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CHÙA SÙNG ĐỨC, DẦU TIẾNG, BÌNH DƯƠNG  

– HÌNH THÀNH, KIẾN TRÚC VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG 

 

 

Giáp Thị Lan Hương -  Ngô Minh Sang(*) 

 

 Vào năm 1998, các nhà hảo tâm đã hiến đất và thỉnh nguyện các Ni sư ở Tổ 

đình Sùng Đức (Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh hiện nay) về ấp Tân Hòa, xã Long 

Hòa, Dầu Tiếng tu tập và giúp người dân địa phương nương theo Tam Bảo. Sau khi 

hoàn thành chương trình Phật học, Sư cô Thích nữ Tâm Đoan đồng ý và về chủ trì xây 

dựng chùa Sùng Đức ở xã Long Hòa, Dầu Tiếng. Từ năm 1998 đến nay, chùa Sùng 

Đức được xây dựng, mở rộng và trở thành địa chỉ tâm linh của nhân dân xã Long Hòa, 

Dầu Tiếng, Bình Dương. 

1. Quá trình hình thành chùa Sùng Đức 

Năm 1998 tại xã Long Hòa chưa có một ngôi chùa nào trên vùng đất này để cho 

bà con địa phương nương theo Tam Bảo, được an lành sau những giờ lao động mưu 

sinh. Do vậy một nhà hảo tâm đã hiến cúng đất tại ấp Tân Hòa, xã Long Hòa, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương với diện tích hơn 5000m2 để xây chùa và thỉnh mời hai vị 

tu nữ trẻ tuổi vừa mới hoàn thành chương trình Phật học về nơi vùng quê này. Bên 

cạnh đó tâm nguyện phục vụ chúng sanh của hai nữ tu sĩ cũng muốn đem tri thức Phật 

pháp, chánh pháp Phật đà để xóa đi những tư tưởng cũ xưa “mê tín” của người dân, “vì 

lòng từ bi chiêu cãm để anh linh chiến sĩ, đồng bào đã nằm yên trong lòng đất lạnh nơi 

đây được nghe câu kinh, lời kệ mà buông bỏ tất cả nỗi niềm ở gốc cây, hố bom, mà 

chiến tranh ác liệt dù đã chấm dứt nhưng dư âm vẫn còn đâu đây,... và rồi ngôi am 

tranh nhỏ được hình thành từ độ ấy”1. 

Đến năm 2008, chùa Sùng Đức mới chính thức được Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam tỉnh Bình Dương công nhận và trở thành ngôi chùa chính thống của Phật giáo 

Việt Nam. Từ lúc thành lập đến nay, chùa Sùng Đức dưới quyền chủ trì của Sư trưởng 

Thích nữ Tâm Đoan và Sư phó Thích nữ Trung Thảo. Chùa được Ni trưởng trụ trì tại 

Tổ đình Sùng Đức ở Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay) đặt và lấy tên là 
 

1 Giáp Thị Lan Hương (02/8/2021), Phỏng vấn Sư cô Thích nữ Tâm Đoan- Trụ trì chùa Sùng Đức, Long Hòa, 
Dầu Tiếng, Bình Dương. 
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chùa Sùng Đức “với ngụ ý là cái đức luôn được tăng trưởng, dồi dào và phát triển, nơi 

hội tụ và phát huy cái đức cho nhân sinh”2. Từ đó xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng có 

ngôi chùa đầu tiên là Sùng Đức. Từ khi được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận, 

sư cô Tâm Đoan đã lập ra một am nhỏ tu tập. Được sự ủng hộ của các tín đồ, năm 

2010, chùa Sùng Đức thiết kế và xây dựng mới. Đến năm 2015, chùa Sùng Đức được 

xây dựng hoàn thiện. 

