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CHÙA LÀNG TÔI 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

               ƯU ÐÀM VIẾNG CẢNH 
 

            Lên đường ra huyện Phong Ðiền, 

        Ưu Ðàm xây lại mặt tiền vừa xong. 

            Phát tâm Anh Thí góp tay, 

        Như là kỷ niệm nơi đây quê nhà. 

            Hiện giờ tuy ở rất xa, 

        Tâm tư mến nhớ hóa ra lại gần. 

            Anh từng gọi điện nhiều lần, 

        Ưu Ðàm trùng kiến thập phần đẹp thêm 

            Tôi từ Ðà Lạt Lâm Ðồng, 

        Về thăm chùa mới nhớ công anh nhiều. 

            Biết rằng vạn sự do duyên, 

        Gặp nhau thuở ấy cửa Thiền trông anh. 
   

                         An Lạc Viên, Ðalạt 8/12/2008 

                          Thiền Sư VIÊN THỨC 
 

CHÙA LÀNG TÔI 
 

    Chùa làng tôi, chùa Ưu Ðàm, tên một loài 

hoa nhà Phật, thuộc huyện Phong Ðiền tỉnh 

Thừa Thiên, nơi đó có trường tiểu học Phong 

Ðiền, một số AHCC đã là học trò nơi đây 70-

80 năm về trước (AH Ngô Kệ, Nguyễn đức 

Súy, Nguyễn cửu Ðạt, Ngô Nẫm …). Riêng tôi 

sinh ra và lớn lên ở quê Phong Ðiền, nơi đó có 

ngôi chùa cổ kính, chùa Ưu Ðàm, có tượng 

Phật Bà Lồi và một số di tích của ngôi chùa 

Chiêm Thành ngày xưa được giữ gìn nguyên 

vẹn trong khuôn viên chùa, trên hữu ngạn sông 

Ô Lâu, bờ bên kia là tỉnh Quảng Trị, nơi đã xảy 

ra bao nhiêu binh biến thời chống Pháp, thường 

được gọi là khu phố Ðìu Hiu, đại lộ Kinh 

Hoàng …  
     
    Chùa được xây lại năm 2008, khang trang 

đẹp đẽ, để được tồn tại lâu dài trong tương lai, 

một di tích lịch sử và tôn giáo của làng tôi. 
     
    Thể theo lời mời của tôi, Thầy Viên Thức từ 

Ðà Lạt về thăm chùa và cảm tác mấy vần thơ 

trên đây, rất tình cảm, xin chia xẻ niềm vui tuổi 

già với quý Ái Hữu.  

          

 Riêng tôi cũng có tặng chùa Ưu Ðàm hai 

câu đối, đã khắc vào trong Chánh điện: 
      
      “Ưu Ðàm Tự Phật độ trì tứ hướng, 

      Ô Lâu Giang Trời soi sáng muôn phương” 
    

Lê Khắc Thí                   


