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Khánh Anh
Bҧn tin ngҳn sӕ 4 vӅ Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu KǤ thӭ 23 - 2011
tҥi Wieselburg – Áo Quӕc
Nam Mô B͝n S˱ Thích Ca Mâu Ni Ph̵t
Hôm nay 1/6/2011, Mùa Phұt Ĉҧn Phұt lӏch 2555 ÿã diӉn ra tӕt ÿҽp khҳp nѫi ÿem lҥi niӅm hân hoan cho chѭ Tăng
Ni và bà con Phұt tӱ trên toàn thӃ giӟi, nói chung và tҥi Âu châu, nói riêng. Có lӁ chӍ còn chùa ThiӋn Minh (Lyon Pháp) là ÿӏa ÿiӇm sau cùng sӁ tә chӭc Ĉҥi lӉ Phұt Ĉҧn năm nay vào chӫ nhӵt 5/6/2011 sҳp tӟi. Xin nói thêm, ngoài lӉ
Phұt Ĉҧn, Hòa Thѭӧng Thích Tánh ThiӋt có ý muӕn tә chӭc luôn lӉ Khánh Thành ngôi chùa ThiӋn Minh qua mӝt thӡi
gian nә lӵc « tái ki͇n thi͇t », sau cѫn hӓa hoҥn xҧy ra vào năm 2006.
Bӣi vұy mà Hòa Thѭӧng tә chӭc trӉ ÿӇ cho quý thҫy và phұt tӱ trong vùng Âu châu ÿѭӑc thѭ thҧ, có ÿӫ thì giӡ ghé
vӅ Lyon dӵ lӉ Phұt Ĉҧn + Khánh Thành ÿѭӧc thoҧi mái hѫn. Ĉӗng thӡi cǊng là cѫ hӝi quy tө chѭ Tôn Ĉӭc ÿӇ bàn thҧo
cө thӇ chi tiӃt vӅ ngày Ĉҥi Giӟi Ĉàn Âu châu lҫn thӭ 2 và LӉ HiӋp Kӷ Lӏch Ĉҥi Tә Sѭ (Ngày V͉ Ngu͛n 5) sӁ tә
chӭc vào tháng 9/2011 cǊng tҥi chùa ThiӋn Minh Lyon (Pháp).
VӅ Khóa tu hӑc Phұt Pháp Âu châu KǤ thӭ 23 - 2011, năm nay tә chӭc tҥi Wieselburg (Áo) qua 3 bҧn tin ngҳn,
chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và bà con phұt tӱ xa gҫn ÿã biӃt sѫ lѭӧc diӉn tiӃn vӅ viӋc vұn ÿӝng nói riêng tҥi Áo cǊng nhѭ nói
chung toàn Âu châu. Tҩt cҧ ÿӅu hoan hӍ, cӕ gҳng tӕi ÿa ÿӇ cho viӋc tә chӭc ÿѭӧc hoàn hҧo, mһc dҫu lúc nào và ӣ ÿâu
cǊng có ÿӫ thӭ chѭӟng duyên ngăn trӣ. Nhѭng làm viӋc Phұt, bao giӡ cǊng ÿѭӧc Long Thiên Thánh chúng, Bӗ tát hӝ trì
nên rӗi « ho̫ di͏m hóa h͛ng liên », nhѭ núi lӳa hùng lӵc phun ra tӯng khӕi nham thҥch nóng bӓng trên hai ba ngàn ÿӝ
có thӇ ÿӕt tiêu tҩt cҧ, vұy mà cuӕi cùng lҥi biӃn thành hӗ sen hӗng nӣ ra thѫm ngát. Ĉó mӟi là Phұt Pháp nhiӋm mҫu !