Chùa Sùng Đức tu theo tông phái Tịnh Độ tông. “Tịnh độ” còn được gọi là 

“Tịnh độ tông” hay “Giáo lý Tịnh độ” hay là “Truyền thống Tịnh độ” tất cả đều là 

cách gọi riêng của Tịnh độ tông. Đây là một trong những pháp môn chính của Phật 

giáo Đại thừa và được xem là môn phái phổ biến ở vùng Đông Nam Á. Đây cũng được 

xem là pháp môn cội rễ ở Việt Nam, Phật tử của pháp môn này có niềm tin vào Đức 

Phật, thiền và trì tụng danh hiệu Phật A Di Đà để được tái sinh vào cõi Tịnh độ hay 

còn gọi là cõi Cực lạc Tây Phương3. Ở Bình Dương, tổ chức Tịnh Độ tông có mặt vào 

khoảng năm 1959, khởi đầu là chùa Chưởng Hưng ngụ tại phường Chánh Mỹ, xây 

dựng vào năm 1958 do Ni sư Hồng Bình sáng lập. Hiện nay tổ chức Tịnh Độ tông ở 

Bình Dương đều đi vào tổ chức sinh hoạt với sự quản lý của Tỉnh hội Phật giáo Bình 

Dương. 

Với tên gọi là Sùng Đức “mong muốn cái đức luôn được tăng trưởng và là nơi 

hội tụ và phát huy cái đức cho nhân sinh”. Với lối kiến trúc theo phong cách Trung 

Hoa, biểu tượng chủ đạo của chùa là hình hoa sen, tượng trưng cho sự mềm mại của 

chùa nữ và thuần khiết, bên cạnh đó hoa sen còn là biểu tượng cho sự tiến bộ của Phật 

Pháp. Giáo lý, kinh kệ của chùa theo phái Tịnh Độ tông, là pháp môn dựa trên đại 

nguyện ban đầu của Phật A Di Đà, dùng nguyện lực để tạo ra nghiệp lành, đó là cõi 

Tây phương Cực lạc, cõi đó cũng là một thế giới ảo giống như thế gian nhưng thanh 

tịnh tốt đẹp hơn nhiều. Những người tu Tịnh độ cũng phải phát đại nguyện cầu vãng 

sinh, thực hành các hạnh nguyện, các phương pháp tu tập và hồi hướng công đức, 

nguyện cho tất cả chúng sinh đều được vãng sinh. Chính nguyện lực đó tiếp tục duy trì 

cõi Tây phương lâu dài mãi mãi không bị tàn lụi, chúng sinh ở cõi đó có điều kiện 

thuận lợi để tiếp tục tu hành cho tới giác ngộ.  

 
2 Giáp Thị Lan Hương (02/8/2021), Phỏng vấn Sư cô Thích nữ Tâm Đoan- Trụ trì chùa Sùng Đức, Long Hòa, 
Dầu Tiếng, Bình Dương. 
3 Dr. Bachchan Kumar, Tịnh độ tông Phật giáo: một cách tiếp cận cho việc xây dựng một xã hội hài hòa ở Việt 
Nam, Truy xuất từ https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=tin&op=tieng-viet/11-tinh-do-tong-phat-giao-
mot-cach-tiep-can-cho-viec-xay-dung-mot-xa-hoi-hai-hoa-o-viet-nam-578.html, ngày 13/12/2021 (17:03) 
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Chùa Sùng Đức không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà dần trở thành chỗ dựa cả về 

vật chất, giúp người dân vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống, trong lúc 

bệnh tật, ốm đau, đáp ứng những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống như cầu an cho 

người sống và cầu siêu cho người chết. Việc hành đạo còn dựa vào giáo lý uyên áo của 

Đức Phật Thích Ca để khuyên nhủ chúng sanh. Bên cạnh đó với phương châm là “đạo 

pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, ngoài việc hoạt động trong giới Phật pháp, các sư 

còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Giúp đỡ cho đời sống an sinh của cư 

dân vượt qua cái khổ để có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Niềm vui của người 

khác cũng chính là niềm vui của các sư, không chỉ giúp cho người dân địa phương mà 

các sư lặn lội đến những vùng cao, nơi còn những mảnh đời khó khăn ít được giúp đỡ 

để có thể trao niềm vui tới mọi người. Những hoạt động của chùa được chính quyền 

địa phương hết mực ủng hộ và tuyên dương khen thưởng của những tấm lòng “sống 

đời, đẹp đạo”.  

Đến nay, chùa Sùng Đức có khoảng 700 Phật tử đã quy y. Tuy nhiên số lượng 

Phật tử so với các chùa khác ở huyện Dầu Tiếng không nhiều. Vào các ngày lễ các 

Phật tử quy tụ về chùa tham gia các lễ, làm công đức, phụ giúp các Ni sư trong các 

hoạt động từ thiện. 

