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Khánh Anh
Lá thѭ thӭ ba kӃt thúc Ngày HiӋp Kӷ Lӏch Ĉҥi Tә Sѭ
(tӭc Ngày VӅ Nguӗn lҫn thӭ 5, tә chӭc tҥi Âu Châu)
Nam Mô B͝n S˱ Thich Ca Mâu Ni Ph̵t
Kính bҥch chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni
Kính gӣi các Chùa, các Tӵ ViӋn,
quý bà con Phұt tӱ gҫn xa, Ban Hѭӟng Dүn và các Gia Ĉình Phұt tӱ trong vùng Âu châu.

Kính thѭa liӋt quý vӏ.
Hôm nay, lá thѭ thӭ ba, gӣi ÿӃn Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và bà con Phұt tӱ xa gҫn, không ngoài mөc
ÿích : T͝ng k͇t thành qu̫ 4 ngày Ĉ̩i Giͣi Ĉàn Qu̫ng Ĉͱc và Hi͏p Kͻ L͓ch Ĉ̩i T͝ S˱ 2011.
Trѭӟc hӃt, nói vӅ Ĉҥi Giӟi Ĉàn trong 2 ngày 8 và 9/9/11. KǤ này có tánh cách "liên châu" vì lӁ
Hӝi Ĉӗng Thұp Sѭ (Tam S˱ Th̭t Chͱng) ÿӅu ÿѭӧc tuyӇn thӍnh tӯ các châu lөc khác nhau :
Ĉàn Ĉҫu : Hòa Th˱ͫng Thích Th̷ng Hoan (MͿ châu)
YӃt Ma : Hòa Th˱ͫng Thích Nh˱ Hu͏ (Úc châu)
Giáo Thӑ 1 : Hòa Th˱ͫng Thích Minh Tâm (Âu châu)
Giáo Thӑ 2 : Hòa Th˱ͫng Thích B̫o L̩c (Úc châu).
Trong hàng Tôn Chӭng Sѭ, có nhiӅu vӏ ÿӃn tӯ Úc châu, nhiӅu vӏ tӯ Hoa KǤ, nhiӅu vӏ tӯ Canada,
phҫn còn lҥi là Âu châu.
Và giӟi tӱ cӫa Ĉҥi Giӟi Ĉàn cǊng thӃ. Tҩt cҧ gӗm 25 : 15 vӏ giӟi tӱ TǤ Kheo, TǤ Kheo Ni, 6 vӏ thӑ
Thӭc Xoa và 4 vӏ thӑ Sa Di, Sa Di Ni.
Có 2 giӟi tӱ ÿӃn tӯ Úc châu, 3 giӟi tӱ ÿӃn tӯ Canada, còn lҥi là Âu châu. Tóm lҥi giӟi tӱ cǊng
"qu͙c t͇". Ĉã vұy lҥi có mӝt sӕ giӟi tӱ ngoҥi quӕc. Gӗm 4 vӏ thӑ Thӭc Xoa, và 3 vӏ thӑ TǤ Kheo giӟi.
Cho nên khҧo hҥch và truyӅn giӟi cǊng phҧi có nhӳng ÿoҥn sӱ dөng thêm 2 thӭ tiӃng : Anh ngӳ và Ĉӭc
ngӳ. ĈӃn Ĉàn Bӗ tát giӟi gӗm 2 hҥng xuҩt gia và tҥi gia. Chánh ĈiӋn chùa ThiӋn Minh không còn chӛ ÿӇ
giӟi tӱ lӉ lҥy. Bӣi lӁ TǤ kheo, TǤ kheo Ni thӑ Bӗ tát giӟi ÿã có 15 vӏ rӗi, cӝng thêm 78 giӟi tӱ thӑ tҥi gia
Bӗ tát giӟi nӳa, vӏ chi tҩt cҧ là 93 vӏ cho nên Chánh ĈiӋn chùa ThiӋn Minh không còn chӛ trӕng là ÿiӅu
không có gì ÿáng ngҥc nhiên.
