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Nhóm Hộ Trì Tam Bảo TỪ HÒA
Nội dung: 1) Xây dựng đào tràng Thanh Xuân, Triệu Phong Quảng Trị

2)Tu sửa chánh điện Chùa Dương Lâm, Quảng Nam

3) Tu sửa Niệm Phật Đường Hương Quang, Huế

4) Đại tu chùa Thanh Xuân, Triệu Phong, Quảng Trị

5) Xây Khu Hộ Niệm (Vãng Sanh Đường) An Sơn Cổ Tự Đà Nẵng

6) Kêu gọi cúng dường xây dựng Chánh Điện, Cuôr Đăng, M’gar, Đăk Lăk



Đạo tràng chùa Thanh Xuân, Triệu
Phong, Quảng Trị

Sư cô Quảng Nhã tâm huyết xây dựng một đạo tràng cho bà con Phật tử
Triệu An, Triệu Phong Quảng Trị về đây tu tập. Hình bên trái, anh Thành và
sư cô Quảng Nhã đang làm nền; và hình bên phải là đạo tràng sau khi xây
dựng trong ngày khánh thành, bà con Phật tử về tu tập rất đông.

Nhóm Hộ Trì Tam Bảo Từ Hòa hoan hỷ có được duyên lành tạo dựng đạo
tràng thoáng mát, trang nghiêm nơi đây cho chư Phật tử về đây tu tập.



Đạo tràng chùa Thanh Xuân

Trong ngày khánh thành, hàng trăm Phật tử được sư cô Quảng Nhã dẫn chúng thọ bát
quan trai, tu Niệm Phật, bái sám và nghe Pháp sư giảng pháp trong không khí hoan hỷ
và trang nghiêm.



Chùa Dương Lâm, Phú Ninh, Quảng Nam

Tình trạng của chùa đã xuống cấp trầm trọng, mái ngói đã bị dột nát mùa mưa không
thể làm lể được, Thầy Pháp Tánh phải che tạm phía trước một mái tole để phật tử tạm
thời lể bái tu học.
-Vì nhu cầu khát ngưởng tâm linh của đại đa số phật tử nên hàng đêm vẫn duy trì tụng
niệm lể bái mặc dù điều kiện quá ư là thiếu thốn. Đặc biệt hơn trong tháng, vào ngày
Rằm và Mồng Một, Thầy tổ chức thọ bát quan trai giới có khi lên đến 150-160 phật tử , 
phải che thêm bạt nhựa để có chổ trai soạn cho bà con phật tử, mặc dù vậy nhưng vẫn
thắm tình đạo vi vì khát vọng tu học của bà con rất lớn



Chùa Dương Lâm, Phú Ninh Quảng Nam

Những hạng mục tu sửa chánh điện: 
1) Tháo gở mái cũ thay xà gồ lợp lại mái tiền đường 32m2; xử lý chống thấm
tường, xối bê tông 11m2

2) Đóng trần giả gỗ tiền đường 32m2 ; phòng các chú tiểu bị hư 10m2 . Tổng cộng
42m2

3) Đục hạ nền cũ đổ lại bê tông mặt bằng , đóng lại 50 m2 nền gạch hoa
4) Trám trét lại tường cũ để quét vôi
5) Sơn vôi lại toàn bộ chánh điện và mặt trước tiền đường



Chùa Dương Xuân, Quảng Nam

Đóng trần giả gỗ tiền đường và sơn phết mới chánh điện chùa Dương Lâm



Niệm Phật Đường Hương Quang, 
Hương Thủy, Huế

Niệm Phật Đường Hương Quang rất nhếch nhác, chật hẹp, xuống cấp và không có
WC. Mặc dầu, ban hộ tự cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự của Phật Giáo Thị Xã
Hương Thủy viết thư kêu gọi bà con Phật tử gần xa cúng dường để tu sửa vào năm
2010, nhưng vẫn chưa đủ duyên thực hiện. Vì thế, Nhóm TỪ HÒA- Hộ Trì TAM BẢO
có duyên lành thực hiện: 1)Tu sửa chánh điện và nhà thờ linh 2) Xây một WC
mới



Niệm Phật Đường Hương Quang, Huế

Niệm Phật Đường Hương Quang (30 Phật tử thường xuyên) trở nên sạch
đẹp, trang nghiêm sau khi tu sửa và sơn phết mới sau gần 10 năm kêu gọi
của chư tôn đức và ban hộ tự nơi đây.