2. Kiến trúc, trang trí và thờ tự của chùa Sùng Đức 

Chùa Sùng Đức được xây dựng theo phong cách Trung Hoa, kiến trúc chùa 

theo kiểu hình tháp, mái cong, lợp ngói, chùa được xây bằng gạch và tất cả cửa chùa 

được làm bằng gỗ trừ cổng tam quan được làm bằng sắt có họa tiết hoa sen. Trên đỉnh 

chùa và cổng chùa đều có biểu tượng hình hoa sen, trên đỉnh tháp nơi thờ Phật của 

chùa có biểu tượng 4 mũi đài hình hoa sen có tên gọi là “Kalachakra” của Phật giáo 

Tây Tạng. Cổng tam quan của chùa Sùng Đức được thiết kế ba lối đi với phần cửa 

chính giữa lớn và hai cửa nhỏ hai bên. Cổng tam quan tượng trưng cho cách nhìn của 

Phật giáo bao gồm “hữu quan”, “không quan” và “trung quan”. Trong đó “hữu quan” 

là thể hiện cái sắc (giả), “không quan” là tượng trưng cho cái không (vô thường) và 

“trung quan” là thể hiện sự trung dung của cả hai yếu tố sắc và không.  

Cửa chính phía trên có khắc tên chùa Sùng Đức, hai bên cột là câu liễn được 

dịch ra từ chữ Hán giải thích nghĩa của từ “Sùng Đức”, câu liễn bên trái là “Sùng Bái 

Phật Đà Kiến Lập Đạo Tràng Khai Chúng Giáo”, câu liễn bên phải là “Đức Triêm 

Pháp Giới Huề Thanh Chúng Nhập Huyền Môn” mang ý nghĩa là mang cái đức luôn 
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được tăng trưởng hay nói khác đi là nơi hội tụ và phát huy cái đức cho nhân sinh. Cửa 

nhỏ bên trái có dòng chữ “Trang Nghiêm”, mặt sau là “Hỷ Xả”, cửa nhỏ bên phải có 

dòng chữ “Thanh Tịnh”, mặt sau là “Từ Bi”. Với ngụ ý là khi bước qua cánh cổng này 

vào chùa thì mọi người để tâm thanh tịnh gạt bỏ những khổ đau biến khổ đau trên đời 

thành những hạnh phúc chân thật. Phía trên mái của cổng tam quan đều có hình hoa 

sen là biểu tượng tượng trưng của ngôi chùa Sùng Đức, ngôi chùa Ni, hoa sen thể hiện 

sự thuần khiến và sinh hóa hồn nhiên nhưng bên cạnh đó hoa sen tượng trưng cho sự 

tiến bộ của Đức Phật.  

 Giữa sân chùa Sùng Đức là tượng Phật Di Lặc với hình ảnh một người có thân 

hình mập mạp, bụng to tròn, đặc biệt trên môi luôn nở nụ cười khoan dung, độ lượng 

và an nhiên. Phật Di Lặc xuống trần gian để giáo hóa chúng sinh, truyền bá đạo Phật, 

giác ngộ về giá trị cuộc sống, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho muôn người. Nhìn 

sang phía Tây có thể thấy tượng Phật Quan Âm Bồ Tát cao 3,5m đứng giữa hồ sen là 

biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện, hướng Phật, hóa hung khí, 

đem lại bình an, giải trừ tai ách. Xung quanh sân chùa được trồng nhiều loại cây kiểng, 

giúp cho ngôi chùa trở nên xanh mát, hòa hợp với thiên nhiên.  

 Chùa được thiết kế gồm một trệt và một lầu, theo bố cục cấu trúc thì chùa Sùng 

Đức được xây với kiểu cấu trúc chùa chữ Công. Tầng trệt là giảng đường là nơi thuyết 

giảng Phật pháp cho các tăng ni, Phật tử, là nơi thường diễn ra các nghi lễ, các khóa tu 

một ngày. Giảng đường có bàn thờ lớn chính giữa được thờ Phật Thích Ca Mâu Ni 

Phật, hai bên là tượng Di Đà, Quan Âm và một bệ thờ đức Quan Âm tự tại. Hai bên 

cột có hai câu liễn bằng đồng, bên phải là câu liễn về Đức, bên trái là câu liễn về Sùng 

được viết bằng chữ Hán. Hai bên cột giữa giảng đường được treo hai câu đối, bên phải 

là “Niệm Phật Một Câu Phước Sanh Vô Lượng”, bên trái là “Lễ Phật Một Lễ Tội Diệt 

Hà Sa”. Họa tiết được trang trí xung quanh đều là biểu tượng hoa sen với tên gọi là 

“Kalachakra”. Đông lang, tây lang là nơi tiếp khách của các tăng  ni, Phật tử.  

