Chùa Tầm Nguyên
18814 108th Ave SE
Renton, WA 98055
(425)-255-4798

Ngày 2 tháng 06 năm 2009

Đề Mục: Thư đính chính
Kính gỡi toàn thể Quý Đạo Hữu Phật Tử xa gần:
Gần đây có một số người nặc danh lợi dụng danh nghĩa của Ban Đại Diện Chùa Tầm Nguyên I tại
Renton (18814 108th Ave SE, Renton, WA 98055 số phone 425-255-4798) gỡi một số thư đến qúy vị với
nội dung xuyên tạc về vấn đề tài chánh và đạo đức tu hành của Thầy Trụ Trì Thích Thông Lại.
Chúng tôi toàn thể Ban Đại Diện gồm có 5 người do toàn thể phật tử chùa Tầm Nguyên I bầu lên gồm có:
1. Minh Quang (Chủ Tịch)
2. Minh Thiền (Phó Chủ Tịch)
3. Lý Đạo (Thư Ký)
4. Minh Chung (Thủ Qủy I)
5. Diệu Tịnh (Thủ Qủy II)
Xác nhận những điều nói về Thầy hoàn toàn không đúng sự thật và không phát nguồn từ Ban Đại Diện
hoặc bất cứ một phật tử nào thuộc Chùa Tầm Nguyên I.
Thêm vào đó, tất cả tiền bạc mà qúy vị đã gỡi về để ủng hộ vào quỷ xây dựng chùa mới, đều do hai Thủ
Quỷ của chùa là Mình Chung và Diệu Tịnh quản lý bằng một trương mục đặc biệt ở ngân hang dành
riêng để xây chùa. Trong trường hợp vì một lý do nào đó, chùa không thực hiện được ngôi tam bảo mới,
thì BĐD chúng tôi sẽ xin hoàn trả lại theo đúng tên tuổi và địa chỉ của qúy vị đã phát tâm gỡi chi phiếu về
chùa theo danh sách đã được đăng trên mạng chùa www.chuatamnguyen.org hoặc
www.tamnguyentemple.org.
Tất cả những thắc mắc của qúy vị nếu có sẽ được BĐD chùa Tầm Nguyên I giải đáp trong ngày khánh
thành chùa Tầm Nguyên IV tại Fremont, CA (Tất cả BĐD chùa Tầm Nguyên I sẽ có mặt trong khóa tu đó)
Trong tương lai, nếu qúi vị nhận được những thư xuyên tạc mang danh nghĩa của chùa Tầm Nguyên I,
xin vui lòng liên lạc về chùa số điện thoại (425-255-4798) hoặc email chuatamnguyen@yahoo.com .
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