ôn, của quý 
Thầy, chúng con thấy được cả một bài pháp không lời mà quý Ngài đã chỉ dạy cho 
chúng con trong Phật sự lớn lao này. Đó là:

Bài pháp của một đức tin vững chắc khi tâm nguyện đã phát lập, an nhiên 
tự tại với những lời đồn đoán, dèm pha, cản trở, bàn tán của thế gian. Vì quý 
ngài đã không làm cho mình khi tuổi Ôn nay đã vào thất thập cổ lai hy, mà Ôn 
làm cho hậu thế, làm cho Phật pháp, làm cho quê hương, làm cho đệ tử, làm cho 
chúng con, làm cho các mầm non của Gia Đình Phật Tử. Và chỉ có tâm nguyện 
vô tư, sáng lành đó mới làm nên Phật sự trọng đại viên thành. 

Bài pháp khuyến tu: Mỗi lần tổ chức các buổi lễ, Ôn khuyến hóa chúng con 
gieo duyên cúng dường, chính là một bài pháp để chúng con được học hạnh của 
Trưởng Giả Cấp Cô Độc ngày nào góp phần xây dựng ngôi nhà Phật pháp, mỗi 
lần cúng dường là chúng con kết duyên, gieo hạt giống bồ đề nơi ruộng phước, 
nhiều hạt giống đã làm cho bóng mát nhân lành đang từng ngày chở che đời sống 
chúng con. 

Bài pháp về tinh thần bình đẳng, được Ôn trao cho chúng con khi tiếp nhận 
sự cúng dường, từ một anh công nhân góp công đi điện, lo nước, một xí nghiệp 
xây dựng kết duyên bằng cách cho nợ kinh phí nhân công, một người già với chút 
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tiền ít ỏi, một ống heo để dành của các cháu Gia Đình 
Phật Tử, hay một gia đình với tiền triệu, tiền tỉ cúng 
dường đều được Ôn tán dương, hoan hỷ tiếp nhận 
bằng tất cả tâm bình đẳng của người Thầy tinh thần 
trong chúng con. 

Ngày nay, nhìn đỉnh tháp sương in trong mỗi 
sớm, ánh sáng nơi bảo tháp Tỳ Lô Giá Na tỏa chiếu, 
uy linh của bảo điện Dược Sư ngát tỏa trầm hương, 
đang từng ngày chở che, mang năng lượng thiện lành 
cho bá tánh quanh vùng nương tựa, xa xa thấy Phật 
nhắc người người hướng tâm làm lành, thấp thoáng 
nhìn bảo tháp nhắc nhà nhà quay về nẻo thiện. Đó 
là cả lòng từ bi, là trí tuệ của Ôn đối với chúng sanh, 
mà chúng con đang từng ngày ân triêm. Một hoài bão 
như thế mà chưa bao giờ Ôn nói, ngài chỉ có làm, làm 
bằng tất cả tâm nguyện, làm để lợi lạc hữu tình, nhiêu 
ích quần sanh. Thế mới thấy được bài pháp “năng hành 
bất năng thuyết” có giá trị lớn lao mà chúng con đang 
từng ngày chiêm nghiệm. 

Kính bạch Quý Ngài! 
Kính thưa Quý vị! 
Trong giờ phút thiêng liêng, mầu nhiệm này, chúng con xin thành tâm đảnh 

lễ tri ân Tam bảo thường trụ trong mười phương, lịch đại Tổ sư, anh linh Chư 
Thánh tử đạo, anh linh các anh hùng liệt sỹ, hồn thiêng sông núi, lịch đại tiền 
nhân đã gia hộ cho Phật sự chùa Pháp Vân thành tựu. 

Thành kính 
tri ân Chư tôn 
đức Tăng Ni, quý 
Chính quyền các 
cấp đã tạo mọi 
duyên lành để 
công trình sớm 
hoàn thành như 
nguyện. 

Kính lời 
cảm niệm công 
đức quý Ân nhân 
Mạnh thường 
quân, quý Lãnh 
đạo Doanh 

Ngày 12 tháng 10  
cũng nhằm ngày sinh nhật  

Hòa thượng viện chủ
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nghiệp, cùng quý Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, quý thiện nam tín nữ Phật 
tử gần xa đã góp mọi tâm hạnh qua tịnh tài, qua công sức công quả để góp phần 
cho ngôi nhà Tâm linh của chúng ta tỏa sáng nơi quê hương Phú Thọ Hòa này.

Chân thành tri ân C.ty thiết kế Kiến Phúc Cường, C.ty xây lắp điện Hưng 
Thịnh Phát, C.ty xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình, C.ty cổ phần bê 
tông Nguyên Thịnh, C.ty sắt Thanh Hải, C.ty điêu khắc đá Vĩnh Hảo, đá Thạch 
Việt, đá Nam Thuận Thành, C.ty chiếu sáng Cara, C.ty TNHH Hương Việt, 
C.ty TNHH Ích Vận, C.ty Âm Thanh Mới. C.ty đúc đồng Văn Thuận - Huế, 
C.ty TNHH Yến Nhi, Cơ Sở cửa sắt Tân Việt Tài, C.ty XD TTNT Phú An Mỹ, 
C.ty thép Kim Vỹ,  Tập Đoàn Vina Giày, Tập Đoàn Việt Á - Hà Nội, C.ty Thiền 
Nghệ Thuật đã tạo khuôn và thi công tôn tượng Phật Thích Ca ở Chánh Điện, 7 
tượng Dược Sư Thất Châu và 12 vị Đại Thần Tướng ở điện Dược Sư. Nghệ nhân 
điêu khắc 7 tượng gỗ quá khứ Phật Thích Ca, 18 vị A La Hán, Doanh nhân 
Minh Ngọc, Doanh nhân Việt - Hằng, Doanh nhân Hoàng Lai. Các nghệ nhân 

chạm trổ, điêu khắc gỗ, sơn son 
thiếp vàng, các nghệ nhân thợ hồ 
làm hoa văn, dao cù, Long Lân Quy 
Phụng và các phù điêu. Tập thể Bác 
sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, Trung Tâm 
chẩn đoán y khoa Phước An, các 
nhóm thợ sắt, thợ hồ, thợ cốt-pha, 
sơn nước, xây tô, lát đá hoa cương, 
anh chị em công nhân cơ hữu, nhất 
là những vị âm thầm lo công văn, 
chạy giấy tờ, lo nấu nướng phục vụ 
bữa ăn cho công nhân, thợ thầy. 

Quý vị trong 
Ban trùng tu, Ban 
giám sát công trình, 
Ban vận động tài 
chính, Ban thư kí 
kế toán, Quý anh 
chị em Gia Đình 
Phật Tử Đức Tuệ. 
Quý vị trong Gia 
Đình Khuyết Tật 
An Nhiên. Đặc biệt 
là cô bé họa sỹ phối 
màu 7 tượng Dược 
Sư, 12 vị Đại Tướng, 
các bức Mạn Đà La, 
các bức tranh tường. 

Bác sĩ Trương Văn Việt nguyên giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy phát biểu
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 Công đức của quý vị thật vô lượng vô biên, để lại muôn đời cho Phật chúng 
triêm ân.

Chúng con xin cùng nhau đảnh lễ Ôn đã cho chúng con tất cả những gì tốt 
đẹp nhất khi đến với Phật pháp, và cho chúng con một Pháp tu qua hạnh nguyện 
của Ôn khi xây dựng trùng tu chùa Pháp Vân này. 

Chúng con xin hướng về Tam Bảo nguyện cầu: Phật pháp trổ muôn hoa, hoa 
theo dòng suối trí, nhuần thắm cõi Ta bà, ươm mầm xanh giải thoát. Nguyện cầu 
cho đất nước mãi thanh bình, chúng sanh an lạc, cầu nguyện cho Trung Quốc 
tôn trọng chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam để 2 dân tộc Việt Nam - Trung 
Quốc được sống trong hòa bình hữu nghị, người người biết thương yêu nhau, 
cùng hướng về Phật pháp. Người âm được siêu, người dương được thái, pháp giới 
chúng sanh đồng thành Phật đạo. 

Kính nguyện Chư tôn đức Pháp thể khinh an, giới đức viên mãn luôn luôn 
tỏa sáng để mãi là cội đạo thọ chở che chúng con giữa ánh nắng gay gắt của chốn 
Ta bà uế trược. Cùng nguyện chúc toàn thể quý liệt vị sáu thời an lành, thành 
tựu sở nguyện. 

Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Chúng con Phật tử Chùa Pháp Vân 
Thành tâm cảm niệm 

Gia Đình Khuyết Tật An Nhiên làm hàng rào danh dự cung đón Quan khách
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Cảm Niệm
CỦA ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC  

HỘ TRÌ PHẬT SỰ TRÙNG TU CHÙA PHÁP VÂN


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bái bạch Chư tôn Hòa Thượng, Chư tôn Thượng Tọa, Chư Đại đức 

Tăng, Chư Đại đức Ni hiện tiền chứng minh.
Kính thưa: Chư vị khách quý đại diện Chính Quyền các cấp, Quý Doanh 

nhân, Doanh nghiệp cùng toàn thể bà con Phật tử gần xa hiện diện tham dự buổi 
lễ hôm nay.

 Kính bạch Chư tôn đức!
 Kính thư Quý liệt vị!

Có những thời khắc sẽ mãi ghi sâu trong tâm thức, trong trái tim của 
mỗi con người để rồi tạo thành những dấu ấn khó phai mờ, thành 
những kỷ niệm lưu dấu cùng thời gian. Thời khắc 10/10/2014 tại Đạo 

tràng chùa Pháp Vân hôm nay, sẽ là một dấu son ngọt ngào, một hình ảnh tâm 
linh nhiệm mầu lưu chuyển trong sự sống của mỗi chúng ta, khi Đại Lễ Khánh 
Thành chùa Pháp Vân được chính thức cử hành trang nghiêm và trọng thể.  

Phật tử Lê Thị Bích Ngọc - PD Quảng Diệu, đại diện các nhà doanh nhân Phật tử đọc cảm niệm
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Thay mặt cho toàn thể 
các Doanh Nhân, Doanh 
Nghiệp hữu duyên tham 
gia Phật sự trùng tu, phát 
tâm cúng dường hộ trì Tam 
Bảo, chúng con thành tâm 
đảnh lễ cung kính trước sự 
hiện diện tôn quý của Chư 
Tôn đức Tăng Ni, chúng tôi 
trân trọng kính lời hoan hỷ 
trước sự hiện diện của quý 
vị đại diện chính quyền các 
cấp cùng toàn thể quý Phật 
tử gần xa.

 Kính bạch Chư tôn đức!
 Kính thưa Quý liệt vị!
 Chắc hẳn trong nhiều năm qua, Chư tôn đức cùng quý vị đã nhiều lần tiếp 

xúc với các thông tin về hoạt động từ thiện xã hội của các Doanh nghiệp trên cả 
nước trong những lần lũ lụt, hạn hán, trong các chương trình từ thiện, nới các 
xóm nghèo, trong từng bản làng dân tộc xa xôi, trong những thôn quê thiếu thốn, 
từng phần quà được các doanh nghiệp tặng cho dân như mì tôm, gạo, tiền, nước 
tương,... hoặc có nơi là căn nhà tình thương, là một cái giếng, một chiếc xe đạp,... 
tất cả đều xuất phát từ trái tim của những con người thành đạt, có nhiều phước 
duyên về mặt vật chất chia sẻ cho cộng đồng dân tộc của mình, tất cả đã trở 
thành một nét đẹp rất nhân văn, phù hợp với truyền thống của người Việt Nam 
chúng ta. Thế rồi ai ai cũng hăng hái tham gia nghĩa cử từ thiện nhường cơm xẻ 
áo này. 

Đến khi chúng 
con được duyên may 
gặp Phật, tìm hiểu 
giáo lý Phật Đà chúng 
con mới cảm nhận 
được một tầm cao 
mới về công tác từ 
thiện xã hội. Giúp đỡ 
vật chất để cho người 
nghèo vượt qua hoàn 
cảnh khó khăn đó là 
một nghĩa cử cao đẹp 
nhưng chỉ là nhất thời 
và giới hạn. Nếu chúng 
ta biết chung sức xây 
dựng một môi trường Tập đoàn Vina Giày và các doanh nhân

Bác sĩ Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn đang phát biểu trong 
Đại lễ Đặt Viên Đá
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Đảng ủy và UBND Quận Tân Phú tặng quà Lễ khánh thành

Đảng ủy và UBND Xã Thủy Phù, TX Hương Thủy, TP.Huế tặng quà Lễ khánh thành
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để cho mọi người được tiếp cận với đời sống đạo đức, biết bỏ ác làm lành, cải tà 
quy chánh. Dù cuộc sống có nghèo khổ nhưng không vì thế mà làm những điều 
bất chính vô đạo đức. Môi trường đạo đức đó chính là ngôi chùa. Ngày xưa cuộc 
sống của người Việt cổ, tức các bậc tiền nhân của chúng ta đã để lại cho chúng 
ta bài học cao quý: “Rủ nhau xuống biển mò cua, lên non hái củi, vào chùa nghe 
kinh.” Đời sống tuy nghèo khó vất vả của người hái củi, mò cua nhưng luôn luôn 
biết gìn giữ nền tảng đạo đức, vào chùa nghe kinh để tu dưỡng đạo đức. Cho nên 
cổ đức dạy: “Còn đạo đức là còn tất cả, mất đạo đức là mất tất cả”, như vậy còn 
ngôi chùa là còn nơi di dưỡng mạch nguồn đạo đức, mà còn đạo đức là còn Phật 
Pháp, còn văn hóa, còn truyền thống, còn dân tộc: “Mái chùa che chở hồn dân tộc, 
nếp sống muôn đời của tổ tông”.