Tóm lҥi, Ĉҥi Giӟi Ĉàn Quҧng Ĉӭc kǤ này là mӝt ÿiӇm son ÿáng ÿѭӧc tán thán, tӯ Ban KiӃn Ĉàn,
Hӝi Ĉӗng Thұp Sѭ cho ÿӃn hàng giӟi tӱ xuҩt gia lүn tҥi gia ai nҩy ÿӅu thành tâm cӕ gҳng, ÿem hӃt sӭc
mình ÿӇ tô bӗi cho Ĉҥo Tràng ÿѭӧc thanh tӏnh trang nghiêm, mһc dҫu ӣ hҧi ngoҥi còn rҩt nhiӅu hҥn chӃ.
Bѭӟc sang 2 ngày HiӋp Kӷ Lӏch Ĉҥi Tә Sѭ. Ngày thӭ nhӭt 10/9/11 có 2 buәi thuyӃt trình vӅ Bӗ tát
Quҧng Ĉӭc và Cӕ Hòa Thѭӧng Thích ThiӋn Minh. Cӭ sӧ rҵng ÿӅ tài khô khan, thính chúng thѭa thӟt,
buӗn ngӫ. Nào ngӡ 2 buәi thuyӃt trình và thҧo luұn rҩt sinh ÿӝng. Hӝi trѭӡng ÿông ÿҧo hӃt chӛ ngӗi.
Thҧo luұn sôi nәi ÿӃn mӭc chӫ tӑa phҧi lҳc linh, ÿánh chuông nhiӅu lҫn, ÿӇ kéo diӉn giҧ trӣ lҥi cho ÿúng
nhӏp kim ÿӗng hӗ. NhiӅu lúc Hӝi trѭӡng qúa cҧm kích xúc ÿӝng ÿӃn rѫi nѭӟc mҳt. Cҧ quý thҫy, các bұc

Trѭӣng lão cǊng không ngăn ÿѭӧc cҧm xúc dâng trào. Qua 2 buәi Hӝi thҧo, tҩt cҧ thính chúng ÿӅu cҧm
nhұn sâu sҳc, tâm linh rúng ÿӝng theo tӯng lӡi, tӯng biӃn cӕ ÿѭӧc lұp lҥi, kӇ lҥi, mһc dҫu ÿã ba bӕn thұp
niên trôi qua.
ĈӃn ngày chӫ nhӵt 11/9/2011, LӉ HiӋp Kӷ Lӏch Ĉҥi Tә Sѭ chính thӭc ÿѭӧc cӱ hành trang nghiêm
trӑng thӇ tҥi lӉ ÿài trѭӟc chùa ThiӋn Minh. Ĉi ÿҫu, mӝt ÿoàn rѭӟc Long vӏ Tә Sѭ và di ҧnh nhӏ vӏ Bӗ tát
Thích Quҧng Ĉӭc và Thích ThiӋn Minh ÿѭӧc diӉn ra rҩt trang nghiêm nhiӅu ҩn tѭӧng. TiӃp theo là 120
vӏ Tăng Ni và hàng ngàn Phұt tӱ diӉn hành. Suӕt 4 ngày Ĉҥi Hӝi HiӋp Kӷ, VӅ Nguӗn lҫn thӭ 5 ÿã ÿӇ lҥi
nhiӅu hình ҧnh, nhiӅu kӹ niӋm khó quên, nhҩt là hành trҥng cӫa LiӋt vӏ Tә Sѭ hy sinh cho Ĉҥo Pháp ÿã
âm thҫm khҳc ghi vào lòng ngѭӡi con Phұt...
Ngày nay, ÿҩt nѭӟc lâm nguy, ÿҥo pháp chao ÿҧo, hình ҧnh LӏӋt vӏ Tә Sѭ khiӃn cho ngѭӡi Phұt tӱ
không thӇ nào nhҳm mҳt xuôi tay cho sӕ phұn an bài... Tҩt cҧ phҧi nghƭ ÿӃn nên làm gì, ÿóng góp gì trѭӟc
tình thӃ an nguy cӫa Ĉҥo Pháp và Dân tӝc. Ĉó là cҧm tѭӣng sâu ÿұm nhҩt nәi bұt nhҩt ÿúc kӃt lҥi sau 4
ngày HiӋp Kӷ và Ĉҥi Giӟi Ĉàn Quҧng Ĉӭc năm nay tҥi chùa ThiӋn Minh (Lyon - Pháp qu͙c).
