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Khánh Anh
Bҧn tin ngҳn sӕ 6, KӃt thúc Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu KǤ thӭ 23
tҥi Wieselburg – Áo Quӕc
Nam Mô B͝n S˱ Thích Ca Mâu Ni Ph̵t
Kính bҥch chѭ Tôn Ĉӭc,
Kính thѭa chѭ Phұt tӱ xa gҫn.
Nhѭ ÿã hӭa trong Bҧn tin ngҳn sӕ 5, ngày 1/7/2011, Bҧn tin ngҳn sӕ 6 sӁ tәng kӃt thành quҧ Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp
Âu Châu KǤ Thӭ 23 tҥi nѭӟc Áo. Nhѭng mӝt tuҫn lӉ ÿã trôi qua sau ngày BӃ giҧng 31/7/2011, chúng tôi lҥi phҧi ÿi
phұt sӵ mӝt vài nѫi : lӉ Khai mҥc tuҫn lӉ Cung Nghinh Chiêm Bái Phұt Ngӑc Cho Hòa Bình tҥi Oslo (Na-Uy ngày
6/8/2011) và Ĉai lӉ Vu Lan tai Chùa Vҥn Hҥnh (Hòa Lan 7/8/2011) nên Bҧn tin ngҳn sӕ 6 phҧi ÿành chұm trӉ ít lâu, kính
mong chѭ Tôn Ĉӭc và bà con Phұt tӱ xa gҫn thông cҧm mà hoan hӍ cho.
Kính thѭa chѭ liӋt vӏ,
Có thӇ nói vҳn tҳt mӝt câu trѭӟc tiên : Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu châu lҫn thӭ 23 này là mӝt thành công vѭӧt
bӵc, tiӅn hung hұu kiӃt, kӇ qua 22 khóa trѭӟc. Ĉó là nhӡ sӵ hӛ trӧ hӃt lòng cӫa Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni, các chùa, các
tӵ viӋn và toàn thӇ bà con phұt tӱ xa gҫn trong vùng Âu Châu cǊng nhѭ nhiӅu nѫi khác. Chúng tôi xin mҥn phép trình
bày chi tiӃt mӝt vài ÿiӇm nhѭ sau :
Trѭӟc hӃt là sӕ hӑc viên. Trong Bҧn tin ngҳn sӕ 5, chúng tôi dӵ ÿoán tӯ 600 ÿӃn 700, nhѭng ÿӃn 3 ngày trѭӟc khi
bӃ giҧng sӕ hӑc viên tăng ÿӃn con sӕ kӹ lөc 1.024, gӗm 92 Tăng ni và 932 hӑc viên cѭ sƭ nam nӳ, thuӝc 18 quӕc gia
ÿѭӧc chia ra nhѭ sau (theo thͱ t ABC) :
Ái NhӍ Lan : 2, Anh Quӕc : 23, Áo : 116, BӍ : 2, Ĉan Mҥch : 56, Ĉӭc : 229, Hòa Lan : 110, Hung Gia Lӧi : 16, Mӻ :
8, Na Uy : 30, Nga : 3, Phҫn Lan : 20, Pháp : 201, Thөy ĈiӇn : 24, Thөy Sӻ : 85, TiӋp Khҳc : 1, ViӋt Nam : 5, Ý : 1.
Mӝt vài nhұn xét : qua Bҧn tin ngҳn sӕ 5, dӵ ÿoán tӯ 600 ÿӃn 700, là chѭa kӇ sӗ hӑc viên ӣ Ĉӭc Quӕc (vì còn là
m͡t ̱n s͙). Cho ÿӃn ngày khai giҧng, con sӕ hӑc viên tӯ Ĉӭc chӍ hѫn 100. Nhѭng sau ÿó tӯ tӯ tăng lên. Bӣi Ĉӭc và Áo,
2 nѭӟc gҫn nhau. Quý thҫy và bà con phұt tӱ không phҧi ÿi máy bay mà có thӇ dùng xe ca hay xe nhà ÿi tӯ 3 tiӃng ÿӃn
5 tiӃng là bѭӟc vào phҥm vi nѭӟc Áo rӗi. Cho nên chӍ mҩy ngày sau, hӑc viên tӯ Ĉӭc Quӕc vѭѫn lên ÿӃn con sӕ 229.
Mӝt ÿiӇm khác nӳa là hӑc viên tҥi Áo. Lúc ÿҫu bà con ӣ ÿây không nghƭ là phҧi ghi danh hӑc viên. Nhѭng sau khi hiӇu
rõ, ngoài phҫn công quҧ, còn có thӇ ghi danh hӑc viên ÿӇ hӑc hӓi thêm. Do ÿó vào nhӳng ngày cuӕi, danh sách hӑc viên
tҥi Áo (n˱ͣc t͝ chͱc) ÿã ghi ÿӃn con sӕ 116 vӏ. Ngoài ra, có nѭӟc, vào nhӳng ngày cuӕi, hӑc viên lҥi tăng lên nhѭ Hòa
Lan và Pháp.
Cө thӇ vào 3 ngày cuӕi khóa, khi con sӕ Tăng Ni và hӑc viên lên ÿӃn 997, tҩt cҧ vӛ tay vui mӯng phҩn khӣi. Ѭӟc
mong làm sao có thêm 3 vӏ nӳa ÿӇ ghi mӝt ÿiӇm cao nhҩt là 1.000. Thì chiӅu hôm ÿó tӯ chùa Phә HiӅn (Strasbourg,
Pháp) ÿѭa ÿӃn khóa hӑc 1 xe gӗm 7 vӏ. ThӃ là giҩc mѫ ÿã thành sӵ thұt. Sáng hôm sau, trong bӳa ÿiӇm tâm quý thҫy
tuyên bӕ và phát 1 phҫn thѭӣng tѭӧng trѭng ÿһc biӋt cho hӑc viên thӭ 1.000 ÿӃn tӯ chùa Phә HiӅn (Pháp).