 Một giá trị cao quý mà khi chúng con có tiếp xúc mới sáng tỏ cõi lòng, bởi 
ngôi chùa là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mỗi con người, để ươm mầm và 
tưới tẩm những hạt giống đạo đức, làm cho những đóa hoa đức hạnh, nhân cách 
nơi mỗi người tỏa hương vì sống với ngôi chùa là sống vì điều thiện, điều lành, 
hướng đến chân-thiện-mỹ. Chúng con hiểu ra rằng: từ 1 ký gạo đến hàng trăm 
tấn gạo đem bố thí rồi ăn cũng hết, nhưng góp một viên gạch xây chùa, cúng một 
bao xi măng đúc tượng thì ngôi Chùa vẫn còn đó, bảo tượng vẫn uy nghiêm theo 
thời gian hàng nghìn tháng, hàng trăm năm, có khi chúng ta chết rồi tái sanh trở 
lại ngôi Chùa, bảo tượng sẽ trở thành nơi mà chúng ta được tiếp tục quy ngưỡng 
tu học trong nhiều đời, nhiều kiếp sau. Do vậy cho nên mới có câu: “Xây Chùa, 
chú Tượng, đúc Chuông, Là ba việc phước thập phương nên làm”.

Thượng tọa Chơn Tính và Chư tăng chùa Hoằng Pháp tặng quà
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 Vì ngôi chùa đã gắn liền với quê hương, góp phần bảo vệ quốc hồn, quốc 
túy, góp phần giữ gìn truyền thống ngàn đời của dân tộc. Nên việc góp phần xây 
dựng các ngôi Phật Điện, Tự viện, Tòng lâm là góp phần xây dựng quê hương 
bằng những hành động thiết thực vì nhà nhà đến chùa, người người học phật thì 
đạo đức lưu xuất, thiện pháp tăng trưởng, chắc chắn đất nước thái bình, cộng 
đồng toàn dân hướng Phật gieo nhân lành thì phước đức của cả dân tộc sẽ tăng 
trưởng, tất yếu không ngoại xâm nào có thể tràn sang khi cọng nghiệp của cả 
dân tộc là thiện lành. Điều này đã được chứng minh qua lịch sử vàng son của dân 
tộc Việt Nam: thời đại Lý - Trần.

 Từ những cái sáng đó, chúng con thấy ngọt ngào khi dấn bước vào ngôi nhà 
Phật pháp, thấy hạnh phúc khi phát tâm xây chùa, cúng dường Phật sự trùng tu 
chùa, mà Chùa Pháp Vân là một cơ hội để chúng con được kết duyên lành.

 Nay Phật sư trùng tu sau 4 năm tròn đã viên mãn, chúng con thành kính 
tri ân Tam bảo đã cho chúng con muôn pháp lành, tri ân Hòa thượng Thích 
Phước Trí đã cho chúng con một cơ duyên để gieo những hạt giống lành nơi ruộng 
phước, chúng con thành kính tri ân muôn duyên lành trong đó có chính quyền 
các cấp, Phật tử gần xa đã cùng nhau góp phần làm quang huy cho ngôi nhà 
Phật pháp, cho chùa Pháp Vân.

 Trước khi dứt lời, chúng con thành tâm kính chúc Chư tôn đức thân tâm 
an lạc, phật sự viên thành, kính chúc Quý liệt vị phúc lạc vô biên.

 NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.
 ĐẠI DIỆN CÁC DOANH  NGHIỆP

Ban tôn giáo thành phố tặng hoa
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Hòa thượng Thích Tâm Thọ, đại diện Tổ đình Vạn Phước - Huế tặng hoa

Đại diện Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc thành phố tặng hoa
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Hòa thượng Trưởng ban trị sự quận Tân Phú ban đạo từ

Gia đình Phật tử Đức Tuệ dâng hoa cúng dường
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA PHÁP VÂN

Số 16 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

-----------------------------------------

BẢN BÁO CÁO TỔNG QUÁT VỀ TÀI CHÍNH
CÔNG TRÌNH TRÙNG TU CHÁNH ĐIỆN 

CHÙA PHÁP VÂN LẦN II

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch: Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, 

chư Đại Đức Ni
Kính thưa: Quý vị quan khách và toàn thể nam nữ Phật tử.
Kính bạch quý ngài!
Kính thưa liệt quí vị!
Trước hết cho phép chúng con được đảnh lễ niệm ân Tam Bảo, niệm ân Chư 

tôn tịnh đức Tăng Ni, niệm ân liệt quí vị. Nhờ Phật pháp nhiệm mầu, ân đức bi 
mẫn của quý ngài, tấm lòng vì dân của chính quyền các cấp, một lòng vì đạo của 
quý Mạnh thường quân và thiện nam tín nữ Phật tử xa gần mà công trình trùng 
tu Chánh Điện chùa Pháp Vân chưa đầy 4 năm mà đã được thành tựu viên mãn 
như ngày hôm nay.

Đại Đức Thích Chỉnh Độ - Phó trú trì đọc báo cáo tài chính công trình xây dựng
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Chúng con Ban Kế Toán công trình xin được báo cáo tài chính đã chi cho các 
hạng mục công trình như sau:

- Tổng công ty Hòa Bình    : 7,500,000,000đ 
- Công ty gỗ Duy Chương

* Vật tư gỗ      : 3,700,000,000đ 
* Tiền công thợ mộc     :  3,100,000,000đ
* Tiền công thợ chạm, khắc, sơn thếp  :  950,000,000đ
* Áng thờ, câu đối, hoành phi   : 700,000,000đ
* Khám thờ Tổ đường    : 500,000,000đ

- Công ty Sắt Thanh Hải    : 7,100,000,000đ 
- Công ty Bê Tông Nguyên Thịnh   : 2,900,000,000đ
- Chi phí hoa văn thợ hồ kép   : 1,800,000,000đ
- Công ty Nam Thuận Thành, đá Hoa cương : 1,800,000,000đ
- Cửa hàng Phúc Thành - gạch bông toilet : 600,000,000đ
- Cs điêu khắc đá Mỹ Hảo - 2 Lân đá  : 4,200,000,000đ
- C.ty Chung Sức sơn nước - giả đá  : 2,100,000,000đ
- Toàn bộ Tôn Tượng, Pháp Khí thờ tại chùa : 7,400,000,000đ
- Chi phí cọc nhồi - móng    : 2,900,000,000đ
- Chi phí vật tư (cát, đá, xi măng, vật tư phụ) : 2,900,000,000đ
- Chi phí Lan can đá     : 976,000,000đ 
- Chi phí Thang Máy     : 480,000,000đ
- Chi phí vận chuyển     : 250,000,000đ 
- Chi phí phục vụ công trình   : 2,300,000,000đ 
- C.ty Hưng Thịnh Phát hệ thống điện, nước : 3,700,000,000đ
- Chi phí ngói Lưu Ly     : 1,300,000,000đ
- Chi phí PCCC - Hồ chứa nước   :         280,000,000đ
- Chi phí cửa Nhôm - Sắt - Inox   : 900,000,000đ
- Tiền nhân công      : 5,800,000,000đ
- Hệ thống chiếu sáng từ tháp đến sân vườn : 700,000,000đ
- Chi phí thiết kế công trình    : 260,000,000đ
- In logo dĩa đá      : 110,000,000đ

Tổng kinh phí đã chi cho công trình là  :         67,206,000,000đ
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Sau đây là số tiền còn thiếu nợ:
- Công ty Xây Dựng Hòa Bình   : 2,350,000,000đ
- Công ty Sắt Thanh Hải    : 350,000,000đ
- Công ty Bê Tông Nguyên Thịnh   : 620,000,000đ
- Công Trình Đá - Gạch    : 300,000,000đ
- Công Trình Lân Đá     : 70,000,000đ
- Công Trình PCCC     : 100,000,000đ
- Nhà thầu hoa văn     : 150,000,000đ
- Công ty Gỗ Duy Chương    : 340,000,000đ
- Công trình Inox - Sắt     : 400,000,000đ
- Tiền mượn Phật tử     : 1,500,000,000đ
- Tiền Sơn Nước      : 110,000,000đ

Tổng số tiền còn thiếu nợ     : 6,290,000,000đ
Vậy tổng kinh phí xây dựng    : 73,496,000,000đ

Công trình xây dựng chùa Pháp Vân còn đón nhận rất nhiều tấm lòng vàng 
của quý Phật tử vì trong quá trình thi công đã có rất nhiều Phật tử phát tâm 
công quả, cúng dường xi măng, cúng dường thực phẩm, cúng dường gạo, mì và 
các bữa ăn phục vụ cho thợ thầy. C.ty Hưng Thịnh Phát trực tiếp trả chi phí các 
hạng mục xe cẩu, điện và hàng chục tấn đồng đỏ để đúc Chuông, chú Tượng.  

Gia đình anh Đặng Như Vinh nhận kỷ niệm chương
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C.ty Yến Nhi, Bệnh viện Phụ Sản Nhi Quốc Tế cúng dường các cây kiểng quý 
trồng ở chùa, C.ty đá Thạch Việt cúng dường lư hương lớn bằng đá, C.ty Hòa 
Lai cúng dường đỉnh lư hương lớn tròn bằng đá, Phật tử Diệu Hoa Xuân phát 
tâm trang trí các bức họa tiết cũng như các bức Mạn-đà-la trên các bức tường từ 
Giảng Đường cho đến 9 tầng tháp và nhiều Phật tử khác cúng cây kiểng trưng 
bày trước sân chùa.

Thay lời Hòa thượng Viện Chủ, chư Tăng bổn tự, Quý Ban Trùng Tu và 
đạo tràng Phật tử chùa Pháp Vân, chúng con xin thành tâm tri ân tấm lòng vì 
đạo pháp của liệt quý vị và xin quý vị tiếp tục phát tâm để chùa có thể hoàn trả 
những công nợ còn lại.

Nguyện cầu Chư Tôn Đức Tăng Ni Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.
Nguyện cầu chính quyền các cấp sức khỏe, thắng lợi, cát tường như ý.
Nguyện cầu quý Doanh Nghiệp, quý Mạnh Thường Quân, quý Thiện Nam 

Phật tử bồ đề tâm kiên cố, gia đình hưng thịnh, quyến thuộc bình an.
Cầu nguyện Đại Lễ Khánh Thành được thành tựu viên mãn.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát tác đại chứng minh.

Hòa thượng viện chủ và chỉ huy công trình Trương Văn Sang 
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BAN TRÙNG TU
CHÁNH ĐIỆN CHÙA PHÁP VÂN

16 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh



BAN CỐ VẤN
 � Hòa Thượng THÍCH MINH TÂM
 � Hòa Thượng THÍCH MINH NGHĨA
 � Thượng Tọa THÍCH NHẬT TỪ



TRƯỞNG BAN
 � Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC TRÍ



PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
 � Đại Đức THÍCH CHỈNH ĐỘ



PHÓ BAN NỘI VỤ
 � Đại Đức THÍCH CHỈNH THANH
 � Đại Đức THÍCH TÍN HÒA
 � Đại Đức THÍCH CHỈNH LONG
 � Đại Đức THÍCH CHỈNH HẬU
 � Đại Đức THÍCH PHÁP LỘ
 � Đạo Hữu  PHẠM GIA CHUYỀN
 � Đạo Hữu  ĐẶNG NHƯ VINH  Pháp danh PHƯỚC HIỂN
 � Đạo Hữu DƯƠNG THỊ TUYẾT  Pháp danh TÂM ĐỊNH HƯƠNG



PHÓ BAN NGOẠI VỤ
 � Đạo Hữu VŨ CHẦM   Pháp danh NGUYÊN LẠC
 � Giáo Sư LÊ MINH NGỌC  Pháp danh THANH HÀ
 � Đạo Hữu TRƯƠNG ĐỨC DƯƠNG  Pháp danh TÂM ĐỨC
 � Đạo Hữu  HÀ XUÂN KỲ   Pháp danh TÂM GIÁC
 � Đạo Hữu LÊ XUÂN THIỆU  Pháp Danh TÂM NGUYÊN
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BAN THƯ KÝ
 � Đại Đức THÍCH TÍN HÒA
 � Đạo Hữu DƯƠNG THỊ TUYẾT  Pháp danh TÂM ĐỊNH HƯƠNG
 � Đạo Hữu HOÀNG THIỆN KHÁNH  Pháp danh NHUẬN LỘC
 � Đạo Hữu LÊ XUÂN THÌN   Pháp danh NGUYÊN LONG
 � Đạo Hữu NGUYỄN HỒ HOÀNG THI  Pháp danh NHUẬN THẢO
 � Đạo Hữu TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO  Pháp danh NHUẬN HIẾU



BAN THỦ QUỸ
 � Ni sư THÍCH NỮ NHƯ TƯỜNG 
 � Đạo Hữu PHẠM THỊ KIM ANH  Pháp danh NGUYÊN ĐÀO
 � Đạo Hữu NGUYỄN THỊ RƠI (Cô Quý)  
 � Đạo Hữu NGUYỄN THỊ MỪNG  Pháp danh: DIỆU THƠM



BAN GIÁM SÁT
 � THÍCH VĨNH THIỆN
 � Đạo Hữu  HOÀNG VŨ.
 � Đạo Hữu  HỒ VĂN LIÊM  Pháp danh CHÁNH KHIẾT 
 � Kỹ Sư NGUYỄN ĐĂNG ĐỒNG
 � Phật tử NGUYỄN ĐĂNG PHƯỚC  Pháp danh NHUẬN LỘC
 � Phật tử HỒ THỊ ANH THƯ



BAN BẢO TRỢ
 � Thượng Tọa THÍCH THANH PHONG
 � Ni Sư Thích Nữ NHƯ THẢO
 � Ni Sư  Thích Nữ DUY TRÌ
 � Bác Sĩ  NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 
 � Đạo Hữu PHẠM THỊ KIM ANH  Pháp danh NGUYÊN ĐÀO
 � Đạo Hữu PHẠM THỊ BÍCH VÂN Pháp danh: DIỆU HỒNG
 � Đạo Hữu  TRẦN THÚY NGA - HUỲNH BÁ LÂN   
 � Đạo Hữu NGUYỄN VĂN MINH Pháp danh QUẢNG QUANG     
 � Đạo Hữu LÊ THỊ BÍCH NGỌC  Pháp danh QUẢNG  DIỆU 
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 � Đạo Hữu PHẠM THỊ LOAN, Pháp danh: DIỆU MINH
 � LÊ THỊ GIÀU, Pháp danh: VẠN PHƯỚC 



