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Chùa 

 
TÂM THƯ 

Của môn đồ pháp quyến cố Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm. 
  Kính gửi chư tôn Hòa Thượng, chư  Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni,  
  Kính gửi quý đồng hương Phật tử các giới, 
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Ngưỡng bạch chư tôn đức Trưởng Lão Tăng Già nhị bộ, 
Kính thưa quý đồng hương Phật tử xa gần, 
Khí trời mùa hạ với thời tiết thất thường năm nay hòa lẫn vào những tâm tư đầy bâng khuâng, lo lắng, 

hoang mang, phưởng phất đâu đây một sự mất mát to lớn khó nỗi bù lấp… đó là tâm trạng của hàng môn đồ 
pháp quyến tứ chúng đệ tử chùa Khánh Anh sau gần một năm với sự vắng bóng thạch trụ Ân Sư. 

Ngưỡng bạch quý Ngài, 
Kính thưa quý đồng hương Phật tử, 
Ngôi đại tự Khánh Anh tọa lạc tại thành phố Evry (Pháp quốc) do Hòa Thượng Bổn Sư của chúng 

con/tôi khởi công tạo dựng đang trong giai đoạn chót để hoàn thành thì Ân Sư đã thuận thế vô thường, hồi quy 
Tây cảnh. 

Chùa Khánh Anh ở Evry được bắt đầu ký giấy từ 1995, mãi đến 1998 mới khởi công đào móng và được 
tiến triễn « rất chậm » theo khả năng tài chánh, từng bước, từng bước Thầy của chúng con/tôi đã điều hành 
công trình xây cất với đầy nhẫn lực kiên trì.  

Ngược dòng thời gian, số tiền có được lúc ký giấy (16/9/1995) chỉ khoảng 2 triệu quan pháp, (304.898 
Euros) mà tiền mua đất đã chiếm hết phân nửa, Thầy kêu nhà thầu, nghiên cứu bản vẻ, trù liệu công trình xây 
cất là 9 triệu quan pháp (1.372.041 euros) ; mua đất xong làm Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên để khởi công xây cất, 
nhưng công trình xây dựng chỉ thực sự được bắt đầu vào vài năm sau đó, lý do cũng là ở chỗ Thầy chưa điều 
khiển được đệ tử «quản ngân», một đệ tử nhất mực trung thành nhưng chậm chạp phi thường của Thầy. 

Công việc Điều hành GHPGVNTN Âu Châu ; quan tâm lui tới với các Giáo Hội thuộc những Châu lục 
khác ; quan hoài đến việc giang sơn lãnh thổ quê hương Việt Nam đang từng đoạn, từng đoạn bị cắt xén mất 
đi và nhất là việc điều khiển đệ tử «quản ngân» tuy trung thành nhưng lại mắc bệnh nan y là khi vui, lúc buồn 
(buồn nhiều hơn vui !) , hễ «quản ngân» bệnh thì công việc xây cất cũng phải bị đình trệ để chờ «quản ngân» 
lành bệnh mà «phát ngân» cho tiếp tục việc xây dựng. Tất cả những đại sự kể trên đè nặng trên đôi vai gầy 
guộc của Thầy đã không làm Thầy chùn bước, vì với lòng tin sâu đậm vào sự cầu nguyện lực gia hộ Bồ Tát 
Quan Thế Âm, Thầy chúng con/tôi đã từ từ phối hợp tất cả mọi sự mọi việc để rồi mọi thứ đều được thành 
tựu, lúc thì hanh thông, khi thì trắc trở nhưng trong mọi việc Thầy đều đặt lòng tin tưởng vào sự gia bị của Bồ 
Tát Quán Thế Âm. 

Đức tính vị tha của Thầy chúng con/tôi là một đức tính mà chúng con/tôi trọn đời khó học theo cho tròn 
được như Ngài. Đôi lúc «quản ngân» dấy bệnh, đến mức trong chùa không còn đủ đến 1000 euros tiền mặt để 
trả cho nhà in, Thầy chúng con/tôi phải hỏi mượn những đệ tử thân cận một cách kín đáo vì sợ mọi người lo 
lắng. Thế nhưng, mỗi khi có việc chung mặc dù ở xa xuôi đến mấy, thời gian eo hẹp đến ngần nào, «quản 
ngân» có ho hen ra sao thì mặc, chính bản thân sức khoẻ có bệnh, mệt đến thế nào đi nữa mà nếu cần phải đi, 
Thầy cũng đều không quản ngại.. xếp lại việc chùa, xếp lại «quản ngân» và lại lên đường theo tiếng gọi của 
«lòng vị tha».  
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Chùa 

Lòng vị tha không hạn nhưng sức Thầy có hạn. «Quản ngân» có hạn nhưng tâm vị tha của Thầy không 
hạn. 