ViӋc tә chӭc Khóa tu hӑc cӫa chúng ta cǊng thӃ. Lúc ÿҫu ai cǊng cҧm thҩy mênh mông, khó khăn ÿӫ thӭ. Nhҩt là
tҥi Áo nѫi ÿҫu tiên mӟi tә chӭc. Nhѭng ÿӃn nay ÿã hình thành rõ nét : Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng vӟi các khâu chánh yӃu
nhѭ Trҫn thiӃt, Phòng ӕc, Trai soҥn, TiӃp tân, Vұn chuyӇn… Tҩt cҧ dҫn dҫn ÿi vào kӃ hoҥch cө thӇ. Nhân sӵ thiӃu nѫi
này sӁ ÿѭӧc các nѫi khác bә sung, tiӃp tay. Chҷng hҥn Ban Trai Soҥn, ngoài phҫn cӕt yӃu tҥi Áo, còn có sӵ tiӃp tay cӫa
các ÿҥo hӳu quen thuӝc trong khâu này ÿӃn tӯ Ĉӭc quӕc hay Hòa Lan. Ban Phòng ӕc ÿã có kӃ hoҥch thuê trѭӟc 700 cái
giѭӡng xӃp (năm nay không n̹m n͏m h˯i nh˱ các Khóa tr˱ͣc, bͧi lͅ tính ra ti͉n mua th̫m và tr̫i th̫m còn ÿ̷t h˯n).
VӅ Trҫn thiӃt, qúy thҫy còn kӻ hѫn ÿo ÿҥc thѭӟc tҩc tӯ lâu ÿӇ có thӇ chӃ tҥo trѭӟc các thӭ ÿӅ-co cho ÿúng khuôn khә,
nhҩt là Chánh ĈiӋn. Ban tiӃp tân ÿã lên danh sách các vӏ khách mӡi, các cѫ quan tôn giáo, báo chí, truyӅn thông ӣ Áo...
VӅ phҫn Tăng Khách ÿһc biӋt giҧng huҩn, năm nay ÿã ÿѭӧc sӵ hӭa khҧ ÿӃn giӡ này : Hòa Thѭӧng Thích Thҳng
Hoan, Hòa Thѭӧng Thích Nguyên Siêu ÿӃn tӯ Hoa KǤ, Hòa Thѭӧng Thích Bҧo Lҥc ÿӃn tӯ Úc châu và còn nhiӅu vӏ
khác.
Ban vұn chuyӇn ÿã thu thұp danh sách các phái ÿoàn ÿӃn bҵng máy bay (chuy͇n bay và giͥ ÿáp) xuӕng 2 phi
trѭӡng Linz và Vienna nhiӅu nhҩt trong 2 ngày 20 và 21/7/2011. Ban này ÿã liên lҥc ÿӇ thuê xe bus tӯ phi trѭӡng vӅ
Khóa hӑc và ngѭӧc lҥi cǊng nhѭ trong ngày du ngoҥn 31/7 tҥi thӫ ÿô Vienna rӗi sau ÿó ÿѭa ra phi trѭӡng.
VӅ văn phòng liên lҥc, tӯ bҩy lâu nay, chùa Khánh Anh tҥi Pháp vүn ÿãm nhiӋm cho ÿӃn ngày Khai giҧng và BӃ
giҧng, ÿһt tҥi Khóa hӑc. Bӣi vұy mӟi biӃt rõ danh sách hӑc viên các nѭӟc ghi tên trѭӟc (ÿi máy bay) và nhҩt là sӵ ӫng
hӝ « m͟i ng˱ͥi 1 bao g̩o ». Bҧn tin ngҳn này không ÿӫ chӛ ÿӇ ÿăng hӃt danh sách. Nhѭng có thӇ nêu ra mӝt vài
trѭӡng hӧp ÿһc biӋt ÿӇ khích lӋ tinh thҫn chѭ Tăng Ni và bà con phұt tӱ xa gҫn. Nhѭ trѭӡng hӧp Hòa Thѭӧng Thích
Tӏnh Hҥnh, Tăng Thӕng Giáo Hӝi Phұt Giáo Linh Sѫn ThӃ giӟi. Mҩy năm trѭӟc Ngài ÿӃn dӵ lӉ Khai giҧng và ban
Ĉҥo tӯ. Năm nay, vì Phұt sӵ ÿa ÿoan, chѭa biӃt có thì giӡ ÿi dӵ hay không. Nhѭng lúc nào Ngài cǊng ӫng hӝ nhѭ mӑi
năm là 34 bao gҥo. Hòa Thѭӧng Thích Nhѭ HuӋ, Chӫ Tӏch ĈiӅu Hành Giáo Hӝi Phұt Giáo ViӋt Nam Thӕng Nhӭt tҥi
Úc châu, vӯa nghe tin Khóa hӑc Ngài liӅn lên tiӃng ӫng hӝ 11 bao gҥo. Chѭ Tăng Ni chùa Quҧng Ĉӭc (Melbourne Úc châu) ӫng hӝ 17 bao. Chùa Quan Âm (Pháp) 10 bao. Chùa Hoa Nghiêm (Pháp) 5 bao. Chùa Vҥn Hҥnh
(Odense - Ĉan M̩ch) 11 bao. Tӏnh Thҩt Quan Âm (Na Uy) 10 bao. Hòa Thѭӧng Thích Giác Tâm (hi͏n ÿau y͇u ͧ
t̩i T͓nh Th̭t Th͇ Tôn - Hawai) nghe tin Khóa hӑc cǊng lên tiӃng ӫng hӝ 3 bao gҥo…
Và còn nӳa, Chѭ Tăng Ni và phұt tӱ xa gҫn kҿ ít ngѭӡi nhiӅu, tính ÿӃn giӡ này (1/6/11) tәng kӃt danh sách sѫ khӣi
là 258 bao gҥo.