Vұy ÿây là Khóa tu hӑc có con sӕ hӑc viên cao nhҩt tӯ trѭӟc ÿӃn nay. Tәng sӕ ghi danh tҥi Khóa tu hӑc Phұt pháp
Âu châu kǤ thӭ 23 này là 1.024. Trӯ Tăng ni 92, còn lҥi 932 hӑc viên cѭ sƭ, chia ra nam : 312, nӳ : 620. Hӑc viên cao
tuәi nhҩt là cө ông 93 tuәi ÿӃn tӯ Hòa Lan, và hӑc viên trҿ nhҩt, cô bé gái 1 tuәi ÿӃn tӯ Thөy Sӻ.
VӅ thành tích tu hӑc : CǊng nhѭ các khóa trѭӟc, vӳng vàng nhӭt vүn là các lӟp 2 và lӟp 1B cho nhӳng ngѭӡi lӟn
tuәi hoһc ÿã có hӑc qua nhiӅu khóa rӗi. Còn các lӟp 1A cho lӟp trҿ mӟi lӟn lên tӯ nѭӟc ngoài và lӟp 3 dành cho Tăng
Ni, tӯ mҩy khóa vӯa qua, chѭa ÿѭӧc hoàn chӍnh cho lҳm.
Nhѭng trong khóa 23 này, 2 lӟp nói trên ÿã có mӝt vài tiӃn bӝ rõ nét. Nhҩt là lӟp 1A ÿã có mӝt ê-kíp quý thҫy cô
trҿ, xuҩt gia và hҩp thө nӅn văn hóa ӣ nѭӟc ngoài ÿãm trách, nên rҩt dӉ dàng gҫn gǊi hѭӟng dүn lӟp trҿ này theo các
phѭѫng pháp cұp nhӵt hiӋn ÿҥi hѫn. Quý thҫy cô này lҥi chia lӟp 1A ra thành 2 trình ÿӝ, tҥm gӑi là lӟp 1A1 và 1A2.
Sinh hoҥt rҩt có kӃt quҧ. Mong rҵng tѭѫng lai lӟp 1A sӁ tiӃn ÿѭӧc xa hѫn và ê-kíp giáo thӑ trҿ này sӁ rút tӍa kinh
nghiӋm, kiӋn toàn, và ÿѭa ra nhӳng phѭѫng pháp thích nghi hѫn nӳa ÿӇ làm sao thu hút cho ÿѭӧc thӃ hӋ trҿ. Chính ÿây
là lӟp tѭѫng lai sӁ thay thӃ các bұc phө huynh khi tuәi vӅ già. Còn lӟp 3 cӫa Tăng Ni, cǊng vұy. ĈӃn lӟp ÿӅu và ÿông
hѫn. Chѭ Ni vүn là con sӕ hiӋn diӋn nәi trӝi nhҩt. Ĉó cǊng là sӵ thѭӡng tình trong các ÿҥo tràng. Tuy nhiên, các ÿӅ tài
ÿѭa ra hӑc hӓi và thҧo luұn cho kǤ này ÿѭӧc Chѭ Tôn Trѭӣng Lão lӵa chӑn thӵc tӃ hѫn ÿӇ gҫn gǊi vӟi sinh hoҥt cӫa
Tăng già ӣ hҧi ngoҥi. Mһc dҫu chѭa ÿѭӧc ÿҫy ÿӫ cho lҳm. Nhѭng ÿã có ÿiӇm bҳt ÿҫu và có ÿiӇm nghiêm túc ÿӇ hӝi
luұn.

Mong rҵng các kǤ tӟi, nӃu ÿѭӧc Chѭ Tôn Trѭӣng Lão lѭu tâm, chăm sóc, cho trѭӟc ÿӅ tài ÿӇ có thӇ tұp trung hӝi
thҧo, mӛi khóa hӑc mӝt ÿӕi tѭӧng, chҳc chҳn sӁ ÿҥt ÿѭӧc nhiӅu kӃt quҧ cө thӇ hѫn.
VӅ ÿҥi hӑc Oanh VǊ "n͝i ti͇ng" xѭa nay, cǊng khá tiӃn bӝ. Tuy sƭ sӕ "sinh viên" cӫa ÿҥi hӑc này năm nay chӍ vào
khoҧng hѫn 50, nhѭng ÿѭӧc các anh chӏ huynh trѭӣng hѭӟng dүn tұn tình và sinh hoҥt khá phong phú.