Vâng, sức lực của Ân Sư quả thực có hạn và hạn định đã đến, đến từ 8/8/2013 (mùng 2 tháng 7 năm 
Quý Tỵ). Ngài đã «ra về» trong thời hạn và hạn cuộc của sự xây cất sẽ đến vào năm 2015. 

Kính bạch chư Tôn Đức, 
Kính thưa quý Phật tử đồng hương. 
Công trình xây dựng chùa Khánh Anh ngót đã 19 năm trôi qua. Sang năm, vào dịp lễ Đại Tường của Ân 

Sư chúng con/tôi, cũng là hạn định mà nhà nước đặt ra cho việc xây cất «phải» chấm dứt, không được kéo dài 
hơn nữa. 

Tuy vào giai đoạn chót sau một kinh phí mà «quản ngân» đã chi ra là khoảng 14 triệu euros. 
Giai đoạn sắp tới là tiến đến nào là phải hoàn bị hệ thống sưởi, gaz, nước, điện ở các tầng khác, ngăn 

phòng các lầu trên (vì hiện thời chỉ mới ngăn phòng ở tầng lầu 1), trang trí Chánh điện, trang trí nội thất… 
một kinh phí dự trù khoảng 2 triệu euros từ nay cho đến tháng 8/2015, đó là lý do chúng con/tôi hoang mang, 
bâng khuâng, lo lắng, nao nao trong lòng. 

Vào dịp mà chánh phủ ra hạn định này, chư Hòa Thượng cố vấn là Hòa Thượng thượng Tánh hạ Thiệt 
(Lyon-Pháp quốc) và Hòa Thượng thượng Như hạ Điển (Hannover – Đức quốc) quyết định sẽ thực hiện lễ 
KHÁNH THÀNH chùa Khánh Anh (Evry) trùng phùng vào dịp lễ ĐẠI TƯỜNG Hòa Thượng Ân Sư của 
chúng con. 

Để chuẩn bị cho những việc làm chúng con vừa trình bày ở trên, chúng con tha thiết mong cầu sự gia 
lực của chư tôn đức Tăng Già Nhị Bộ, các tự viện, các Hội Phật Giáo ở khắp nơi gia tâm cầu nguyện, giúp đỡ 
chúng con trong giai đoạn cấp bách này. Hoặc tạo nhân duyên cho chúng con đến quý tự lạc quyên, tổ chức 
những bữa cơm gây quỹ, những buổi văn nghệ gây quỹ… nói chung bằng cách này hoặc bằng cách khác. 

Thiết tha mong mõi sự đóng góp cúng dường hoặc giúp đỡ bằng cách cho mượn hội thiện không lợi 
nhuận của tất cả quý đồng hương, phật tử khắp nơi. Phương cách cúng dường có thể thực hiện bằng nhiều 
phương thức : cúng dường tùy tâm, cho mượn hội thiện, mỗi phần là 500 Euros (cũng có thể nhiều hoặc ít 
hơn, tùy khả năng cá nhân, gia đình). 

Chúng con là hàng hậu học đức mỏng, nghiệp dày, chướng thâm huệ thiển, không thấy xa hiểu rộng 
được như Ân Sư, ngưỡng mong chư tôn đức niệm tình xưa, nghĩa cũ đối với Thầy của chúng con mà đoái hoài 
gia hộ, trợ lực cho chúng con được hoàn thành bản nguyện của Ân Sư khi Ngài còn sinh thời là tạo dựng một 
đạo tràng tu học cho tăng, ni, Phật tử cũng là nơi để hoằng dương Phật Pháp nơi xứ người. 

Chúng con thành kính đảnh lễ chúc nguyện sức khỏe của chư tôn trưởng lão tăng già nhị bộ, ngưỡng 
nguyện quý Ngài tứ đại điều hòa, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành và kính chúc quý liệt vị đồng 
hương Phật tử cùng bửu quyến luôn sống an lành trong ánh hào quang của Tam Bảo. 

Hàng tứ chúng đệ tử chúng con xin phát nguyện tận tâm, tận lực dĩ hoàn thành ân sư chi bổn nguyện ; 
thượng kính, hạ hòa dĩ báo đáp Tam Bảo thâm ân, lợi ích quần sanh vi sự nghiệp. 

Thay mặt tứ chúng đệ tử của cố Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm. 
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 
 
      Tỳ Kheo Thích Quảng Đạo. 
      Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Quảng Trạm. 
           Hiệp chưởng - khể thủ. 


