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Lá th� th� ba k�t thúc 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�. 

Hôm nay, lá th� th� ba, g�i ��n Ch� Tôn ��c T�ng Ni và bà con Ph	t t
 xa g�n, không ngoài m�c 
�ích : T�ng k�t thành qu� 4 ngày ��i Gi�i �àn Qu�ng ��c và Hi�p K	 L
ch ��i T� S� 2011. 

Tr��c h�t, nói v� ��i Gi�i �àn trong 2 ngày 8 và 9/9/11. K� này có tánh cách "liên châu" vì l� 
H�i ��ng Th	p S� (Tam S� Th�t Ch�ng) ��u ���c tuy�n th�nh t� các châu l�c khác nhau : 

�àn ��u : Hòa Th��ng Thích Thng Hoan (M� châu) 

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). 

Trong hàng Tôn Ch�ng S�, có nhi�u v� ��n t� Úc châu, nhi�u v� t� Hoa K�, nhi�u v� t� Canada, 
ph�n còn l�i là Âu châu. 

Và gi�i t
 c�a ��i Gi�i �àn c�ng th�. T�t c� g�m 25 : 15 v� gi�i t
 T� Kheo, T� Kheo Ni, 6 v� th� 
Th�c Xoa và 4 v� th� Sa Di, Sa Di Ni. 

Có 2 gi�i t
 ��n t� Úc châu, 3 gi�i t
 ��n t� Canada, còn l�i là Âu châu. Tóm l�i gi�i t
 c�ng 
"qu�c t�". �ã v	y l�i có m�t s  gi�i t
 ngo�i qu c. G�m 4 v� th� Th�c Xoa, và 3 v� th� T� Kheo gi�i. 
Cho nên kh�o h�ch và truy�n gi�i c�ng ph�i có nh!ng �o�n s
 d�ng thêm 2 th� ti�ng : Anh ng! và ��c 
ng!. ��n �àn B� tát gi�i g�m 2 h�ng xu�t gia và t�i gia. Chánh �i�n chùa Thi�n Minh không còn ch" �� 
gi�i t
 l# l�y. B�i l� T� kheo, T� kheo Ni th� B� tát gi�i �ã có 15 v� r�i, c�ng thêm 78 gi�i t
 th� t�i gia 
B� tát gi�i n!a, v� chi t�t c� là 93 v� cho nên Chánh �i�n chùa Thi�n Minh không còn ch" tr ng là �i�u 
không có gì �áng ng�c nhiên. 

Tóm l�i, ��i Gi�i �àn Qu�ng ��c k� này là m�t �i�m son �áng ���c tán thán, t� Ban Ki�n �àn, 
H�i ��ng Th	p S� cho ��n hàng gi�i t
 xu�t gia ln t�i gia ai n�y ��u thành tâm c  g$ng, �em h�t s�c 
mình �� tô b�i cho ��o Tràng ���c thanh t�nh trang nghiêm, m%c d�u � h�i ngo�i còn r�t nhi�u h�n ch�. 

B��c sang 2 ngày Hi�p K& L�ch ��i T' S�. Ngày th� nh�t 10/9/11 có 2 bu'i thuy�t trình v� B� tát 
Qu�ng ��c và C  Hòa Th��ng Thích Thi�n Minh. C� s� r(ng �� tài khô khan, thính chúng th�a th�t, 
bu�n ng�. Nào ng) 2 bu'i thuy�t trình và th�o lu	n r�t sinh ��ng. H�i tr�)ng �ông ��o h�t ch" ng�i. 
Th�o lu	n sôi n'i ��n m�c ch� t�a ph�i l$c linh, �ánh chuông nhi�u l�n, �� kéo di#n gi� tr� l�i cho �úng 
nh�p kim ��ng h�. Nhi�u lúc H�i tr�)ng qúa c�m kích xúc ��ng ��n r*i n��c m$t. C� quý th�y, các b	c 



Tr��ng lão c�ng không ng�n ���c c�m xúc dâng trào. Qua 2 bu'i H�i th�o, t�t c� thính chúng ��u c�m 
nh	n sâu s$c, tâm linh rúng ��ng theo t�ng l)i, t�ng bi�n c  ���c l	p l�i, k� l�i, m%c d�u �ã ba b n th	p 
niên trôi qua. 