Niệm Phật Đường Hương Quang, Huế

WC nam nữ mới là niềm khao khát của quý Phật tử nơi đây trong biết bao năm qua, tiện
ích tối thiểu để quý đồng đạo an tâm về đây tu học, và ban hộ tự thỉnh tăng hoặc ni về
đây làm trú trì. Hình bên phải là thư kêu gọi tu sửa Niệm Phật Đường Hương Quang của
chư tôn đức và ban hộ tự vào năm 2010 mà mãi đến 2019, Nhóm Hộ Trì Tam Bảo Từ
Hòa có duyên lành thực hiện ước nguyện của chư đồng đạo và quý Thầy Cô.



Đại tu chùa Thanh Xuân, Quảng Trị

Vì điều kiện tu học ngày càng đông, mà chùa lại xuống cấp trầm trọng: chùa bị dột nhiều
chỗ, nhất là chánh điện, toàn bộ phần ngói quá cũ, và nhiều chỗ bị hư hỏng, toàn bộ giàn
khung gỗ để lợp mái ngói đã xuống cấp, chánh điện chật hẹp(40 m2) nên không đáp ứng
nhu cầu của bà con Phật tử. Chùa không có WC nên rất bất tiện cho chư Phật tử về đây tu
tập một ngày an lạc, hay thọ bát quan trai.



Đại tu chùa Thanh Xuân, Quảng Trị

1) Nới rộng chánh điện từ 40m2 lên 100m2 (đập bỏ tường hai bên cánh gà 20 m2 + 15 
m2 lối đi có chái, và tường 25 m2của Tiền Đường): xây tường mới, 4 cửa sổ mới, thay 
toàn bộ giàn khung gỗ đỡ mái ngói bằng giàn khung gỗ mới, lợp toàn bộ mái ngói 110 
m2 kể cả 2 hai phần chái mới), lót gạch nền mới phần nới rộng,đóng gạch chân tường 
toàn bộ diện tích chánh điện, sơn nước mới toàn bộ công trình.
2) Xây WC nam nữ riêng biệt và đúc tấm đanh để bòn nước 



Đại tu chùa Thanh Xuân, Quảng Trị

Bên trong chánh điện, phần gần điện thờ trước và sau khi đại tu chùa Thanh xuân



Đại tu chùa Thanh Xuân, Quảng Trị

Toàn bộ mái ngói mới, cửa sổ mới, và quét sơn mới (kể cả phần cơi nới) của Thanh Xuân Tự



Đại tu chánh điện chùa Thanh Xuân, 
Quảng Trị

Chánh điện mới sau khi đại tu có diện tích 100m2 so với 40m2 chánh điện cũ. Hàng trăm Phật
tử hoan hỷ về đây trong ngày hoàn tạ và tu một ngày an lạc trong không khí trang nghiêm.



Đại tu chánh điện chùa Thanh Xuân, 
Quảng Trị

Xây mới WC nam nữ riêng biệt có vòi tắm và bồn rửa tay vệ sinh, đây là hạng mục thiết
yếu để chư Phật tử về đây an tâm tu học.



Khu Hộ Niệm An Sơn Cổ Tự Đà Nẵng

Hòa Thượng Thích Bửu Thiện rất hoan hỷ trong ngày hoàn tạ
Khu Hộ Niệm Vãng Sanh này.



