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THƯ NGỎ 
(V/v xây dựng ngôi chánh điện bảo tháp Bodhi) 

 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā SamBuddhassa 

 
Kính thưa toàn thể chư đạo hữu xa gần! 

Mái chùa che chở hồn dân tộc, 
Nếp sống muôn đời của tổ tông. 

Thật vậy, một ngôi chùa không chỉ là nơi trú ngụ cho các 
tu sĩ, nơi nương tựa cho các cư sĩ, mà còn là nơi lưu giữ nền 
văn hóa của cả một dân tộc và tiếp nối truyền thống của tổ 
tiên muôn đời. Vì vậy khi xây dựng một ngôi chánh điện (bảo 
tháp), chúng ta luôn cố gắng tôn tạo một công trình không chỉ 
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ Phật tử, mà 
còn là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của Phật giáo 
Việt Nam. 

Với tinh thần đó, Ni chúng Tịnh An Lan Nhã chúng con phát 
tâm xây dựng ngôi chánh điện bảo tháp, với mục đích là nơi 
sinh hoạt tâm linh hàng ngày cho Ni chúng và Phật tử trong địa 
phương, cũng là để đóng góp vào việc hoằng dương Chánh Pháp 
bằng cách tổ chức các khóa tu học cho Phật tử khắp nơi quy tụ 
về.  

Vì đây là một công trình khá lớn nên Ni chúng Tịnh An Lan 
Nhã chúng con rất cần sự chứng minh, khích lệ, ủng hộ tịnh 
tài, tịnh vật từ quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử. 
Ngưỡng mong hồng ân Tam Bảo hộ trì cho công trình xây dựng của 
chúng con sẽ được thành tựu như nguyện. 

 
Mọi sự phát tâm hùn phước cúng dường, 
xin chuyển khoản vào: 
- Ho Thi Lien, ngân hàng Vietcombank, 
chi nhánh TPHCM, STK:  0071000606174  
- With Joint Stock Commercial bank for 
Foreign Trade of Vietnam, Swift Code: 
BF TV VNVX; Phone: 0902828419 (Viber). 

 

Thay mặt Ni viện, 
Trụ trì 

 
 

TKN. Như Liên 

 


