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ÖÔÙC TÍNH TOÅNG CHI-PHÍ 
CHO VIEÄC TAÏO CAÙC TÖÔÏNG PHAÄT NGOÏC 

 

 

TOÅ MAÃU LUÏC hay LUÏC NGOÏC 

(Emerald Buddha) 

Theá giôùi ñaõ laõng queân Phaät töôïng laâu ñôøi nhöùt! 

Töông truyeàn, toân töôïng ñaõ ñöôïc ngaøi Nagasena (150 tröôùc Taây-lòch) taïo ra vaøo khoûang 
naêm 43 tröôùc taây-lòch taïi thaønh phoá Pataliputra (bay giôø laø Patna). 

AÁn Thieàn-Ñònh (Dhyana-mudra), giöõa 2 loâng maøy laø baïch haøo laøm bieåu-töôïng chung. 
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The Emerald Buddha (Thai: พระแกวมรกต - Phra Kaeo Morakot, or official name 
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  ‐ Phra Phuttha Maha Mani Rattana Patimakon) is the palladium 
(Thai: ขวัญเมือง khwan mueang; colloquially มิ่งเมีอง ming mueang) of the Kingdom of 
Thailand, a figurine of the sitting Buddha, made of green jasper (rather than emerald), clothed in 
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gold, and about 45 cm tall. It is kept in the Temple of the Emerald Buddha (Wat Phra Kaew) on 
the grounds of the Grand Palace in Bangkok. 

According to the legend, the Emerald Buddha was created in India in 43 BC by Nagasena in the 
city of Pataliputra (today's Patna). The legends state that after remaining in Pataliputra for three 
hundred years, it was taken to Sri Lanka to save it from a civil war. In 457, King Anuruth of 
Burma sent a mission to Ceylon to ask for Buddhist scriptures and the Emerald Buddha, in order 
to support Buddhism in his country. These requests were granted, but the ship lost its way in a 
storm during the return voyage and landed in Cambodia. When the Thais captured Angkor Wat 
in 1432 (following the ravage of the bubonic plague), the Emerald Buddha was taken to 
Ayutthaya, Kamphaeng Phet, Laos and finally Chiang Rai, where the ruler of the city hid it. 
Cambodian historians recorded capture of the Buddha statue in their famous Preah Ko Preah 
Keo legend. However, some art historians describe the Emerald Buddha as belonging to the 
Chiang Saen Style of the 15th Century AD, which would mean it is actually of Lannathai origin. 

 

Closeup of Emerald Buddha in summer season attire 

Historical sources indicate that the statue surfaced in northern Thailand in the Lannathai 
kingdom in 1434. One account of its discovery tells that lightning struck a pagoda in a temple in 
Chiang Rai, after which, something became visible beneath the stucco. The Buddha was dug out, 
and the people believed the figurine to be made of emerald, hence its name. King Sam Fang 
Kaen of Lannathai wanted it in his capital, Chiang Mai, but the elephant carrying it insisted, on 
three separate occasions, on going instead to Lampang. This was taken as a divine sign and the 
Emerald Buddha stayed in Lampang until 1468, when it was finally moved to Chiang Mai, 
where it was kept at Wat Chedi Luang. 
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The Emerald Buddha remained in Chiang Mai until 1552, when it was taken to Luang Prabang, 
then the capital of the Lao kingdom of Lan Xang. Some years earlier, the crown prince of Lan 
Xang, Setthathirath, had been invited to occupy the vacant throne of Lannathai. However, Prince 
Setthathirath also became king of Lan Xang when his father, Photisarath, died. He returned 
home, taking the revered Buddha figure with him. In 1564, King Setthathirath moved it to his 
new capital at Vientiane.[1] 

 

 

Ubosoth outside decorations closeup 

In 1779, the Thai General Chao Phraya Chakri put down an insurrection, captured Vientiane and 
returned the Emerald Buddha to Siam, taking it with him to Thonburi. After he became King 
Rama I of Thailand, he moved the Emerald Buddha with great ceremony to its current home in 
Wat Phra Kaew on March 22, 1784. It is now kept in the main building of the temple, the 
Ubosoth. 