Ĉó là mӝt niӅm vui làm sách tҩn phҩn khӣi cho bao nhiêu Tăng Ni và phұt tӱ ÿã lһng lӁ âm thҫm gҳng công, gҳng
sӭc vұn ÿӝng tô bӗi cho Khóa tu hӑc ÿѭӧc thành tӵu nhѭ ѭӟc nguyӋn. Ĉó là làm sao cho Phұt Pháp ÿѭӧc phát huy và
trѭӡng tӗn trên thӃ gian ÿӇ báo ÿӅn thâm ân cӫa chѭ Phұt và Lӏch ÿҥi Tә sѭ ÿã dày công truyӅn thӯa qua 25 thӃ kӹ.

Bây giӡ, xin báo cáo sѫ lѭӧc tӯng nѭӟc ӣ Âu châu ÿӇ quý vӏ biӃt qua kӃt quҧ sѫ khӣi tính ÿӃn lúc này. Kính mong
chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và bà con phұt tӱ hӃt lòng vұn ÿӝng hә trӧ. NӃu ÿã có rӗi thì thúc ÿҭy thêm. nӃu chѭa có, hay còn
quá ít (so vͣi m͕i năm) xin cӕ gҳng vұn ÿӝng thêm hӑc viên ÿi dӵ, vì chӍ còn hѫn mӝt tháng nӳa thôi.
Xin bҳt ÿҫu tӯ vùng Bҳc Âu. Trѭӟc tiên là Na Uy. Danh sách ÿã vұn ÿӝng và ghi danh vào khoҧng 30 hӑc viên (ÿi
máy bay). Danh sách này vүn chѭa hӃt, còn giӡ chót. Xin nhҳc quý ÿҥo hӳu nên mua liӅn qua Internet, vì càng trӇ, giá
càng tăng. Trong trѭӡng hӧp chѭa quen hay gһp khó khăn, xin liên lҥc vӟi Ĉҥi Ĉӭc Thích Viên Tӏnh (s͙ ÿi͏n tho̩i di
ÿ͡ng 00.47.48099267) ÿӇ tìm cách giúp ÿӥ cho.
Bѭӟc sang nѭӟc Thөy ĈiӇn. Tҥi ÿây, ít ngѭӡi ViӋt, thӃ mà cǊng ÿã vұn ÿӝng mua vé máy bay trên 25 ngѭӡi, rӗi.
Thұt là quý hóa vô cùng. Chùa Phұt Quang ӣ Goteborg ÿang chuҭn bӏ ÿón Phұt ngӑc nhѭng vүn cӕ gҳng vұn ÿӝng mӝt
ít hӑc viên ÿi dӵ. Nhҩt là quý thҫy phҧi có mһt, ít nhҩt weekend ÿҫu tiên ÿӇ dӵ lӉ Khai giҧng và hӑp Giáo Hӝi. Phҫn
nhiӅu hӑc viên ghi danh ӣ vùng Malmo có chùa Trúc Lâm do Thѭӧng Toҥ Thích Tâm HuӋ cә ÿӝng, khuyӃn khích. NӃu
còn có hӑc viên nào ӣ vùng này muӕn ÿi dӵ Khóa giáo lý ӣ Áo năm nay mà chѭa biӃt mua vé bҵng cách nào, xin liên
lҥc qua ÿҥo hӳu Ngô thӏ Hoa (s͙ ÿi͏n tho̩i di ÿ͡ng 00.46.762241967) ÿӇ ÿѭӧc hә trӧ cho.