"Ĉ̩i h͕c" này cǊng chia làm 2 cҩp Oanh VǊ 1 (tͳ 6 ÿ͇n 12 tu͝i) và Oanh VǊ 2 (trên 12 tu͝i). Sinh hoҥt rҩt ÿa dҥng :
cǊng ca hát, cǊng thӇ dөc, cǊng có nhӳng trò chѫi lҥi có giӡ lӉ Phұt, tөng kinh, triӇn lãm hình ҧnh... Thêm vào ÿó, năm
nay Ban Hѭӟng Dүn Gia Ĉình Phұt Tӱ ViӋt Nam Âu Châu, còn tә chӭc 1 Trҥi hӑp bҥn HuyӅn Quang 2 ÿӇ kӹ niӋm
20 năm thành lұp. Và mӣ ÿҫu cho sinh hoҥt trҥi, có buәi lӉ Thӑ Cҩp và Tѭӣng niӋm công ÿӭc cӕ Hòa Thѭӧng Thích
ThiӋn Minh, Tәng Vө Trѭӣng Thanh Niên và Gia Ĉình Phұt Tӱ ViӋt Nam ÿҫu tiên cӫa Giáo Hӝi Phұt Giáo Viêt Nam
Thӕng Nhҩt cǊng nhѭ cӕ Bác Sƭ Tâm Minh Lê Ĉình Thám ngѭӡi sáng lұp ra Gia Ĉình Phұt Tӫ ViӋt Nam dѭӟi danh
nghƭa ÿҫu tiên là Gia Ĉình Phұt Hóa Phә tҥi HuӃ cách ÿây hѫn 60 năm.
VӅ các Khóa lӉ tөng niӋm, ngoài các thӡi công phu sáng (6 giͥ), và Tӏnh ÿӝ hay Sám hӕi vào buәi tӕi (20 giͥ) còn
có nghi lӉ Quá ÿѭӡng tӭc Thӑ trai và kinh hành vào buәi trѭa (12 giͥ). KǤ này, chӍ có mӝt lҫn trӡi mѭa, nên kiӃt trai
bên trong. Còn nhӳng ngày khác ÿѭӧc ÿi kinh hành bên ngoài. Và vì quá ÿông và ÿӇ ÿӣ mҩt thӡi gian, chѭ Tăng Ni ÿi
kinh hành hàng ÿôi còn phұt tӱ, lҫn thӭ nhҩt, phҧi xӃp thành hàng 3 cho ngҳn hѫn. Giӳa khóa hӑc có lӉ Quy Y Tam
Bҧo (sáng thͱ t˱) và lӉ thӑ Tҥi Gia Bӗ Tát Giӟi (sáng thͱ năm). Năm nào cǊng rao trѭӟc : phҧi có tӕi thiӇu 30 giӟi tӱ
mӟi Khai ÿàn Bӗ Tát. Năm nay ÿӃn giӡ truyӅn giӟi, có 51 giӟi tӱ phát nguyӋn ghi danh. ThӃ là bà con thӣ phào, chӍ sӧ
không ÿӫ túc sӕ ÿành phҧi gác lҥi năm sau. Âu Châu ÿѭӧc tiӃng là ÿҩt “sinh s̫n B͛ Tát” d͍ nh̭t và nhi͉u nh̭t. “Sinh”
thì nhi͉u mà không bi͇t sͅ còn l̩i bao nhiêu sau khi "khôn lͣn tr˱ͧng thành" ?
Ĉһc biӋt nhҩt vào cuӕi Khóa có "m͡t ngày Ni͏m Ph̵t" tӯ sáng ÿӃn chiӅu liên tөc, chia làm 3 ca : tӯ 9 giӡ ÿӃn 11
giӡ, 11 giӡ ÿӃn 13 giӡ và tӯ 13 giӡ ÿӃn 15 giӡ. Ăn uӕng tӵ túc, nghƭa là tӵ ÿӝng ÿӃn phòng ăn self-service trong
khoҧng tӯ 11 giӡ ÿӃn 14 giӡ. Sau ÿó, nӃu muӕn cӭ tiӃp tөc lên chánh ÿiӋn NiӋm Phұt Kinh Hành !
Năm nay, trong ngày NiӋm Phұt 29/7/2011sau 15 giӡ, còn có thêm 1 lӉ Tѭӣng NiӋm Công Ĉӭc và Cҫu Siêu cho
cӕ Trѭӣng Lão HT Thích Hành Ĉҥo, Thành Viên Hӝi Ĉӗng Chӭng Minh GHPGVNTN Hoa KǤ vӯa viên tӏch tҥi
Chùa Phә Ĉà, Santa Ana, CA, Hoa KǤ.
Nói chung, song song vӟi các buәi hӑc giáo lý, còn có các khóa lӉ ÿӇ Chѭ Tăng Ni và toàn thӇ hӑc viên tham dӵ
thӵc hành Tӑa thiӅn cǊng nhѭ Tөng Kinh, Sám Hӕi, LӉ Phұt, NiӋm Phұt nuôi dѭӥng hҥt giӕng bӗ ÿӅ cho ÿӃn ngày giҧi
thoát, giác ngӝ.
Vӯa có hӑc, vӯa có tu, nên mӟi gӑi là Khóa Tu Hӑc. NhiӅu khi gӑi nhanh, gӑi tҳt là Khóa Hӑc Phұt Pháp Âu Châu,
nhѭng phҧi hiӇu trong ÿó cҫn phҧi có ÿӫ 2 phѭѫng diӋn tu và hӑc.