 Tầng trên lầu là chánh điện, phía trước chánh điện là hai vị Hộ Pháp thường 

được gọi là ông Thiện, ông Ác. Mở cánh cửa phòng chánh điện có chuông, trống bát 

nhã được đặt hai bên. Tượng Phật Thích Ca ngồi dưới gốc bồ đề được ở chính giữa 

chánh điện, hai bên của tượng Phật Thích Ca có hai tượng đồng nhỏ gồm bên phải là 

tượng Phật Chuẩn Đề, bên trái là tượng Quan Âm Tứ Diện, phía dưới có 7 tượng Phật 

Dược Sư. Hai bên cột là hai câu đối bên phải là chữ Sùng, bên trái là chữ Đức. Phía 
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sau tượng Phật Thích Ca là không gian thờ tượng tổ Đạt Ma, hai bên vẫn là hai câu đối 

về chữ Sùng chữ Đức nhưng mang ý nghĩa nói về Đức Tổ đã lập ra ngôi chùa này. 

Xung quanh là tượng 18 vị la hán, tượng Bác Hồ. Hành lang chùa cũng được trang trí 

bằng những biểu tượng bông hoa sen, giúp cảm giác ngôi chùa nhẹ nhàng, thuần khiết 

nhưng vẫn mang vẻ đẹp trang nghiêm.  

 Chùa Sùng Đức là ngôi chùa Ni và số lượng tăng ni ở đây không nhiều, chủ yếu 

ở chùa chỉ có hai vị Sư chính là Sư trưởng và Sư phó. Mọi việc vào ngày lễ đều dựa 

vào sự góp sức của Phật tử đã quy y tại chùa. Chùa Sùng Đức được thiết kế nhỏ gọn, 

chủ yếu để phục vụ cho bà con địa phương và một phần số lượng tăng ni ở chùa ít nên 

các Sư chưa mở rộng xây dựng. Sự hiện diện của chùa Sùng Đức đã giúp cho người 

dân xã Long Hòa có nơi hướng về nương theo Tam Bảo có cuộc sống an lành.  

3. Một số hoạt động của chùa Sùng Đức 

Trong số những hoạt động nổi bật của chùa Sùng Đức phải kể đến tổ chức Lễ 

hằng thuận. Trong những năm qua, chùa Sùng Đức là nơi kết duyên cho 4 cặp nên 

duyên vợ chồng ở xã Long Hòa. Sư cô Thích nữ Tâm Đoan đứng ra làm lễ cầu phúc 

cho các cặp đôi luôn chung sống hòa thuận và cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Lễ hằng 

thuận là một nghi thức đặc biệt dành riêng đối với một nghi lễ hôn nhân được tổ chức 

tại chùa Sùng Đức. Theo đó, trong nghi lễ này cô dâu, chú rể được người đại diện là 

Sư trụ trì tuyên bố lý do, lễ cầu phúc cho cặp đôi, trao nhẫn cưới và nhận lời chúc tụng 

của hai họ. Nhiều nguồn tư liệu cho rằng, người đầu tiên nghĩ đến việc tổ chức lễ cưới 

tại chùa là cụ đồ Nguyễn Trọng Thuật bút hiệu là Đồ Nam Tử (1883 - 1940), quê ở 

Hải Dương. Đến năm 1971, Hòa thượng Thích Thiện Hòa đã chính thức đặt tên cho lễ 

kết hôn tại chùa là lễ Hằng thuận. Theo tên gọi, thì “hằng” là thường xuyên, là luôn 

luôn, còn “thuận” là hòa thuận, là đồng thuận hướng về những điều cao thượng, chân 

thiện trong đời sống. 