Bѭӟc sang nѭӟc Ĉan Mҥch bên cҥnh, có phi trѭӡng quӕc tӃ Copenhagen, có chuyӃn bay thҷng tӯ ÿây ÿӃn Vienna,
sӕ hӑc viên ÿã ghi danh máy bay ÿã lên ÿӃn 66 ngѭӡi, có thӇ còn tiӃp tөc. Có 2 nѫi, quý ÿҥo hӳu có thӇ liên lҥc :
Thѭӧng Tӑa Thích Giác Thanh ӣ chùa Quҧng Hѭѫng thành phӕ Aarhus (s͙ ÿi͏n tho̩i 00.45.86245744) và Ĉҥi Ĉӭc
Thích Pháp Quang ӣ Odense (s͙ di ÿ͡ng 00.45.22759953), ÿӇ ÿѭӧc hѭӟng dүn thêm các chi tiӃt vӅ Khóa tu hӑc Phұt
Pháp Âu châu KǤ thӭ 23 này.
Nѭӟc sau cùng cӫa vùng Bҳc Âu là nѭӟc Phҫn Lan xa xuôi nhҩt, biên giӟi phía ÿông giáp vӟi nѭӟc Nga. Tҥi ÿây
có chùa Phúc Lâm ӣ Helsinki. Phұt tӱ vùng này cho biӃt ÿã vұn ÿӝng ghi danh khoҧng 20 ngѭӡi ÿi máy bay ÿӃn
Vienna. Phía nam, có chùa Liên Tâm ӣ thành phӕ Turku. Mҩy năm trѭӟc có hai ba hӑc viên tham dӵ, kǤ này chѭa thҩy
mӝt vӏ nào ÿѭӧc ÿӅ cӱ. Nghe ÿâu mùa hè là mùa hái dâu (Strawberry) hҩp dүn lҳm, nên nhiӅu bà con do dӵ. Vұy xin
hãy « b͗ phi͇u » cӱ ÿҥi biӇu ÿi Khóa hӑc ÿӇ góp mһt vӟi bҥn hӳu gҫn xa. Ӣ Phҫn Lan, nӃu cҫn có sӵ giúp ÿӥ mua vé
qua Internet, có thӇ liên lҥc ÿҥo hӳu Hҥ Trình (s͙ ÿi͏n tho̩i di ÿ͡ng 00.358.443144127).
TiӃp xuӕng phía nam là nѭӟc Hòa Lan. Tҥi ÿây có chùa Vҥn Hҥnh (g̯n Amsterdam) vӟi 2 Thѭӧng Tӑa Thích
Minh Giác và Thích Thông Trí. Thѭӧng Tӑa Thích Thông Trí ÿѭӧc ÿӅ cӱ Trѭӣng Ban Tә chӭc Ĉӏa phѭѫng cӫa Khóa
tu hӑc KǤ thӭ 23 năm nay tҥi Áo. (Và cǊng là 3 năm liên ti͇p làm Tr˱ͧng Ban). Có lӁ ÿӇ yӇm trӧ công tác Phұt sӵ cӫa
Thѭӧng Tӑa Trѭӣng ban mà chùa Vҥn hҥnh ÿã tә chӭc 1 xe ca và nhiӅu xe nhà, nâng sӕ hӑc viên lên ÿӃn con sӕ 80
ngѭӡi. Hoan nghênh hӃt mình. Ĉó là chѭa kӇ yӇm trӧ vӅ nhân sӵ và kӃ hoҥch cho ban Trai Soҥn nӳa. CǊng xin nói
thêm : thҫy Trѭӣng ban Tә chӭc Ĉӏa phѭѫng cǊng kiêm luôn « h˱ͣng d̳n tinh th̯n » cho ban Trai Soҥn. Cho nên hӑc
viên năm nay ÿӯng lo « ăn thi͇u » mà nên hy vӑng ÿѭӧc ăn kӻ và ăn ngon hѫn !
Nѭӟc bên cҥnh Hòa Lan là BӍ, ít ngѭӡi ViӋt, nhѭng cǊng có ÿӃn 3 chùa. Chùa Linh Sѫn ӣ Bruxelles có 7 ngѭӡi
ghi tên Khóa hӑc bҵng máy bay và chùa TuӋ Giác ӣ Liège có 2 ngѭӡi. Ĉó là chѭa kӇ mӝt sӕ còn do dӵ chѭa quyӃt ÿӏnh.
