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Lá Th� th� nh�t v� Ngày Hi�p K	 L
ch ��i T S� 
(t�c Ngày V� Ngu�n l�n th� 5, t ch�c t�i Âu Châu) 

Nam Mô B�n S� Thich Ca Mâu Ni Ph�t 

Kính b�ch ch� Tôn ��c T�ng Ni 

Kính g�i các Chùa, các T� Vi�n, 

 quý bà con Ph	t t
 g�n xa, Ban H��ng Dn và các Gia �ình Ph	t t
 trong vùng Âu châu. 

Kính th�a li�t quý v�. 

Mùa Vu Lan ch�a qua h�n trên vùng ��t Âu Châu, thì ngày ��i Gi�i �àn và Hi�p K	 Ch� T (t�c Ngày 

V� Ngu�n 5) l�i ló d�ng. Ch� còn hai tu�n l� n�a là “Mùa” Hi�p K� b�t ��u. T�m g�i là “mùa” vì n�m nay c�ng 
kéo dài luôn ba b�n ngày và th� hi�n luôn ba b�n Ph	t s� quan tr�ng : 

1/- ��i Gi�i �àn Qu�ng ��c. 

2/- H�i th�o v� ch� v
 T S� : B� Tát Qu�ng ��c và c� Hòa Th��ng Thích Thi�n Minh. 

3/- H�i th�o v� Sinh Ho�t T�ng Ni Vi�t Nam t�i H�i Ngo�i. 

4/- Hi�p K	 L
ch ��i T S�. 

V� ��i Gi�i �àn Qu�ng ��c : cách �ây h�n 20 n�m c�ng vào mùa hè, n�m 1990, ��i Gi�i �àn Âu Châu 
l�n th� nh�t mang danh hi�u T S� Li�u Quán, c�ng t� ch�c t�i chùa Thi�n Minh (Lyon - Pháp Qu�c) trong d�p 
L� Khánh Thành Chùa này vào nh�ng ngày 4 ��n 7/5/1990.  

Trong nh�ng gi�i t
 th� T� Kheo gi�i lúc �ó, ngày nay nhi�u v� �ã tr� thành Th��ng T�a, Ni S� và �ang 
nh	n lãnh trách nhi�m ho ng pháp t�i h!i ngo�i. Bây gi" sau 20 n�m, m#t ��i Gi�i �àn th� 2 v�i danh hi�u B� 
Tát Qu�ng ��c c�ng theo �u�i m#t m$c �ích mà ch� T� �ã v�ch ra là truy�n trao gi�i pháp và trách nhi�m cho 
m#t v� T�ng S%, �� tr� thành S� Gi! Nh� Lai ti�p n�i trong th"i hi�n ��i. 

��n gi" này, Ban T� Ch�c ��i Gi�i �àn cho bi�t có vào kho!ng 25 gi�i t�, trong �ó có 16 gi�i t� c�u th� 
c� túc gi�i. Trong s� này có b�n n�m ng�"i ngo�i qu�c. Ngoài ra còn có Gi�i �àn cho th� t�i gia B� Tát Gi�i. 

C�ng xin nh�c l�i : H#i �&ng Th	p S� ���c Giáo H#i Âu Châu, c�ng là Ban T� Ch�c, �ã cung th�nh và loan 
báo tr��c �ây, g&m ch� Tôn Tr��ng Lão t' nhi�u Châu l$c khác nhau : 

 �àn ��u : Hòa Th��ng Thích Th�ng Hoan (Hoa K�) 

 Y�t Ma : Hòa Th��ng Thích Nh� Hu� (Úc Châu) 

 Giáo Th� 1 : Hòa Th��ng Thích Minh Tâm (Âu Châu) 

  Giáo Th� 2 : Hòa Th��ng Thích B�o L�c (Úc Châu) 

Hàng Th�t Ch�ng c�ng �ã ���c Cung th�nh ��y �( ch� Tôn ��c T�ng Già hi�n �ang hành ho�t nhi�u n)i � 
h!i ngo�i. Và trên h�t còn có m#t H�i ��ng Ch�ng Minh v�i s� thành tâm cung th�nh c(a Ban T� Ch�c : 	�i Lão 