BAN TƯ VẤN
 � Đạo Hữu HOÀNG VŨ 
 � Đạo Hữu PHẠM GIA CHUYỀN
 � Đạo Hữu LÃ KHẮC TRUNG
 � Đạo Hữu TRƯƠNG VĂN VIỆT
 � Đạo Hữu NGUYỄN KIỆM   



BAN VẬN ĐỘNG TÀI CHÍNH
 � Đạo Hữu TÔN THẤT QUỲNH HUÂN, Pháp danh: NGUYÊN PHÚC.
 � Bà Quả Phụ VÕ ĐÌNH CƯỜNG
 � Đạo Hữu  TRỊNH VĨNH TÂM
 � Đạo Hữu  HỒ ĐẮC THANH 
 � Anh Chị TRỊNH VĂN HÀ - PHẠM THỊ MỸ DUNG
 � Đạo Hữu ĐẶNG NHƯ VINH Pháp danh PHƯỚC HIỂN
 � Đạo Hữu NGÔ MẠNH HÙNG  pháp danh NHUẬN HƯỚNG
 � Đạo Hữu VŨ THỊ XUÂN YẾN  Pháp danh HOA XUÂN
 � Đạo Hữu PHẠM THỊ DIỆU ÁNH  Pháp danh ĐỨC HOA
 � Đạo Hữu  MAI HỮU TÀI   Pháp danh THIỆN THẮNG
 � Đạo Hữu LÊ THỊ BÍCH NGA
 � Đạo Hữu HUỲNH BẢO TÀI 
 � Đạo Hữu PHƯƠNG KIM  
 � Đạo Hữu TRƯƠNG THỊ TỔN  Pháp danh TUỆ MINH
 � Đạo Hữu LÝ TÔ HÀ  Pháp danh DIỆU HOÀNG
 � Đạo Hữu TRẦN THỊ TOÀN  Pháp danh  NHUẬN TÂM
 � Đạo Hữu TỪ NGỌC THIỆN  Pháp danh QUẢNG NIỆM
 � Đạo Hữu NGUYỄN VIẾT ĐÔ  Pháp danh NHUẬN QUẢNG
 � Đạo Hữu  ĐẶNG THỊ CÚC   Pháp danh NGUYÊN BẢO
 � Đạo Hữu LÊ HIỆU  Pháp danh QUẢNG ĐẠO
 � Đạo Hữu NGUYỄN ĐĂNG QUANG
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 � Đạo Hữu TRƯƠNG ĐỨC DƯƠNG   Pháp danh TÂM ĐỨC
 � Đạo Hữu NGUYỄN THÚY HÒA pháp danh NHUẬN HIẾU
 � Đạo Hữu LÊ XUÂN THÌN  Pháp danh NGUYÊN LONG
 � Đạo Hữu NGUYỄN QUỐC THỦ
 � Đạo Hữu HÀ XUÂN KỲ  Pháp danh  TÂM GIÁC
 � Bác sĩ BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
 � Đạo Hữu VÕ THỊ NHƯ MAI  Pháp danh  TÂM TỪ
 � Đạo Hữu NGUYỄN PHƯỚC HÒA TÂN  Pháp danh TÂM KIÊN
 � Đạo Hữu PHAN MINH   Pháp danh QUẢNG TẤN
 � Đạo Hữu NGUYỄN THANH LÂN   Pháp danh QUẢNG BÌNH
 � Đạo Hữu LÊ VĂN VINH  Pháp danh CHÂN HỶ TẠNG
 � Anh Chị TRẦN KIM VIÊN
 � Quý Đạo Hữu ĐẠO TRÀNG QUÁN NIỆM
 � NGUYỄN HẢI ĐĂNG, TRẦN THÁI SƠN, 
 � NGUYỄN THỊ THẢO Pháp Danh CHÂN HƯƠNG AN 



QUÝ PHẬT TỬ Ở NGOẠI QUỐC
 � Bác Sĩ TRẦN TIỂN HUYẾN, Đạo hữu HOÀNG PHẤN,  

    Đạo hữu HỒNG QUANG
 � Quý Đạo Hữu: DIỆU KIM, DIỆU MINH, QUẢNG TRÁNG, 

    PHƯỚC TÀI, NGÔ THỊ A, AN VŨ, DIỆU DIỆP


BAN KẾ TOÁN
 � Đạo Hữu NGUYỄN HỒ HOÀNG THI   Pháp danh NHUẬN THẢO
 � Đạo Hữu TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO  Pháp danh NHUẬN HIẾU



BAN LIÊN LẠC
 � Cư Sĩ ĐỒNG CHÂU 
 � Cư sĩ TỊNH TRUNG
 � Đạo Hữu VÕ VĂN THỨC 
 � Đạo Hữu NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG  

    Pháp danh CHÂN HƯƠNG TẠNG
 � Đạo Hữu: NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO  Pháp danh NHUẬN HIẾU
 � Đạo Hữu LÊ THU
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Đạo Hữu Tôn Thất Quỳnh Huân, Pháp Danh Nguyên Phúc nhận kỷ niệm chương

Chư Tôn Đức cắt băng khánh thành



 HT. THÍCH PHƯỚC TRÍ chủ biên  119 



120  K ỷ Yếu CHÙA PHÁP VÂN

CHÙA PHÁP VÂN
Trần Quang Thuận

Tương thử thâm tâm phụng trần sát,
Thị tắc danh vi báo Phật ân.
Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh,
Ngũ trước ác thế thệ tiên nhập,
Như nhất chúng sanh vị thành Phật,
Chung bất ư thử thủ nê hoàn...

       

Chúng tăng chùa Pháp Vân tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ Chí Minh vào buổi công phu sáng, trước Phật đài, đã 
thành tâm trải lòng mình, tha thiết thệ nguyện đem cả mạng sống 

của mình trong ngàn muôn ức kiếp để phụng sự chúng sinh, hòng đền đáp trong 
muôn một ân đức của Phật. Tiếng tụng kinh vào lúc đêm khuya thanh vắng như 
lời cảnh tỉnh. Nó có một sức mạnh huyền bí, như muốn đốt cháy tâm can, có năng 
lực bồi bổ tín tâm, trưởng dưỡng bồ đề tâm làm tư lương cần thiết cho cuộc hành 
trình tìm hạnh phúc, giải thoát cho mình và cho người.    
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     Kinh Samyutta-Nikkaya (Tương Ưng Bộ Kinh) ghi chép một thời nọ có 
người hỏi Phật: 

“Bạch đức Thế Tôn, trong những cuộc hành trình của kiếp người, ai là kẻ 
đồng hành tốt ?” Phật dạy: “Người đồng hành tốt trong quãng đường dài là 
người luôn luôn vui vẻ, cưu mang, là người bạn tương đắc, là người mình có thể 
phó thác cuộc đời, có thể đặt trọn niềm tin; là người hài hòa, tế nhị, kính trên, 
nhường dưới...”

“Bạch đức Thế Tôn, ai là người bạn đường tốt cho kiếp sống mai hậu ?” Phật 
dạy: “Là người biết gieo trồng thiện nghiệp trong kiếp sống hiện tại.”

     Chùa Pháp Vân tại thành phố Hồ Chí Minh được hình thành theo lời chỉ 
giáo của Phật, trong ước vọng gieo trồng thiện nghiệp, cho những người bạn đồng 
hành trên lộ trình giải thoát.

Chuyển bánh xe pháp lần thứ nhất
     Sau khi Phật thành đạo và hóa độ đưọc 60 vị đệ tử, tại vườn Lộc Uyển, 

Phật đã gửi những người đệ tử đầu tiên đi hoằng hóa với lời căn dặn: “Các ngươi 
là những người không vướng bận, không bị ràng buộc nhân thế. Các ngươi hãy 
tiến lên, vì lợi ích của tất cả, vì hạnh phúc của tất cả, đem lòng từ bi đi khắp nơi 
giảng truyền chánh pháp, hoàn hảo lúc ban đầu, lúc chính giữa, lúc cuối cùng. 
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Các ngươi gắng thể hiện nếp sống phạm hạnh, thuần khiết làm gương mẫu cho 
mọi người noi theo. Riêng ta ngày mai sẽ đi về hướng đông, đến thôn Uruvela và 
sau đó đến Ma Kiệt Đà để hoằng truyền giáo nghĩa giải thoát.” 

     Bản hoài của Phật là lấy độ tha làm tự độ, đi vào trần thế chứ không phải 
lánh xa trần thế, để hóa độ chúng sinh.  

     Theo dấu chân Phật, Phật Học Viện Pháp Vân được xây dựng, cấp học 
bổng cho chư tăng sắc tộc, đào tạo tăng tài, hoằng truyền chánh pháp.

     Vào mùa an cư năm thứ 9 sau khi Phật thành đạo, Ngài đến an trú tại 
Kosambi, một thị trấn lớn thuộc vương quốc Vamsa, nằm trên tả ngạn sông 
Yamuna, nơi đây có một tu viện nằm giữa khu vườn trong rừng lớn gọi là Ghostra. 
Tại đây đã xảy ra vụ tranh chấp giữa vị Kinh Sư và vị Luật sư. Vị Kinh Sư vô ý 
không đổ nước trong chậu sau khi sử dụng. Vị Luật Sư cho đó là phạm luật bắt 
phải sám hối, nếu không, không được tham dự lễ Bố Tát hàng nửa tháng. Theo 
vị Kinh sư, không cố tình nên không có lỗi. Hai người cãi nhau, rồi hai phe cãi 
nhau. Tình trạng trở nên căng thẳng. Uy tín của Tăng Già bị thương tổn. Phật 
nhân cơ hội này khai triển bản chất Tăng Đoàn là sự hòa hợp, đưa ra đạo lý Lục 
Hòa và 7 nguyên tắc dùng để giải quyết mọi bất hòa gọi là Thất Diệt Tránh Pháp 
(Saptadhikarana-samatha).

     Mùa an cư thứ 13, Phật cư trú trên núi đá Calika, thị giả Phật là đại đức 
Meghiga tâm sự với Phật là theo lời Phật dạy, vị khất sĩ phải biết sống một mình 
để có cơ hội thực tập thiền quán. Nhưng khi ở một mình thì tư tưởng tạp loạn 
thường dấy lên. Phật nói với đại đức là sống một mình không có nghĩa là sống 
không có đạo bạn. Người khất sĩ cần hội đủ 5 điều kiện: Có thiện hữu tri thức, có 
giới luật giúp an trú chánh niệm, có cơ hội học hỏi giáo pháp, có chuyên cần và 
phải thường xuyên trau dồi trí tuệ.

     Sau mùa an cư thứ 22, Phật đến Kesaputta, thị trấn của bộ tộc Kalama. 
Thanh niên nam nữ vui mừng đến thăm Phật, hỏi Ngài: “Sa Môn Gautama: 
Lâu nay có nhiều đạo sĩ Bà La Môn đến đây giảng đạo. Vị nào cũng cho giáo lý 
của mình là tuyệt luân làm cho chúng con quá bối rối, không biết tin ai, theo 
ai.” Phật dạy: “Các bạn đừng tin vào một điều gì dù điều đó là điều mà người ta 
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thường nói đến, dù điều đó có trong kinh điển, dù điều đó do một bậc thầy được 
thiên hạ tôn sùng nói ra. Các bạn chỉ nên chấp nhận, tin theo nếu thấy hợp với 
lý trí các bạn, nếu được các bậc hiền nhân đồng ý, nếu đem ra thi hành mang lại 
nhiều kết quả tốt cho đời sống.”

      Vào một độ nọ các đạo sĩ Bà La Môn thuộc nhiều giáo phái qui tụ về Xá 
Vệ Thành (Savatthi) bàn luận, tranh cãi, ai cũng cho đạo lý của mình là tuyệt 
luân. Nhân đó Phật kể câu chuyện ngụ ngôn sau: “Ngày xưa có một ông vua khá 
ngộ nghĩnh. Ông cho mời những người mới sinh ra đã mù đến kinh thành. Ông 
cho dắt tới một con voi và ra lệnh cho những người mù sờ voi, rồi cho biết con voi 
như thế nào. Người mù sờ chân voi nói voi gìống như cột nhà. Người sờ đuôi voi, 
nói voi như cái phất trần. Người sờ tai voi, nói voi như cái rổ. Người sờ ngà voi nói 
voi như cái cọc. Người sờ bụng voi nói voi như bồ chứa lúa. Người sờ đầu voi, nói 
voi giống lu đựng nước... Họ cãi nhau kịch liệt, không ai chịu thua ai. Vua nghe 
vậy lấy làm thích thú... Các vị! Những gì các vị thấy và nghe chỉ là một phần của 
sự thật. Người tu học phải có tâm cởi mở, khiêm nhượng, đừng cố chấp. Khiêm 
nhượng và cởi mở là hai điều kiện thiết yếu để tìm hiểu sự thật.”

     Trên đường đi đến Kosambi, đứng trên bờ sông Hằng, Phật nói với vị thị 
giả: “Ananda! Có khi nào ngươi đứng trên bờ biển, nhìn những đợt sóng nhấp 
nhô sinh diệt trên mặt đại dương? Ananda! Sóng thì có thấp có cao, có lớn, có bé, 
có sinh có diệt, nhưng nước trong đại dương thì không cao, không thấp, không 
lớn, không bé, không sinh, không diệt? Không có nước thì làm sao có sóng? Và 
sóng đi đầu nếu không trở về với nước ?”

Bổn tự tổ chức sinh hoạt những lớp dưỡng sinh để phục vụ sức khỏe cho cộng đồng
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     Thực tại không thể dùng khái niệm phân biệt mà nắm bắt, không thể 
dùng ngôn ngữ, văn tự mà diễn bày. Chỉ có trí tuệ thực chứng do thiền quán đem 
lại mới giúp ta thể nhận được thực tại. Một người chưa bao giờ nếm hương vị của 
một trái xoài, thì không thể nào biết được hương vị ấy như thế nào dù người khác 
có dùng bao nhiêu ngôn ngữ, văn tự và khái niệm phân biệt để diễn tả hương vị 
trái xoài cho người kia nghe. Chỉ có kinh nghiệm chứng đắc trực tiếp mới giúp ta 
thể nhập được thực tại.