Hằng thuận có nghĩa là đôi vợ chồng luôn luôn sống hòa thuận, tương kính 

nhường nhịn lẫn nhau, cùng nhau vừa làm tròn trách nhiệm bổn phận của người vợ, 

người chồng trong đời sống gia đình, đối với ông bà cha mẹ và con cái, vừa hướng đến 

con đường tu tập giác ngộ giải thoát, trên cơ sở giữ gìn ngũ giới, hành thập thiện và tu 

tập theo Bát Chánh Đạo… 

 Hoạt động từ thiện xã hội nhiệm vụ xã hội có ý nghĩa quan trọng luôn được 

Đức Phật quan tâm và truyền dạy cho các đệ tử, môn đồ của mình. Khi giảng về nhân 



6 
 

duyên, Đức Phật cho rằng hết thảy chúng sinh trong đời này đều do thể nhân duyên 

hòa hợp, nương tựa vào nhau, đồng thời lấy tư tưởng “Vô duyên đại từ, đồng thể đại 

bi” và “đồng thể cộng sinh” làm cơ sở để thúc đẩy, phát triển hoạt động từ thiện xã 

hội. Hoạt động từ thiện xã hội của Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương trong nhiều năm 

qua cũng đã thu hút không ít sự tham gia của các tăng ni, phật tử mà còn mở rộng đến 

nhiều tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tất cả các ngôi chùa đều thể hiện lòng tương thân 

tương ái của mình đến với chúng sanh, vận dụng hết khả năng cũng như là vận động 

các mạnh thường quân trong và ngoài nước để có thể giúp đỡ một phần nào cho dân 

tộc của nước nhà thoát khỏi cảnh nghèo khổ, sống một cuộc sống ấm no.  

 Ngôi chùa Sùng Đức được xây dựng năm 2008 tại ấp Tân Hòa, xã Long Hòa, 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương do Sư cô Thích nữ Tâm Đoan trụ trì. Ngoài công 

việc chăm lo công tác Phật sự của Ni viện, của Giáo hội Phật giáo, sư cô Thích nữ 

Tâm Đoan còn có nhiều hoạt động từ thiện xã hội đóng góp thiết thực cho cộng đồng. 

Sư cô Tâm Đoan luôn tâm niệm “cho đi là còn mãi”, một người tu hành tốt phải biết 

gắn việc đạo với việc đời, mọi việc làm cho đạo phải đồng thời giúp ích cho đời. Các 

bài thuyết giảng về đạo Phật của sư đều dễ hiểu, dễ nhớ, giúp người dân địa phương và 

Phật tử gần xa cùng hiểu đúng về đạo lý làm người và đạo pháp nhà Phật. Cùng với 

việc vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa, đời sống kinh tế, Sư cô còn là 

người chủ trì nhiều chương trình từ thiện.  

 Năm 2020, Việt Nam trải qua trận bão, lũ vô cùng nặng nề, đặc biệt là nhân dân 

các tỉnh miền Trung. Chùa Sùng Đức đã góp sức chung tay kêu gọi các mạnh thường 

quân, những tấm lòng hảo tâm trên địa bàn xã Long Hòa, gửi đến những người dân 

miền Trung những nhu yếu phẩm cần thiết như mì gói, nước suối, nước tương, quần áo 

và tiền mặt,...mong rằng miền Trung có thể mạnh mẽ, kiên cường vượt qua hoàn cảnh 

khó khăn này. 

Ngày 21/10/2020, chùa Sùng Đức hỗ trợ đồng bào dân tộc Êđê thuộc xã Eassin, 

huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk. Sư cô Thích Nữ Tâm Đoan cho biết: “Chùa Sùng 

Đức mang đến cho trẻ em hơn trăm chiếc giường cho các con có chỗ nằm, tổng chi phí 

hơn 20.000.000đ. Tuy giường không hiện đại nhưng cũng đủ đem đến cho các con sự 

sạch sẽ lẫn ấm áp khi mùa mưa về, đông đến”4. Trở lại Đắk Lắk lần hai vào năm 2021 

với vùng núi có những đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu và chăm ngoan, để cho các con có 
 

4 Giáp Thị Lan Hương (02/8/2021), Phỏng vấn Sư cô Thích nữ Tâm Đoan- Trụ trì chùa Sùng Đức, Long Hòa, 
Dầu Tiếng, Bình Dương. 
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chỗ ngồi học thoải mái giúp các con có hứng thú hơn với việc học, chùa Sùng Đức 

cùng với các mạnh thường quân giúp đỡ 50 bàn họ, 160 phần quà nhu yếu phẩm bao 

gồm nước tương, gạo, mì, dầu ăn, đường với tổng chi phí hơn 14.000.000đ. 