Khu Hộ Niệm An Sơn Cổ Tự Đà Nẵng

Đông đảo Phật tử trong ngày hoàn tạ Khu Hộ Niệm tại An Sơn Cổ Tự. Được biết, đây
là Vãng Sanh Đường đầu tiên tại Đà Nẵng. Hòa Thượng Bửu Thiện sẽ trang trí nơi đây
thật trang nghiêm, có giường bệnh và các trang thiết bị cần thiết để trợ duyên cho
người bệnh sắp mất theo Phật vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ.



Kêu gọi quý đồng đạo xây dựng Chùa
Viên Thông Cuôr Đăng, M’gar, Đăk Lăk

• Đại đức Thích Minh Hạnh đã gần 14 năm qua hành đạo tại Cuôr Đăng tại Tịnh Thất Viên
Thông tạm bợ của người thân cho mượn.

• Hơn 70% dân số là người dân tộc Êđê, nên những năm hành đạo tại đây rất chông gai. 
Dần theo năm tháng, đã có 15 Phật tử tu học mỗi đêm, 30 Phật tử vào những ngày thọ
bát, và rất đông bà con về tịnh thất vào những ngày lễ lớn. Tuy nhiên, tịnh thất này có
diện tích rất nhỏ, chỉ đủ cho 30 Phật tử tu học, và không thểlà chỗ tu học và hành đạo lâu 
dài của ba vị tỷ kheo: Thích Minh Hạnh, Thích Minh An và Thích Đức Nhẫn tại một nơi có
3500 hộ gia đình.3500 hộ gia đình.

• Cách đây 2 năm, Thầy Minh Hạnh có duyên lành mua được 1 lô đất 2500 m2 và cho xây
tường bao quanh. Đã có gỗ lim được mua giá từ thiện từ một nhà cũ tháo dỡ.

• Theo kinh nghiệm xây chùa của anh Thành; giá cả vật tư, và công lao động qua sự hiểu
biết của Thầy Minh Hạnh cùng với giàn khung gỗ sẵn có thì ngôi chánh điện 90 m2 
nghiêm trang của Viên Thông Tự cùng với WC (đã làm hầm), thì kinh phí dự tính là gần
150 triệu đồng. 3 Thầy thiết tha kêu gọi Nhóm Hộ Trì Tam Bảo Từ Hòa cúng dường toàn
bộ kinh phí xây dựng ngôi chánh điện nghiêm trang để hành đạo, đặt nền móng để cả khu
Già Lam Viên Thông hình thành và phát triển thành một nơi tâm linh thiêng liêng của
nhiều Phật tử và bà con dân tộc nghèo khó nơi đây. 

• Thuân lợi là anh Thành thầu thiết kế, giám sát và tư vấn xây dựng miễn phí kết hợp với 
Thầy Minh Hạnh nên kinh phí thấp hơn nhiều. 



Kêu gọi quý đồng đạo cúng dường xây dựng
Chùa Viên Thông Cuôr Đăng, M’gar, Đăk Lăk

Thầy Minh Hạnh, Thầy Đức Nhẫn, anh Thành và anh Lộc 
trong khuôn viên của Viên Thông Tự tương lai. Nơi đây sẽ 
được cho xây chánh điện trang nghiêm 90 m2, hạng mục tối 
quan trọng của một Ngôi Già Lam.



Kêu gọi quý đồng đạo cúng dường xây dựng
Chùa Viên Thông Cuôr Đăng, M’gar, Đăk Lăk

Chánh điện của Tịnh Thất Viên Thông hiện tại được người thân cho mượn, chỉ đủ
chứa 30 người. Nhóm Hộ Trì Tam Bảo Từ Hòa xin chân thành kêu gọi quý đồng đạo
gần xa hoan hỷ tùy duyên cúng dường để Xây dựng ngôi Chánh Điện Viên Thông,
làm cơ sở hình thành ngôi già lam, thu hút đông đảo quý Phật tử địa phương về đây
tu tập hoặc là chỗ dựa tâm linh của nhiều người dân tộc Ê-đê.
Tâm Tịnh