VӅ phòng ӕc và các thӭ sinh hoҥt khác : Lҫn ÿҫu tiên, Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu ÿѭӧc sӱ dөng mӝt Khu
Hӝi Chӧ TriӇn Lãm (Messe), gӗm nhiӅu Hall lӟn tӯ sӕ 3 ÿӃn sӕ 11. Mӛi Hall, nhӓ vào khoҧng 850 m2 và lӟn nhҩt là
2.200 m2. Tәng sӕ diӋn tích ÿѭӧc sӱ dөng là 12.200 m2. Chѭa bao giӡ khóa tu hӑc ÿѭӧc sӱ dөng mӝt diӋn tích quá lӟn
nhѭ vұy. Vì quá lӟn cho nên chӍ thích hӧp vӟi nhӳng phòng lӟn. Chҷng hҥn nhѭ Trai Ĉѭӡng ÿӫ sӭc dung chӭa 800
ngѭӡi ăn 1 lѭӧt, thұt là ÿҽp. Nhѭng ngѭӧc lҥi, cҫn nhӳng phòng ngӫ nhӓ thì không có. Mһc dҫu ÿã có ngăn chia, nhѭng
vүn phҧi ngӫ tұp thӇ. Có phòng quá ÿông, nhҩt là phái nӳ, mӟi nhìn qua, nhѭ cҧnh mӝt "tr̩i tͻ n̩n" mà có ngѭӡi trong
chúng ta ÿã tӯng trãi qua. Ĉһc biӋt là các vӏ cao niên, ӣ nhà, có phòng riêng tѭѫm tҩt, tiӋn nghi ÿҫy ÿӫ, ÿӃn khóa hӑc
phҧi chҩp nhұn "kh͝ h̩nh" 10 ngày thұt ÿáng tán thán công ÿӭc. Ĉó là chѭa kӇ, năm nay thӡi tiӃt mùa hè không giӕng
ai. Cӭ mѭa và lҥnh. NhiӅu vӏ ӹ lҥi, không ÿem theo áo ҩm hay mӅn len nên dӉ bӏ cҧm cúm và nhӭc mõi. Bӣi vұy môn
tұp Khí Công mӛi sáng hay môn Massage và châm cӭu rҩt ÿѭӧc ái mӝ !
Mӝt viӋc nӳa, nһng nhӑc, và nhiêu khê không kém, ÿó là khâu ҭm thӵc, trai soҥn. Có thӵc mӟi vӵc ÿѭӧc ÿҥo.
Không có cái ăn hoһc cái ăn không ÿӫ thì viӋc tu hӑc cǊng bӏ ҧnh hѭӣng phҫn lӟn. Do vұy, vҩn ÿӅ ҭm thӵc và trai soҥn
ÿã ÿѭӧc ÿѭa lên hàng ÿҫu nhҩt là ÿӏa phѭѫng nѭӟc Áo "nhân s chuyên môn" còn rҩt ít. Cho nên TT Trѭӣng Ban Tә
Chӭc ÿӏa phѭѫng phҧi kiêm luôn cӕ vҩn cho Ban Trai Soҥn. Và nhӡ ÿó, thҫy ÿӭng ra sҳp xӃp, ÿiӅu ÿӝng thêm hai ban
trai soҥn tӯ Ĉӭc và Hòa Lan ÿӃn yӇm trӧ. KӃt quҧ 3 ngày ÿҫu : Ban Trai Soҥn tҥi Áo ÿãm trách, 10 ngày còn lҥi, chia 2
: 5 ngày cho Ban Trai Soҥn Ĉӭc và 5 ngày sau Ban Trai Soҥn Hòa Lan "ch̭p chánh". Ban Trai Soҥn Áo chҥy vòng
ngoài lo cung cҩp các vұt liӋu rau quҧ, ÿӗ tѭѫi, ÿӗ khô cho hӃt thӡi gian khóa hӑc. Ĉó là mӝt Ban Trai Soҥn hӛn hӧp rҩt
ÿҽp. Trѭӟc ÿây cǊng ÿã có, nhѭng là "h͟n hͫp nhi͉u ban trong m͡t qu͙c gia". Lҫn này thì "h͟n hͫp nhi͉u qu͙c gia
trong m͡t Ban" ! Ĉó là "phép l̩" ÿҫu tiên trong 23 khóa.
Mӝt vài hình ҧnh khó quên cӫa khâu này là sҧn xuҩt ÿұu hǊ tѭѫi tҥi chӛ. Mӛi ngày tiêu thө khoҧng 25kg ÿұu nành.
Vӯa ngâm vӯa xay, sҧn xuҩt thành ÿұu miӃng và ÿұu hǊ ngӑt cung cҩp ÿҫy ÿӫ cho toàn khóa hӑc. Mӝt ông cө 93 tuәi
vүn còn sӭc khӓe luôn tay công quҧ trong khâu này làm ÿӫ thӭ viӋc, và lúc nào cǊng hoan hӍ vӟi tҩt cҧ bà con.
Mӝt hình ҧnh khác cǊng ÿһc biӋt không kém : ÿó là khâu rӱa chén bát. ChӍ cҫn ÿӇ 5,6 chұu nѭӟc pha xà bông. Năm
sáu ngѭӡi làm viӋc theo lӕi dây chuyӅn. Ngѭӡi ÿҫu rӱa qua mӝt lѭӧt, bӓ vào chұu thӭ hai. Ngѭӡi thӭ hai rӱa mӝt lѭӧt
nӳa, bõ vào chұu thӭ ba. Cӭ nhѭ thӃ, ÿӃn chұu cuӕi cùng, rӱa lҥi bҵng nѭӟc sҥch. Ngѭӡi sau chót nhұn lҩy bát hay chén
ÿã rӱa rӗi, lau khô ÿһt vào rӛ. ThӃ là xong, khӓi phҧi máy móc ÿiӋn, gaz gì cҧ ! Các kӹ sѭ chӃ tҥo máy rӱa chén hiӋn
ÿҥi, nӃu có ÿӃn ÿây nhìn thҩy cǊng xin giѫ tay ÿҫu hàng !