Bên cạnh những hoạt động trên, chùa Sùng Đức còn có nhóm thiện nguyện 

“Kết nối yêu thương” tại xã Long Hòa cũng thường xuyên tham gia hoạt động từ thiện 

xã hội giúp đỡ bà con địa phương và những vùng còn khó khăn. Chùa Sùng Đức kêu 

gọi mọi người ủng hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa tại thôn 2, xã Gia 

Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Xã Gia Huynh là một xã thuộc vùng sâu 

vùng xa của tỉnh Bình Thuận, cách tỉnh Bình Dương 170km, “nơi đây vẫn còn nhiều 

đồng bào dân tộc thiểu số còn nghèo khổ, số phần dự kiến là 150 phần. Tuy mỗi phần 

quà không nhiều nhưng cũng giúp một phần nào đó cho người dân nơi đây, họ cảm 

thấy được quan tâm hơn và ấm lòng hơn”5. 

Trong năm 2021, đồng bào Việt Nam phải gánh chịu đại dịch Covid-19 hoành 

hành. Trước tình cảnh đất nước, Chính phủ và Nhà nước cũng như các nhà hảo tâm 

cùng chung tay giúp đỡ đồng bào Việt Nam. Tại xã Long Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Long Hòa đã đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường 

quân giúp cho công tác phòng cống dịch Covid-19. Chùa Sùng Đức cùng các phật tử 

hưởng ứng trước những khó khăn của nhân dân đã ủng hộ với 50 phần quà trị giá 

15.000.000đ để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và khu vực bị phong tỏa. 

Ngoài ra, Sư cô Thích nữ Tâm Đoan trụ trì chùa Sùng Đức ủng hộ 50 phần quà với 

tổng trị giá là 18.000.000đ. Chùa Sùng Đức cùng các tăng ni, phật tử cùng san sẻ với 

người dân tại địa phương từng bó rau, hạt gạo, gói mì đến từng gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn và những khu vực bị phong tỏa. Với tình hình dịch bệnh căng thẳng thành 

phố Hồ Chí Minh là nơi có số ca tăng lên nhiều nhất và công nhân bị kẹt lại thành phố 

với số lượng đông, nên ngoài việc giúp cho đời sống của người dân địa phương được 

tốt hơn thì các Sư Ni tại chùa Sùng Đức còn vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ 3 xe tải 

rau củ. Sư cô Thích nữ Tâm Đoan đã tham gia trực tiếp trao những món quà đến người 

dân thành phố Hồ Chí Minh.  

Hằng năm, vào các dịp lễ lớn như Lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan báo hiếu, Tết 

Nguyên đán, chùa Sùng Đức đều trao tặng những phần quà cho bà con nghèo tại địa 

phương xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng. Không chỉ hướng các phật tử đến lối sống tốt 
 

5 Giáp Thị Lan Hương (02/8/2021), Phỏng vấn Sư cô Thích nữ Tâm Đoan- Trụ trì chùa Sùng Đức, Long Hòa, 
Dầu Tiếng, Bình Dương. 
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đời, đẹp đạo, sư cô Thích nữ Tâm Đoan còn vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ 

những mảnh đời bất hạnh trong cộng đồng. Chùa Sùng Đức đã trở thành cầu nối giữa 

các nhà hảo tâm với người dân trên địa bàn xã Long Hòa, các vùng sâu vùng xa có 

những chiếc giường, những cái bàn, những phần quà.  

Tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau cùng vượt qua những khó khăn, với tấm 

lòng của những mạnh thường quân, các phật tử và các vị Sư tại chùa không những 

giúp đỡ cho xã Long Hòa mà ở đâu có hoàn cảnh khó khăn, ở đâu có những mảnh đời 

kém may mắn, nằm trong khả năng của các chùa cũng như mọi người thì không ngại 

đường xá xa xôi, trắc trở. Các vị Sư vẫn đích thân đến tận nơi trao những phần quà cho 

bà con, đúng với câu “lá lành đùm lá rách”, sự san sẻ lẫn nhau sẽ giúp cuộc sống trở 

lên vui vẻ và hạnh phúc hơn.  