[edit] Gold clothing 

The Emerald Buddha itself is simply the Jadeite statue[2], but it is adorned with garments made of 
gold. There are three different sets of gold clothing, which are changed by the King of Thailand 
or a liaison in a ceremony at the changing of the seasons - in the 1st Waning of Lunar Months 4, 
8 and 12 (around March, July and November). The three sets of gold garments correspond to 
Thailand's summer season, rainy season, and cool season. The two sets of gold clothing not in 
use at any given time are kept on display in the nearby Pavilion of Regalia, Royal Decorations 
and Thai Coins on the grounds of the Grand Palace, where the public may view them. 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Emerald_Buddha 
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JADE BUDDHA (PHAÄT NGOÏC) 

 

 

Ni Cô Tiến Liên cho biết tượng Phật Ngọc được tạc từ một khối ngọc thạch tìm thấy ở Canada. 
Sự tích có thể được tóm lược như sau: Khối ngọc Polar Jade nặng nhất thế giới (18 tấn), để dùng 
tạc pho tượng Phật cao 3,5m,  nặng  gần 5 tấn do Ông Ian Green, người Úc mua được. Ông đã 
được biết có khối bích ngọc vừa được tìm thấy do một người bạn Việt Nam báo cho ông, ông Ian 
chưa biết sẽ phải làm gì , ông đã báo cho thầy ông là Lạt-ma Zopa Rinpoche, vị thầy đã nhập 
thiền và cho biết nên mua và tạc thành tượng Phật. Sau đó ông Ian đưa về Thái Lan nhờ thợ tạc 
tượng theo một kiểu mẫu tượng có tại một thánh địa của Phật Giáo. Sau một thời gian Tượng đã 
hoàn tất sau 18 tháng. 

Ni sư Tiến Liên tại số 408-507-2363 

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=5&nid=158561 
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Lama Zopa Rinpoche 
http://www.jadebuddha.org.au/docs/jade-buddha-brochure-en.pdf 

 
 
Khối ngọc này được một nhà nghiên cứu đá quí lừng danh thế giới, ông Fred Ward, đánh giá là 
“khám phá của thiên niên kỷ.” Các nhà nghiên cứu khoa học cho biết loại ngọc này cứng chắc 
hơn bất cứ loại ngọc thạch Nephrite nào khác. Màu ngọc sáng bóng, được đánh giá là loại ngọc 
quí dùng làm nữ trang. 
Phật tử Ðức Hạnh, người nghiên cứu về Phật tích, nói với phóng viên Người Việt về huyền thoại 
phát hiện ra khối ngọc. Người đã nằm mơ thấy khối ngọc này sáng rực ở Canada là ngài Lama 
Zopa Rinpoche. Ngài đã khuyến phát cho đệ tử của mình là ông bà Ian Green, người Úc, chủ tịch 
Hiệp Hội Ðạt Lai Lạt Ma ở Úc, đồng thời cũng là một tỷ phú, qui y từ 35 năm nay, mua lại khối 
ngọc và thực hiện công việc tạc tượng Phật. 

http://daitangkinhvietnam.org/tin-tuc-phat-giao/phat-giao-viet-nam-hai-ngoai/2820.html 

Translucent jade (Polar Pride) mua cuûa coâng ty Jade West, Canada 

(http://www.jademine.com/jade_shop/index.php?cPath=14), moãi naêm saûn xuaát khoûang 
100 taán Nephrite thöù toát ñeå xuaát-caûng (http://jademine.com/jade_mining.html). 

 18 taán x 1000 (kg/taán) x $50/kg (thôøi giaù naêm 2004) =  $ 900,000 US (khoái ngoïc) 



7 

 

 

Công ty Jade Thongtavee, một công ty điêu khắc đá quý uy tín nhất Thái Lan đảm nhận việc chế 
tác tôn tượng. 

http://daitangkinhvietnam.org/tin-tuc-phat-giao/phat-giao-viet-nam-hai-ngoai/2820.html 

 Döï ñoùan tieàn coâng ñeå taïc töôïng:  $600,000 US 
Toång coäng chi phieáu taïo töôïng: $1,500,000 US 
 

BAÛO-HIEÅM (INSURANCE): 

$5,000,000 US 
“Worth around $5 million, it's almost three metres high and weighs around 4 tonnes.” 
 
