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TƯỞNG NHỚ ÔN KHÁNH ANH 

Kính bạch Giác Linh Ôn. 

Được tin Ôn viên tịch con rất bàng hoàng, vội vàng lên nét tìm chuyến bay nhưng không biết nên 

đi Phần Lan hay đi Pháp, bèn thỉnh ý Thầy Quảng Đạo. Qua ngày hôm sau mới nhận được Chương Trình 

Tang lễ, con liền lấy vé máy bay đến Paris được Đạo hữu Như Tùng đón về đến cổng chùa vừa đúng lúc 

có thông báo Kim quan Ôn cũng từ phi trường sắp đến. Con vội vàng y áo chỉnh tề nghinh đón Ôn cùng 

với Tứ chúng tại cổng chùa. Xe chở Kim quan vừa dừng lại thì mọi người tự đông quỳ xuống đất đảnh lễ 

Ôn, có những tiếng khóc nho nhỏ của chư Ni cố nén trong lòng, làm cho con cũng mủi lòng thương tiếc! 

Trong lúc đó, Ban Nghi Lễ lo phận sự cùng với 8 Thầy khiêng Kim quan, hai bên có 2 đoàn ưu bà di 

trong quốc phục trang nghiêm tung hoa thơm lên Kim quan như các tiên nữ rãi hoa cúng dường cho đến 

khi cả đoàn rước vào trong chánh điện trên lầu một. Chánh điện này được thiết trí trang nghiêm để đặt 

Kim quan Ôn, dành riêng cho quan khách, hội đoàn, cơ quan công quyền và các giáo hội bạn… dễ dàng 

đến phúng điếu, chia buồn, và cũng để dành riêng cho các Khóa Lễ đặc biệt như Lễ Thành Phục Thọ tang, 

Cung tiến Giác Linh, Cung thỉnh Giác linh lễ Phật yết Tổ, Lễ phất trần, Lễ cung nghinh Kim quan thăng 

thượng giá, … Còn các khóa lễ khác hàng ngày đều được tổ chức trên Phật Điện lầu 2. Đó là con chưa nói 

đến cái phòng riêng của Ôn được trang trí lại để làm phòng khách tiếp đón các nhân vật cao cấp của 

Chính quyền Trung ương và Địa phương Pháp Quốc cùng đại diện vài tòa Đại Sứ tại Paris, do Hòa 

Thượng Tổng Thư Ký Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu phụ trách và hướng dẫn đến 

Kim Quan Điện để thăm Ôn. 

    

Kính bạch Giác Linh Ôn!  

Lúc Ôn sanh tiền, con chỉ gặp Ôn có 2 lần ngắn ngủi, nhưng để lại trong lòng con niềm kính mến 

vô bờ qua các cử chỉ thân tình và các  sinh hoạt của Ôn trong vai trò điều hành Phật sự Liên Châu: 

- Lần thứ nhất vào ngày 3 tháng 7 năm 2005 tại Giới Đàn Đôn Hậu, chùa Viên Giác, Đức 

Quốc, Ôn là Hòa Thượng Đàn Đầu chẳng thèm cật vấn con là đệ tử của ai vì Ôn đã biết trong 

Đạo bao giờ có buộc thì cũng phải có mở. Buộc là: “Phàm đệ tử đương trạch minh sư, cửu 

cửu thân cận, bất đắc ly sư thái tảo,” và Mở là: “Như Sư thật bất minh, đương biệt cầu 

lương đạo.” nên con đã tìm đến Ôn được Ôn hoan hỷ và HT Viên Giác chở che (y chỉ).  

- Lần thứ hai vào dịp lễ Khánh Thành chùa Linh Thứu tại Berlin, Đức Quốc vào khoảng cuối 

tháng 10/2012. Khi con chấp tay chào Ôn, Ôn nhìn con có vẻ như đang vận dụng trí nhớ, nên 

con liền thưa: Con là Giác Tâm, tại Giới Đàn Đôn Hậu… Vừa mới thưa đến đó thì Ôn mỉm 

cười và bảo: Nhớ rồi, nhớ rồi… Vi thì giờ lúc ấy quá eo hẹp nên con không giám làm bận rộn 

Ôn. 

Mãi đến hôm nay, đêm đêm từ ngày 16 đến 19/8/2013, con và 3 thầy trong nhóm đều có 1 giờ khi 

thì đầu hôm, khi thì nửa đêm khi thì gần sáng, đứng hầu Kim quan Ôn. Đó là cơ hội hiếm có con được 

gần Ôn lâu nhất, cho dù quý Thầy trong nhóm khuyên con nên nghỉ để giữ sức khỏe vì đã cao niên. 

 Có đêm chúng con vừa đứng hầu vừa tụng kinh  A Di Đà theo Thầy trưởng nhóm, nhiều Phật tử 

hiện diện cũng tụng theo rất đều, đặc biệt có một tín nữ vừa tưới hoa vừa tụng theo, khi đến gần Kim 

quan chỗ con đứng nên con nghe rõ âm thanh rất nhuần nhuyễn chứng tỏ Phật tử của Ôn tu học rất tinh 

tấn, thuộc làu kinh Di Đà bằng Hán Tự. Con lấy máy ảnh trong tay y hậu để gần vĩ hoa, cô ấy hiểu ý cầm 

máy chup liền mấy tấm. 
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 Vào một đêm khác, vì thấy đứng hầu mà tụng kinh thiếu chuông mõ không được nhip nhàng,  