Xin nhҳc, nӃu muӕn ÿi bҵng máy bay, xin lҩy vé ngay tӯ bây giӡ (cǊng ÿã quá mu͡n). NӃu chѭa quen, có thӇ liên lҥc
vӟi ÿҥo hӳu Mӻ Ngôn (s͙ ÿi͏n tho̩i di ÿ͡ng 0032.498518481) ÿӇ nhӡ giúp ÿӥ cho.
Qua bên kia biӇn Manche, ÿó là nѭӟc Anh cӫa Nӳ Hoàng Elizabeth ÿӋ nhӏ. Phұt tӱ ViӋt ӣ nѭӟc này, nhѭ trѭӟc ÿã
nói, cӭ nghƭ mình là « con cháu Nͷ Hoàng » nên tà tà, tӯ tӯ chѭa chӏu ghi danh mua vé trѭӟc. Lҥi nói Ryonair lúc nào
cǊng có vé. Thӵc hѭ ra sao chҷng biӃt. ChӍ biӃt ÿӃn lúc này vùng Luân Ĉôn, vӟi Dѭӧc Sѭ Phұt Ĉѭӡng mӟi có 7 hӑc
viên ÿã mua vé rӗi. Còn chùa Tӯ Ĉàm ӣ Birmingham thì chѭa có ghi ngѭӡi nào. Mһc dҫu, ai cǊng biӃt năm nào, hӑc
viên Khóa tu hӑc ÿӃn tӯ Anh quӕc vүn có con sӕ tѭѫng ÿӕi bӅn vӳng. ĈiӅu ÿһc biӋt nӳa là năm tӟi Khóa tu hӑc thӭ 24
sӁ tә chӭc tҥi Anh, vùng Birmingham. Cho nên hӑc viên cҫn phҧi ÿi nhiӅu hѫn ÿӇ quan sát các khâu tә chӭc, rút kinh
nghiӋm cho kǤ tӟi ӣ ÿӏa phѭѫng mình. Mһt khác còn có tin sӕt dӁo. Ĉó là 2 chùa ӣ Anh, năm nay sӁ cӱ 2 thҫy ÿi làm
« h˱ͣng d̳n tinh th̯n » cho « Ĉoàn du h͕c sinh » cӫa mình. Dѭӧc Sѭ Phұt Ĉѭӡng ӣ Luân Ĉôn cӱ Ĉҥi Ĉӭc Thích
Vҥn Ĉӭc (ÿã xin ÿ˱ͫc visa vào Pháp) và Ĉҥi Ĉӭc Thích Tâm HiӅn ӣ chùa Tӯ Ĉàm (Birmingham) cǊng có thӇ giӡ chót
có mһt ӣ Khóa tu hӑc KǤ 23 tҥi Áo. Nhѭ thӃ « tình hình » có chuyӇn ÿәi theo chiӅu hѭӟng « ti͉n hung h̵u ki͇t ». Cӭ
yên lһng chӡ xem.
TiӃp ÿӃn là nѭӟc Thөy Sƭ, bên cҥnh nѭӟc Áo, tuy gҫn mà xa. Tính ÿӫ kiӇu, bây giӡ rút lҥi ÿi bҵng xe ca. Thѭӧng
Tӑa Thích Quҧng HiӅn chùa Trí Thӫ (Bern) cho biӃt thҫy ÿã thuê mӝt chiӃc xe ca 50 chӛ, nhѭng mӟi ghi danh có 25
ngѭӡi còn lҥi phân nӱa bӓ trӕng. Vұy xin kêu gӑi bà con ӣ Thөy Sƭ nên ghi tên gҩp, khӣi hành tӯ chùa Trí Thӫ ӣ Bern.
Bà con ӣ vùng St Gallen, có thӇ ghi danh ÿi xe ca vӅ Áo dӵ Khóa tu hӑc mà không cҫn phҧi ÿi lên chùa Trí Thӫ. Vì xe
ca trên ÿѭӡng ÿӃn Áo sӁ chҥy ngang qua St Gallen. Ĉi ngang ÿây, xe ca sӁ dӯng lҥi rѭӟc « khách tu h͕c » lên ÿѭӡng.
ThӃ là tiӋn lӧi cho cҧ hai.