     Mùa an cư thứ 38 của Phật vừa chấm dứt, Phật sắp sửa lên đường hoằng 
hóa thì có sứ giả của vua A Xà Thế, đại thần Vassakara, đến xin gặp. Ông được 
lệnh vua đến đảnh lễ Phật và hỏi ý kiến Phật về cuộc hành quân bình định nước 
Vajji ở phía bắc sông Hằng. Theo Ananda thì dân Vajji thường hay hội họp bàn 
luận chính sự, họ tỏ ra rất đoàn kết, biết tôn trọng pháp chế, biết nghe lời các 
bậc trưởng thượng, biết bảo vệ tôn miếu, kính già, thương trẻ, biết tôn kính, cúng 
dường hàng đạo sĩ. Với tình trạng như vậy, Phật nói với đại thần Vassakara làm 
sao có thể chế ngự được họ... 

     Chiều hôm ấy Phật sai đại đức Ananda triệu tập tát cả tăng sĩ có mặt 
tại thủ đô Vương Xá và vùng phụ cận về núi Linh Thứu. Trong buổi họp hơn hai 
nghìn chúng tăng tham dự, Phật khai triển 7 nguyên tắc bảo vệ chánh pháp, bảo 
trì giáo đoàn khỏi bị suy thoái, gọi là Thất Bất Thối Pháp, đó là:

1. Thường xuyên hội họp để học hỏi và luận bàn chánh pháp.
2. Hội họp trong hòa hợp, đoàn kết và chia tay trong đoàn kết, hòa hợp.
3. Tôn trọng luật lệ, pháp chế đã ban hành.
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4. Tôn trọng và vâng lời các bậc trưởng lão có đạo đức và kinh nghiệm.
5. Sống nếp sống thanh đạm, giản dị, không bị dục tình lôi cuốn.
6. Tôn quí nếp sống tĩnh mặc.
7. An trú trong chánh niệm, trong an lạc, giải thoát, làm chỗ nương tựa cho 

các bạn đồng tu.

     Phật dạy: “Ngày nào chư Tỳ Kheo còn thường xuyên gặp gỡ, thường xuyên 
thảo luận trong tinh thần hòa hợp, thanh tịnh, không bị ảnh hưởng của tham ái; 
ngày nào hàng tỳ kheo còn chuyên tu thiền định, phát triển chánh niệm, ngày 
nào chư tăng không dấn thân vào thế sự... thì Phật Giáo vẫn trường tồn.”

     Mùa mưa đã đến. Phật an cư tại làng Beluva. Đây là mùa an cư thứ 45. 
Sau khi xuất Hạ, nhìn thành Vesali lần cuối, Phật khai triển Bốn Điều Tham 
Chiếu (Mahapadesa), dựa vào đó để trắc nghiệm lời giáo huấn của Phật:

1. Nếu có vị Tỳ Kheo nào nói đã nghe Phật nói như thế này... Đừng vội chấp 
nhận, cũng đừng vội bác bỏ, mà phải thận trọng so sánh xem có phù hợp 
với những lời kinh, những giới luật trước đây hay không. Đó là lối tham 
chiếu thứ nhất.

2. Nếu nghe nói tại ngôi chùa kia có chư tăng sống chung, có những vị sư 
lãnh đạo nói như thế này... Đừng vội tin hay bác bỏ mà phải...

3. Nếu nghe ngôi chùa kia có vị cao tăng học cao hiểu rộng nói như thế 
này... Đừng vội chấp nhận hay bác bỏ mà phải...

Bổn tự còn tổ chức sinh hoạt những lớp võ thuật để phục vụ sức khỏe cho cộng đồng
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4. Nếu trong ngôi chùa kia có vị Tỳ Kheo hạ lạp cao, tinh thông kinh luật 
nói như thế này... Đừng vội chấp nhận hay bác bỏ, mà phải so sánh, đối 
chiếu, thể nghiệm... Đó là điều tham chiếu thứ tư. 

     Sau mùa an cư, một buổi sáng Phật cùng đại đức Ananda đi vào thành 
Vesali khất thực. Sau khi trọ trai ở một cụm rừng, Phật đến đền Capala để nghỉ 
trưa. Sau khi sắp đặt chỗ nghỉ cho Phật, đại đức Ananda đi ra phía ngoài để 
thiền hành. Trong khi đi thiền hành, đại đức cảm thấy đại địa rung động, tâm 
thần của đại đức bị chấn động mạnh. Đại đức trở về đền Capala thấy Phật đang 
ngồi yên tĩnh trong đền. Đại đức trình Phật hiện tượng địa chấn vừa qua. Phật 
cho đại đức hay là Phật đã quyết định trong vòng 3 tháng sẽ nhập diệt. Đại đức 
cảm thấy chân tay bủn rủn, mắt hoa, đầu choáng, qùi trước Phật thỉnh cầu Phật 
đừng sớm nhập niết bàn. Phật khuyên Ananda hãy bình tĩnh, báo tin cho đại 
chúng biết và mời đại chúng trong 7 ngày qui tụ tại giảng đường Kutagara ở 
rừng Đại Lâm để Phật có vài điều nhắn nhủ.

     Bảy ngày sau, trên pháp tọa giảng đường Trùng Các (Kutagara), với trên 
một nghìn chúng tăng tham dự, Phật nói: “Các vị khất sĩ! Những gì Như Lai đã 
thực chứng, Như Lai đã trao truyền cho quí vị. Quí vị hãy thận trọng học hỏi, 
hành trì, chứng nghiệm và truyền đạt lại cho những thế hệ tương lai. Nếp sống 
phạm hạnh cần được tiếp nối vì sự an lạc và hạnh phúc của mọi người và mọi 
loài. Này các vị! Tất cả các pháp đều vô thường, có sinh, có diệt, có tụ, có tán. Các 
vị hãy tinh tấn. Ba tháng nữa Như Lai sẽ diệt độ.” 
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Đức Phật nhập niết bàn
     Đức Phật sau 45 năm hoằng đạo, đã nhiếp hóa quốc vương và dân chúng 

vương quốc Gandhara, Kosala, Avanti, Vasta, Sovira; đã nhiếp hóa các bộ tộc 
Sakya, Licchavi, Malla, Bhagga, Koliya, Buli, Moriya, Kalama. Hai vị đệ tử của 
ngài là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã viên tịch. Tỳ Kheo La Hầu La và Tỳ 
Kheo Ni Da Du Đà La cũng đã qua đời... Phật viên tịch lúc Ngài 80 tuổi. Sứ đoàn 
các nước đã được cử đến chiêm bái và dự lễ trà tỳ. Họ đồng ý chia xá lợi Phật 
thành 8 phần để thờ trong 8 bảo tháp được xây dựng tại 8 quốc độ.

      Phải chăng Phật đã từ giã cuộc đời nhân thế tại Kusinagara? Phải chăng 
Ngài không còn ở lại với chúng ta? Thi sĩ người Anh Arnold trong tập thơ về đời 
Ngài đã diễn đạt Phật nhập niết bàn trong 4 câu thơ ngắn gọn:

      He is one with life      

      Yet lived not, ceasing to be.

      Om Nami Padme Hum

      The dew drops into the shining sea !

Tôi tạm dịch:

 Người và nguồn sống biến thành nhất thể

 Cuộc đời nhân thế đâu Người trải qua 

Người xa sinh tử ta bà, đi vào tịch tịnh hư vô niết bàn

 Án Mani Bát Mê Hồng

 Giọt sương tan biến đại dương sáng ngời !

     Phật không rời khỏi cõi đời nhân thế. Ngài hòa mình vào Nguồn Sống, 
cùng nguồn sống biến thành một. Kiếp sống nhân sinh nào có khác gì giọt sương 
biến vào đại dương sáng ngời, hòa quyện vào ánh sáng diệu giác mênh mông 
không bờ bến.
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Chuyển bánh xe pháp  lần thứ hai: Phật Giáo Đại Thừa
     Trong thời Phật Giáo Bộ Phái từ năm 100 đến năm 400 sau Phật nhập 

niết bàn, lúc đầu chia làm 2 bộ phái: Trưởng Lão Bộ và Đại Chúng Bộ, sau biến 
thành 20 phái thuộc Tiểu Thừa Phật Giáo với Thượng Tọa Bộ lấy Sri Lanka 
làm trung tâm, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ lấy Kashmir làm căn cứ địa và Đại 
Chúng Bộ lấy Mathura làm địa điểm chính.

     Sau Đại Hội Kết Tập 3 đến thế kỷ 12, thời Thượng Toạ Bộ phát triển ở 
Phương Nam, thời Phật Giáo Đại Thừa, Mật Giáo, Kim Cang Thừa xuất hiện ở 
Phương Bắc, đồng thời sự vắng mặt dần dần của Phật Giáo tại xứ Phật. Vào thời 
kỳ này ánh sáng giác ngộ dựa vào sự hòa hợp, dung nạp giữa con người và vũ trụ, 
đồng thời sử dụng những phương thức cổ truyền phù phép để đạt được mục tiêu 
bí ẩn, thời kỳ của Mật Tông, của Kim Cang Thừa. 

     Trong thời kỳ Phật Giáo Bộ Phái, Phật Giáo không còn đóng khung 
trong lãnh thổ Ấn Độ mà đã truyền ra nước ngoài. Phật Giáo Bộ Phái chủ trương 
chuyên môn hóa, vô tình biến Phật Giáo thành chủ nghĩa xuất gia. Đối với quảng 
đại quần chúng Phật Giáo Bộ Phái không trực tiếp tham gia, không trực tiếp 
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hướng dẫn, do vậy không theo kịp trào lưu văn hóa thời đại. Hoài vọng của Phật 
đối với thế gian không được thể hiện một cách chính xác. Phong trào vận động 
phục hồi tinh thần cưu mang nhân thế của Phật, chủ trương thích ứng xu thế 
văn hóa thời đại là giai đoạn khởi đầu của Phật Giáo Đại Thừa.

     Phong trào vận động phục hồi tinh thần cứu thế của Phật, tinh thần “vì 
đại sự nhân duyên mà xuất hiện trên trần thế của Phật” lan tràn từ địa phương 
này đến địa phương khác, từ quốc độ này đến quốc độ khác kéo dài từ đầu thế kỷ 
1 đến thế kỷ 5 sau công nguyên. Gọi là phục hồi vì tinh thần này đã có sẵn thời 
Phật Giáo Nguyên Thỉ và sau khi Đại Thừa Phật Giáo được truyền sang Trung 
Quốc, Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản thì tinh thần ấy được triển khai hơn.

Chùa Pháp Vân, ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam tại Hà Bắc
     Vào thời kỳ này, chùa Pháp Vân xuất hiện trên đất làng Dâu, xã Thanh 

Khương, huyện Thuận Thành, trung tâm của cố đô Luy Lâu, nay là Hà Bắc, cách 
Hà Nội khoảng 30km.   

     Vào đời Tùy thế kỷ VI, VII chùa là đạo tràng của các danh tăng Tỳ Ni 
Đa Lưu Chi, Pháp Hiền, Quan Duyên... Vào thời kỳ này, Lưu Phương theo lệnh 
Tùy Văn Đế dựng tháp để bảo tàng xá lợi. Tháp Hòa Phong ở sân chùa trước có 
9 tầng, sau đổ nát. Năm 1738 được xây lại 3 tầng. Vào thế kỷ 14, chùa đã được 
trùng tu nhiều lần.

     Tháp Hòa Phong được xây bằng gạch mộc to bản, có 9 tầng, được dựng 
vào thế kỷ 6, sau đổ nát. Tháp hiện nay chỉ có 3 tầng, cao khoảng 17m. Tháp 
được trùng tu năm Vĩnh Hựu thứ ba (Đinh Tỵ). Trong tháp cho chuông lớn đúc 
dưới triều Cảnh Thịnh (1793), khánh lớn bằng đồng đúc năm Minh Mạng 18 
(1817). (Võ Văn Tường: Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, tr. 385).
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     Trong Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam, Tập I, tác giả Lê Mạnh Thát viết: 
“Lần đầu tiên trong một đất nước độc lập, sau khi điển huấn và pháp luật Việt 
Nam được phục hồi sau sự biến năm 43 thì Phật Giáo Việt Nam tiến hành ngay 
vấn đề bản địa hóa Phật điện Đức Phật Pháp Vân ra đời, ngôi chùa Pháp Vân đã 
có từ đó…” (tr. 165-171) 

 Chuyển bánh xe pháp lần thứ 3: Phật Giáo Mật Thừa 
(Mantrayàna)

     Kinh luận tiếp tục ra đời. Chư tăng, Phật Tử tiếp tục đáp ứng nhu 
cầu thời đại, luôn luôn thiên biến và cùng biến thiên được phản ảnh trong các 
phong trào tín ngưỡng quần chúng cũng như trong văn học, triết học Ấn Độ 
thời Trung Cổ.

     Tại sao gọi là Mật Thừa? Vì vị giáo chủ của tông phái này không phải 
là đức Thích Ca Mâu Ni lịch sử mà là đức Tỳ Lô Giá Na, Pháp Thân Phật. 
Theo giáo lý Phật, đức Phật có ba thân: Pháp Thân (Dharmakaya), Báo Thân 
(Sambhogakaya) và Hóa Thân hay Ứng Hóa Thân (Nirmanakaya).

     Tỳ Lô Giá Na Phật là Pháp Thân Phật, hiện thân của Chân Lý, là nguyên 
lý của vũ trụ, là năng lực huyền diệu nằm trong  con người và trong vạn vật. 
Vì không thể nghiệm được nguyên lý ấy nên con người mới chịu nhiều khổ lụy. 
Muốn giải phóng thân phận mình, con người phải trở về nguyên lý ấy, thể nhập 
vào nguyên lý ấy.
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     Làm thế nào để có thể trở về nguyên lý của vũ trụ? Làm thế nào để 
thể nhập làm một với Phật tính, với Pháp Thân? Một trong những phương 
thức bắt đầu từ Gia Trì Lực (Adhistana) của Phật chứ không phải do nỗ lực 
hữu hạn của hành giả. Đó là Mật Thừa.