Hòa Th��ng Thích Tâm Châu, 	�i Lão Hòa Th��ng Thích Ch
n 	i�n, 	�i Lão Hòa Th��ng Thích Hành 

	�o (v�a m�i viên t	ch), Hòa Th��ng Thích Nguyên Lai, Hòa Th��ng Thích Ch
n Thành… Các Ngài �ã hoan 
h* h�a kh!. Nh�ng vì tu�i cao, s�c y�u di chuy�n khó kh�n, ch�a bi�t ��n phút chót, các Ngài có th� ch�n tích 
quang lâm ��i Gi�i �àn �� ban b� pháp nh(, khuy�n t�n h	u lai. ���c nh� th�, thì qu! là ��i ph��c ��c cho hàng 
gi�i t
 xu�t gia c�ng nh� t�i gia. 

Song song v�i ��i Gi�i �àn Qu!ng ��c vào các ngày 8 và 9/9/2011, còn có các bu�i H�i th�o v� S� m�nh 
và sinh ho�t c�a T�ng Ni Vi�t Nam hi�n nay � H�i Ngo�i. 



Kính mong Ch� Tôn ��c T�ng Già Nh� B# � kh�p n)i h!i ngo�i hi�n nay, dành chút th"i gian v� d� ��i 
Gi�i �àn, ch�ng minh, c�u nguy�n c�ng nh� khuy�n t�n hàng h	u b�i ���c v�ng tâm b�n chí trên con ��"ng ti�n 
tu, ��o nghi�p, báo Ph	t ân ��c và l�i l�c qu�n sanh. Nh�t là các gi�i t
 ngày x�a (
�i Gi�i 
àn th� nht) gi" �ây 
có d�p tr� v� �� t��ng nh� l�i ngày nào ch	p ch�ng b��c vào ��o nghi�p n)i �ây, ti�p nh	n n�ng l�c thiêng liêng 
c(a Gi�i �àn và gi" này �ã chánh th�c tr� thành m#t v� Nh� Lai s� gi! trên ��"ng ph$c v$ Chánh Pháp. 

Theo thông báo c(a Ban T� Ch�c, xin nh�c l�i ch� Tôn ��c và các phái �oàn t' các Châu l$c khác v� tham 
d� có th� theo 3 ngã : 

Qua ��"ng Th�y S� (xu�ng phi tr��ng Zurich) xin liên l�c v�i chùa Trí Th� (Schulhausstr 28, 3052 

Zollikofen, Berne, Switzerland. Tel : 0041 31 911 9466). 

Qua ��"ng Paris (xu�ng phi tr��ng Charles de Gaulle) xin liên l�c v�i chùa Khánh Anh (14 Ave Henri 

Barbusse, 92220 Bagneux, France. Tel : 0033 1 46 55 84 44). 

Tr�c ti�p ��n Lyon (xu�ng phi tr��ng Lyon) xin liên l�c v�i chùa Thi�n Minh (51 Rue Cuzieu 69110 

Sainte Foy Les Lyon, France. Tel : 0033 4 78 59 71 47). 

Ch� Tôn ��c và các phái �oàn v� Lyon b ng ��"ng xe l�a hay xe ca, xe nhà, xin liên l�c tr��c v�i ban V	n 
Chuy�n, Ti�p Tân c(a chùa Thi�n Minh nh� thông báo tr��c �ây �� ti�n vi�c �ón ti�p và s�p x�p ch+ n)i ngh� l�i. 

Ch� Tôn ��c T�ng Ni ngh� t�i khách s�n (Ban T� Ch�c cúng d��ng), Ch� gi�i t
 xu�t gia � t�i chùa Thi�n 
Minh. 

Sau ��i Gi�i �àn, hai ngày : 10 và 11/09/2011 là L� Hi�p K	 Ch� T. Ngày 10/09/2011 là Ngày Thuy�t 
trình và H�i th�o v� 2 �� tài chính B� Tát Qu�ng ��c và c� Hòa Th��ng Thích Thi�n Minh. 