Xin nhҳc lҥi Thөy Sƭ bao giӡ cǊng là nѭӟc có sӭc yӇm trӧ tӕi ÿa cho các Khóa tu hӑc. Nhѭng mҩy năm gҫn ÿây có
phҫn « ÿͱng tu͝i » hѫi lӵng khӵng chút xíu. Kính mong chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và Phұt tӱ ViӋt Nam ӣ Thөy Sƭ vì Phұt
sӵ chung mà tiӃp tay ÿҳc lӵc hӛ trӧ cho Khóa tu hӑc Phұt Pháp Âu châu tiӃn lên mӝt bѭӟc. Công ÿӭc thұt là vô lѭӧng.
Mӝt nѭӟc năm nào cǊng có sӕ hӑc viên cao nhӭt, nhѭng không bao giӡ biӃt trѭӟc ÿѭӧc. Ĉó là nѭӟc Ĉӭc, hiӋn nay
vүn còn là mӝt ҭn sӕ to tѭӟng ! Giӡ này chѭa biӃt là bao nhiêu hӑc viên ghi danh ? Ĉi bҵng cách nào ? Máy bay hay xe
ca hay xe nhà hoһc xe lӳa ? Tuy nhiên, mӝt vài ÿӏa phѭѫng cӫa Ĉӭc ÿã tӵ ÿӝng ÿӭng ra kêu gӑi hӑc viên. Nhѭ ӣ vùng

Dusseldorf, ÿҥo hӳu DiӋu Khánh (nguyên Tr˱ͧng ban Trai So̩n Khóa tu h͕c KǤ 22 t̩i Ĉͱc) ÿã ÿӭng ra vұn ÿӝng các
ÿҥo hӳu quen biӃt ÿi Khóa tu hӑc bҵng máy bay tӯ Dusseldorf ÿӃn Vienna. Nghe ÿâu danh sách cӫa ÿҥo hӳu này ÿã lên
ÿén 32 ngѭӡi. Mһt khác, quý Sѭ Cô ӣ chùa Bҧo Quang (Hamburg) cho biӃt ÿã ghi danh ÿѭӧc 23 ngѭӡi ÿi máy bay ÿӃn
Áo. Các chùa khác nhѭ chùa Linh Thӭu (Berlin ghi danh 2 v͓), chùa Phұt HuӋ (Frankfurt), chùa Tâm Giác (Munchen),
Viên Âm (Nurnberg) nghe nói ÿã có kêu gӑi nhѭng chѭa cho biӃt sӕ lѭӧng ngѭӡi ÿi. Riêng chùa Viên Giác (Hannover)
năm nào cǊng tә chӭc xe ca, nhѭng năm nay, ÿӃn giӡ này, vүn chѭa thҩy ÿӝng tӏnh. Phҧi chăng là Thӓ nên không ngҥi
ÿѭӡng xa, chӍ có Rùa mӟi lҫn mò tӯng bѭӟc !
Tҩt cҧ còn ÿang trông chӡ ӣ nѭӟc Ĉӭc. Mһt khác, nѭӟc Ĉӭc còn cҧ mӝt khӕi lѭӧng hӑc viên trҿ và Gia Ĉình Phұt
Tӱ. Các nѭӟc khác bӏ tiêu hao nhiӅu. Nѭӟc Ĉӭc, sau 30 năm, Gia Ĉình Phұt Tӱ có sút giҧm, nhѭng vүn còn mӝt lӵc
lѭӧng ÿáng kӇ. NӃu không chӫ tâm vұn ÿӝng nuôi dѭӥng, tә chӭc sinh hoҥt thì dҫn dҫn cǊng sӁ tàn tҥ nhѭ ӣ các nѭӟc
khác. Năm nay, Ban Hѭӟng Dүn Gia Ĉình Phұt Tӱ ViӋt Nam Âu châu có ÿѭa ra chѭѫng trình sinh hoҥt cho Gia Ĉình
Phұt Tӱ trong khuôn khә cӫa Khóa tu hӑc Phұt Pháp Âu châu ӣ Áo kǤ này cǊng không ngoài mөc ÿích nêu trên cho
giӟi trҿ nói chung và Gia Ĉình Phұt Tӱ ViӋt nam nói riêng. Kính mong chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và Anh Chӏ Em Huynh
Trѭӣng Gia Ĉình Phұt Tӱ ViӋt Nam Âu châu, vì lӧi ích chung cho tѭѫng lai ÿҥo pháp mà quyӃt tâm vұn ÿӝng xây dӵng
và hѭӟng dүn giӟi trҿ hiӋn nay ӣ hҧi ngoҥi nói chung và Âu châu nói riêng.