http://bigpondnews.com/articles/OddSpot/2009/11/01/Jade_Buddha_unveiled_in_Perth_
388997.html 
 
Bức tượng gồm 5 khối nặng 3,9 tấn, chiều cao từ tòa sen đến đỉnh hào quang là 2m54 chứ 
không phải nặng 4,5 tấn, cao 4m, chưa thể khẳng định là tượng Phật ngọc lớn nhất thế 
giới. 

 
http://www.thamtutuluonggia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12
7:tng-pht-ngc-c-bo-him-5-triu-usd&catid=14:van-hoa-nghe-thuat&Itemid=53 
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Bức tượng gồm 5 khối, töôïng khoâng phaûi laø toøan bích, coù theå chia ra laø: 
1. Ñaàu 
2. Hai tay 
3. Thaân 
4. Chaân 

Raùp 4 thöù treân laïi, treùt nhöõng laèn nöùt rain ñöôïc daáu baèng thöù resin hay seal ñaëc 
bieät, cho maøu vaø ñaùnh boùng. 

5. Toøa sen 
(Pram Nguyeãn chuù thích) 
 

 
 

 Xem ra pho töôïng naày ñaõ ñöôïc ñem ra mua baûo hieåm vôùi giaù-trò cao hôn gaáp maáy 

laàn giaù trò  thaät söï cuûa töôïng. 
 

Ngoïc pheá thaûi: 18.000 kg – 3.900 kg = 14,100 kg vuïn  

 Trong ñoù coù töôïng Quaùn AÂm vaø töôïng Thích-Ca taëng Hoøang gia Thaùi-Lan. Phaàn coøn laïi 
Nghieàn laøm töôïng baùn !!!! Hoaëc laáy töø taûng ñaù khaùc. 
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http://www.jadebuddha.org.au/docs/jade-buddha-brochure-en.pdf 

Làm thế nào để mua tượng Phật Ngọc?  
Lúc đầu chúng tôi cung cấp những pho tượng Phật khắc từ những mảnh ngọc cắt ra từ Polar 
Pride, nhưng bây giờ những pho tượng Phật ấy không còn nữa – vì đã được thỉnh hết. Vì vậy, 
do nhu cầu cần nhiều tượng Phật, chúng tôi đang tìm nguồn cung ứng một tảng ngọc mới chất 
lượng cao từ đó có thể khắc những tượng Phật lớn kích thước bằng cỡ pho tương Phật cung hiến 
cho Quốc Vương và các pho tượng nhỏ. Các tượng Phật này cũng sẽ được khắc bởi nhóm người 
đã khắc Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới. Nếu bạn muốn ghi danh thỉnh tượng Phật xin vui 
lòng gửi email đến info@stupa.org.au 
 
Số tiền thu được từ bán các sản phẩm ngọc của Polar Pride đi về đâu?  
Tất cả tiền thu vào từ việc thỉnh ngọc được khắc từ các mảnh rời của Polar Pride được chi vào 
các phí tổn của các cuộc triển lãm vòng quanh thế giới của Phật Ngọc cho Hoà Bình Thế Giới và 
công cuộc xây dựng Đại-Bảo-Tháp Từ-Bi. Đại-Bảo-Tháp Từ Bi cũng là trạm dừng cuối cùng của 
Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới. Tổ chức Đại-Bảo-Tháp là một chi nhánh của Hội Bảo Tồn 
Truyền thống Phật Giáo Đại Thừa (FPMT), một tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận tại California. 
 
http://www.jadebuddha.org.au/docs/Chu-y.pdf 
 
 

 

 

 



10 

 

GHI CHUÙ CUÛA PRAM NGUYEÃN 
 

Taát caû chi phieáu ñeå thænh töôïng Ngoïc Phaät  veà caùc Chuøa ñeàu do Chuøa ñaûm nhaän, khoâng 
phaûi “các phí tổn của các cuộc triển lãm vòng quanh thế giới của Phật Ngọc cho Hoà Bình Thế 
Giới”.  

