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Khóa An CÜ Ki‰t ñông lÀn thÙ 3 cûa Giáo H¶i 
PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt Âu Châu 

tåi chùa Khánh Anh Evry, Pháp QuÓc 
tØ ngày 4 Ç‰n ngày 10 tháng 1 næm 2016. 

Khi còn sanh tiŠn, cÓ Hòa ThÜ®ng 
Chû TÎch Thích Minh Tâm có tâm 
nguyŒn là m‡i næm Giáo H¶i së th¿c 
hiŒn m¶t Khóa Tu H†c PhÆt Pháp Âu 
Châu cho Giáo H¶i, lÒng vào Çó là 
Khóa An CÜ Ki‰t Hå trong 10 ngày 
cho chÜ Tæng Ni. Ngoài ra Ngài 
cÛng mong mõi r¢ng Giáo H¶i cÛng 
nên có Khóa Tu An CÜ Ki‰t ñông 
trong m¶t tuÀn lÍ n»a; nên lÀn ÇÀu 
tiên Giáo H¶i Çã t° chÙc An CÜ Ki‰t 
ñông tåi chùa Linh ThÙu ª Berlin, 
ñÙc QuÓc vào ÇÀu næm DÜÖng LÎch 
2015 và næm nay, ÇÀu næm DÜÖng 
LÎch 2016 Giáo H¶i cÛng Çã t° chÙc 
Khóa Tu An CÜ Ki‰t ñông lÀn thÙ 3 
tåi chùa Khánh Anh Evry, Pháp QuÓc 
tØ ngày 4 Ç‰n ngày 10 tháng 1 næm 
2016 trong vòng m¶t tuÀn lÍ. Có gÀn 
60 chÜ Tæng Ni trong nÜ§c Pháp và 
các nÜ§c tåi Âu Châu vân tÆp vŠ Çây 
cùng v§i 70 PhÆt Tº tåi gia Ç‹ ki‰t 
gi§i và tu tÆp nhÜ nh»ng ñåo Tràng 
xa xÜa t¿ thÜª nào. 

Sau khi ki‰t gi§i An CÜ Ki‰t ñông 
vào ngày 5 tháng 1 næm 2016, m‡i 
ngày chÜ Tæng Ni và PhÆt tº ÇŠu 
hành trì Công Phu Khuya, trì tøng 
ThÀn Chú Thû Læng Nghiêm, qúa 
ÇÜ©ng, kinh hành nhiÍu PhÆt vào 
bu°i trÜa và m‡i ngày 3 th©i vào 
bu°i sáng, chiŠu và tÓi Çã cùng nhau 
trì tøng b¶ Kinh ñåi Bát Ni‰t Bàn. 
ñây là m¶t b¶ Kinh ñåi ThØa quan 
tr†ng và mang nhiŠu š nghïa cao cä 
qua nhiŠu sº tích cùng nh»ng thí dø, 
mà ñÙc PhÆt Çã truyŠn Çåt qua kim 
ngôn cûa Ngài Ç‹ lÜu låi ngàn sau. 
Toàn Kinh có 2 quy‹n; m‡i quy‹n 
dày Ç¶ 800 trang. Næm nay m§i chÌ 
trì tøng h‰t ÇÜ®c quy‹n 1 và qua m¶t 
phÀn cûa quy‹n 2. PhÀn còn låi së trì 
tøng vào mùa An CÜ Ki‰t ñông cûa 
næm 2017 cÛng tåi chùa Khánh Anh 
Evry, Pháp QuÓc. 

Vào ngày 8 tháng 1 næm 2016 chÜ 
Tæng Ni Çã tøng gi§i BÓ Tát cho cä 
hai gi§i xuÃt gia và tåi gia (Tæng, Ni 

tøng riêng) và tøng gi§i BÒ Tát cho 
PhÆt tº tåi gia m¶t cách nghiêm mÆt. 
Theo luÆt TÙ PhÀn, ñÙc PhÆt dåy 
r¢ng : CÙ m‡i tháng chÜ Tæng Ni phäi 
tøng gi§i BÓ Tát 2 lÀn vào ngày mÒng 
m¶t và ngày r¢m, dÀu cho bÃt cÙ ª nÖi 
Çâu và n¢m ª vào hoàn cänh nào; 
nhÜng ª ngoåi quÓc ngày nay, chÌ trØ 
nh»ng ñåo Tràng nào có tØ 4 vÎ Tÿ 
Kheo hay Tÿ Kheo Ni trª lên thì m§i 

