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Nam Mô B�n S� Thích Ca Mâu Ni Ph�t 

Kính b�ch ch� Tôn ��c, 

Kính th�a ch� Ph�t t� xa g�n. 

Nh� �ã h�a trong B	n tin ng
n s� 5, ngày 1/7/2011, B	n tin ng
n s� 6 s� tng k�t thành qu	 Khóa Tu H�c Ph�t Pháp 
Âu Châu K� Th� 23 t�i n��c Áo. Nh�ng m�t tu�n l� �ã trôi qua sau ngày B� gi	ng 31/7/2011, chúng tôi l�i ph	i �i 
ph�t s� m�t vài n�i : l� Khai m�c tu�n l� Cung Nghinh Chiêm Bái Ph�t Ng�c Cho Hòa Bình t�i Oslo (Na-Uy ngày 
6/8/2011) và �ai l� Vu Lan tai Chùa V�n H�nh (Hòa Lan 7/8/2011) nên B	n tin ng
n s� 6 ph	i �ành ch�m tr� ít lâu, kính 
mong ch� Tôn ��c và bà con Ph�t t� xa g�n thông c	m mà hoan h� cho. 

Kính th�a ch� li�t v�, 

Có th� nói v
n t
t m�t câu tr��c tiên : Khóa Tu H
c Ph�t Pháp Âu châu l�n th 23 này là m�t thành công v��t 
b�c, ti�n hung h�u ki	t, k� qua 22 khóa tr��c. �ó là nh� s� h� tr� h�t lòng c�a Ch� Tôn ��c T�ng Ni, các chùa, các 
t� vi�n và toàn th� bà con ph�t t� xa g�n trong vùng Âu Châu c�ng nh� nhi u n�i khác. Chúng tôi xin m�n phép trình 
bày chi ti�t m�t vài �i�m nh� sau : 

Tr��c h	t là s� h
c viên. Trong B	n tin ng
n s� 5, chúng tôi d� �oán t! 600 ��n 700, nh�ng ��n 3 ngày tr��c khi 
b� gi	ng s� h�c viên t�ng ��n con s� k" l#c 1.024, g$m 92 T�ng ni và 932 h
c viên c� s% nam n&, thu�c 18 qu�c gia 
���c chia ra nh� sau (theo th� t� ABC) : 

Ái Nh� Lan : 2, Anh Qu�c : 23, Áo : 116, B� : 2, �an M�ch : 56, ��c : 229, Hòa Lan : 110, Hung Gia L�i : 16, M' : 
8, Na Uy : 30, Nga : 3, Ph�n Lan : 20, Pháp : 201, Th#y �i�n : 24, Th#y S' : 85, Ti�p Kh
c : 1, Vi�t Nam : 5, Ý : 1. 

M�t vài nh�n xét : qua B	n tin ng
n s� 5, d� �oán t! 600 ��n 700, là ch�a k� s$ h�c viên ( ��c Qu�c (vì còn là 
m�t �n s�). Cho ��n ngày khai gi	ng, con s� h�c viên t! ��c ch� h�n 100. Nh�ng sau �ó t! t! t�ng lên. B(i ��c và Áo, 
2 n��c g�n nhau. Quý th�y và bà con ph�t t� không ph	i �i máy bay mà có th� dùng xe ca hay xe nhà �i t! 3 ti�ng ��n 
5 ti�ng là b��c vào ph�m vi n��c Áo r$i. Cho nên ch� m)y ngày sau, h�c viên t! ��c Qu�c v��n lên ��n con s� 229. 
M�t �i�m khác n&a là h�c viên t�i Áo. Lúc ��u bà con ( �ây không ngh% là ph	i ghi danh h�c viên. Nh�ng sau khi hi�u 
rõ, ngoài ph�n công qu	, còn có th� ghi danh h�c viên �� h�c h*i thêm. Do �ó vào nh&ng ngày cu�i, danh sách h�c viên 
t�i Áo (n��c t� ch�c) �ã ghi ��n con s� 116 v�. Ngoài ra, có n��c, vào nh&ng ngày cu�i, h�c viên l�i t�ng lên nh� Hòa 
Lan và Pháp. 

