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HÙN PHƯỚC XÂY DỰNG NGÔI ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN CHÙA GIÁC LONG 
(Ấp 2 – xã Hòa Thạnh – huyện Tam Bình – tỉnh Vĩnh Long) 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật 

 

Kính bạch: Chư Tôn đức Hòa Thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni  

Kính thưa: Các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm cùng quý phật tử xa gần! 

Cổ Đức có nói:                                                                                                                                                    

  “Mái chùa che chở hồn dân tộc                                                                                                                                         

  Nếp sống muôn đời của tổ tông” 

Đã là người con Phật chắc hẳn ai cũng thuộc lòng câu ca dao này, nó sẽ mãi in sâu trong tiềm thức mỗi 

chúng ta. 

Quy tâm phát nguyện bạch trước ngôi Tam Bảo chúng tôi luôn có tâm nguyện phụng sự đạo pháp, phục 

vụ nhân sinh, trau dồi đạo đức nhân bản-nhân quả, muốn được mọi người bớt khổ, thực hành những lời 

Phật dạy đem tâm người đi đến Chân-Thiện-Mỹ. 

Với tâm nguyện của người con Phật phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Ngôi chùa là gạch nối 

giữa Phật và chúng sanh, giữa đạo và đời, là nơi quy hướng hàng vạn sinh linh nương về nẻo giác, là biểu 

tín của Tam Bảo. Chùa là ngôi trường đạo đức, dạy con người bỏ ác làm lành. Chùa còn là Trung Tâm 

Văn Hóa để bảo tồn và giới thiệu những tinh hoa của đạo Phật và bản sắc văn hóa Dân tộc Việt Nam đến 

với người bản xứ cũng như người Việt ly hương. Chùa cũng là nơi hội tụ tín ngưỡng cho bá tánh là nơi 

quy tụ nếp sống hoà hợp, thanh tịnh, mô phạm của Tăng chúng. Cho nên người xưa nói công đức cúng 

dường xây dựng một ngôi chùa là: 

“Trăm Hạnh, Hạnh Bố Thí Cúng Dường vô lượng công đức nhất.                                                   

Nghìn Duyên, Duyên Tô Bồi Tái Thiết xây Đại Điện phước hoằng thâm”. 

 

 Nhằm giúp người dân miền thôn quê tăng trưởng thiện căn, khai mở nguồn tuệ giác. Chúng tôi phát 

nguyện với tam bảo, cố gắng hết sức lực và khả năng của mình để gây dựng nên ngôi bảo điện ở vùng quê 

hẻo lánh này để bà con phật tử gần xa có mái già lam để tu tập sớm hôm kinh kệ. 

Chùa Giác Long tọa lạc tại Ấp 2, xã Hòa Thạnh, Huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Vùng quê miền sông 

nước còn gặp nhiều khó khăn là nơi quy tụ nhiều Phật tử có chung tấm lòng thiết tha với Đạo Pháp, luôn 

mang theo sự khát khao về nền tảng đạo đức hiếu nghĩa truyền thống của dân tộc Việt Nam, rất tín 

ngưỡng Tam Bảo và luôn tu tập theo lời Phật dạy, làm tư lương trong cuộc sống mục đích để phụng thờ, 

lễ bái, chiêm ngưỡng làm nơi nương tựa tinh thần. Người dân vùng quê nghèo, kinh tế thu nhập chủ yếu 

là làm ruông cày cấy, sau những giờ lao động mệt mỏi, họ thường đến chùa để lễ lạy, cầu nguyện gia đình 

bình an, tìm cho mình không khí trong lành, yên tĩnh và bình an dưới ánh hào quang của Đức Như Lai. 