T�t c! thính chúng, xu�t gia c�ng nh� t�i gia ��u ���c th�nh c�u tham d� �ông �( �� am t�"ng th�u �áo các 
t�m g�)ng hy sinh cao c! cho ��o Pháp c(a quý Ngài trong th"i k� Ph	t Pháp lâm nguy. 

��n ngày ch� nh�t 11/09/2011 là L� Hi�p K	 L
ch ��i T S� chính th�c ���c di�n ra (có tr��ng trình 
riêng) v�i các ti�t m$c nghi l� truy�n th�ng c(a thi�n môn. 

V� bu�i l� này, Ph	t t
 kh�p n)i ���c kêu g�i v� tham d� càng �ông càng ���c hoan nghinh. Nh�t là � Âu 
Châu và trong n��c Pháp, vùng Rhônes Alpes c�ng nh� bà con Ph	t t
 � các n��c lân c	n nh� Th$y S%, ��c, B�, 
Hòa Lan, Anh Qu�c…  

V�i các phái �oàn ��n t' xa, nên gi� ch+ tr��c � khách s�n, vì chùa Thi�n Minh còn qúa h,p ch� dành cho 
gi�i t
 xu�t gia. V� chi phí khách s�n, các phái �oàn hay cá nhân Ph	t t
 ��u ph!i t� túc. Giá bi�u 45 euro, phòng 
�ôi m+i �êm. Xin liên l�c v�i Ban T� Ch�c càng s�m càng t�t, qua email : hiepkychuto2011@gmail.com. Tin 
m�i nh�t cho bi�t 2 khách s�n mà Ban T� Ch�c gi� tr��c �ã g�n h�t ch+. Hi�n t�i chùa Thi�n Minh �ang liên l�c 
�� gi� thêm m#t khách s�n n�a. 

V	y kính xin thông báo ��n ch� Tôn ��c và bà con Ph	t t
 xa g�n ���c bi�t. M$c sau cùng là ph�n cúng 
d�"ng ��i Gi�i �àn và Hi�p K� Ch� T� n�m nay (2011), tr��c h�t t' các Chùa và sau là ch� Ph	t t
. 

Chùa Viên Giác (
�c) 500�, Chùa B�o Quang (
�c) 1.000�, Chùa Linh Th�u (
�c) 500�, Chùa Viên 
��c (
�c) 500�, Chùa Ph�t Hu� (
�c) 1.000�, Chùa Ph B�o (
�c) 500�, Chùa V�n H�nh (Hòa Lan) 500�, 
Chùa Trí Th� (Th�y S�) 1.000�, Chùa Trúc Lâm (Th�y 
i�n) 500�, Chùa T  �àm (Anh qu�c) 1.000£, Chùa 
Qu�ng H��ng (
an M�ch) 500�, Chùa V�n H�nh (
an M�ch) 500�, Chùa �ôn H�u (Na Uy) 500�, Chùa Tam 
B�o (Na Uy) 500�, Chùa Quan Âm (Canada) 500Ca, Chùa Ph�t Quang (Th�y 
i�n) 500�, Chùa Linh Phong 
(Th�y S�) 200Fs, Chùa Tu� Giác (B�) 500�, Chùa Liên Hoa (Pháp) 500�, Chùa Ph Hi�n (Pháp) 500�, Chùa 
V�n H�nh (Pháp) 500�, Chùa Ph�t Quang (Pháp) 500�, Chùa Khánh Anh (Paris) 1.000�,… (còn ti�p) 

Ph�n tin t�c còn l�i s- ���c c	p nh�t trong lá th� s� 2 g�i ��n quý v� tr��c ngày Khai M�c ��i Gi�i �àn. 

Kính chúc v�n s� an lành. 

Bagneux, ngày 24/08/2011 

 

 

 

Hòa Th��ng Thích Minh Tâm 

Ch( T�ch H#i �&ng �i�u Hành Giáo H#i Ph	t Giáo Vi�t Nam Th�ng Nh�t Âu Châu 

Tr��ng Ban �i�u H�p T�ng Ni Vi�t Nam h!i ngo�i 

14 Av Henri Barbusse. 92220 Bagneux (FRANCE) Tél : 01 46 55 84 44. Fax : 01 47 35 59 08. E-mail : khanhanh@free.fr 