     Mật Thừa đã được hình thành tại Nalanda vào thời Nghĩa Tịnh 
thế kỷ 7, vì Nghĩa Tịnh có đề cập đến một số văn học Mật Giáo đang thịnh 
hành tại Nalanda. Vào đầu thế kỷ 6, Phật Giáo Ấn Độ chuyển biến mạnh 
mẽ, thu dụng và chuyển hóa tư tưởng Du Già Ấn Độ do Patanjali khai triển 
vào khoảng năm 150 trước kỷ nguyên với hệ thống thiền quán Du Già Phật 
Giáo do ngài Vô Trước thành lập. Những vị hành trì theo phương thức này 
gọi là Du Già Đại Sư (Yogacàrya). Mật Giáo phát xuất từ Đại Thừa Du Già 
Phật Giáo. Trong khoảng thời gian 200 năm từ đầu thế kỷ 6 đến thế kỷ 8, 
Mật Giáo dần dần thành hình tại Ấn Độ. Xe Pháp lần thứ 3 chuyển bánh. 
Mật Giáo phát triển mạnh tại Tây Tạng.

Những nguyên nhân chính làm cho Phật Giáo suy thoái tại 
Ấn Độ

Tăng Ni không tuân thủ giới luật Phật, không tham học giáo lý Phật.
Sự phân hóa trong nội bộ Tăng Già.
Yếu tố Ấn Độ Giáo trong nghi lễ và phương thức hành trì của Đại Thừa và 

Mật Thừa.
Bà La Môn Giáo và về sau Ấn Độ Giáo chống đối Phật Giáo.
Cách suy diễn có tính cách tiêu cực đạo lý Khổ trong Tứ Diệu Đế.
Chính sách bài trừ Phật Giáo của các quốc vương Bà La Môn.
Phật Giáo bị Hồi Giáo hủy diệt.
Phật Giáo mất dần sự bảo trợ của hàng quí tộc, giới thương gia giàu có.
Hàng rào ngăn cách giữa Tăng Già và Cư Sĩ.
Thế giới luôn luôn chuyển biến. Đứng lại một chỗ là đi giật lùi.
(Trần Quang Thuận: Nguyên Nhân Thăng Trầm, thịnh suy của Phật Giáo 

Ấn Độ, tr. 1003-1027)

Phật Giáo hồi sinh
     Phật Giáo không mất nơi đức Phật đản sinh. Sau khi Ấn Độ giành lại độc 

lập thì Phật Giáo hồi sinh qua qua lễ qui y Phật tập thể cho 400,000 dân Ấn do 
Dr Ambedkar, Chủ Tịch Ủy Ban Soạn Thảo Hiến Pháp Ấn Độ tổ chức ngày 14 
tháng 10 năm 1956 tại một địa điểm mà bây giờ gọi là Qui Y Địa (Diksha Bhumi) 
tại thành phố Nagpur.
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     Ngày 25 tháng 3 năm 1959 sau khi quân đội Trung Cọng đem quân xâm 
chiếm Tây Tạng, Dalai Lama rời Tây Tạng đến Ấn Độ sống cùng cộng đồng người 
Tây Tạng ly hương tại Mcloud Ganj, một thành lũy xưa của người Anh, nhìn 
xuống Dharmasala. Thủ tướng Ấn Độ Nerhu thường đến thăm. Đến nay cộng 
đồng người Tây Tạng ly hương ở nhiều nơi trên thế giới. Trên 100,000 người định 
cư tại Ấn Độ, 20,000 tại Nepal, một số khác đến Thụy Sĩ, Canada, Hoa Kỳ, Anh, 
Pháp. Chư tăng Tây Tạng tiếp tục hành trì, nghiên cứu Phật lý, đi khắp Ấn Độ, 
Nepal, Sikkim, Bhutan... hoằng truyền chánh pháp làm cho Phật Giáo tại Ấn 
Độ có cơ phục hồi.

     Sau phong trào cải cách Phật Giáo do Dharmapala chủ xướng, Hội 
Mahabodhi được thành lập tại Calcutta. Chính quyền Ấn Độ đã trả lại các thánh 
tích Phật Giáo lại cho Phật Giáo. Phật Giáo Nhật Bản, Trung Hoa, Tích Lan, 
Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam lần lượt đến xây dựng chùa tháp, cùng chư tăng 
Ấn Độ nỗ lực phục hưng nền Phật Giáo Ấn Độ. 

     Sư ông Nhất Hạnh đến Ấn Độ tổ chức khóa tu cho giới giáo chức toàn 
quốc Ấn Độ, tổ chức qui y cho con cháu dòng họ Thích Ca. Ngày 17 tháng 10 năm 
2008 Quốc Hội Ấn Độ đã mời sư ông Nhất Hạnh trình bày đề tài Lãnh Đạo với 
Lòng Dũng Cảm và Từ Bi (Leading with Courage and Compassion) và uống trà 
đàm đạo với các Dân Biểu Ấn Độ.

     Phật Giáo đã trở về Ấn Độ trong một thế giới đầy sôi động, không khác 
2600 năm về trước. Đặc biệt kỳ này với sự hiện diện và đóng góp của nhà sư Việt 
Nam.
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Từ trại công tác Tỉnh Thức qua Lao Động (Sarvodaya 
Shramadana) tại  Tích Lan đến Trường Thanh Niên Phụng Sự  Xã 
Hội tại Sài gòn, Việt Nam.

Tích Lan là một 
quốc gia lấy Phật Giáo 
làm quốc giáo ngay 
khi Phật Giáo mới 
truyền vào xứ này 
vào thế kỷ 3 trước kỷ 
nguyên, là thành trì 
của Phật Giáo Nam 
Tông, nơi Tam Tạng 
Pali được viết thành 
văn lần đầu tiên vào 
thế kỷ thứ nhất trước 
kỷ nguyên và cũng là 
nơi phát xuất Phong 
Trào Sarvodaya 

Shramadana năm 1958, một phong trào Phật Giáo hướng về phát triển cộng 
đồng, công bằng xã hội do chư Tăng Tích Lan lãnh đạo. Uy danh của phong trào 
vang dội khắp nơi. Chương trình nối liền làng này qua làng khác. Phong Trào có 
tên là Sarvodaya Shramadana có nghĩa là Tỉnh Thức Qua Lao Động, chủ trương 
Tứ Phạm Trụ hay Tứ Phạm Đường (Brahma-vihàra): Từ, Bi, Hỷ, Xả.

Tôn trọng tất cả mạng sống. (Từ: Metta)
Hành động nhân ái (Bi: Karuna) khai triển tiềm năng cá nhân.
Thể nghiệm niềm hỷ lạc (Hỷ: Muditha) khi tham gia vào các công tác 

nhân đạo.
Phát triển cá tính thuận hòa, dung hợp (Xả: Upekkha).  
Trại công tác Shramadana
     Trại công tác Sharmadana hoạt động khắp nơi. Số lượng trại tăng lên 

gấp bội, cũng như số trại viên, từ con số 0 năm 1971 đến 13,000 năm 1981 với 
trên 170,000 trại viên, kéo dài từ một ngày cho đến một tháng: mỗi trại từ 25 đến 
300 trại viên, tùy theo công tác. Làm đường cần nhiều nhân công hơn đào giếng. 
Đường sá rất cần thiết cho dân chúng đi lại làm ăn buôn bán, cho trẻ em đi học, 
cho bệnh nhân đến bệnh xá. Sarvodaya có một khẩu hiệu: “Chúng ta xây dựng 
đường sá, đường sá xây dựng chúng ta.

Trung Tâm Huấn Luyện chư Tăng
     Trung Tâm Huấn Luyện Chư Tăng lãnh đạo cộng đồng được thiết lập 

năm 1972. Chương trình huấn luyện thường xuyên được thực hiện từ năm 1975 
khi phong trào xây cất xong Trung Tâm Huấn Luyện tại Pathakada, phía nam 
đảo Tích Lan, gần thị trấn Ratnapura. Sau thời gian huấn luyện chư tăng trở 
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về địa phương mình và khởi phát chương trình phát triển cộng đồng tại địa 
phương. Thí dụ, trong năm 1976-1977, 28 trại Shramadana, 20 trường mẫu 
giáo, 23 quán cơm xã hội được tổ chức dưới quyền điều khiển của Trung Tâm 
Huấn Luyện Chư Tăng...

     Chương trình huấn luyện ngắn hạn, dài hạn gồm môn học về chủ thuyết 
Sarvodaya, về tổ chức cộng đồng, y tế công cộng, canh nông thực hành, dịch vụ 
xã hội, phương thức điều hành, Anh ngữ, Thiên văn, Địa lý, liên hệ chính quyền. 
Từ năm 1974 đến 1976 Trung Tâm tổ chức những khóa huấn luyện dài hạn cho 
149 vị sư, những khóa huấn luyện ngắn hạn cho 350 vị sư. (Xem Trần Quang 
Thuận: Phật Giáo Tích Lan, tr. 384-405)

Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội
     Vào thập niên 1960, 1970 xuất hiện nhiều phong trào hoạt động, nhằm 

cải thiện đời sống kinh tế, xã hội của dân chúng, đặc biệt đáng chú ý là 4 phong 
trào có tầm vóc quốc tế:

Phong trào Sarvodaya
Phong trào Công Nhân Thân Hữu Cơ Đốc (The Christian Workers 

Fellowship).
Ủy Ban Liên Tôn Thái Lan Phát Triển Quốc Gia (Thai Interreligious 

Committee on Development)
Diễn Đàn Văn Hóa Á Châu Phát Triển Quốc Gia (The Asian Cultural Forum 

on Development)  
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     Tại Việt Nam nhiều phong trào thanh niên ra đời, đặc biệt là tổ chức 
Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội của thầy Nhất Hạnh với Trường Thanh Niên 
Phụng Sự Xã Hội tọa lạc tại Phú Thọ Hòa, Sài Gòn.Trường đương đầu với một 
thử thách lớn trong cuộc chiến đầy sắc máu giữa 2 miền Nam Bắc Việt Nam. 
Nhiều đoàn viên đã hy sinh hay bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ giúp đỡ 
các nạn nhân chiến cuộc, làm công tác phát triển cộng đồng.

Từ Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội đến Chùa Pháp Vân, 
Thành phố Hồ Chí Minh.

     Chiến tranh chấm dứt, một nửa bất động sản của Trường Thanh Niên 
Phụng Sự Xã Hội bị tịch thu, một nửa Thầy Phước Trí biến thành nơi cư trú của 
chư tăng, trở thành Chùa Pháp Vân hiện tại.

     Với mục đích làm nơi đạo tràng cho Phật tử đến tu học, nơi đào tạo Tăng 
tài, sống theo tinh thần Lục Hòa, có trọng trách hoằng truyền chánh pháp, lợi 
lạc quần sinh, theo lời chỉ giáo của Phật: “Này các Tỳ Kheo những gì chúng ta 
thấy, nghe chỉ là một phần của sự thật. Người tu học phải cởi mở tấm lòng, khiêm 
nhượng, đừng cố chấp. Khiêm nhượng và cởi mở là hai điều kiện thiết yếu để tìm 
hiểu sự thật.”

     Nhờ sự yểm trợ của hàng Phật tử gần xa, sự đóng góp tích cực của các 
thương gia, các đại gia, Chùa Pháp Vân đã trở thành nơi tôn nghiêm  theo đuổi 
mục đích bấy lâu hằng mong ước. 

     Nhân ngày lễ Khánh Thành Chùa, Hòa Thượng Thích Phước Trí, Viện 
chủ chùa Pháp Vân xin thành kính tri ân tất cả. Nguyện cầu quốc thái dân an, 
thế giới hòa bình, Phật pháp trường tồn, chúng sinh an lạc.
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Tác giả Trần Quang Thuận và Hòa thượng viện chủ đang xem công trình
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Đức Quan Âm ngàn tay ngàn mắt bằng đồng 
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LÝ DO CHẠM KHẮC 
CHỮ NÔM VIỆT NAM  

(Chữ Việt Mới)

Lịch sử dân tộc Việt Nam ta tự hào có 4000 năm Văn Hiến. Như vậy 
trước khi Tàu đô hộ, dân ta đã có tiếng nói riêng và chữ viết riêng của 
mình. Trải qua 1000 năm đô hộ, người Tàu đã quét sạch chữ viết của 

người Việt. Bắt người Việt phải học chữ viết của người Tàu, đó là chữ Hán. Học 
chữ Tàu, viết chữ Tàu, đọc chữ Tàu nhưng người Việt không nói tiếng Tàu. Vẫn 
nói tiếng Việt. Trải qua 1000 năm đô hộ của Tàu, người Việt vẫn không bị đồng 
hóa, vẫn giữ tiếng nói độc lập của mình. Từ đó cha ông chúng ta mới sáng tạo 
ra chữ viết riêng của mình, độc lập không lệ thuộc vào chữ Hán, đó là chữ Nôm. 
Chữ Nôm lấy từ các bộ, các nét của chữ Hán ghép lại trông như chữ Hán nhưng 
không phải chữ Hán. Người Việt cũng giống như người Tàu, da vàng mũi tẹt, 
nhưng không phải người Tàu. Chữ Nôm khó học, học chữ nào phải nhớ chữ đó. 
Tuy vậy cha ông mình vẫn cố gắng xiển dương chữ Nôm qua những tác phẩm thi 
ca nổi tiếng như Truyện Kiều, Cung Oán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm Khúc… 
Trong Phật giáo có những tác phẩm bằng chữ Nôm như Hứa Sử truyện, Chân 
Nguyên Thiền Sư, Toàn Nhật Thiền Sư…

Như vậy trong quá khứ Ông Cha ta đã sản sinh được đứa con tinh thần, 
đó là chữ Nôm. Hoài bảo muốn có một chữ viết riêng cho dân tộc mình đã được 
hình thành, nói đúng hơn là muốn xây dựng một nền độc lập hoàn toàn trên mọi 
phương diện quân sự, chính trị cũng như văn hóa.

Nhưng vì hoàn cảnh lịch sử của một tiểu quốc nên chữ Nôm đã không đạt 
được sự mong muốn trở thành quốc tự, chính vì vậy nên chữ Nôm chưa đạt được 
những tiêu chuẩn như các nhà ngôn ngữ học, các nhà nghiên cứu ngày nay đòi 
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hỏi. Khi chữ Nôm vừa mới manh nha chưa được phổ cập thì đất nước lại chìm 
đắm trong cảnh đô hộ của phương Tây.