Nhân ÿây, Ban ĈiӅu Hành Khóa tu hӑc Âu châu, cǊng lên tiӃng kêu gӑi chѭ Tăng Ni trҿ, nhҩt là quý vӏ ÿã ÿѭӧc
hҩp thө nӅn văn hóa Tây phѭѫng ÿӇ có thӇ gҫn gǊi chӍ dҥy giáo lý cǊng nhѭ hѭӟng dүn sinh hoҥt cho giӟi trҿ trѭӣng
thành ӣ hҧi ngoҥi. Kính mong chѭ vӏ Tăng Ni trҿ này có thӇ hình thành càng sӟm càng tӕt mӝt ban Giáo Thӑ ÿһc nhiӋm
cho lӟp 1A cǊng nhѭ các sinh hoҥt cӫa Gia Ĉình Phұt Tӱ và Ĉҥi hӑc Oanh VǊ trong Khóa tu hӑc năm nay (cǊng ÿã có
tͳ các Khóa tr˱ͣc, nh˱ng còn rͥi r̩c).
Sau cùng là nѭӟc Pháp. Hӑc viên ӣ ÿây ghi danh ÿi Khóa tu hӑc Phұt Pháp Âu châu năm nay tәng sӕ ÿӃn bây giӡ
là 162 vӏ, chia ra nhѭ sau : Chùa Khánh Anh (vùng Paris) ÿi máy bay : 85 ngѭӡi. Chùa ThiӋn Minh (vùng Lyon) 17
ngѭӡi ÿi xe nhà. Chùa Pháp Hoa (vùng Marseille mi͉n nam Pháp) 15 ngѭӡi ÿi máy bay. Chùa Phә HiӅn (Strasbourg)
40 ngѭӡi ÿi xe ca và xe nhà. Chùa Phѭӟc Hҧi (vùng Toulouse) 5 ngѭӡi ÿi máy bay.
Riêng vùng Paris ÿi máy bay gӗm 3 nhóm : nhóm thӭ nhӭt 30 ngѭӡi ÿi ngày 21/7. Còn lҥi nhóm thӭ 2 (30 ng˱ͥi)
và nhóm thӭ 3 (mͣi có 15 ng˱ͥi) lҥi ÿi trѭӟc 1 ngày là ngày 20/7/2011. Xin quý vӏ hӑc viên ÿã ghi tên nên biӃt mình
nҵm trong danh cách cӫa nhóm nào và ÿi vào ngày nào. Xin nhҳc lҥi : giӡ khӣi hành cӫa 3 nhóm trong 2 ngày 20 và
21/7 ÿӅu cùng 1 giӡ là 8 giӡ 45 sáng cҩt cánh. Có thӇ tӯ ÿây ÿӃn trѭӟc Khóa hӑc còn cho ra mӝt bҧn tin ngҳn sӕ 5 nӳa
vào ÿҫu tháng 7/2011, lúc ÿó sӁ nói rõ chi tiӃt hѫn. Mong quý vӏ hӑc viên ÿã ghi danh luôn luôn theo dõi e-mail cӫa
mình ÿӇ cұp nhұt các tin tӭc liên hӋ.
Còn lҥi 2 nѭӟc thұt xa và thұt gҫn. Nѭӟc thұt xa ÿó là nѭӟc Nga, có Hӝi Phұt Giáo Thҧo Ĉѭӡng tҥi Moscou (tͱc
Mát-c˯-va). Hӝi Phұt Giáo này ÿã chính thӭc ra ÿӡi vào năm 1994, tính ÿӃn nay trên 15 năm rӗi. Nhӳng Khóa tu hӑc
trѭӟc ÿây ÿӅu thӍnh thoҧng có mӝt nhóm hӑc viên ÿӃn tӯ nѭӟc Nga, khi ít, khi nhiӅu tùy theo tình hình cho phép. Năm
rӗi (2010) Khóa tu hӑc 22 ӣ Ĉӭc không có vӏ nào ÿӃn ÿѭӧc. Năm nay (2011) vӯa mӟi có tin giӡ chót : chҳc chҳn có 1
hӑc viên ÿѭӧc ÿi Vienna. Có thӇ còn hy vӑng 2 vӏ nӳa, tuǤ theo giҩy tӡ trong nhӳng ngày tӟi. Thұt ÿáng hoan nghênh.