��n ngày ch� nh�t 11/9/2011, L# Hi�p K& L�ch ��i T' S� chính th�c ���c c
 hành trang nghiêm 
tr�ng th� t�i l# �ài tr��c chùa Thi�n Minh. �i ��u, m�t �oàn r��c Long v� T' S� và di �nh nh� v� B� tát 
Thích Qu�ng ��c và Thích Thi�n Minh ���c di#n ra r�t trang nghiêm nhi�u �n t��ng. Ti�p theo là 120 
v� T�ng Ni và hàng ngàn Ph	t t
 di#n hành. Su t 4 ngày ��i H�i Hi�p K&, V� Ngu�n l�n th� 5 �ã �� l�i 
nhi�u hình �nh, nhi�u k+ ni�m khó quên, nh�t là hành tr�ng c�a Li�t v� T' S� hy sinh cho ��o Pháp �ã 
âm th�m kh$c ghi vào lòng ng�)i con Ph	t... 

Ngày nay, ��t n��c lâm nguy, ��o pháp chao ��o, hình �nh L��t v� T' S� khi�n cho ng�)i Ph	t t
 
không th� nào nh$m m$t xuôi tay cho s  ph	n an bài... T�t c� ph�i ngh, ��n nên làm gì, �óng góp gì tr��c 
tình th� an nguy c�a ��o Pháp và Dân t�c. �ó là c�m t��ng sâu �	m nh�t n'i b	t nh�t �úc k�t l�i sau 4 
ngày Hi�p K& và ��i Gi�i �àn Qu�ng ��c n�m nay t�i chùa Thi�n Minh (Lyon - Pháp qu�c). 

Bên c�nh nh!ng thành ��t �áng k� v�a nêu trên chúng ta không th� không nói ��n s� h" tr� �$c l�c 
c�a Ban T' Ch�c ��a ph�*ng c�a chùa Thi�n Minh, c�a ��ng bào Ph	t t
 toàn vùng Rhône-Alpes. �%c 
bi�t nh�t là Ban Trai So�n h'n h�p t� nhi�u qu c gia ��n góp s�c nh� �an M�ch, Hòa Lan, ��c qu c, 
Th�y S,... 

B n ngày ��i L# trôi qua mà không có x�y ra m�t s� c  nào �áng ti�c. L�i thêm th)i ti�t không 
m�a, không nóng qu� là Ph	t l�c �� trì, Ch� Thiên Thánh Chúng che ch� cho t�t c� ���c tu�n t� xuôi 
thu	n, nh- nhàng. Th	t là quý hóa vô cùng. 

M�t hình �nh �%c bi�t n!a, xin nói luôn �� Ch� Tôn ��c và bà con Ph	t t
 � xa không v� d� l# 
���c, vui m�ng thêm. �ó là l� trao bi�u t��ng L
ch ��i T S� (Bình bát) cho phái �oàn Giáo H�i 
Ph�t Giáo Vi�t Nam Th�ng Nh�t h�i ngo�i t�i Úc ��i L�i và Tân Tây Lan nh�n lãnh �� T Ch�c 
Ngày Hi�p K	 Ch� T 2012 t�c Ngày V� Ngu�n l�n th� 6 t�i Úc châu n�m t�i. Hòa Th��ng H�i 
Ch� Úc châu Thích Nh� Hu�, và t�t c� Ch� Tôn ��c trong phái �oàn ��u t. v/ hoan h� nh	n lãnh �� 
cho ng�n �u c soi ��)ng c�a Ch� T' ���c luân l�u truy�n �i kh$p n�m châu 4 bi�n. Th� thì còn gì vui 
m�ng h*n. 

V	y ngay t� bây gi), chúng ta nên chu0n b� m�t chuy�n hành h�*ng Úc châu v�a d� l# Hi�p K& và 
vi�ng th�m các danh lam Ph	t tích mà 3 th	p niên qua, Ch� Tôn ��c T�ng già và bà con Ph	t t
 Vi�t 
Nam t�i Úc �ã dày công xây d�ng trên x� s� các ��o h!u Kangoroo. Hòa Th��ng H�i Ch� Giáo H�i Úc 
Châu có "b�t mí" r(ng : Có l� s� t' ch�c vào kho�ng tháng 10 hay tháng 11 (d��ng l	ch) n�m t�i và ��a 
�i�m ��u tiên �� "Bình Bát c�a T� S�" h� xu ng s� là chùa Pháp Hoa � Adelaide ti�u bang Nam Úc. 
Xin Ch� Tôn ��c T�ng Ni và bà con Ph	t t
 xa g�n s
a so�n vali �i là v�a. 

K�t thúc lá th� th� ba này, xin c�n nguy�n H�ng Ân Tam B�o L�ch ��i T' S�, Ch� Thánh T
 ��i 
luôn luôn ch�ng minh gia b� và soi ��)ng dn b��c cho chúng ta v!ng tâm, b�n chí trên con ��)ng 
quang ph�c quê h�*ng và ch�n h�ng ��o Pháp. 

 

Bagneux 15/09/2011 

 

 

 

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 
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