Không chỉ hưởng ứng tích cực các phong trào, hoạt động của chính quyền địa 

phương, sư cô Thích Tâm Đoan luôn hướng dẫn các tín đồ Phật tử tu học theo chánh 

pháp của Đức Phật, chấp hành đúng quy định pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, 

tôn giáo, vận động tăng ni, Phật tử thực hiện tốt phong trào quần chúng tham gia bảo 

vệ  an ninh Tổ Quốc, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, bài trừ hủ tục lạc hậu và 

mê tín dị đoan và tham gia công tác từ thiện xã hội, nhân đạo. Luôn đi đầu trong 

phong trào kêu gọi các nhà hảo tâm và người dân chung tay quyên góp ủng hộ để giúp 

đỡ được nhiều người hơn nữa. Tấm lòng thiện nguyện, những việc làm của sư cô cũng 

như đại diện cho chùa Sùng Đức đa góp phần tích cực vào các hoạt động từ thiện xã 

hội, chương trình giảm nghèo ở địa phương. Tinh thần hăng hái, tích cực vì cuộc sống 

cộng đồng của các sư cô thực sự là tấm gương sáng giúp cho mọi người noi theo. Đây 

là niềm an lạc để các sư cô chùa Sùng Đức tiếp tục đồng hành cùng các cấp ủy Đảng, 

chính quyền trong công tác chăm lo cho người nghèo và thực hiện có hiệu quả các 

chính sách an sinh xã hội trong thời gian tới.  

4. Tạm kết 

Dầu Tiếng là huyện có di tích lịch sử - văn hóa phong phú với nhiều chùa chiền. 

Với điều kiện tự nhiên, địa hình, dân cư nơi đây tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo 

phát triển. Tại Long Hòa là một xã nhỏ vùng ven thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương cũng xuất hiện ngôi chùa đầu tiên vào năm 1998, được xây dựng hoàn chỉnh 

vào năm 2015, do Sư cô Thích nữ Tâm Đoan trụ trì. Sư cô Tâm Đoan bắt đầu học Phật 

pháp từ tuổi 20. Sau khi hoàn thành chương trình Phật học, Sư cô Thích nữ Tâm Đoan 
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đã nhận lời về vùng quê Long Hòa làm sư trụ trì thành lập chùa Sùng Đức (tên gọi đặt 

theo Tổ đình chùa Sùng Đức ở Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh hiện nay). Chùa 

Sùng Đức ở xã Long Hòa, Dầu Tiếng tu theo tông phái Tịnh Độ tông, hướng đến cái 

đức luôn được tăng trưởng, dồi dào và phát triển, nơi hội tụ và phát huy cái đức cho 

nhân sinh. 
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Hình 1. Toàn cảnh khu chính điện chùa Sùng Đức  

(Nguồn: Giáp Thị Lan Hương, ngày chụp 07/12/2021) 

 

 

 

Hình 2. Tượng Phật Quan Âm  

(Nguồn: Giáp Thị Lan Hương, 07/12/2021) 
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Hình 3. Không gian nơi Chánh điện  

(Nguồn: Giáp Thị Lan Hương, 07/12/2021) 

 

 

 

Hình 4. Chuông, trống bát nhã tại chùa  

(Nguồn: Giáp Thị Lan Hương, 07/12/2021) 
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Hình 5. 18 vị La Hán  

(Nguồn: Giáp Thị Lan Hương, 07/12/2021) 

 

 

Hình 6. 18 vị La Hán  

(Nguồn: Giáp Thị Lan Hương, 07/12/2021) 
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Hình 7. Tặng giường cho trẻ em vùng cao tại Tây Nguyên năm 2020 

(Nguồn: Giáp Thị Lan Hương, 07/12/2021) 

 

Hìn 8. Chùa Sùng Đức ủng hộ bà con các nhu yếu phẩm mùa dịch 2021  

(Nguồn: Giáp Thị Lan Hương, 07/12/2021) 

 

 

 

 