Trung bình moãi laàn thænh töôïng, Chuøa phaûi xuaát ra $15,000 US ñeán $35,000 US (loä trình 
xa hay gaàn) chôù khoâng phaûi do Toå Chöùc Ñaïi Baûo Thaùp hay Ian Green ñaûm traùch. Ñieàu naày 
hoøan-toøan khoâng ñuùng vôùi söï thaät ñaõ ñöôïc rao truyeàn bôûi Toå Chöùc Ñaïi Baûo Thaùp. 

Toå Chöùc Ñaïi Baûo Thaùp ñoäc-quyeàn (monopoly) trong vieäc kinh-doanh caùc saûn-phaåm 
baèng “ngoïc” noùi chung keå caû Jadetie, chôù khoâng phaûi chæ rieâng loïai ngoïc meàm (nephrite). Xem 
“contract” giöõa chuøa vaø Toå Chöùc Ñaïi Baûo Thaùp hay Ian Green ñaûm traùch.  
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TÖÔÏNG QUAÙN AÂM 
 

 

 
 
 Tượng Phật ngọc Quaùn AÂÂm nặng gần 300 kg 
 

“Ngọc Quan Âm cho tình thương nhân loại” có chiều cao 1,15m, nặng 215kg (không kể 
bệ tượng), được làm bằng khối ngọc thạch nặng 18 tấn.” 
 
http://daitangkinhvietnam.net/tin-tuc-phat-giao/phat-giao-vn-quoc-noi/289... 
 

Việt Nam mua tượng Phật ngọc Quan Âm 
 
“Tin của báo Dân Trí cho biết, pho tượng Phật bà Quan Âm được làm từ khối ngọc xanh 
quý giá tìm thấy ở Canada, đã dùng để chế tác tượng “Phật ngọc hòa bình thế giới” (từng 
tuần du sang Việt Nam hồi đầu năm 2009) đã cập cảng Ðà Nẵng. Tuy nhiên chưa thấy 
báo chí cho biết chi phí mua pho tượng này là bao nhiêu.” 
   

 http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=107151&z= 1 of 2 
 
 Töôïng Quaùn AÂm naày chæ baèng 1/2  chieàu cao vaø 1/10 troïng-löôïng cuûa töông Thích-Ca 
(Jade Buddha) vaø ñöôïc taïc töø phaàn thöøa cuûa Jade Buddha; vì vaäy, chuùng ta coù theå öôùc ñònh 
giaù-trò cuûa töôïng khoûang 1/7 giaù-trò cuûa töông Thích-Ca (Jade Buddha).    

$ 215.000 US hoaëc ít hôn 
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Chế tác tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới 
  15/01/2010 16:29:00 Việt Chiến  

 

 

Công ty đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc Việt có trụ sở tại Hà Nội cho biết, ngày 18.1, tại nhà 
máy của công ty ở Cẩm Giàng, Hải Dương sẽ tiến hành đại lễ khởi công chế tác pho tượng Phật 
tổ Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc bích Jadeite lớn nhất thế giới. 

Dự kiến pho tượng Phật ngọc này khi hoàn thành sẽ nặng 16 tấn, cao 3m, có chiều ngang là 2m 
và chiều dày là 1m; bệ đế nặng tới 9 tấn, cao 60 cm, mỗi chiều 2,1m. Để chuẩn bị làm pho tượng 
này, Công ty Thần Châu Ngọc Việt đã nhập khối ngọc bích Jadeite nặng 35 tấn từ Myanmar. 
Một nhóm chuyên gia Trung Quốc được thuê để chế tác pho tượng khổng lồ này, dự kiến trong 
khoảng 2-3 năm. 

Nguồn: thanhnien.com.vn 

http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/3754-Che-tac-tuong-Phat-ngoc-lon-
nhat-the-gioi.html 

 
 

35 taán x 1000 (kg/taán) x $50/kg (thôøi giaù naêm 2004) =  $ 1,750,000 (khoái ngoïc) 
 

 
Caên cöù vaøo nguoàn tin ñaêng taûi ñoù ñaây ñeå kieåm chöùng: 
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Nghệ nhân Đào Trọng Cường cho biết, ông đã tiếp cận khối ngọc bích này từ 3 
năm trước trong cuộc đấu giá ngọc quốc tế ở Myanmar nhưng phải tới tháng 10 
năm nay mới thỏa thuận xong về giá cả để vận chuyển về VN. 
 