Ҩy vұy mà phҧi làm viӋc cho mӛi bӳa ăn gҫn cҧ nghìn ngѭӡi suӕt luôn 10 ngày, mӛi ngày 3 bӳa. Có thӇ nói ÿó là
mӝt công tác khá nһng, ít ai chӏu làm và làm ÿӅu, nӃu không có mӝt nguyӋn lӵc mҥnh mӁ : phөc vө chúng sanh là

cúng dѭӡng chѭ Phұt, thì chҳc chҳn sӁ bӓ cuӝc ngay tӯ lúc khӣi ÿҫu ! Nhân ÿây, cǊng xin có lӡi tán thán công ÿӭc
cӫa 2 ban liên hӋ là Hành Ĉѭӡng và VӋ Sinh cǊng nһng nhӑc không kém. NӃu không có 2 ban này thì lҩy ai là ngѭӡi
ÿһt bàn bѭng cѫm và ai là ngѭӡi dӑn dҽp sҥch sӁ cho khóa hӑc. Nhҩt là làm viӋc phҧi giӳ ÿúng giӡ giҩc ÿӇ sinh hoҥt
ÿѭӧc chҥy ÿӅu không bӏ khӵng lҥi.
Mӝt khâu nӳa là khâu Vұn ChuyӇn. Tӯ trѭӟc ÿӃn nay chѭa bao giӡ có. Khóa Tu Hӑc nào mà phân nӱa sӕ hӑc
viên (g̯n 500 ng˱ͥi) ÿӃn bҵng máy bay. Tӯ phi trѭӡng vӅ ÿӃn Khóa Tu Hӑc trên dѭӟi 120 km. Và máy bay ÿӃn tӯ
nhiӅu xӭ khác nhau, tӯ sáng ÿӃn tӕi, nhҩt nhӳng ngày trѭӟc lӉ Khai giҧng. Do ÿó vҩn ÿӅ ÿón ÿѭa là mӝt công tác hӃt
sӭc phӭc tҥp, khó khăn, trong mӝt hoàn cҧnh nhân sӵ thiӃu thӕn lҥi chѭa có kinh nghiӋm, vì là lҫn ÿҫu tiên.
Mһc dҫu vұy lúc ÿҫu có phҫn lúng túng, nhiӅu thiӃu sót, nhѭng qua hai ba chuyӃn bay, anh chӏ em trong Ban TiӃp
Tân Vұn ChuyӇn quen dҫn cách thӭc, nên viӋc làm tӯ tӯ trӣ nên trôi chҧy nhҽ nhàng. Có chuyӃn bay ÿӃn mӝt lѭӧt hai
ba chөc ngѭӡi rҩt dӉ ÿiӅu ÿӝng sҳp xӃp xe ca. Nhѭng có chuyӃn bay ÿӃn rҩt khuya vӟi mӝt hai ngѭӡi. Hoһc có chuyӃn
bay ÿӃn quá trӉ. Hoһc có chuyӃn ÿã hӫy bӓ mà không ai liên lҥc cho biӃt khiӃn ban vұn chuyӇn, phҧi chӡ mãi ӣ phi
trѭӡng ÿӃn phút cuӕi cùng !... Bӣi vұy nѫi ÿây quý thҫy, xin có lӡi khen ngӧi khâu vұn chuyӇn ÿã làm viӋc tұn tình tұn
lӵc ÿón ÿѭa tӯ Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni ÿӃn các hӑc viên nam nӳ ÿӃn và ÿi tӯ 2 phi trѭӡng Vienna và Linz trong suӕt
thӡi gian Khóa Tu Hӑc thӭ 23 này.
Còn nhiӅu khâu khác nӳa, cǊng ÿһc biӋt không kém, ÿӅu làm viӋc tұn tâm tұn lӵc hӃt mình, chӍ mong sao cho khóa
hӑc ÿѭӧc thành tӵu mӻ mãn là vui rӗi. Vӟi tâm nguyӋn rӝng rãi nhѭ vұy, Chѭ Tôn Ĉӭc Trong Ban ĈiӅu Hành Khóa Tu
Hӑc không bao giӡ quên. Xin cҫu nguyӋn Tam Bҧo chӭng minh và gia hӝ quý vӏ luôn luôn ÿѭӧc vҥn sӵ an lành dѭӟi
ánh hào quang cӫa Chѭ Phұt.
Còn mӝt khâu nӳa, quan trӑng bұc nhҩt, không thӇ nào quên ÿѭӧc, nhѭng phҧi nói sau cùng. Bӣi lӁ khâu này có tánh
cách hѫi…ÿһc biӋt. HӇ Khóa Tu Hӑc ÿi ÿӃn ÿâu là khâu này ÿi ÿӃn ÿó, trӯ phi ÿӏa phѭѫng ÿӫ sӭc ÿӭng ra gánh vác.
Nhѭng suӕt thӡi gian qua gҫn 10 Khóa tu hӑc liên tөc, khâu này ÿѭӧc phiӃu tín nhiӋm gҫn nhѭ 100%.
Ĉó là Khâu Trҫn ThiӃt vӟi Thѭӧng Tӑa Thích Nguyên Lӝc làm Trѭӣng… Khâu ! Vì lӁ ÿã "lâu ÿͥi lâu ki͇p" nên
thҫy quen tránh ÿѭӧc các thӭ "nghi͏p ch˱ͣng n̿ng n͉" thҫy rҩt thong dong, tӵ tҥi, vӁ kiӇu trang trí, ÿo ÿҥc ÿâu ÿó
mӵc thѭӟc ÿàng hoàng.