Chùa được dựng lên từ nền đất cũ của cái thất nhỏ hẹp đã có từ lâu đời, nền chánh điện chỉ đủ cho một 

hàng 3 phật tử lễ lạy,….Khởi công từ ngày 25.11.2012 đến nay đã gần 9 tháng, nhưng hiện tại công trình 

đang bị tạm ngưng hoạt động vì chùa đã hết kinh phí và mùa mưa lại bắt đầu, thủy triều lên nước lớn tràn 

vào chùa,nên gặp nhiều trở ngại…nên cũng khó khăn cho việc hướng dẫn phật tử tu tập và hành 

trì…Chùa nằm ven theo con sông quê, nằm dưới mực nước thủy triều lên khoảng gần 2 mét, nên mỗi mùa 

mua, nước lại dâng lên tràn vào làm ngập chánh điện, mỗi tháng 3 ngày tu tập phật tử đến chùa ngày càng 

đông, điều kiện chùa thì khó khăn, nên chúng tôi cùng phật tử nơi đây quyết tâm xây dựng ngôi bảo điện 

để phật tử có cơ sở và tinh thần tu tập tốt hơn. Do miền sông nước nhỏ hẹp, đất đai ngập lụt nên chùa xây 

dựng theo kiến trúc 1 trệt 1 lầu. Cho đến thời điểm hiện tại, công trình đã hoàn thành được 50% tổng công 

trình. Do không đủ điều kiện về mặt tài chính nên công trình đang hoãn thi công.  



Để công trình tâm linh có thể sớm được hoàn thành đưa vào hoạt động, phục vụ tín ngưỡng cho người 

dân nơi đây. Điều đó phải cần đến sự giúp đỡ của quý Ngài, quý  Phật tử Thập phương xa gần. 

“Đạo pháp trường tồn do Tăng Già hoằng hóa 

Thiền môn hưng thịnh bởi Đàn Việt phát tâm” 

 

Kính thưa quý vị! Chùa Giác long từ lúc thành lập và bắt đầu xây dựng đến nay tất cả đều do sự nỗ lực và 

cố gắng tích góp của bà con phật tử nơi vùng quê nghèo này. Phật tử thì đông mà chánh điện cũ thì nhỏ 

hẹp, xuống cấp. Đã từ lâu, ban hộ tự và bà con phật tử nơi đây đã cùng nhau thành tâm phát nguyện xây 

dựng ngôi  bảo điện khang trang hơn. Với công trình xây dựng to lớn mà bà con nơi đây đời  sống vẫn 

còn nghèo khó nên khó thành tựu được phật sự nói trên… Nhưng nhớ đến câu                     : 

“Mỗi người, mỗi nước, mỗi non 

Bước vào cửa Phật là con một nhà” 

Với tinh thần đó, Chùa Giác Long chúng con ngưỡng mong Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, 

Tăng Ni từ bi mẫn cố gia hộ để tăng thêm nguyện lực, công đức lực, hoan hỷ lực. 

 

Kính mong quý vị thiện hữu tri thức, quý doanh nghiệp, doanh nhân, quý thiện nam, tín nữ Phật tử hảo 

tâm xa gần, hoan hỷ đồng tâm cầu nguyện và trợ duyên tài lực để Phật sự sớm thành tựu viên mãn. 

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Ngài thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành. 

Kính chúc quý liệt vị thân khỏe, tâm an, sở nguyện sở cầu đều như ý nguyện. 

 

NamMô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát! 

        

 Mọi đóng góp xây dựng chùa Giác Long xin gửi về : 

Đại đức: Thích Minh Tuấn                                                                                                                            

Trụ trì chùa Giác Long, Ấp 2, Xã Hòa Thạnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long.                              

ĐT liên hệ: 0984.111.643  hoặc  070.398.2061 

Email: thichminhtuan.chuagiaclong@gmail.com 

 

Hoặc qua tài khoản: 

Chủ tài khoản: Nguyễn Tuấn Thanh ( ĐĐ. Thích Minh Tuấn)                                                                    

Số tài khoản:  0101697896 Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Vĩnh Long. 
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