Thầy trưởng nhóm mới cho ngồi trước Kim quan điện để tụng cho gần với đại chúng dễ hòa theo. Tụng 

khoảng nửa giờ thì Hòa Thượng Đệ Nhất Chấp Lệnh đi quan sát thấy không có ai đứng hầu, liền một lúc 

sau có 4 ưu bà di điền vào chỗ trống trong khoảng 10 phút thì xuống phiên, 4 Sư cô khác lên thay. Đêm 

kế tiếp chúng con không ngồi tụng nữa mà chỉ đứng bên cạnh Ôn và niệm Nam Mô A Di Dà Phật, để cầu 

nguyện cho Ôn được cao đăng Phật Quốc… 

Theo lệnh lúc ban đầu của Hòa Thượng Đệ Nhị Chấp Lệnh thì mỗi phiên cần có 4 thầy trẻ khỏe 

đẹp trai đứng hầu Ôn cho trang nghiêm. Nếu ban ngày 2, 3 phiên thì có thể đủ người, chứ 24 phiên đêm  

ngày thì không đủ, cho nên già trẻ trai gái đều được huy động cho đủ số 24x4. Nhờ vậy mà con được 

đứng gần Ôn mấy đêm liền và có khi cả ban ngày nữa. Chỉ trừ tối 20/8/2013, quý Thầy về đông, nên 

nhóm chúng con miễn hầu, chuẩn bị cho Chương Trình Lễ Trà Tỳ vào ngày kế tiếp (21/8/2013), và đây là 

một buổi lễ quan trong nhất, nên Cảnh sát đã đến lúc sáng sớm rất đông trước khi khai Lễ cung nghinh 

Kim quan thăng thượng giá (xe chở Kim quan đến Crematorium de Valenton) để lo an ninh trật tự và 

thu xếp cho đoàn xe ngắn lại bằng cách chuyển các đoàn rước đi xe nhỏ lên 2 chiếc xe bus lớn, để khỏi 

làm kẹt lưu thông lâu ở các giao lộ. 

Có đôi lúc thong thả, con rảo bộ trong khuôn viên chùa nhìn thấy có Đài Tưởng Niệm bên cạnh 

Tháp Địa Tạng. Hỏi ra mới biết là Ôn đã tặng cho các Hội Đoàn Việt Nam mãnh đất để dựng Đài Tưởng 

Niệm nầy. Trên Đài có khắc mấy hàng chữ Việt và Pháp và danh tánh 28 Hội đoàn trong hai khung chữ  

và hình minh họa như sau đây:  

 

 

 

 
 

Ban Tổ Chức Xây Đài Tưởng Niệm 
Comité du Mémorial 

 

Hội Y Giới Việt Nam Tư Do 

Hội Ái Hữu Dược Sĩ Người Việt Hải Ngoại. 
Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris. 

Hội Cư Sĩ Phật Giáo Chùa Khánh Anh. 

Hội Ái Hữu Không Quân Việt Nam Cộng Hòa. 
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp. 

Hội Bạn Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa. 

Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Âu Châu. 
Thư Viên Diên Hồng. 

Trung Tâm Việt Nam về Nhân Quyền. 

Hội Người Việt Tự Do Vùng Val-de-Marne. 
Hội Hướng Đạo Trưởng Niên – Làng BH Nam Quan. 

Hội Y Sĩ Việt Nam. 

Hội Tín Hữu Cao Đài tại Pháp. 
 

Phong Trào Quốc Gia Dân Chủ Việt Nam. 

Liên Minh Dân Chủ Việt Nam. 
Làng Việt Nam. 

Hội Nha Sĩ Pháp - Việt. 

Hội Ái Hữu  Gia Long Hải Ngoại. 
Trung Tâm Âu Châu – Văn Bút Việt Nam. 

Hội Ái Hữu Trưng Vương. 

Hội Ái Hữu Pétrus Trương Vỉnh Ký. 
Văn Phòng Liên Đới Xã Hội. 

Hội Cựu Nhân Viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa. 

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam. 
Cựu Sĩ Quan Trường Lục Quân Trần Quốc Tuân – Yên Bái. 

Hội Y Sĩ Việt Nam tại Canada. 

Hàng Không Viêt Nam 

 

Nhìn vào  2 lá quốc kỳ Việt Pháp, nhất là lá Quốc Kỳ Việt Nam Cọng Hòa mấy ngày nay thật là ủ 

rủ, u buồn trước sự ra đi của Ôn, 3 giòng máu đỏ Bắc Trung Nam cũng phai mờ theo với huyết mạch của 

Ôn làm  cho con đang nghĩ về Ôn mà lòng thêm tê tái. Đối với Tổ Quốc Ôn đã không quên bổn phận, đối 

với Đạo Pháp Ôn đã hết lòng cho đến giây phút cuối cùng ở trần thế.  

Con cảm thấy rất có phước được về dự Tang lễ của Ôn và xin thành kính đê đầu dảnh lễ tam bái. 

 

Đệ tử Thích Giác Tâm. 
Florida, layout ngày 9/9/2013. 

ĐÀI TƯỞNG NIỆM 

Mémorial Vietnam 

 
GHI ƠN CÔNG ĐỨC TIỀN NHÂN DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC 

Aux ancêtres bâtissers du pays et défenseurs de la patrie 
TƯỞNG NHỚ ANH HÙNG TỬ SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA 

Aux he1ros de la Republique du Viet Nam tombés au champ d’honneur 

THƯỞNG TIẾC THUYỀN NHÂN BỎ MINH VÌ ĐI TÌM TỰ DO 
Aux Boat People disparus en quête de la liberté 

 

 

  

 


