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LỜI KÊU GỌI 
Góp phần công đức xây dựng chùa Vĩnh Nghiêm tại TP Karlovy Vary, CH Séc 

     

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 
Kính thưa quý đồng hương Phật tử, quý cộng đồng trong và ngoài nước, 

Chùa là cảnh giới trang nghiêm, nơi Phật thánh gia ân, ban phúc lành, an lạc cho 
bá tánh; nơi mõ sớm chuông chiều ngân vang xua tan bao phiền não; là đạo 
tràng thanh tịnh nơi giáo dưỡng nhân tâm tìm về chân như, giải thoát; là nếp 
sống tâm linh muôn đời của dân tộc Việt: 

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

 
Dù xa quê hương, những người con Việt Nam luôn tha thiết xây dựng một ngôi 
chùa trên đất khách. Chính vì lẽ đó, ngôi chùa Vĩnh Nghiêm được thành lập tại 
Potůčky, CH Séc thật khiêm tốn. Sau một thời gian tu tập, Phật tử về đông. Do 
vậy chùa Vĩnh Nghiêm được chuyển về thành phố Karlovy Vary trong không gian 
được thuê lại.  Vĩnh Nghiêm là một Tổ đình lớn tại Bắc Giang-Việt Nam, nơi Phật 
hoàng Trần Nhân Tông sau khi từ bỏ ngôi vị, xuất gia, đã lấy đây làm trung tâm 
phát triển Phật giáo Trúc Lâm – một Phật giáo mang tính nhập thế tiêu biểu của 
Phật giáo Việt Nam. Kế thừa tư tưởng lịch sử vĩ đại đó, Chùa Vĩnh Nghiêm tại 
thành phố Karlovy Vary nhận trách nhiệm duy trì và giới thiệu những tinh hoa của 
văn hóa Phật giáo dân tộc tới người bản xứ cùng cộng đồng người Việt xa quê. 

Sau một thời gian hoạt động, đồng hương Phật tử đến chùa ngày càng đông hơn, 
ngôi chùa Vĩnh Nghiêm tại Karlovy Vary hiện nay không còn đáp ứng đủ nhu cầu 
tín ngưỡng của đồng hương Phật tử. Do đó, chùa quyết định sẽ mua một giảng 
đường rộng và khang trang hơn tại Chebská 282/116, 360 06 Karlovy Vary để xây 
dựng chùa (Đất có diện tích 5942m²). Việc làm đó cần có sự đóng góp, hằng tâm 
hằng sản của quý đồng hương Phật tử xa gần. 
Để chùa Vĩnh Nghiêm sớm có một cơ sở rộng rãi và trang nghiêm, phục vụ nhu 
cầu tâm linh ngày càng tốt đẹp hơn, chúng tôi thiết tha kêu gọi quý Phật tử, quý 
đồng hương phát Bồ Đề Tâm, cùng chung sức chung lòng đóng góp tâm lực vật 
lực để chùa sớm có đủ tài chính xây dựng ngôi chùa mới. Đây là một việc làm 
được chư Phật chứng minh, có vô lượng công đức không những đối với đạo pháp 
mà cả với dân tộc, không những đối với chúng ta mà còn đối với thế hệ con cháu 
sau này: 
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 “Xây chùa, tô tượng, đúc chuông. 
Trong ba việc ấy thập phương nên làm” 

 
Chùa thiết tha kêu gọi sự đóng góp của quý đồng hương Phật tử, quý cộng đồng. 
Mọi sự đóng góp xin gửi về : 

 Tài khoản tại CH Séc: 
- Tài khoản số - IBAN: CZ3703000000000286106328 (CZK) 
- Tài khoản số - IBAN: CZ8703000000000286106424 (USD) 
- Tài khoản số - IBAN: CZ1203000000000286106416 (EUR) 

                             SWIFT/BIC: CEKOCZPP 
Tại ngân hàng: Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB) 
Nơi nhận:  Phạm Việt Bắc (Đại Đức Thích Giác Hiếu) 
Lý do: Xây dựng chùa Vĩnh Nghiêm Karlovy Vary 
Địa chỉ ngân hàng: T. G. Masaryka 951/32, 36001 Karlovy Vary, CZ. 
 

 Tài khoản tại Việt Nam: 
- Tài khoản số: 060044816299 
- Tại ngân hàng: Sacom bank, Sở Giao dịch tp. Hồ Chí Minh 
- Nơi nhận:Phạm Đức Phong (Thượng toạ Thích Thanh Phong) 
- Lý do: Xây dựng chùa Vĩnh Nghiêm Karlovy Vary 

 
Tất cả sự đóng góp của quý vị sẽ được ghi phương danh, công khai hóa. 

Cầu nguyện chư Phật gia hộ cho quý đồng hương Phật tử, quý cộng đồng xa gần 
luôn được an lạc, vạn sự cát tường như ý. Đất nước được thái bình, nhân dân 
được ấm no, hạnh phúc. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2018 
Trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm tại TP. Hồ Chí Minh  

 

Thượng Tọa Thích Thanh Phong 

      