Chính thҫy tuyӇn chӑn mӝt ê-kip chuyên nghiӋp phө trách làm viӋc năng nә mà thành quҧ nhѭ chúng ta thҩy ngôi
Chánh ĈiӋn trang nghiêm tҥi các Khóa tu hӑc, trong các buәi lӉ Khai giҧng, BӃ giҧng… Mӑi ngѭӡi ÿӅu trҫm trӗ khen
ngӧi. Công ÿӭc ÿó chҳc khӓi cҫn phҧi tán dѭѫng thêm nӳa. Nam mô Công Ĉӭc Lâm Bӗ Tát Ma ha tát.
VӅ mһt tài chánh thu chi : Nhìn thҩy khóa tu hӑc chiӃm hӃt Khu Hӝi Chӧ TriӇn Lãm (Messe) và sinh hoҥt kéo dài
trong 10 ngày, cái gi cǊng phҧi thuê mѭӟn, ai cǊng lo, ai cǊng xót ruӝt, không biӃt quý thҫy trong Ban Tә Chӭc có ÿӫ
“sͧ hͭi” hay không, hay phҧi tuyên bӕ thâm thӫng vào phút chót nhѭ nhiӅu khóa trѭӟc ÿây ? NhiӅu vӏ theo dõi, hӓi
thăm, thҩy quý thҫy im lһng không tuyên bӕ gì hӃt lҥi càng lo nhiӅu hѫn.
Nhѭng sӣ dƭ quý thҫy im lһng, vì nhìn thҩy kӃt quҧ sӵ vұn ÿӝng cúng dѭӡng khóa tu hӑc cǊng nhѭ hӑc phí cӫa các
hӑc viên ÿóng tҥi chӛ có thӇ vѭӧt qua sӕ chi, mһc dҫu con sӕ chi khóa này khá lӟn, gҩp rѭӥi hay có thӇ gҩp ÿôi các
khóa trѭӟc. Bӣi vұy quý thҫy không muӕn tuyên bӕ sӟm ÿӇ bà con hӑc viên khӓi bӏ "ÿ͡ng tâm". Cho ÿӃn 1 ngày trѭӟc
lӉ BӃ Giҧng, Ban Tә Chӭc mӟi tuyên bӕ sѫ khӣi là kӃt quҧ tài chánh Khóa Tu Hӑc KǤ này không ÿáng lo ngҥi. ChӍ
thâm thӫng khoҧng chӯng 2.500¼ mà thôi.
Nhѭng hy vӑng vào phút chót còn nhiӅu khoҧng gây quӻ tҥi khóa hӑc sӁ bù vào, san bҵng cách biӋt thu, chi. Và còn
có thӇ dѭ ra chút ÿӍnh. Lúc ҩy bà con hӑc viên mӟi thӣ phào nhҽ nhõm. Và dѭӟi ÿây là bҧn báo cáo tài chánh Khóa Tu
Hӑc KǤ Thӭ 23, do TT Trѭӣng Ban Tә Chӭc Ĉӏa Phѭѫng ÿӑc trong buәi lӉ BӃ Giҧng chiӅu ngày 30/7/2011.
Phҫn Chi : Thuê Ĉӏa ĈiӇm (Messe) 27.500¼; Thuê các thӭ (gi˱ͥng x͇p, phòng t̷m, h͏ th͙ng âm thanh...) 22.300¼;
Xe Bus ÿѭa ÿón 9.000¼; Trҫn ThiӃt 3.000¼; Ҭm Thӵc các thӭ 23.535¼93; Cúng dѭӡng Chѭ Tăng 40.000¼; Văn Phòng
Phí 2.700¼; Các thӭ vұt dөng Khác 6.035¼; Dӵ Chi (cho các ph̯n ch˱a tr̫) 10.000¼; Tәng Chi : 144.070¼93.
Phҫn Thu : Hӑc Phí 87.573¼; Cúng dѭӡng Khóa tu hӑc 5.016¼; Cúng dѭӡng “1 bao G̩o” 26.321¼; Cúng dѭӡng
Trai Tăng 6.052¼; Cúng dѭӡng Trai Phҥm 8.458¼; Cúng dѭӡng Cҫu An & Cҫu Siêu 1.210¼; Ban Hѭӟng Dүn GĈPT
Âu Châu cúng dѭӡng 500¼; Pháp Sѭ Quҧng Tâm (Ĉài loan) cúng dѭӡng 5.000¼; Bán Hàng Gây Quӻ (t̩i Khóa H͕c)
5.000¼; Ban Tұp Khí Công cúng dѭӡng 287¼; Ban NhiӃp Ҧnh cúng dѭӡng 1.100¼; Tәng Thu : 146.517¼00.
Còn Dѭ : 2.446¼07
Sau khi công bӕ bҧn tәng kӃt trên ÿây trong lӉ BӃ Giҧng, các ban gây quӻ cho khóa tu hӑc lҫn lѭӧt gӣi vӅ (nh˱ ban
c̷t tóc, cúng d˱ͩng 250¼, ban phát hành Linh phong 200¼...).
Ngѭӧc lҥi, bên phía chi cǊng còn nhiӅu khoҧn chѭa thanh toán cuӕi cùng. Tuy nhiên, con sӕ sai biӋt không khác xa
lҳm. Không dѭ nhiӅu chӭ chҳc chҳn không thâm thӫng ÿӗng nào.