Sau khi người Pháp chiếm cứ được toàn cõi Việt Nam. Họ đặt ách thống trị 
lên toàn dân Việt Nam, họ tìm cách xóa sạch chữ viết của người Việt đó là chữ 
Nôm và chữ Hán. Họ mượn bàn tay của các giám mục thừa sai, soạn ra chữ viết 
theo kiểu Latin với các mẫu tự A, B, C… Họ đã đưa ra cách kí âm tiếng Việt theo 
phương pháp của Tây (biểu âm). Đứa con tinh thần này do người Pháp sinh ra 
và lớn lên trên đất nước Việt Nam và được người Việt nuôi dưỡng. Ngày nay đứa 
con này đã khôn lớn và đóng một vai trò hết sức quan trọng trên lãnh vực văn 
tự của Việt Nam. Tuy vậy đứa con tinh thần này vẫn là đứa con lai mang giòng 
máu của người Tây, da trắng, mắt xanh, mũi lõ, chứ không giống như đứa con 
Việt Nam da vàng, tóc đen, mũi tẹt, vì vậy nó khó hòa nhập với văn hóa Á Đông, 
nhất là khi trang trí trên hoành phi, câu đối, bảng liễn… Chỉ có chữ Hán hoặc chữ 
Nôm mới phù hợp với kiến trúc cổ kính của dân tộc. 

Đã từ lâu ôm ấp hoài bão mong sao Việt Nam có một chữ viết tiếp nối được 
truyền thống của cha ông, kết nối được quá khứ với hiện tại, chính vì vậy khi 
tiếp cận được một kiểu chữ viết mới của Thượng Tọa Thích Viên Như đó là chữ 
Nôm mới, hay có thể gọi là chữ Việt mới tôi nhận thấy rằng nét chữ này có tính 
cổ kính tiếp nối được truyền thống của cha ông, hòa điệu được giữa quá khứ với 
hiện tại, chất liệu lấy từ chữ Hán có tính đại chúng cao vì dễ học dễ đọc do cách 
viết kết hợp giữa truyền thống Đông phương và Tây phương nghĩa là lấy những 
nét chữ Hán, chữ Nôm ghép vần theo kiểu chữ Latin. Chỉ cần học thuộc các chữ 
cái là có thể viết được tất cả mọi thứ.

Khi viết hay đọc loại chữ Nôm Việt Nam hay chữ Việt mới này chúng tôi 
hình như thấy được hình ảnh của các bậc tiền bối như đại thi hào Nguyễn Du, Bà 
Huyện Thanh Quan, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Công Trứ, Hồ Xuân Hương… Thấy 
được hình ảnh các vua thời Lý thời Trần… Thấy được hình ảnh các Thiền sư như 
Vạn Hạnh, Khuông Việt, Pháp Thuận, Phật Hoàng Trần Nhân Tông… Chính vì 
lý do đó nên chúng tôi mạo muội khắc chữ Nôm mới này lên hoành phi câu đối 
của bổn tự, một phần để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân và phần khác muốn đặt 
vấn đề với các hàng thức giả, các nhà ngôn ngữ học, các nhà khoa học là dân tộc 
Việt Nam đang ở trong giai đoạn độc lập tự chủ, đất nước đang từng bước phát 
triển và xây dựng. Vậy có nên xây dựng một chữ viết thuần túy của người Việt 
chuyển tải được truyền thống của cha ông?

Pháp Vân tự, Mùa thu năm Giáp Ngọ
 Viện chủ chùa Pháp Vân

 
 HT. Thích Phước Trí
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LỜI NGỎ

Chữ viết là một trong những công cụ hữu 
hiệu nhất của nền văn minh nhân loại, 
chính vì vậy quốc gia nào cũng muốn có 

chữ viết cho riêng mình, tuy nhiên có nhiều quốc gia 
không có hay có chữ viết rồi nhưng vì hoàn cảnh lịch 
sử chữ viết ấy mất đi, thay thế bằng chữ viết khác. 
Theo các nghiên cứu gần đây, người ta cho rằng cách 
đây hàng ngàn năm người Việt đã từng có chữ viết 
như chữ “Nòng nọc” hay “Hỏa tự” nhưng tất cả đã 
mất đi nhường bước trước chữ Hán, rồi trong quá 
trình sử dụng chữ Hán người Việt lại sáng tạo ra chữ  
Nôm nhưng lịch sử một lần nữa đã biến chữ Hán 
Nôm thành quá khứ. Ngày nay nhiều người quan 
tâm đến văn hóa của dân tộc muốn phục hồi lại vị 
thế của chữ Hán Nôm nhưng lực bất tòng tâm. Một 
trong những lý do cho việc không thể phục hồi lại 
chữ Hán Nôm là không đáp ứng được một trong các 
tiêu chí của ngôn ngữ: Ngôn ngữ là phương tiện giao 
tiếp của xã hội mà chữ Hán Nôm có quá ít cơ hội để 
có thể xuất hiện trong xã hội, nên cho dù có tha thiết 
đến mấy người học cũng đành gạt lệ tạ lỗi với tiền 
nhân mà thôi. 

Về bản chất, chữ viết là các kí tự chứa đựng một âm thanh, được quy định 
bởi một cộng đồng, bằng cách dùng các kí tự ấy người ta ghép lại thành những 
con chữ đại diện cho những  âm thanh có nghĩa. Có hai loại kí âm tiếng nói:

 1. Biểu í như chữ Hán.

 2. Biểu âm như chữ La Tinh.

Chữ biểu í thì phải học từng chữ, từng âm và nghĩa nên khó học khó nhớ, 
còn chữ biểu âm chỉ ghi lại tiếng nói thôi nên dễ học dễ nhớ. Chính vì nhược điểm 
của chữ biểu í mà chữ Hán Nôm ở nước ta càng ngày càng bị quên lãng. Tôi tạo ra 
chữ Nôm mới này như là môi sinh cho chữ Hán Việt sống lại hay còn gọi là sinh 
ngữ bằng cách kí âm tiếng Việt theo phương pháp biểu âm với loại mẫu tự tương 
tự như chữ Hán, từ đó ta thay thế một số từ Hán Việt vào văn bản mà không tạo 
nên sự khác biệt về mặt hình thức, hay nói khác hơn chữ Nôm mới này là một 
phương pháp kết hợp cả hai cách kí âm - Biểu âm và biểu í. Cụ thể như sau:



 HT. THÍCH PHƯỚC TRÍ chủ biên  141 

Bước 1: Viết theo cách biểu âm.
Ví dụ: Tôi yêu tự do. Hai từ  TỰ DO này mới đầu ta viết theo biểu âm.
Bước 2: Viết kết hợp với chữ biểu í.
Viết hai từ TỰ DO này theo Hán Việt. 
 Tương tự như thế cho các từ Hán Việt khác như: Độc lập, Việt Nam, dân 

chủ v.v...
 Hi vọng rằng với cách làm mới này có thể giải quyết được vấn đề làm thế 

nào để quay về nối kết lại với con chữ mà dân tộc ta từng gắn bó hàng ngàn 
năm qua.

 Tôi nhận thức rằng đây là một việc làm quá ư táo bạo và khó khăn trong 
khi năng lực có nhiều hạn chế, nhất là về mặt ngôn ngữ học, do đó kính mong 
các vị thức giả vui lòng lượng thứ cho nếu như chữ Nôm VN này làm phiền lòng 
quý vị.

               Đà Lạt, ngày 21 tháng 12 năm 2006
Viên Như 

Viết thêm:
Phần trên đây tôi viết đã lâu, gần đây khi nghiên cứu về trống đồng, kết quả 

cho thấy rằng kinh Dịch có nguồn gốc từ người Lạc Việt, dĩ nhiên chữ Vuông - 
Nho cũng bắt nguồn từ đây. Khi đã biết như vậy rồi thì việc học chữ Vuông càng 
cấp thiết hơn. Bởi vì con chữ ấy là thành tựu của tổ tiên chúng ta, nhưng vì hoàn 
cảnh lịch sử mà bị kẻ mạnh chiếm mất cái tác quyền, rồi dùng quyền lực, một 
mặt tuyên truyền là của họ, mặt khác, bằng mọi cách nghiêm cấm người Việt nói 
về nguồn gốc của kinh Dịch và chữ Vuông. Tuy nhiên trong vô vàn khó khăn và 
nguy hiểm, tổ tiên chúng ta đã bằng nhiều cách ghi lại nguồn gốc của kinh Dịch 
và chữ Vuông, trong truyền thuyết, tranh dân gian, đặc biệt là trống đồng. Khi 
đã biết Kinh Dịch và chữ Vuông là của người Việt, điều này là một niềm tự hào 
vô biên cho những người Việt Nam; đồng thời lẽ nào thành tựu văn hóa vĩ đại của 
dân tộc mình mình lại không học trong khi tại nước khác thì người ta ra sức phát 
triển. Chính vì vậy việc giảng dạy chữ Vuông là một điều vô cùng cấp thiết, nếu 
không như vậy thì quá cô phụ tấm lòng của tổ tiên dân tộc Việt Nam./.

(*) Xin xem sách “Giải mã Dịch lí & Chữ Vuông trong Trống Đồng - Tranh 
dân gian - Truyện Ngụ ngôn”.
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CHỮ NÔM MỚI

I - LÍ DO TẠO CHỮ NÔM VN 
Tiếng Việt từ ngàn xưa đã phát triển một cách mạnh mẽ, có quy luật và tính 

cộng đồng rất cao, điều nay có thể chứng minh qua quá trình lịch sử của dân tộc 
ta. Mặc dù trải qua hàng ngàn năm Bắc thuộc, hệ thống giáo dục của nước ta 
phải dùng chữ Hán để làm quốc tự, tất cả văn chương có tính bác học đều được 
ghi chép bằng loại chữ này, tất nhiên là các tài liệu, thư tịch của Việt Nam cũng 
không ngoại lệ; thậm chí ngay cả vào những lúc nước nhà độc lập lâu dài nhất 
trong lịch sử như thời Lí, Trần chúng ta cũng dùng chữ Hán làm quốc tự. Thế 
mà trên thực tế người Việt vẫn nói tiếngViệt, không những thế mà người Việt 
còn Việt hóa các âm Hán, sử dụng theo cách riêng của mình, mà đáng lí ra điều 
này phải xảy ra ngược lại mới phải; có nghĩa là chúng ta phải bị Hán hóa tiếng 
nói của chúng ta. Bởi vì chúng ta đã dùng chữ Hán làm chữ viết chính cho quốc 
gia, thì việc đồng hóa tiếng nói là điều có thể, nhất là đối với một nước có một 
nền văn hóa, chính trị và quân sự lớn mạnh như nước Trung Hoa, một nền văn 
hóa đã làm ảnh hưởng sâu đậm đối với những nước mà họ đã từng xâm chiếm. 
Điều ấy chứng minh cho thấy rõ ràng tiếng Việt đã phát triển có tính cộng đồng 
rất cao, tất nhiên một tiếng nói phát triển như thế thì chắc chắn tự nó tất phải 
có những quy luật chặt chẽ. 

Thượng tọa Thích Viên Như trú trì chùa Linh Sơn - Đà Lạt  
người sáng tạo ra chữ Nôm mới
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 Khi đã biết như vậy thì vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra là: 

 Với một tiếng nói phát triển bền vững như vậy, tại sao không có chữ viết 
riêng cho mình? Liệu có phải chữ Hán đã trói buộc ông cha ta đến nỗi mất đi 
niềm tự hào dân tộc hay không? Hay những tiền nhân xưa kia cũng đã từng 
muốn tìm kiếm một chữ viết riêng cho dân tộc mình nhưng chưa hoàn thành, 
hay đã hoàn thành mà vì một lí do nào đó không thể truyền bá một cách rộng rãi 
được?  

 Câu trả lời là cha ông ta luôn có niềm tự hào dân tộc, lịch sử chống ngoại 
xâm của chúng ta chứng minh điều đó, tất nhiên lòng tự hào dân tộc đó cũng 
được thể hiện qua việc tìm kiếm chữ viết cho riêng mình mà kết quả là chữ Nôm 
đã ra đời, không những chỉ ra đời để thỏa mãn trong giới Nho sĩ thôi, mà người 
Việt còn muốn dùng nó như là quốc tự, để không những thoát ra khỏi những 
ràng buộc về chính trị và quân sự mà cả về văn hóa nữa. Mặc dù chữ Hán được 
sử dụng chính thức trong giáo dục cũng như hành chánh của quốc gia, nhưng 
giòng chảy của chữ Nôm cũng vẫn không ngừng phát triển, điều đó đã được minh 
chứng qua việc trước tác thơ, phú mà  đỉnh cao của nó TRUYỆN KIỀU. Có thể 
do sự ràng buộc bởi lịch sử nên chữ Nôm đã không đạt được sự mong muốn trở 
thành quốc tự, chính vì vậy nên chưa có được những tiêu chí mà ngày nay nhiều 
người nghiên cứu đòi hỏi.

