
 1

HUONG SEN BUDDHIST TEMPLE 
CHÙA HƯƠNG SEN 

24615 Fir Avenue, Moreno Valley, CA 92553 
Tel: (951) 601-9659 Cell: (951) 616-8620 

Email: thichnugioihuong@yahoo.com, Web: www.chuahuongsen.com 
 

THƯ NGỎ XÂY DỰNG CHÙA HƯƠNG SEN  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính Bạch Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng Ni,  
Kính Thưa Quý Đồng Hương Phật Tử và Thiện hữu xa gần, 
 
Chúng con kính nghe Cổ đức dạy rằng: 

Tông phong vĩnh chấn 
Tổ Ấn trùng quang 

Giác hoa hương biến khắp rừng thiền 
Mưa pháp tưới nhuần người sơ học 

Cành cành lá lá tiếp nối không ngừng 
Tổ đường rực rỡ chánh pháp xương minh. 

Vâng, tổ đường rực rỡ, thiền môn hưng thạnh cho đến ngày nay là nhờ ơn Tăng già 

nắm giữ mạng mạch Phật pháp mà trong đó ngôi chùa là một biểu tượng quan trọng của 

‘Hoằng pháp vị gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài’ (Hoằng pháp là việc nhà của người xuất gia;  

Phục vụ chúng sanh là bổn phận của người xuất gia). 

 Ngôi chùa là mái ấm tâm linh - nơi tu tập Phật Pháp để an trú trong hạnh phúc hiện 

tại, nơi thiêng liêng - thờ cúng ông bà tổ tiên quá vãng, nơi sinh hoạt cộng đồng khiến 

cho những người Việt tại xứ người vẫn duy trì sự tu tập và truyền thống văn hóa cũng 

như tôn giáo của mình. Ngôi chùa Việt Nam cũng còn là nơi giới thiệu văn hóa Việt nam, 

truyền bá thông điệp hạnh phúc của Đức Phật đến với người dân bản xứ Hoa Kỳ qua các 

hình thức với người dân địa phương, giới trí thức trong học đường, tín đồ khác trong giáo 

đường và các phạm nhân trong trại tù vv... Với ý nguyện đó, chúng con đã mạnh dạn kiến 

tạo một ngôi chùa tại Riverside County, Califonia, để tu tập và hướng dẫn Phật tử, đặc 
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biệt tại thành phố thung lũng Moreno Valley nắng cháy hiu quạnh này – nơi có rất nhiều 

người Mễ và dân bản xứ mà chưa có ngôi chùa Việt Nam nào. 

Kính thưa chư Tôn đức và quý Phật tử đạo tâm, 

Đầu tháng 1 năm 2010 chúng con đã mua được một căn nhà ba phòng ngủ với một 

khu vườn phía sau  (rộng 9,500 square feet). Hiện nay chúng con đã được cấp giấy 

Employer Indentify Number (số account) cho Huong Sen Buddhist Temple. Chúng con 

đã chuyển (convert) gara thành chánh điện, phía sau vườn tráng xi măng để có không 

gian hành lễ và sinh hoạt cộng đồng. Sỡ dĩ có được cơ sở này là nhờ vào sự gia hộ của 

hồng ân Tam bảo, tình thương của Chư Tôn đức Tăng Ni và Quý Phật tử tín tâm từ các 

nơi ủng hộ và cho vay mượn. Hiện trạng chùa Hương Sen hiện nay còn thiếu thốn rất 

nhiều mặt và cũng cần kinh phí để sữa chữa và trả nợ mà hiện tại chùa đang trong bước 

đầu thành lập, lại chưa có một ngân sách nào có sẳn.  

Ca dao Việt Nam có truyền miệng rằng: 

“Sửa kinh, tạo tượng là việc làm cho Phạm vũ được trang nghiêm 

Xây tháp, cất chùa là ruộng phước điền cho người chung hưởng.” 

Trong niềm vui vô hạn khi thấy chùa Hương Sen thật sự đã hiện diện nơi xa xôi hẻo 

lánh này, lá cờ Phật giáo thật sự đã tung bay rạng rỡ dưới nắng vàng thung lũng, nhưng 

bên cạnh đó vẫn có vô vàn nỗi lo âu cho việc duy trì và phát triển chùa. Nên nay chúng 

con mạo muội viết Thư Ngỏ và mở Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Chùa Hương Sen tại: 

* Nhà hàng SEAFOOD WORLD (15351 Brookhurst St., # 101-107, Westminster, 

CA 92683);  

* Thời gian: 5:30pm-9:30pm Chủ Nhật ngày 24/10/2010.  

* Giá vé ủng hộ $30 

Chúng con kính mong Chư Tôn đức và quý vị mua vé tham dự ủng hộ. Sự hiện diện 

của quý ngài trong buổi Tiệc chay là một vinh dự và sự khuyến khích lớn cho chư ni 

chúng con góp sức nhỏ của mình trong sự nghiệp hoằng pháp ‘Tác Như Lai Sứ’. Chúng 

con cũng thật tha thiết kính mong đón nhận được những tấm lòng vàng của Chư Tôn đức 

và những nghĩa cử cao đẹp của quý Phật tử và thiện hữu xa gần phát tâm hỷ cúng để 
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Chùa Hương Sen có thể trả bớt số tiền vay mượn trong giai đoạn khó khăn ban đầu và tu 

bổ cơ sở. Mọi sự hỷ cúng đóng góp xin ghi: Hương Sen Buddhist Temple và chúng con sẽ 

gởi phiếu công đức (receipt) theo địa chỉ của quý vị. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng 

liên lạc Chùa Hương Sen qua điện thoại: 951 601 9659, Điện thoại cầm tay: 951 616 

8620; điện thư: thichnugioihuong@yahoo.com. Chúng con vô cùng tri ân và xin hồi 

hướng phước báo này lên hồng ân Tam Bảo chứng minh.  

Trước khi dứt lời, chúng con kính lạy Mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị 

Hộ Pháp Thiện Thần gia hộ trên Chư tôn thiền đức pháp thể khinh an, Phật sự viên mãn 

và cũng xin cầu chúc quý đồng hương và Phật tử xa gần sáu thời luôn an lành trong ánh 

hào quang từ bi của Chư Phật. 

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát tác đại chứng minh 

 
 

Chùa Hương Sen Moreno Valley, ngày 24 tháng 8 năm 2010 
Cung Kính Cẩn Bạch 

Thay mặt Ni Chúng Chùa Hương Sen 
Trụ Trì Thích Nữ Giới Hương 

  

 

 

TB: Điểm mua vé tại Santa Ana, xin vui lòng liên lạc: 
Cô Yến 
Nhà Sách Tú Huỳnh 
9581 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683 
Điện thoại: 714 531 4284 