Vұy xin kính báo cáo lên Chѭ Tôn Ĉӭc liӇu tri và toàn thӇ bà con phұt tӱ xa gҫn vui mӯng cho Khóa Hӑc KǤ Thӭ
23 này. Ĉó là kӃt quҧ cө thӇ do Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và bà con phұt tӱ khҳp nѫi tұn tình yӇm trӧ mӟi ÿem lҥi phҫn
thѭӣng cao quý nhѭ thӃ, xin dâng lên ngôi Tam Bҧo chӭng minh và gia hӝ cho chѭ liӋt vӏ ÿѭӧc vҥn sӵ thanh thông,
phұt sӵ viên thành.

Kính bҥch Chѭ Tôn Ĉӭc,
Kính thѭa Quý Ĉҥo Hӳu,
Trên ÿây là thành quҧ mà chúng ta ÿҥt ÿѭӧc qua Khóa Tu Hӑc KǤ Thӭ 23 tҥi Wieselburg (Áo qu͙c). Ĉѭӧc nhѭ vұy,
phҫn lӟn do ӣ nӝi lӵc chúng ta, tӯ Chѭ Tăng Ni ÿӃn hàng phұt tӱ tҥi Âu Châu cǊng nhѭ nhiӅu nѫi khác.
Tuy nhiên, chúng ta ÿӯng quên, còn mӝt yӃu tӕ quan trӑng nӳa, góp phҫn không nhӓ vào sӵ thành công cӫa Khóa
Tu Hӑc 23 này. Ĉó là truyӅn thông báo chí và chánh quyӅn cǊng nhѭ dân chúng ÿӏa phѭѫng.
Chѭa có khóa nào mà báo chí truyӅn thông ÿӏa phѭѫng ÿӃn thăm chúng ta nhiӅu lҫn nhѭ kǤ này. Ít nhҩt ba bӕn tӡ
báo ÿăng tãi hình ҧnh và tѭӡng thuұt sinh hoҥt các buәi lӉ Khai Giҧng và BӃ Giҧng. CǊng có mӝt hai lҫn tin tӭc khóa tu
hӑc xuҩt hiӋn trên Ti Vi cӫa nѭӟc Áo, và ngay trong tuҫn lӉ trѭӟc ngày Khai Giҧng, mӝt tӡ báo ÿӏa phѭѫng ÿã ÿѭa lên
giӟi thiӋu Khóa Hӑc Phұt Pháp Âu Châu vӟi mӝt tҩm hình cӫa khóa trѭӟc tҥi nѭӟc BӍ. Do ÿó mà dân chúng trong nѭӟc
Áo cǊng nhѭ nhiӅu vùng lân cұn (nói ti͇ng Ĉͱc) ÿӅu có thӇ biӃt qua nên có rҩt nhiӅu ngѭӡi Áo tìm ÿӃn thăm Khóa Tu
Hӑc. Mӝt ÿiӅu xin nhҳc lҥi vào năm 1984, Áo quӕc là nѭӟc ÿҫu tiên tҥi Âu Châu chính thӭc công nhұn Phұt Giáo
là mӝt tôn giáo ngang hàng vӟi các tôn giáo khác (Thiên Chúa Giáo) mһc dҫu nѭӟc này chӍ có vào khoҧng 25.000 phұt
tӱ. Gҫn ÿây có thêm nѭӟc Ý cǊng công nhұn Phұt giáo là mӝt tôn giáo. Trong khi ÿó các nѭӟc lӟn nhѭ Ĉӭc, Pháp, Anh
có sӕ Phұt tӱ nhiӅu hѫn. Nhѭng cho ÿӃn giӡ này, Phұt giáo vүn chѭa ÿѭӧc công nhұn là mӝt tôn giáo tҥi các nѭӟc nói
trên. Trӣ lҥi câu chuyӋn nѭӟc Áo, Hӝi ÿӗng thӏ xã Wieselburg cǊng nhѭ dân chúng trong thӏ trҩn nhӓ bé này rҩt là hoan
nghinh sinh hoҥt cӫa Khóa Tu Hӑc. Lúc ÿҫu, hӑ bӥ ngӥ không biӃt chúng ta là dân tӯ xӭ nào ÿӃn có lӕi ăn mһc kǤ lҥ
(áo tràng, áo v̩t hò) bay phҩp phӟi trên ÿѭӡng phӕ vào nhӳng giӡ tan hӑc. NhiӅu siêu thӏ, tiӋm tҥp hóa, tiӋm kem ÿѭӧc
“phe ta” chiӃu cӕ tұn tình, ÿӃn nӛi không còn kem ÿӇ phөc vө cho khách...
Trong lӉ BӃ Giҧng, Ban Giám Ĉӕc Hӝi Chӧ TriӇn Lãm (Messe) ông Thӏ Trѭӣng Thành Phӕ Wieselburg, bà Trѭӣng
Ban ÿһc trách vӅ Văn Hóa và Môi Trѭӡng và nhiӅu nhân vұt khác ÿӅu ÿӃn tham dӵ, tһng quà và tӓ sӵ vui mӯng sau khi
biӃt rõ chúng ta qua truyӅn thông, báo chí. Ít khi nào lӉ BӃ Giҧng lҥi có nhiӅu quan khách ÿһc biӋt hѫn lӉ Khai Giҧng
nhѭ khóa 23 này. Ĉѭӧc nhѭ vұy cǊng là nhӡ công ÿӭc cӫa Ban Tә Chӭc Ĉӏa Phѭѫng liên lҥc trѭӟc và thѭӡng xuyên
tiӃp xúc giao lѭu vӟi các cѫ quan chánh quyӅn, báo chí truyӅn thông. Trong thӡi gian khóa hӑc, hӑ ÿã ÿӃn tҥi chӛ thăm
viӃng và trӵc tiӃp phӓng vҩn quý thҫy trách nhiӋm ÿӇ có cái nhìn chính xác và khách quan hѫn rӗi ÿѭa lên báo.