 Như vậy sau bao thế kỉ trăn trở của người Việt cuối cùng đã có kết quả, 
đứa con tinh thần đã ra đời, đứa con này do chính người Việt sinh ra và nuôi lớn 
nhưng điều không may mắn là chữ Nôm này cũng chỉ lớn lên trong giới Nho sĩ. 
Bởi vì nó cũng được thành lập trên nguyên tắc Lục thư của chữ Hán cho nên tính 
phổ biến của nó không cao. Bởi vì muốn học được chữ Nôm người ta phải học chữ 
Hán, mà chỉ riêng việc học chữ Hán thôi thì đã quá khó đối với quần chúng rồi 
nói chi thêm chữ Nôm. Như vậy tuy có chữ viết riêng rồi nhưng việc đem chữ viết 
ấy đến cho mọi người thì hầu như vẫn còn dậm chân tại chỗ. Chính vì vậy ngày 
nay chữ Nôm đã không đóng một vai trò tích cực trong thật tế của đất nước nữa. 
Tuy nhiên điều mà chúng ta cần phải ghi nhận và trân trọng là ông cha chúng 
ta đã từng có hoài bảo muốn có một chữ viết riêng cho đất nước mình và đã thực 
hiện được hoài bảo đó; hay nói khác hơn là muốn có một nền độc lập hoàn toàn 
trên mọi mặt quân sự, chính trị  cũng như văn hóa. Ngày nay tuy ta không còn 
viết theo hình thức đó nữa, nhưng chữ Nôm là một di sản văn hóa hết sức quý giá 
đối với dân tộc ta. Tôi nhận thức được rằng việc tạo nên một chữ viết khác trong 
khi đang có một loại chữ thông dụng như hiện nay là điều không dễ được xã hội 
chấp nhận, nhưng với mong muốn thực hiện được những hoài bảo của tiền nhân 
xưa kia nên tôi tạo ra chữ Nôm VN này và xem đây như là một nén hương thắp 
lên để hướng về quá khứ và đó chính là lí do tôi tạo ra chữ Nôm VN này.
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II - MỤC ĐÍCH TẠO CHỮ NÔM VN 
 Mặc dầu đã có chữ Nôm, nhưng rõ ràng loại chữ này vẫn chưa làm thỏa 

mãn và đáp ứng được mong muốn đương thời, do đó hoài bảo này luôn theo đuổi 
người Việt. Chính vì vậy khi người Tây đến, rất sớm, họ đã đưa ra một cách kí 
âm tiếng Việt theo phương pháp của tây phương (biểu âm). Đứa con tinh thần 
này do người Tây sinh ra, nhưng nó đã được nuôi nấng bởi chính người Việt, đứa 
con này đã khôn lớn và đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với đất nước Việt 
Nam đến ngày nay, vì nó đáp ứng được những mong muốn của người Việt. Tuy 
nhiên trong tiềm thức của người Việt, hình thức chữ Hán vẫn còn in đậm. Vì con 
chữ này đã đi cùng với người Việt suốt hàng ngàn năm, nhất là khi muốn đưa 
con chữ vào trang trí ở những nơi tôn nghiêm, chùa chiền, miếu mạo, đình làng 
thì chữ quốc ngữ hiện nay khó mà hòa nhập với kiến trúc cổ kính của dân tộc. 
Chính vì vậy người Việt vẫn tiếp tục tìm kiếm, kết quả là các loại chữ viết theo 
mẫu tự La Tinh được sắp xếp theo kiểu chữ Hán ra đời, hoặc theo hình vuông, 
hoặc hình tròn hay các hình thức khác, miễn sao khi đưa vào trang trí các nơi tôn 
nghiêm người ta có được cảm giác có một sự cổ kính, hay nói khác hơn là có sự 
hòa điệu giữa quá khứ và hiện tại. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một kiểu chữ viết, 
chứ không phải là một loại chữ mới. Như vậy cái hoài bão có được một chữ viết 
riêng lấy chất liệu từ chữ Hán, có tính đại chúng cao vẫn còn đó. Kế thừa những 
khát vọng đó của tiền nhân, tôi đề nghị ở đây một cách viết mới chữ Việt, hay 
một cách kí âm mới tiếng Việt mà tôi tạm gọi là chữ Nôm VN, lấy chất liệu từ chữ 
Hán. Sở dĩ tôi làm như vậy là nhằm tạo điều kiện cho các từ Hán Việt xuất hiện 
như ông cha ta ngày xưa đã từng viết, như thế chúng ta mới có cơ hội nhiều hơn 
trong việc tiếp xúc quá khứ trong vấn đề chữ viết. Đó là mục đích của việc tạo ra 
chữ Nôm VN này.

III - PHƯƠNG PHÁP TẠO CHỮ NÔM VN
 Từ xưa tới nay chữ viết của nước ta chủ yếu viết bằng:
 1- Hoàn toàn bằng chữ Hán: Tài liệu quốc gia, thư tịch bang giao, ghi 

chép lịch sử, văn học nghệ thuật.
 2 - Chữ Nôm: Chủ yếu trong việc nghi lễ, thơ, phú.
 3 - Chữ La Tinh: Quốc ngữ hiện nay. Được sử dụng trên mọi mặt của 

xã hội.
Như vậy chúng ta thấy:
 A - Chữ Hán và Nôm: (Ở đây nói hình vị) Ngày nay không còn được sử 

dụng chính thức ở nước ta nữa, mặc dầu những con chữ đó là một phần rất quan 
trọng trong nền văn hóa của chúng ta. Nhược điểm của nó chính là khó nhớ, tính 
liên tưởng không cao. 
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 B - Chữ La Tinh: Dễ học, dễ đọc, khắc phục được nhược điểm trên của chữ 
Hán, Nôm nên dễ đại chúng hóa, kết quả là trở thành chữ quốc ngữ của nước ta, 
nhưng nó cũng có nhược điểm là chia cách quá khứ với hiện tại của dân tộc trong 
vấn đề chữ viết, mà chữ viết chính là công cụ chuyên chở văn hóa, nên sự chia 
cách này có ảnh hưởng tiêu cực nhất định tới văn hóa nước ta.

 Từ những nhận định trên, chữ Nôm VN được tạo ra theo hướng vừa truyền 
thống vừa hiện đại; hay nói khác hơn là kết hợp hài hòa giữa quá khứ và hiện tại.

 � Truyền thống:  Hình vị theo kiểu chữ Hán.
 a - Vẫn giữ được hình thức quen thuộc của chữ Hán để có tính phương 

đông.
 b - Tạo điều kiện để chữ Hán Việt xuất hiện như hình thức vốn có của nó, 

từ đó kích thích người học cần học chữ Hán. Vì ngôn ngữ Việt càng tinh tế  thì từ 
Hán Việt càng nhiều.

 c - Làm cho người học càng lúc càng thấy gần gủi với những gì mà ông cha 
ta đã lưu lại qua chữ viết.

 � Hiện đại: Về phần kết hợp âm vẫn không khác gì hiện nay.
 a - Vẫn sử dụng phương thức phát âm theo những kí hiệu và đánh vần 

theo một trật tự nhất định.
 b - Vẫn có thể ghi lại các âm Hán Việt như mẫu tự La Tinh đang làm.
   c -  Chỉ mất rất ít thời gian để học các kí tự cũng như cách ghép các âm, 

vần thành tiếng.

IV - CHẤT LIỆU TẠO CHỮ NÔM VN 
 Các kí tự (hình vị) đều sử dụng chất liệu chữ Hán, ngoài những mục đích 

đã nêu trên nó còn tạo nền tảng cho việc soạn thảo chữ, Thảo, Triện, Lệ (chỉ 
mang tính hình thức).

 Với những lí do, mục đích, phương pháp và chất liệu như đã nêu trên, tôi đề nghị 
ở đây một chữ Nôm VN với 41 kí tự, các chữ số, các kí hiệu dấu, ngày, tháng, năm và các 
quy tắc ghép âm vị thành âm tiết. Với 41 kí tự này ta có thể viết tất cả chữ trong tiếng 
Việt hiện nay theo phong cách chữ Hán. 

V - VẤN ĐỀ KÈM CHỮ HÁN VÀO VĂN BẢN
Trong trường hợp ta viết các từ Hán Việt thì tôi đề nghị chỉ nên dùng các từ 

ghép và một số từ bất quy tắc mà thôi, nếu ta sử dụng được 1000 từ ghép có chọn 
lọc, có nghĩa là ta biết tối thiểu 1500 từ Hán do đó việc nghiên cứu vào kho Hán 
Nôm xưa là điều nằm trong tầm tay. 
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VI - BẢNG CHỮ CÁI

(*) 
- Do cho rằng ba kí tự [c-k-q] chỉ biểu âm cho một âm /cờ/ nên trong chữ 

Nôm mới này chỉ dùng một kí tự chung cho cả ba.
- Do cho rằng hai kí tự [g-gh] chỉ biểu âm cho một âm /gờ/ nên trong chữ 

Nôm mới này chỉ dùng một kí tự chung cho cả hai.
- Do cho rằng hai kí tự [ng-ngh] chỉ biểu âm cho một âm /ngờ/ nên trong chữ 

Nôm mới này chỉ dùng một kí tự chung cho cả hai.
(+)
 - Chữ C3, M3, N3 này dùng để viết ở vị trí số 3.

VII - CÁCH ĐỌC 
Phụ âm đầu + Vần.
Ví dụ : “CÁ” ta đánh vần “cờ a ca sắc cá”
 Có nghĩa là đánh vần như chữ La Tinh.
 
VIII - CÁCH VIẾT CHỮ
Trong tiếng Việt, một âm tiết được cấu thành như sau:
1. Phụ âm đầu + Nguyên âm + Phụ âm cuối + Thanh = Âm tiết.
  1 + (2 + 3 + 4)  = ÂT.
    Phụ âm đầu + Vần = ÂT.
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A - Từ nguyên tắc này ta có 4 cách ghi lại âm tiết như sau:
1 - Phụ âm đầu + Nguyên âm + Phụ âm cuối + Thanh = ÂT.
                            1    +     2   +    3   +   4       = ÂT
 Ví dụ:  Khiêm =  Kh + iê = m = bình = Khiêm
2 - Phụ âm đầu + NgÂ + PhÂ cuối câm + Thanh = ÂT.
                      1   +    2     +    3  câm   +   4    = ÂT.
 Ví dụ: Cò = C + o + phụ âm cuối câm + huyền = Cò
3 - Phụ âm câm + NgÂ + PhÂ cuối + thanh = ÂT.
  1 câm     +       2     +      3       +   4          = ÂT
 Ví dụ:  Ạng = Phụ âm đầu câm + A + n + nặng  = Ạng
4 - Phụ âm đầu câm + NgÂ + PhÂ cuối câm + Thanh = ÂT.
  1 câm     +      2    +      3 câm    +   4       = ÂT
 Ví dụ :  Ỏ = 1 câm + O + 3 câm + Hỏi  = Ỏ 
B - Căn cứ 4 cách thành lập âm tiết trên, ta có 4 cách viết chữ Nôm 

VN như sau:

Về nguyên tắc tất cả các âm tiết đều có thể viết theo quy tắc 1.
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C - Cách viết các chữ : GI - G - D - V - S.
 

XI - CÁCH VIẾT DẤU 
Dấu là bước hơi khó trong vấn đề làm sao sắp xếp cho mĩ thuật, ở đây đưa ra 

một số nguyên tắc, do tính đặc thù của chữ vuông nên không thể quy định một vị 
trí nhất định tuy nhiên nó phải ở một khu vực nhất định của con chữ. Ví dụ dấu 
sắc, hỏi, ngã  bao giờ cũng ở phía trên bên phải của con chữ, dấu huyền bao giờ 
cũng nằm ngang trên con chữ và dấu nặng bao giờ cũng nằm dưới con chữ. Điều 
này thể hiện trong minh họa.

X - CÁCH VIẾT CHỮ SỐ 
        1978 - 2004 
 一 九 七 八  -  二 令 令 四

XI - CÁCH VIẾT NGÀY THÁNG NĂM
  Ngày 5 tháng 7 năm 2017
           日  五 月 六 年 二 令 一 七
XII - CÁCH VIẾT CÁC DẤU THAN, HỎI, NGOẶC ĐƠN, KÉP 
Như chữ Hán hiện hành.
XIII - MỘT SỐ CHỮ BẤT QUY TẮC
Đông    Tây   Nam   Bắc   Xuân   Hạ   Thu   Đông
東     西     南   北    春    夏   秋    冬
Tí  Sửu  Dần   Mão  Thìn  Tị  Ngọ  Mùi  Thân  Dậu Tuất  Hợi.
子   丑   寅    卯   辰   巳   午   未    申    酉   戌   亥
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Giáp Ất  Bính Đinh Mậu   Kỉ  Canh Tân  Nhâm  Quý.
甲    乙    戊    丁    戊     己    更    辛    壬      癸
Tâm   Đạo   Người   Làm       Gì     
心    道      亻   爫     之
Lưu ý: 
- Do cho rằng [y] không phải là nguyên âm nên không thể đứng một mình 

tại vị trí 2 (nguyên âm) nên tại vị trí này chỉ dùng [I].
Ví dụ : Ti - iêu.
- Trong tiếng Việt, để đánh vần một âm tiết ta kết hợp Âm đầu + Vần (vần 

có thể có nguyên âm đơn - đôi - ba). Do cho rằng đánh vần như thế nên trong chữ 
qua phải viết là [c + oa] vì trong chữ qua vần [a hay ua] đều không đúng./.

XIV - CÁCH VIẾT KÍ TỰ    
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XV - THỂ HIỆN CHỮ NÔM MỚI
A - Bước 1: Thuần chữ Nôm mới.

THỀ NON NƯỚC
 Tản Đà

Nước non nặng một lời thề 
Nước đi đi mãi không về cùng non 
Nhớ lời nguyện nước thề non 
Nước đi chưa lại non còn đứng không 
Non cao những ngóng cùng trông 
Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày 
Xương mai một nắm hao gầy 
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương 
Trời tây ngả bóng tà dương 
Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha 
Non cao tuổi vẫn chưa già 
Non thời nhớ nước, nước mà quên non! 
Dù cho sông cạn đá mòn 
Còn non còn nước hãy còn thề xưa 
Non cao đã biết hay chưa? 
Nước đi ra bể lại mưa về nguồn 
Nước non hội ngộ còn luôn 
Bảo cho non chớ có buồn làm chi! 
Nước kia dù hãy còn đi 
Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui 
Nghìn năm giao ước kết đôi 
Non non nước nước chưa nguôi lời thề.
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B - Bước 2: Chữ Nôm mới kết hợp với chữ Vuông.
        Về thôi

                         

Bụt  - là vầng trăng sáng       Giới Định Tuệ
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Người về bỗng nhớ

Nước Việt mến yêu

Người về mấy thế kỉ sau, 
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không 

Bùi Giáng.

Chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật,
Lòng từ bi nao nức bỗng dâng trào.
Nhìn khói hương nghi ngút tự bàn cao,
Thầm khấn nguyện chúng sinh đời bớt khổ.
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Florida ngày 08 tháng 08 năm 2014

Kính gửi HT. Thích Phước Trí
Viện chủ Tổ đình Pháp Vân, Tp. HCM

Kính bạch Hòa thượng!
Đầu thư, chúng con xin thay mặt đạo tràng Cát Trắng thành kính đảnh lễ 

vấn an sức khỏe của Hòa thượng. Nguyện cầu Phật lực gia hộ cho Ngài Pháp thể 
khinh an, Phật sự viên thành. Nguyện chúc Tăng thân của bổn tự luôn tinh tấn 
trên con đường hoằng Pháp độ sinh.

