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Tâm thư 
v/v kêu gọi hỗ trợ mua ngôi nhà kế bên Chùa Bảo Quang 

Hamburg, tháng 11/2019 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Kính bạch Chư Tôn Đức,  
Kính thưa quý Phật tử và Đồng hương xa gần, 
 
Nhờ hồng ân tam bảo và sự hộ trì của chư Tôn Đức Tăng Ni ngôi Chùa Bảo Quang tại Hamburg 

chúng con/chúng tôi trong thời gian vừa qua đã trở thành chỗ dựa tinh thần của hàng ngàn đồng bào 
Phật Tử Việt Nam cũng như Đức tại vùng Hamburg và các tỉnh phụ cận. Những buổi lễ của chùa được 
sự ủng hộ đông đảo của hàng Phật Tử, có khi lên đến số ngàn, vượt khả năng dung chứa của diện tích 
Chùa.  

Nhưng cũng vì vậy mà chùa lại gặp khó khăn với hàng xóm. Tuy những người hàng xóm này đã 
rất tử tế trong giai đoạn đầu, gần đây do một số rất ít trong đồng hương chúng ta có những thói quen ít 
đẹp, như tùy tiện đậu xe cản lối ra vào, ồn ào vô cớ (ví dụ bóp còi xe chào nhau trong đêm), để con cái 
chạy nhảy tự tiện trong khu vườn hàng xóm v.v… Việc ấy đã tạo nên rất nhiều phiền toái. Đầu tháng 
11/2019 người chủ ngôi nhà kế bên đã giao cho hảng môi giới rao bán. Sau khi quan sát, chúng tôi thấy 
những người tìm đến mua ngôi nhà của hàng xóm là những người từ các nhóm ít cảm tình với Phật 
Giáo. Chùa và Chi Hội Phật Tử đã lo lắng và đánh giá rằng, trong tương lai chúng ta sẽ gặp không ít khó 
khăn, có khi sẽ dẫn đến tình trạng không còn tiếp tục hoạt động được nữa. Do vậy đã cùng quyết định 
phải tự mua lại căn nhà nói trên (hai cơ sở này xưa kia cùng một chủ nên tọa lạc trên cùng một khu 
đất). Ngoài ra, nếu Chùa mở rộng thêm cơ sở hiện nay thì những hoạt động tôn giáo và văn hóa sẽ có đà 
phát triển hơn; những sinh hoạt đòi hỏi không gian yên tĩnh như tọa thiền hay các lớp học Phật pháp 
bằng ngoại ngữ cho lớp trẻ ít hiểu tiếng Việt sẽ thực hiện dễ dàng hơn. Dẫu biết rằng tình hình chung 
hiện nay ai cũng rất khó khăn về kinh tế nhưng đang ở vào thế “chẳng đặng đừng” chúng tôi phải bấm 
bụng quyết định như vậy. 

 
Thưa quý vị, 
Ngôi chùa chính là ngôi nhà tâm linh chung của những người con Phật, nhất là trên bước đường 

lưu vong ở hải ngoại. Ngôi Chùa suốt thời gian qua đã giúp người Việt hải ngoại thế hệ thứ nhất cùng 
quây quần ấm cúng bên nhau trong những ngày xa xứ. Chùa sẽ là ngôi nhà tâm linh gìn giữ nền văn hóa 
dân tộc cho các thế hệ tiếp theo trong việc học hỏi, duy trì và gìn giữ nét đẹp truyền thống của ông cha. 
Chùa cũng sẽ là vườn hoa tâm linh tô điểm thêm hương sắc cho vườn hoa đa văn hóa tươi đẹp tại trú 
xứ Đức này. 

Ngôi Chùa che chở Hồn Dân Tộc,  
Nếp sống muôn đời của Tổ Tông 
(thơ Huyền Không). 
 



Chúng con tha thiết mong được sự đồng cảm, chia sẻ của chư Tôn Đức gần xa; mong được sự hổ 
trợ về mặt tinh thần và vật chất của chư Đồng hương và Phật tử xa gần. Quý vị có thể cho chùa mượn 
“Hội thiện” - tức mượn không lấy lời. Sau thời gian ổn định Chùa sẽ hoàn lại (nhưng nếu cần thì sẽ hoàn 
lại ngay). Quý hơn nữa là quý vị phát tâm cúng cho Chùa một khoản tịnh tài theo khả năng.  

Chúng con xin đê đầu tri ân chư Tôn Đức, chúng tôi xin chân thành cám ơn quý Phật tử xa gần 
đã/sẽ  hộ trì cho Phật sự của Chùa Bảo Quang Hamburg sớm được thành tựu. 

Tiền cúng Chùa hay cho mượn hội thiện xin quý vị chuyển cho Chùa theo trương mục dưới đây. 
Xin ghi rõ, nếu cúng dường thì ghi là Spenden, nếu cho mượn thì xin ghi là Zinsloses Darlehen. Vị nào 
cần Giấy chứng nhận khai thuế cũng xin vui lòng cho chùa biết. 

 
Pagode (Chùa) Bảo Quang 
Bank: Hamburger Sparkasse 
IBAN: DE46 2005 0550 1088 211 261 
BIC: HASPDEHHXXX 
 
Xin quý liên lạc về Chùa qua: 
Tel. 040/3296 1520 - Mobil 0176/8114 2750 
Email: tuenghiem@yahoo.de 
 

Nam Mô Hoan Hỹ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 
 
 

Viện Chủ 

 
 
Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm 

Trụ trì Chùa Bảo Quang 

 
TKN Thích Nữ Tuệ Đàm Nghiêm 

 
 
 

        
     


