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Tâm thư. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Kính gởi tòan thể qúy Phật tử, qúy đồng bào đồng hương thân mến. 

Kính thưa qúy liệt vị,chúng tôi Tỳ Kheo Thích Trí Thóat, là đệ tử của Đại lão Hòa Thượng,Thượng Huyền Hạ 

Vi, thuộc giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế giới tại Pháp Quốc. 

     Chúng tôi Trụ xứ tại chùa Linh Sơn Windsor Canada, xin gởi lời chào thân ái và kính chúc qúy liệt vị thân tâm 

thường an lạc, tinh tấn tu tập hộ đạo hộ pháp hưng long. 

     Thưa chư liệt vị, Phật Pháp trường tồn chúng sanh an lạc, là do Chư Tôn Thiền đức Tăng, Ni, hoằng pháp lợi sanh. 

Thiền môn hưng thịnh là do qúy Phật tử cùng nhau nổ lực tiến tu đạo nghiệp hộ pháp hộ đạo. Vì trách nhiệm và bổn 

phận của người xuất gia,y theo lời chư Phật, chư tồ sư đã dạy (Kiến pháp tràng ư xứ xứ) nghĩa là thành lập đạo tràng 

các nơi các chốn mục đích để hòang pháp lợi sanh, báo Phật ân đức, cho nên một số phật tử tại địa phương đã thỉnh 

cầu Chư Tăng chúng tôi thành lập một đạo tràng để hướng dẫn những Phật tử ham tu hiếu học về pháp môn Tịnh Độ 

niệm Phật A Di Đà.  

    Thưa qúy vị người xưa có câu, vạn sự khởi đầu nan, do đó chúng tôi cần sự trợ lực và giúp đở của qúy Phật tử, qúy 

đồng bào, đồng hương và qúy mạnh thường quân, đồng phát tâm bồ đề ủng hộ cúng dường, hoặc cho mượn tịnh tài 

bao nhiêu tùy theo khả năng của qúy phật tử, để Chư Tăng có đủ tiền mua căn nhà, thành lập một ngôi Tam Bảo hướng 

dẫn cho hàng Phật tử tu học và giúp cho những người khi hữu sự. 

    Chúnh tôi thay mặt trong ban hộ trì Tam Bảo thành kính tri ân đến tòan thể qúy phật tử cùng qúy đồng bào đồng 

hương có lòng hảo tâm giúp đở chư Tăng làm phật sự và cầu nguyện Hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho qúy vị phước 

thọ tăng long, chư tai tiêu diệt vạn sự kiết tường như ý nguyện. 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Ma Ha Tát, Tát Đại chứng Minh. 

Thay mặt ban hộ trì Tam Bảo.         Tỳ Kheo. Thích Trí Thóat. 
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