Chúng con rất vui mừng được biết Hòa thượng sẽ tổ chức đại lễ khánh 
thành mừng công trình xây dựng bổn tự được hoàn thành viên mãn. Chúng con 
rất tiếc không có đủ cơ duyên để cùng tham dự đại lễ. Nhân dịp này, chúng con 
xin được nhất tâm hướng về ngôi tân Già lam, cầu nguyện ngày càng hưng thịnh.

Tổ đình Pháp Vân vốn là 
một dấu ấn trong lịch sử hiện 
đại của Phật giáo Việt Nam, 
nay lại được Hòa thượng làm 
cho thêm rạng ngời. Công đức 
muôn phần đó là sức sống 
thâm diệu của thệ nguyện độ 
sinh, sẽ tiếp tục nuôi dưỡng 
trái tim Bồ đề của những thế 
hệ tương lai. Như một thuở 
vàng son, ước mong rằng, ngôi 
đại Già lam Pháp Vân sẽ mãi 
tiếp tục là nơi đến và đi của các 
bậc danh Tăng anh tài.

Chúng con xin được thành 
kính tán dương công đức của Hòa thượng:

Phước Trí nhị nghiêm thành đạo quả.
Pháp Vân tùng sử độ hàm linh.

福智二嚴成道果

法雲從史度含靈

Kính lễ

Khải Thiên
Tu Viện Cát Trắng



 HT. THÍCH PHƯỚC TRÍ chủ biên  155 

Hòa thượng viện chủ Phước Trí Hoằng pháp tại Úc Đại Lợi

Hòa thượng viện chủ Phước Trí thuyết pháp tại Hoa Kỳ
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PHẬT TỬ PHẢI LÀM GÌ TRƯỚC SỰ VIỆC
TRUNG QUỐC HẠ ĐẶT TRÁI PHÉP GIÀN KHOAN

TRÊN LÃNH HẢI VIỆT NAM

Kính thưa Quý vị! 
Tôi mới vừa từ Pháp về ngày hôm kia thì nhận được thư đề nghị có ý kiến 

trao đổi về những diễn biến phức tạp, khó lường qua việc Trung Quốc hạ đặt trái 
phép, dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981, ra khỏi vùng biển nước ta; cần 
làm gì để vận động đồng bào Phật tử...

Sau đây tôi xin có vài ý kiến như sau:
Suốt quá trình dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã xây dựng cho dân tộc ta 

một truyền thống hiếu hòa, biết yêu Nước thương Nòi và thân thiện với các nước 
lân bang. Điển hình dưới thời Phật hoàng Trần Nhân Tông ngài đã hy sinh người 
con gái yêu quý của mình đó là Huyền Trân Công Chúa gã làm vợ vua Chiêm 
Thành Chế Mân để kết tình giao hảo giữa hai quốc gia nhằm tạo sự đoàn kết gắn 
bó để chống lại ý đồ xâm lược của phương bắc Trung Quốc.

Dân tộc Việt Nam tuy hiếu hòa thân thiện với các lân bang nhưng vẫn kiên 
cường bất khuất và sẵn sàng chống lại mọi thế lực xâm lược.

Dưới thời vua Trần Nhân Tông khi đạo quân xâm lược Nguyên Mông đã 
tràn vào lãnh thổ Đại Việt chiếm luôn thành Thăng Long, Vua và triều đình phải 
rút khỏi thành chạy vào Thanh Hóa lập căn cứ địa để củng cố lực lượng. Một số 
quan lại nhẹ dạ nghĩ rằng mất Thành là mất Nước do đó đã chạy theo giặc và 
làm tay sai cho giặc. Khi Vua và quần thần mở cuộc phản công chiếm lại thành 
Thăng Long và đuổi sạch quân thù ra khỏi bờ cõi. Vua trở lại hoàng thành tiếp 
tục đăng quang để điều hành đất nước, triều thần đã trình lên vua trắp hồ sơ 
đen của những quan lại phản bội đất nước nối gót cho giặc. Trước mặt bá quan 
văn võ vua Trần Nhân Tông đã dõng dạc tuyên bố: “Trẫm đã xem và biết những 
quan lại nào đã quay lưng lại với Trẫm, phản bội đất nước, tội này xứng đáng 
phải tru di tam tộc (theo luật của các chế độ phong kiến ngày xưa), nhưng Trẫm 
thấy rằng đất nước hiện nay đã sạch bóng quân thù, Trẫm cần những bàn tay 
những con người đem hết tâm huyết của mình để phụng sự dân tộc và xây dựng 
đất nước, cho nên Trẫm tha tội chết cho những quan lại này để họ lập công chuộc 
tội.” Nói xong Vua ra lệnh đốt hết hồ sơ đen trước mặt văn võ bá quan. Thể hiện 
rõ tinh thần nhân ái, nhân đạo, nhân đức của một vị quân vương khi tuổi mới 
tròn 30, các quan lại đều thở phào nhẹ nhõm như mình đã chết đi sống lại, sung 
sướng và hạnh phúc từ đó đem hết tâm lực xây dựng xứ sở quê hương.

Có một lần khi đánh với quân Tàu, quân ta đã chém được tướng tàu Toa 
Đô, đem thủ cấp về dâng tâu lên Vua và đề nghị nên đem bêu đầu này trước cửa 
thành để dân chúng phỉ báng, lên án một tên quan lại xâm lược. Nhưng với vua 
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Trần Nhân Tông thì khác, ngài không làm như yêu cầu của một số quan lại mà 
trái lại Ngài còn cởi áo bào phủ lên đầu Toa Đô, tôn vinh trước mặt bá quan văn 
võ của triều đình: “Đây là một vị tướng đã trung thành với vua và Tổ quốc của 
họ, thà chết chứ không chịu đầu hàng…” Rồi ra lệnh cho quan quân đem thuyền 
chở thi hài và vợ con của Toa Đô về nước chôn cất. Một việc làm sáng tỏ đạo lý 
lấy ân báo oán chứ không bao giờ lấy oán báo oán.

Nhớ lại những tấm gương sáng của tiền nhân để rồi hôm nay chúng ta phải 
làm gì trước những diễn biến phức tạp, khó lường qua việc Trung Quốc hạ đặt 
trái phép, dịch chuyển dàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển nước ta.

Thời gian vừa qua Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam chúng ta đã ẩn 
nhẫn trước những hành động khiêu khích, gây hấn của các tàu hải cảnh Trung 
Quốc. Họ đã đâm va, xịt vòi rồng vào các thuyền hải giám của chúng ta, họ đã 
nhận chìm tàu cá của chúng ta nhưng chúng ta vẫn kiên trì chịu đựng chứ không 
bạo động để rơi vào cái bẫy của Trung Quốc. Nhà nước chúng ta đã thể hiện được 
tinh thần đấu tranh bất bạo động. Chúng ta vẫn tiếp tục đấu tranh trong tinh 
thần bất bạo động nếu Trung Quốc cứ tiếp tục gây hấn, tiếp tục xâm phạm lãnh 
thổ lãnh hải, thềm lục địa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nếu cần chúng ta kêu 
gọi những phong trào tuyệt thực để thức tỉnh lương tâm nhân loại, để kêu gọi 
Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế can thiệp. Tuyệt đối không sử dụng vũ lực 
vì như vậy là rơi vào cạm bẫy của kẻ thù. 

Về phía Phật giáo, Giáo hội cũng đã kêu gọi Tăng Ni và Phật tử bình tĩnh 
không được bạo động, không được có những hành động quá khích như đập phá, 
cướp bóc các cơ quan công ty xí nghiệp của người Trung Quốc và luôn luôn sống 
giao hảo với nhân dân Trung Quốc, đề cao cảnh giác mọi ý đồ kích động hận thù 
và phân biệt chủng tộc. Sẵn sàng hy sinh tranh đấu trong tinh thần bất bạo động 
dưới sự lãnh đạo của Giáo hội và của Chính quyền.

Làm như vậy là chúng ta sống đúng tinh thần của cha ông đã từng chỉ dạy 
trong quá trình dựng nước và giữ nước:

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn
Lấy chí nhân để thay cường bạo”

  Viện Chủ chùa Pháp Vân

  Hòa Thượng Thích Phước Trí
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Các hình ảnh tại Xóm Thượng, Làng Mai, Pháp quốc.
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Những Bức Họa Được Trang Trí 
   Tại Chùa Pháp Vân
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họa sĩ  
Diệu 
Hoa 
Xuân

Bức tranh trên trần chánh điện chùa Pháp Vân
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Phụ Trang Hình Ảnh

Pháp Vân tự
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Quan Âm Bồ Tát Diệu Nan Thù
Thanh Tịnh Trang Nghiêm Lụy Kiếp Tu
Thiên Xứ Hữu Cầu Thiên Xứ Ứng
Khổ Hải Thường Tác Độ Nhân Châu
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Văn Siêu Năng Sở

Chùa Pháp Vân (chữ Nôm mới)
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Đang sinh hoạt - hành thiền - khuyến thiện cùng 
các phật tử khuyết tật

Sinh hoạt của "Gia đình khuyết tật An Nhiên"
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Sinh hoạt của "Gia đình khuyết tật An Nhiên"
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Ngoài ra bổn tự còn đáp ứng nhu cầu  
nghi lễ và sinh hoạt tâm linh cho Phật tử

Hòa thượng viện chủ ngồi gia trì đại lễ trai đàn chẩn tế

Lễ chung thất cố thủ tướng Võ Văn Kiệt
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Gia đình cúng chung thất thủ tướng Võ Văn Kiệt
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Chư Tôn Đức, Đại diện Chính Quyền, Đại diện Đơn vị thi công động thổ

Đại diện Đơn vị thi công tham dự Lễ khởi công
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Hòa Thượng Thích Tâm Thọ cùng chư Tăng và đạo tràng chùa Vạn Phước cố đô Huế tham dự lễ khánh thành  

Hòa Thượng viện chủ và Tăng thân Làng Mai chụp hình lưu niệm
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Hình ảnh Hòa Thượng viện chủ hướng dẫn Thiền 
cho Chư tăng cùng Phật tử và giải thích về  

nghi thức hành trì khoa nghi trong Phật giáo
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Phật tử tham gia hiến máu tại chùa Pháp Vân
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Hình ảnh Hòa Thượng viện chủ sinh hoạt với các vị 
Phật tử Mạnh thường quân và các nhóm thợ

Hòa Thượng viện chủ và đại lão Hòa thượng Thích Thiện Bình
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Hòa Thượng viện chủ trình bày công tác xây dựng 
và lắng nghe ý kiến chia sẻ từ Chư tăng 
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Nghệ nhân Đức Diên tạc tượng Đức Bổn Sư tại chánh điện (người ngồi đầu tiên từ trái qua)

Hòa Thượng viện chủ và đại diện Vina Giày



 HT. THÍCH PHƯỚC TRÍ chủ biên  183 

Đài Quan Âm bằng đá trắng lộ thiên cao 5m
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Hình ảnh anh Nguyễn Đức Thìn,  
Nghệ nhân điêu khắc, thiết kế, thi công và 

lắp ghép Lân Đá.
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Hình ảnh các nhóm thợ mộc  
đang thi công
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Chư tăng và Phật tử vận chuyển vật tư
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Hình ảnh các nhóm thợ  
tranh thủ thi công trong đêm
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Hình ảnh thi công hỗ trợ  
bằng cơ giới
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Mạn đà la được trang trí  
tại chùa Pháp Vân do nữ họa sĩ  

Diệu Hoa Xuân vẽ

Tượng Phật Đa Bảo bằng đồng  

Đức Quan Âm ngàn tay ngàn mắt bằng đồng 
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Hòa Thượng viện chủ và nghệ nhân đúc đồng 
Nguyễn Văn Thuận bên tượng Di Lặc

Phật tử Nguyễn Bạch Nga - PD: Nhuận Ngộ
Cúng dường Đức Quán Thế Âm Ngàn Tay Ngàn Mắt

Lư hương đá do C.ty đá Thạch Việt phụng cúngNam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật
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Đại Cổ
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Hình ảnh tôn trí các tôn tượng  
trong nội viện và ngoại viện
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Bàn thờ chư hương linh của bổn tự
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Tượng Di Đà cao 3m, bằng đồng do Phật tử Hằng - Việt cúng dường
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Tượng Bồ Đề Đạt Ma bằng đá do nghệ nhân Nguyễn Đức Thìn phụng cúng
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Bài kệ của Thiền Sư Liễu Quán
Phiên âm:

Thất thập dư niên thế giới trung,

Không không sắc sắc diệc dung thông.

Kim triêu nguyện mãn hoàn gia lý,

Hà tất bôn man vấn tổ tông.
Dịch:

Ngoài bảy mươi năm trong thế giới,

Không không sắc sắc thảy dung thông.

Ngày nay nguyện mãn về nơi cũ,

Nào phải ân cần hỏi tổ tông.
Mật Thể dịch
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Tổ thứ 1 - Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp

Tổ thứ 14 - Tôn Giả Long Thọ

Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Thiền Sư Vạn Hạnh
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Với truyền thống của sơn môn: “Nhất nhật  
bất tác, nhất nhật bất thực”, bổn tự đã  

thiết kế một vườn rau để lao tác thường nhật.
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Đây là hồ nước cứu hỏa bắt buộc mà bổn tự đã linh động thiết 
kế thành một hồ tắm 

Hòa thượng viện chủ và gia đình ông Lê Viết Hải, Tổng Giám Đốc C.ty XD Hòa Bình
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Hình ảnh lễ  rót đồng chùa Pháp Vân



GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
CÁI THỊ QUẢNG           Pháp danh: DIỆU HẠNH
NGUYỄN THỊ HƯƠNG  
ĐẶNG NHƯ VINH           Pháp danh: PHƯỚC HIỂN
VÕ THỊ THU HÀ           Pháp danh: DIỆU THỦY
ĐẶNG NGỌC BẢO HÂN          Pháp danh: DIỆU HOAN
ĐẶNG NGỌC BẢO THY
ĐẶNG NGỌC BẢO UYÊN

THÀNH TÂM ẤN TỐNG



Trang giay phep