Rӗi ÿӃn mӝt nѭӟc thұt gҫn vӟi Áo. Ĉó là Ý. Ӣ nѭӟc này ÿã có tә chӭc mӝt Khóa tu hӑc KǤ thӭ 16 năm 2004 vӟi
sӕ hӑc viên tham dӵ kӹ lөc gҫn 1000 ngѭӡi. ThӃ mà ÿӃn nay, 2011 Khóa tu hӑc KǤ thӭ 23, nҵm sát bên cҥnh, ÿӃn giӡ
này chӍ mӟi ghi danh 1 hӑc viên duy nhӭt là mӝt bà cө ! ThӃ mӟi thҩy lӁ vô thѭӡng. Khi ÿҫy khi vѫi. Khi kӹ lөc vѭӧt
trӝi, khi hҥ xuӕng quá thҩp. Mong quý ÿҥo hӳu ӣ Ý ÿӑc ÿѭӧc tin này, nên hoan hӹ bә sung nhân sӕ cho ÿѭӧc cҧ làng
yên vui. Rӗi ÿӃn sau cùng là nѭӟc Áo, nѭӟc ÿӏa phѭѫng tә chӭc. Nhѭ các bҧn tin ngҳn trѭӟc ÿây có nói ÿӃn. Nѭӟc Áo
ÿã có sinh hoҥt Phұt Giáo ViӋt Nam tӯ lâu, nhѭng chѭa có cѫ duyên tә chӭc ÿѭӧc mӝt Khóa tu hӑc Phұt Pháp nhѭ Khóa
Âu châu kǤ này. Bӣi vұy mà ÿҥi ÿa sӕ bà con ÿӗng hѭѫng Phұt tӱ tҥi ÿây ÿӅu tӓ ra vui mӯng phҩn khӣi, mong ÿѭӧc dӏp
hӑc hӓi giáo lý và ÿóng góp công quҧ, tuǤ theo khҧ năng cӫa mình. Nhѭng ӣ ÿâu cǊng vұy, lúc nào làm viӋc Phұt sӵ
cǊng ÿӅu có chѭӟng duyên ngăn trӣ, thӱ thách nhѭ cuӝc ÿӡi cӫa Ĉӭc Phұt ngày xѭa trên ÿѭӡng tu tұp. NӃu Ngài không
chiӃn thҳng ÿѭӧc ma quân thì làm sao ngày nay có ánh ÿҥo vàng chói rӑi khҳp nѫi. Chúng ta là ngѭӡi con Phұt nên
nѭѫng theo ánh sáng cӫa Ngài, hӑc theo hҥnh nhүn nhөc cӫa Ngài. Rӗi tҩt cҧ sӁ ÿѭӧc sóng yên gió lһng. Mӝt buәi bình
mình vӟi sao mai tӓ rҥng, Ĉӭc Phұt ÿã thành bұc Chánh Ĉҷng Chánh Giác ÿem nguӗn an lҥc ÿӃn khҳp cõi nhân thiên. A
Di Ĉà Phұt, xin cҫu nguyӋn và cҫu chúc cho tҩt cҧ bà con phұt tӱ tҥi Áo, qua Khóa tu hӑc Phұt Pháp KǤ thӭ 23 này, sӁ
ÿѭӧc tӓ rҥng hѫn, an lҥc hѫn và vӳng tâm bӅn chí hѫn.
Tóm lҥi, qua bҧn tin ngҳn sӕ 4 này, tәng kӃt sӕ hӑc viên ghi danh lên ÿӃn con sӕ 480 ngѭӡi. Ĉó là chѭa kӇ sӕ
lѭӧng Tăng Ni, hàng năm khoҧng 100 vӏ. Xin tҩt cҧ hãy vui mӯng mà vұn ÿӝng hѫn nӳa, nhҩt là giӟi trҿ. Làm sao ÿӇ
ÿӃn bҧn tin ngҳn sӕ 5 ra vào ÿҫu tháng 7/2011 cho thҩy con sӕ vѭӧt trӝi hѫn. Nam mô Công Ĉӭc lâm Bӗ tát ma ha tát.
Bagneux, ngày 01/06/2011
Trѭӣng Ban ĈiӅu Hành Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu
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