Mӝt vài lӡi sau cùng vӟi bà con phұt tӱ tҥi Áo : Hôm nay, khóa tu hӑc thӭ 23 ÿã bӃ giҧng. Trên 1000 hӑc viên
gӗm chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và phұt tӱ ÿã trӣ vӅ trú xӭ an toàn. Nhѭng tҩt cҧ ÿӅu không dӉ gì quên ÿѭӧc hình ҧnh hoҥt
ÿӝng năng nә, phөc vө tұn tình cӫa bà con Phұt tӱ ViӋt Nam tҥi Áo. Mһc dҫu ít ngѭӡi (n͇u so vͣi các n˱ͣc khác) và mһc
dҫu chѭa mӝt lҫn nào tә chӭc Khóa Tu Hӑc cǊng nhѭ rҩt ít tham dӵ vào các khóa hӑc trѭӟc ÿây ӣ Âu Châu (qua 22
khóa tr˱ͣc), nhѭng lҫn này ÿã dám mҥnh dҥn ÿӭng ra gánh vác (có s h͟ trͫ cͯa quý th̯y và bà con ph̵t t͵ các n˯i) vӟi
tҩt cҧ nhiӋt tâm nhiӋt tình ÿã ÿѭa Khóa Tu Hӑc ÿӃn chӛ thành công vѭӧt bӵc hѫn cҧ nhӳng khóa trѭӟc. Ĉó là ÿiӅu ÿáng
ÿѭӧc bà con phұt tӱ ViӋt Nam tҥi Áo vui mӯng, tӵ tin, không còn e dè tránh né nӳa. Thành quҧ này sӁ là chҩt keo gҳn
bó vӟi sinh hoҥt cӫa phұt tӱ khҳp nѫi ӣ Âu Châu. Thành quҧ này sӁ là nhӳng viên gҥch vӳng chҳc xây dӵng tô bӗi cho
ngôi nhà Phұt Giáo ViӋt Nam tҥi Áo mӛi ngày mӝt vӳng mҥnh hѫn, rҥng rӥ hѫn. Xin chúc mӯng bà con phұt tӱ ViӋt
Nam tҥi Áo
Hҽn vӟi tҩt cҧ bà con phұt tӱ tҥi Áo cǊng nhѭ khҳp Âu Châu và nhiӅu nѫi khác, sang năm (2012) chúng ta sӁ gһp lҥi
tҥi Khóa Tu Hӑc thӭ 24 tә chӭc tҥi Birmingham, Anh quӕc tӯ 26/7/2012 ÿӃn 5/8/2012. Có mӝt ÿiӅu xin nhҳc thêm
rҵng : sang năm (2012) vào mùa hè, ThӃ Vұn Hӝi Olympic cǊng sӁ khai mҥc tranh tài tҥi Luân Ĉôn (Anh qu͙c). Do vұy
mà các hӋ thӕng giao thông, nhҩt là các chuyӃn bay ÿӃn Anh quӕc thӃ nào cǊng sӁ rҩt ÿông khách, cho nên biӃt trѭӟc
ÿiӅu này ÿӇ chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và bà con phұt tӱ xa gҫn lѭu ý mӝt vài ÿiӅu :
a/ nên lҩy ngày nghӍ vào thӡi gian nói trên (n͇u còn ÿi làm).
b/ nên xin thӫ tөc visa vào Anh quӕc (n͇u ch˱a có qu͙c t͓ch Âu, MͿ, Canada, Úc hay Nh̵t). Trѭӡng hӧp cҫn mӝt thѫ
mӡi ÿӇ xin visa ÿi dӵ Khóa Tu Hӑc tҥi Anh quӕc năm 2012, xin liên lҥc vӅ chùa Tӯ Ĉàm tҥi Birmingham (Anh) kèm
theo tên hӑ, ngày tháng năm sanh, ÿӏa chӍ hiӋn tҥi, sӕ passport ngày và nѫi cҩp. (Ĉ͓a ch͑ Chùa Tͳ Ĉàm, 34 Holyhead
Rd, Handsworth, Birmingham B21 0LT, Great Britain. Tél : 0044 121 551 8614).
c/ nên mua vé máy bay trѭӟc càng sӟm càng tӕt.
NӃu mua vé máy bay, nên ghi nѫi ÿӃn là phi trѭӡng Birmingham (chͱ không ph̫i các phi tr˱ͥng ͧ Luân Ĉôn).
Birmingham có nhiӅu ÿѭӡng bay quӕc tӃ ÿáp xuӕng, kӇ cҧ nhӳng chuyӃn bay giá hҥ. Nên tìm qua mҥng Internet ÿӇ biӃt
thêm.
Kính chúc Chѭ Tôn Ĉӭc pháp thӇ khinh an, và bà con Phұt tӱ xa gҫn vҥn sӵ cát tѭӡng vӟi tâm hoan hӍ vӟi lòng
thanh tӏnh ÿӇ bѭӟc vào mùa Vu Lan Báo HiӃu năm nay.

Bagneux, ngày 11/08/2011
Trѭӣng Ban ĈiӅu Hành Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu
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