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Chương Trình Cúng Dường Tương Xứng
(Matching Fund Program)
Để Trùng Tu Chùa Đại Bi - Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu
Waldbröl, ngày 22 tháng 3 năm 2021
Kính thưa Quý Bác, Quý Cô Chú và Quý Anh Chị,
Quý Thầy, Quý Sư Cô Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu rất vui mừng được chia sẻ với Quý Bác, Quý Cô
Chú và Quý Anh Chị một tin vui. Đó là Viện Phật Học sẽ nhận được sự yễm trợ về tài chánh từ một nhà
tài trợ ẩn danh tại nước Mỹ trong mùa xuân năm nay, 2021. Vị ân nhân này là một trong những người
đã luôn hỗ trợ Sư Ông Làng Mai từ những ngày đầu thành lập Viện Phật Học vào mùa Thu năm 2008
cho đến nay.
Với chương trình yễm trợ này, chúng ta sẽ có đủ tài chánh để tiếp tục việc trùng tu ngôi Tam Bảo Chùa
Đại Bi của Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu. Chương trình tài trợ này được gọi là Chương Trình Cúng
Dường Tương Xứng; có nghĩa là: mỗi 1 Euro Quý Bác, Quý Cô Chú và Quý Anh Chị cúng dường để trùng
tu Chùa Đại Bi sẽ được nhà tài trợ đóng góp thêm 1 Euro để số tiền cúng dường cho việc trùng tu trở
thành gấp đôi. Chương trình này sẽ bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 cho đến ngày 31 tháng 08 năm 2021 và
số tiền tài trợ tối đa mà vị ân nhân đó có thể cúng dường là 200.000 USD (tương đương khoảng 170.000
Euro).
Việc tu sửa Chùa Đại Bi rất cần thiết để bảo đảm những nhu cầu căn bản về nước uống, nước thải, vệ
sinh công cộng và sức khỏe cộng đồng, tránh sự ẩm mốc trong các phòng và cửa sổ, ổn định hệ thống
điện và hệ thống phòng báo hỏa hoạn trung ương để hỗ trợ cho việc tu tập của Quý Sư Cô và các thiền
sinh tham dự các khóa tu học được tổ chức tại Viện Phật Học. Công trình trùng tu Chùa Đại Bi đã được
khởi công vào tháng 10 năm 2020 và với Chương Trình Cúng Dường Tương Xứng công việc trùng tu sẽ
có khả năng được thành tựu trong năm nay.
(Kính mời Quý Bác, Quý Cô Chú và Quý Anh Chị theo dõi video buổi lễ khởi công trùng tu Chùa Đại Bi trên kênh
YouTube của Viện Phật Học: https://youtu.be/NpHCeE4hxTQ)

