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Lời Cảm Tạ và Tri Ân 

Nhân Ngày Đại Lễ Kính Mừng Phật Đản lần thứ 2645 - PL.2565 - DL.2021 

tại Chùa Viên Minh 

 

Gần hai năm qua, thế giới đối diện với một thảm hoạ về y tế. Đó là loại vi-rút mới 
có liên quan đến hội chứng hô hấp cấp tính, được đặt tên Coronavirus 2019 (Covid-19), 
loại này đã khiến hàng triệu người tử vong, nền kinh tế suy thoái, an ninh quốc tế bất ổn 
tại một số quốc gia.  

Riêng Thuỵ sĩ tính đến nay, con số tử vong lên đến mười ngàn người. Do nhờ kịp 
thời sử dụng các biện pháp giãn cách xã hội nên số người lây nhiễm trong cộng đồng có 
phần thuyên giảm đáng kể. Vào ngày 31 tháng 5 năm 2021, Chính phủ Liên Bang Thuỵ Sĩ 
đã chính thức nới lỏng cho sinh hoạt ngoài trời từ 100 người đến 300 người. Chùa Viên 
Minh tại làng Nebikon thuộc thành phố Luzern, thật may mắn, được phép tổ chức lễ Mừng 
Khánh Đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2645 năm được diễn ra trong hai 
ngày cuối tuần (12-13.06.2021) tại khuôn viên Già Lam Viên Minh.  

"Thiên thời - Địa Lợi - Nhơn Hoà". 

Như một lễ hội không khác, đã có trên 200 người về tham dự lễ Tắm Phật thật thành 
kính và trang nghiêm. Ngoài quý Đạo hữu, Phật tử đến từ các ngôi chùa Viên Minh, chùa 
Trí Thủ ở Bern, chùa Linh Phong ở Lausanne và Cộng đồng Việt Nam cũng như các Tôn 
giáo bạn. Về phần quý quan khách, còn có sự tham dự của Ông Bà Gaby và Markus 
Müller là vị Cha Linh Mục tại làng Nebikon, nhà báo Willisauer Bote Bà Sonja Grob, Bà 
Lea Burger phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình Quốc gia Thuỵ Sĩ (SRF). Đặc biệt 
có sự hiện diện của Ông Martin Baumann là Giáo Sư Tôn Giáo Học thuộc Trường Đại 
Học Luzern đồng đến tham dự. Trong buổi lễ, Giáo Sư đã phát biểu rất sinh động và tỏ vẻ 
hoan hỉ khi ngôi chùa cũ tại Emmen chuyển đến làng mới Nebikon, vì nơi đây rộng rãi 
hơn và được dân làng yêu mến. Từ đây cơ sở tôn giáo này sẽ có các trường ghi danh cho 
học sinh, sinh viên đến tham quan và nghiên cứu về Phật giáo cũng như văn hoá Việt 
Nam.  

Ông nói: “ngày xưa ông có tới chùa ở Emmenbrücke, nơi đó rất là nhỏ hẹp, nên ông 
rất mừng khi nhìn thấy ngôi chùa cũ ấy được chuyển về nơi rộng rãi này. Vì, Chùa là nơi 
truyền bá Phật pháp và cũng là nơi gìn giữ di sản văn hoá của người Việt Nam. Rất là 
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quan trọng khi có thể hướng dẫn những đứa trẻ sanh ra và lớn lên ở Thuỵ sĩ. Ở trường thì 
học ngôn ngữ, văn hoá Thuỵ sĩ, về chùa thì có thể học ngôn ngữ, văn hoá Việt Nam và 
Phật pháp. Cũng giống như mấy cháu nhỏ vừa biểu diễn đã nói lên lời dạy của Đức Phật, 
ta chỉ cho các con con đường, nhưng con đường thì con phải tự đi. Để có thể hướng dẫn 
những đứa trẻ sống với 2 nền văn hoá là điều không phải dễ. Ông kính chúc chư tôn đức 
Tăng Ni nhiều thành công trên con đường hoằng pháp.” 

Nhân đây, Chùa Viên Minh cảm niệm công đức của nhị vị Thượng Toạ Thích Hạnh 
Tấn - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Âu Châu, Viện Chủ Tu Viện Vô Lượng Thọ tại Sachen - Đức Quốc. Thượng Toạ Thích 
Viên Duy trụ trì Chùa Pháp Tạng tại thành phố Wien - Áo Quốc và nhị vị Sư Cô Thích Nữ 
Như Minh, Thích Nữ Chân Đàn cùng Sư chú Thông Truy đến từ thủ đô Bern và Đức.  

 ⁃ Xin cảm niệm và tri ân các vị quan khách đã dành thời gian quý báu của mình 
về tại Chùa Viên Minh để tham dự Đại Lễ Kính Mừng Phật Đản Sanh lần thứ 2645 năm. 

 ⁃ Xin Cảm ơn bác Gia Trưởng, các anh chị Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia 
Đình Phật Tử Thiện Trí đã về dâng hoa và hát mừng kỷ niệm ngày Phật Khánh Đản năm 
nay. 

 ⁃ Xin Cảm ơn quý Đạo hữu, Phật tử trong các Ban: Trần Thiết, Âm Thanh Ánh 
Sáng, Hương Đăng, Trai Soạn, Hành Đường, Phát Hành Thực Phẩm, Vệ Sinh, Phòng Ốc, 
Thư Ký - Thủ Quỹ, Ngoại Giao, Tiếp Tân và Truyền Thông.  

 Tất cả các ban đã làm việc thật nhịp nhàng và chu đáo trong hai ngày Đại Lễ vừa 
qua. Thay mặt chùa Viên Minh, chúng tôi thành tâm kính chúc tất cả quý vị cùng bửu 
quyến sức khoẻ dồi dào, tinh tấn trên đường đạo. Nguyện đem công đức này xin hồi 
hướng lên mười phương chư Phật, chư đại Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh gia 
bị và nguyện cầu cho đại dịch Covid-19 sớm qua mau, thế giới hoa bình, nhân sinh an lạc. 

Xin Thành Tâm Cảm Tạ và Tri Ân 

Chùa Viên Minh 

 