Theo tiết lộ, nó có giá tới 1,45 triệu USD. Ông Cường cũng hy vọng, pho tượng 
sẽ góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, đất nước con người VN ra thế giới, nâng 
cao vị thế của giới ngọc học VN trong cộng đồng ngọc học quốc tế. 

 
http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/3809-Viet-Nam-

co... 
 
 

Đại gia người Trung Quốc này đã mua khối ngọc với ý định bán kiếm lời, nhưng 
gặp đúng thời điểm kinh tế thế giới suy thoái, nên suốt 3 năm trời chưa bán được 
cho ai. Nếu xẻ khối ngọc trị giá gần 60 tỉ đồng này làm trang sức không những 
khó có lãi, mà có thể còn trắng tay. 
 
Người sở hữu khối ngọc này đã không dám "đánh bạc", nên vẫn để khối ngọc 
nguyên vẹn như vậy. Mục đích sở hữu khối ngọc này của ông Cường khôngphải 
để làm trang sức, mà để tạc tượng, nên ông mới dám chi ra số tiền rất lớn để mua. 
 
Sau tổng cộng 16 lần đi về thương thuyết, trả giá, ông Cường đã mua được khối 
ngọc của đại gia người Trung Quốc. Số tiền ông Cường bỏ ra mua khối ngọc là 
bao nhiêu, thì chỉ có ông Cường và đại gia bán ngọc người Trung Quốc kia biết 
rõ. 
 
Chỉ biết rằng, để có đủ tiền mua khối ngọc bích khổng lồ này, ông Cường đã phải 
bán gấp một ngôi nhà lớn ở cạnh Hồ Tây, chấp nhận lỗ mất nửa triệu USD so 
với giá thực. 
 

[Neáu $1 US = 14.500 VND (3 naêm veà tröôùc, 2006) 
 
  60.000.000.000 VND / 14.500 = $ 4.137.931 US] 
 
 
… Nghệ nhân Đào Trọng Cường cho biết, ông sẽ cưa đôi khối ngọc bích này 
thành hai miếng, một miếng nặng 20 tấn, một miếng nặng 15 tấn. Miếng 20 tấn sẽ 
tạc Đức Phật nặng chừng 15 tấn, miếng còn lại sẽ tạc Đức tổ Hùng Vương nặng 
7-8 tấn. 
 
… Ông Cường cho biết, đã mua viên ngọc với giá 1.450.000 USD. “Vậy ông đã 
mua rẻ hơn khi viên Jade được mua tại phiên đấu giá ở Myanmar?”. Thấy tôi thắc 
mắc, ông giải thích: “Đó là rủi ro của người chơi ngọc bích. Có khi mua ngọc về 
chỉ để ngắm và mất hàng đống tiền vì nó không đạt mục đích ban đầu”. 
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… Chủ nhân viên ngọc cho biết thêm: Cty Thần Châu Ngọc Việt sẽ cử chuyên gia 
tạc tượng bằng ngọc bích sang đất Phật Ấn Độ và Lumbini (Nepan) để tham khảo 
các pho tượng Phật - nơi được coi là nguyên mẫu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
trước khi đưa ra phương án cuối cùng về hình thái pho tượng Phật sẽ được tạc từ 
viên ngọc này. 
 
Sau khi có nguyên mẫu, các nghệ nhân tạc tượng hàng đầu thế giới được thuê từ 
Trung Quốc sẽ làm việc trong 2 - 3 năm. Tổng kinh phí để hoàn thành bức tượng, 
theo ông Cường là khoảng 800 ngàn USD. Dự kiến, đầu năm 2010, Cty sẽ đưa ra 
kết luận cuối cùng về việc chọn bức ảnh nào để đúc tượng Phật. 
 
http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=4257 

 
http://www.thuvienhoasen.org/vienngocnang35tan.htm 

 
Việc này khá tốn kém tiền bạc. Ông có thể tiết lộ chi phí thuê khoảng 50 thợ nước 
ngoài sang ăn ở và làm việc ở Việt Nam mấy năm liền?  
 