Xin kính mời Quý Vị cùng thực tập hạnh Cúng Dường Bố Thí Ba La Mật
– dana paramita (tiếng Sanskrit) hay dana parami ( tiếng Pali) –
Quý Thầy, Quý Sư Cô rất hạnh phúc và biết ơn sâu sắc sự thực tập Cúng Dường Bố Thí Ba La Mật của vị
ân nhân ẩn danh, người đã hoan hỷ tài trợ cho Chương Trình Cúng Dường Tương Xứng để giúp trùng tu
Chùa Đại Bi. Quý Thầy, Quý Sư Cô xin phép được kính mời Quý Bác, Quý Cô Chú và Quý Anh Chị cùng
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thực tập chung pháp hạnh đẹp đẽ và cao quý này. Sự Cúng Dường Bố Thí Ba La Mật của tất cả Quý Vị sẽ
là những đóng góp rất quan trọng cho công trình hoằng pháp độ sanh của Sư Ông Làng Mai không
những tại nước Đức mà còn cho cả Châu Âu và trên toàn thể thế giới. Công trình thành lập Viện Phật
Học Ứng Dụng Châu Âu là một trong những pháp hạnh mà Sư Ông Làng Mai đã khởi xướng nhằm đóng
góp vào công trình và nổ lực chung của cả thế giới trong việc xây dựng một nền văn hóa toàn cầu dựa
trên nền tảng của tình huynh đệ, thương yêu, hòa bình và bất bạo động cho thế kỷ thứ 21 này.
Vài nét về công trình trùng tu Chùa Đại Bi của Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu
Tòa nhà hiện nay đang được dùng làm Chùa Đại Bi đã được xây dựng vào năm 1957. Kể từ đó cho đến
nay, tòa nhà này chưa khi nào được tu sửa cải tạo. Viện Phật Học mua lại tòa nhà vào tháng 9 năm
2009. Từ năm 2014 đến năm 2016, hệ thống báo động hỏa hoạn tự động trung ương, các cầu thang
thoát hiểm và các nhu cầu phòng cứu hỏa hoạn cần thiết đã được xây dựng với chi phí trên 700.000
Euro để đáp ứng các yêu cầu của pháp luật. Và từ năm 2017 đến năm 2019, toàn bộ hệ thống sưởi đã
được đổi mới với chi phí gần 500.000 Euro. Công trình tu sửa bắt đầu vào năm ngoái 2020 và sẽ được
kết thúc vào năm nay 2021 sẽ là giai đoạn thứ ba của việc trùng tu toàn bộ Chùa Đại Bi.
Do tiêu chuẩn thấp về cấu trúc xây dựng trong thời kỳ sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai, việc cách nhiệt
và bảo toàn năng lượng đã không được quan tâm đến nhiều khi tòa nhà được xây dựng vào năm 1957.
Với thời gian lâu dài, điều này đã dẫn đến những vấn đề và khó khăn lớn. Hiện nay, một vấn đề nghiêm
trọng liên quan đến sức khỏe đã phát sinh. Đó là sự phát triển nấm mốc trong tất cả các căn phòng và
dọc theo mặt các bờ tường bên trong các cửa sổ. Nấm mốc trên tất cả 69 cửa sổ hiện đang lan rộng
sang tường và thảm. Vì vậy, hiện tại các bức tường và sàn nhà cần phải được cạo sạch và làm mới lại
hoàn toàn.
Hệ thống thoát nước thải được làm bằng những ống gang cũ, nay đã mục nát, dòn và rất dễ bị bể. Trước
đây 5 năm, tình trạng xuống cấp của các ống nước thải này đã dẫn đến việc rò rỉ nước trong tường của
nhiều căn phòng của Chùa Đại Bi và Viện Phật Học đã phải xin hãng bảo hiểm nhà cửa bồi thường thiệt
hại do bể ống nước thải. Việc rò rỉ của các ống nước thải đưa đến sự phát triển của nấm mốc trong các
phòng ngủ và rất là nguy hiểm cho sức khoẻ. Thêm vào đó, các đường ống dẫn nước uống cũng bị rỉ sét
từ bên trong, làm cho nước uống trở nên không sạch và cũng có hại đến sức khỏe. Do đó, trong công
trình trùng tu này, các đường ống dùng cho việc cấp và xử lý nước sẽ được thay thế hoàn toàn. Để làm
được điều này, tất cả các bức tường phải được đập ra để tháo các đường ống cũ và lắp đặt các đường
ống mới vào.
Trong quá trình tháo gỡ các đường ống cũ, chúng ta cũng phát hiện ra chuột đã làm ổ và sinh sống trong
các cột trụ và trần nhà. Có nơi, chuột đã cắn dây cáp điện và các đường dây điện của hệ thống phòng
báo hỏa hoạn làm cho toàn bộ hệ thống điện và phòng hỏa bị rối loạn thường xuyên. Để giải quyết vấn
đề về chuột, chúng ta cần phải thay thế các đường ống thoát nước cũ làm từ đất sét ở dưới lòng đất
bên ngoài tòa nhà bằng một hệ thống ống nước ngầm mới. Tuy nhiên, việc này cũng đòi hỏi một kênh
thoát nước mới có kết nối với hệ thống thoát nước của thành phố. Việc làm mới hệ thống thoát nước là
rất khẩn thiết và chi phí của nó khó có thể tính toán được một cách dễ dàng. Vấn đề thoát nước này
hiện đang tồn tại trong 63 căn phòng.
Năm 1957, chất lượng vệ sinh của nước uống ít được chú ý đến. Trong quá trình trùng tu này, tất cả các
đường ống dẫn nước uống sẽ được tự động thoát nước sau mỗi 72 giờ. Điều này giúp nước sạch và hợp
vệ sinh, hỗ trợ rất nhiều cho sức khỏe của các vị khách và của Quý Sư Cô. Bên cạnh đó, tất cả các nhà vệ
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sinh và buồng tắm cũng sẽ được cải tạo và sẽ có thêm các nhà tắm và vệ sinh cho công cộng cũng như
trong các phòng riêng.
Liên quan đến hệ thống điện, một loạt đèn LED tiết kiệm năng lượng mới sẽ được lắp đặt trong các
phòng. Để có thể lắp đặt hệ thống đèn mới này, các trần nhà sẽ được đổi mới.
Toàn bộ dự án dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 06 hoặc tháng 07 kịp trước khóa tu mùa hè năm
nay vào tháng 08 năm 2021.
Chi tiết về tài khoản ngân hàng của Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu
Kính mong Quý Bác, Quý Cô Chú và Quý Anh Chị tùy hỉ cúng dường qua tài khoản Viện Phật Học với các
chi tiết như sau:
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Quý Thầy, Quý Sư Cô Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu thành kính tri ân sự phát tâm cúng dường hộ trì
Tam Bảo của Quý Bác, Quý Cô Chú và Quý Anh Chị. Nguyện cầu Hồng Ân Chư Bụt, Chư Vị Bồ tát và Chư
Vị Tổ Sư bảo hộ cho tất cả Quý Vị cùng gia đình và những người thân yêu có được sức khỏe dồi dào,
bình an và vững chãi trong giai đoạn đầy thử thách của đại dịch COVID-19.
Xin nguyện hồi hướng phước đức Cúng Dường Bố Thí Ba La Mật này đến cho tất cả mọi loài chúng sinh,
cho Đất Mẹ và toàn thể vũ trụ được ân triêm lợi lạc.
Với tất cả lòng biết ơn, tình thương và niềm tôn kính,
Thầy Pháp Ấn, Sư Cô Chân Không, cùng Quý Thầy, Quý Sư Cô Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu

Tỳ Kheo Thích Chân Pháp Ấn
Viện Trưởng Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Chân Không
Ni Trưởng Đạo Tràng Mai Thôn Pháp Quốc

Dr. Thu Phạm
Director and Dean of Studies
European Institute of Applied Buddhism (EIAB)
Schaumburgweg 3
51545 Waldbröl, Deutschland
Tel: +49 1573 7246 156
Email: yphapan@yahoo.com
http://www.eiab.eu

Ni Xá Diệu Trạm - Chùa Từ Hiếu,
Tổ 7
Phường Thủy Xuân
Thành Phố Huế
Việt Nam
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Một vài hình ảnh trong quá trình tu sửa
Lễ Trùng Tu Đại Bi Tự của Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu
Vào ngày 11/10/2020
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Vấn đề nấm mốc
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Đường ống mục nát và quá trình cải tạo hệ thống đường ống cấp thoát nước
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Các công việc khác và sự trợ giúp công trình xây cất
từ Tăng thân xuất sĩ và cư sĩ Viện Phật Học EIAB
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