Bên cҥnh nhӳng thành ÿҥt ÿáng kӇ vӯa nêu trên chúng ta không thӇ không nói ÿӃn sӵ hӛ trӧ ÿҳc lӵc
cӫa Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng cӫa chùa ThiӋn Minh, cӫa ÿӗng bào Phұt tӱ toàn vùng Rhône-Alpes. Ĉһc
biӋt nhҩt là Ban Trai Soҥn hәn hӧp tӯ nhiӅu quӕc gia ÿӃn góp sӭc nhѭ Ĉan Mҥch, Hòa Lan, Ĉӭc quӕc,
Thөy Sƭ...
Bӕn ngày Ĉҥi LӉ trôi qua mà không có xҧy ra mӝt sӵ cӕ nào ÿáng tiӃc. Lҥi thêm thӡi tiӃt không
mѭa, không nóng quҧ là Phұt lӵc ÿӝ trì, Chѭ Thiên Thánh Chúng che chӣ cho tҩt cҧ ÿѭӧc tuҫn tӵ xuôi
thuұn, nhҽ nhàng. Thұt là quý hóa vô cùng.
Mӝt hình ҧnh ÿһc biӋt nӳa, xin nói luôn ÿӇ Chѭ Tôn Ĉӭc và bà con Phұt tӱ ӣ xa không vӅ dӵ lӉ
ÿѭӧc, vui mӯng thêm. Ĉó là lӉ trao biӇu tѭӧng Lӏch Ĉҥi Tә Sѭ (Bình bát) cho phái ÿoàn Giáo Hӝi
Phұt Giáo ViӋt Nam Thӕng Nhҩt hҧi ngoҥi tҥi Úc Ĉҥi Lӧi và Tân Tây Lan nhұn lãnh ÿӇ Tә Chӭc
Ngày HiӋp Kӷ Chѭ Tә 2012 tӭc Ngày VӅ Nguӗn lҫn thӭ 6 tҥi Úc châu năm tӟi. Hòa Thѭӧng Hӝi
Chӫ Úc châu Thích Nhѭ HuӋ, và tҩt cҧ Chѭ Tôn Ĉӭc trong phái ÿoàn ÿӅu tӓ vҿ hoan hӍ nhұn lãnh ÿӇ
cho ngӑn ÿuӕc soi ÿѭӡng cӫa Chѭ Tә ÿѭӧc luân lѭu truyӅn ÿi khҳp năm châu 4 biӃn. ThӃ thì còn gì vui
mӯng hѫn.
Vұy ngay tӯ bây giӡ, chúng ta nên chuҭn bӏ mӝt chuyӃn hành hѭѫng Úc châu vӯa dӵ lӉ HiӋp Kӷ và
viӃng thăm các danh lam Phұt tích mà 3 thұp niên qua, Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng già và bà con Phұt tӱ ViӋt
Nam tҥi Úc ÿã dày công xây dӵng trên xӭ sӣ các ÿҥo hӳu Kangoroo. Hòa Thѭӧng Hӝi Chӫ Giáo Hӝi Úc
Châu có "b̵t mí" rҵng : Có lӁ sӁ tә chӭc vào khoҧng tháng 10 hay tháng 11 (d˱˯ng l͓ch) năm tӟi và ÿӏa
ÿiӇm ÿҫu tiên ÿӇ "Bình Bát cͯa T͝ S˱" hҥ xuӕng sӁ là chùa Pháp Hoa ӣ Adelaide tiӇu bang Nam Úc.
Xin Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và bà con Phұt tӱ xa gҫn sӱa soҥn vali ÿi là vӯa.
KӃt thúc lá thѭ thӭ ba này, xin cҫn nguyӋn Hӗng Ân Tam Bҧo Lӏch Ĉҥi Tә Sѭ, Chѭ Thánh Tӱ Ĉҥi
luôn luôn chӭng minh gia bӏ và soi ÿѭӡng dүn bѭӟc cho chúng ta vӳng tâm, bӅn chí trên con ÿѭӡng
quang phөc quê hѭѫng và chҩn hѭng Ĉҥo Pháp.
Bagneux 15/09/2011

Hòa Thѭӧng Thích Minh Tâm
Chӫ Tӏch Hӝi Ĉӗng ĈiӅu Hành Giáo Hӝi Phұt Giáo ViӋt Nam Thӕng Nhӭt Âu Châu
Trѭӣng Ban ĈiӅu Hӧp Tăng Ni ViӋt Nam hҧi ngoҥi
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