Ước lượng chi phí khoảng trên dưới 1 triệu USD. 
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      http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/3822-Tuong-Phat-... 
... Cuong first saw the block three years ago at an international jade auction in 
Myanmar and in October 2009 moved to bring it to Vietnam at a cost of $1.45 

million. 
  
    http://www.lookatvietnam.com/2009/10/vietnam-set-for-worlds-biggest-j... 
… Dao Trong Cuong, the owner of a Vietnamese gem mine, purchased the 35-ton 
stone in Myanmar last year for $2 million and imported it to Vietnam in October. 
By the time a team of 50 artists and sculptors finishes chipping away at it, the 
finished Buddha is expected to weigh nearly 20 tons. 

 
http://www.artdaily.org/index.asp?int_sec=11&int_new=35720&int_modo=1 

 
Có ý kiến cho rằng, so với kích thước hơi nhỏ của bức phác thảo được đặt trên 
viên ngọc, khi hoàn thành, bức tượng sẽ khó đạt được 16 tấn. Vậy đó có phải là 
kích thước chuẩn? 
 
Phác thảo này chỉ là hình mẫu chứ chưa phải chuẩn. Khối đá cao 3m, chiều ngang 
2m, hơn nữa thời gian chưa cho phép mình tính toán kỹ về kích thước chuẩn của 
bức tượng. Hiện, các nghệ nhân đã bắt tay vào làm nhưng riêng việc mài vỏ cũng 
mất mấy tháng, rồi tính toán để cắt thế nào cho đúng cũng phải một tháng mới 
xong. Tôi hy vọng, khi hoàn thành tác phẩm nặng khoảng từ 16 đến xấp xỉ 20 tấn. 

 
Ông dự định làm gì với số ngọc thừa ra khi làm tượng? Ông sẽ phải bảo vệ thế 
nào để khối ngọc không bị xâm phạm? 
 
Tôi sẽ không bỏ đi cái gì, những mảnh ngọc vụn sẽ được dùng làm những bức 
tượng phật nhỏ. Chúng tôi chỉ bảo vệ để không ai đến làm phiền trong lúc làm 
việc thôi, chứ khối ngọc nặng 35 tấn thì phải hai cần cẩu mới nhấc được. Khi đục 
đẽo xuất hiện các mảnh vỡ thì sẽ có bốn máy camera quay suốt ngày đêm. Tuy 
nhiên, tôi tin người làm ngọc không ai gian dối. 
 
Sau khi hoàn thành, ông có định “rước” pho tượng đi một số nơi trên thế giới 
(như một ông người Úc đã làm với bức tượng Phật ngọc của mình) hoặc các địa 
phương trên cả nước để Phật tử có điều kiện tận mắt nhìn và chiêm bái? 

 
Khi hoàn thiện, việc đầu tiên tôi làm là mang bức tượng quý đi khắp Bắc-Trung-
Nam để người dân cả nước được chiêm bái. Tôi biết, nhiều Phật tử không được 
chiêm bái bức tượng bằng ngọc thạch nặng 18 tấn [ñaùnh maùy sai chaêng?] hồi đầu 
năm 2009 đã khóc. Nếu có điều kiện, tôi cũng muốn chia sẻ với Phật tử thế giới 
tác phẩm của mình. 
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Làm ra bức tượng Phật ngọc lớn vào hàng nhất thế giới rồi, ông còn mơ ước gì nữa 
không? 

 
Tieân ñoùan  

RÖÔÙC HOÏA VAØO THAÂN, KHOÂNG NHÖÕNG  

CHO NGHEÄ NHAÂN MAØ CHO CAÛ QUOÁC GIA 
 

 
Tôi mong muốn, khi hoàn thành, bức tượng sẽ được đặt ở một nơi xứng 

đáng. Tôi cũng mơ xây một ngôi chùa bằng ngọc nhưng cái này chắc mình không 
làm được mà cần mọi người chung sức. 
  

http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/3822-Tuong-Phat-... 
 

Toång-coäng soá tieàn phaûi chi ra ñeå hoøan-taát töôïng Phaät:  
  

$ 2.000.000 (khoái ngoïc) + $ 1.000.000 (coâng) = $ 3.000.000 US  
 
 
 
 
 
 
 

--- HEÁT --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