có th‹ th¿c hiŒn ÇÜ®c nghi lÍ BÓ Tát 
tøng gi§i nÀy. N‰u chÌ có m¶t Ç‰n 3 vÎ 
thì chÜ Tæng Ni thÜ©ng th¿c hiŒn tâm 
niŒm an cÜ, tøng gi§i tåi trú xÙ cûa 
mình hay hành trì gi§i luÆt theo ÇiŠu 
kiŒn và hoàn cänh sª tåi cho phép mà 
thôi. Do vÆy viŒc An CÜ Ki‰t ñông 
hay Ki‰t Hå là cÖ h¶i Ç‹ chÜ Tæng Ni 
câu h¶i vŠ m¶t trø xÙ nhÃt ÇÎnh Ç‹ 
th¿c hiŒn nghi lÍ nÀy. Ngoài ra Çây 
cÛng là cÖ h¶i Ç‹ cho Qúy PhÆt Tº 
tåi gia tùng hå v§i chÜ Tæng Ni, 
nh¢m gieo duyên lành cho cái nhân 
có th‹ xuÃt gia trong mai hÆu. 

Vào sáng ngày 10 tháng 1 næm 
2016 tÃt cä chÜ Tæng Ni ÇŠu làm lÍ 
T¿ TÙ theo Çúng tinh thÀn cûa luÆt 
tång. M¥c dÀu m‡i næm chÜ Tæng Ni 
chÌ th† lãnh m¶t tu°i hå sau tam 
nguyŒt an cÜ và cºu tuÀn cÃm túc; 
nhÜng nghi lÍ ThiŠn Môn cÀn phäi 
truyŠn thØa m¶t cách nghiêm mÆt, 
quy cÛ; nên viŒc làm lÍ T¿ TÙ vÅn 
cÀn thi‰t Ç‹ cho Tæng Gìa có cÖ h¶i 
hành trì. 

DÀu cho ngày nay cÓ Hòa ThÜ®ng 
Thích Minh Tâm không còn thÜ©ng 
xuyên tham d¿ nh»ng PhÆt s¿ quan 
tr†ng cûa Giáo H¶i n»a; nhÜng 
nh»ng gì Ngài Ü§c nguyŒn, chÜ tôn 
ÇÙc trong Giáo H¶i Âu Châu ÇŠu 
ÇÒng thuÆn th‹ hiŒn tinh thÀn : "Tôn 
SÜ tr†ng ñåo"; "UÓng nÜ§c nh§ ngÜ©i 
Çào gi‰ng"; "ˆn qûa nh§ kÈ trÒng 
cây". Cho nên hình änh cûa Ngài vÅn 
còn lÜu låi mãi mãi trong tâm khäm 
cûa chÜ Tæng Ni cÛng nhÜ Qúy PhÆt 
Tº, không phäi chÌ riêng tåi Âu Châu 
mà còn hiŒn h»u kh¡p nÖi trên th‰ 
gi§i n»a. 

DÀu làm bÃt cÙ viŒc gì hay ª vào 
bÃt cÙ Çiå vÎ nào ª trong ñåo, thì con 
ÇÜ©ng tu tÆp chuy‹n hoá và th¿c 
hành gi§i luÆt vÅn là nh»ng ÇiŠu cæn 

bän nhÃt cûa ngÜ©i xuÃt gia. N‰u 
ngÜ©i xuÃt gia xa r©i cu¶c sÓng thanh 
tÎnh, không nÜÖng t¿a vào gi§i luÆt 
Ç‹ tu hành, thì PhÆt Pháp không 
mong gì khªi s¡c ÇÜ®c. 

ñÀu næm DÜÖng LÎch 2017 Giáo 
H¶i cÛng së t° chÙc Khóa Tu An CÜ 
Ki‰t ñông tåi chùa Khánh Anh Evry, 
xin cung thÌnh chÜ Tôn ñÙc Tæng Ni 
không phân biŒt Tông Phái hay Giáo 
H¶i và toàn th‹ PhÆt Tº trong cÛng 
nhÜ ngoài Âu Châu vŠ chùa Khánh 
Anh Ç‹ cùng nhau ki‰t gi§i An CÜ 
Ki‰t ñông lÀn thÙ 3. Công ÇÙc Ãy thÆt 
là vô lÜ®ng vô biên, khó có th‹ nghï 
bàn ÇÜ®c. 

Thích NhÜ ñi‹n 