C# th� vào 3 ngày cu�i khóa, khi con s� T�ng Ni và h�c viên lên ��n 997, t)t c	 v� tay vui m!ng ph)n kh(i. +�c 
mong làm sao có thêm 3 v� n&a �� ghi m�t �i�m cao nh)t là 1.000. Thì chi u hôm �ó t! chùa Ph Hi n (Strasbourg, 
Pháp) ��a ��n khóa h�c 1 xe g$m 7 v�. Th� là gi)c m� �ã thành s� th�t. Sáng hôm sau, trong b&a �i�m tâm quý th�y 
tuyên b� và phát 1 ph�n th�(ng t��ng tr�ng �,c bi�t cho h
c viên th 1.000 �	n t� chùa Ph� Hi�n (Pháp). 

V�y �ây là Khóa tu h�c có con s� h�c viên cao nh)t t! tr��c ��n nay. Tng s� ghi danh t�i Khóa tu h
c Ph�t pháp 
Âu châu k� th 23 này là 1.024. Tr! T�ng ni 92, còn l�i 932 h�c viên c� s%, chia ra nam : 312, n& : 620. H�c viên cao 
tui nh)t là c� ông 93 tu�i ��n t! Hòa Lan, và h�c viên tr- nh)t, cô bé gái 1 tu�i ��n t! Th#y S'. 

V� thành tích tu h
c : C�ng nh� các khóa tr��c, v&ng vàng nh�t v.n là các l�p 2 và l�p 1B cho nh&ng ng��i l�n 
tui ho,c �ã có h�c qua nhi u khóa r$i. Còn các l�p 1A cho l�p tr- m�i l�n lên t! n��c ngoài và l�p 3 dành cho T�ng 
Ni, t! m)y khóa v!a qua, ch�a ���c hoàn ch�nh cho l
m. 

Nh�ng trong khóa 23 này, 2 l�p nói trên �ã có m�t vài ti�n b� rõ nét. Nh)t là l�p 1A �ã có m�t ê-kíp quý th�y cô 
tr-, xu)t gia và h)p th# n n v�n hóa ( n��c ngoài �ãm trách, nên r)t d� dàng g�n g�i h��ng d.n l�p tr- này theo các 
ph��ng pháp c�p nh�t hi�n ��i h�n. Quý th�y cô này l�i chia l�p 1A ra thành 2 trình ��, t�m g�i là l�p 1A1 và 1A2. 
Sinh ho�t r)t có k�t qu	. Mong r/ng t��ng lai l�p 1A s� ti�n ���c xa h�n và ê-kíp giáo th� tr- này s� rút t�a kinh 
nghi�m, ki�n toàn, và ��a ra nh&ng ph��ng pháp thích nghi h�n n&a �� làm sao thu hút cho ���c th� h� tr-. Chính �ây 
là l�p t��ng lai s� thay th� các b�c ph# huynh khi tui v  già. Còn l�p 3 c�a T�ng Ni, c�ng v�y. ��n l�p � u và �ông 
h�n. Ch� Ni v.n là con s� hi�n di�n ni tr�i nh)t. �ó c�ng là s� th��ng tình trong các ��o tràng. Tuy nhiên, các �  tài 
��a ra h�c h*i và th	o lu�n cho k� này ���c Ch� Tôn Tr�(ng Lão l�a ch�n th�c t� h�n �� g�n g�i v�i sinh ho�t c�a 
T�ng già ( h	i ngo�i. M,c d�u ch�a ���c ��y �� cho l
m. Nh�ng �ã có �i�m b
t ��u và có �i�m nghiêm túc �� h�i 
lu�n. 



Mong r/ng các k� t�i, n�u ���c Ch� Tôn Tr�(ng Lão l�u tâm, ch�m sóc, cho tr��c �  tài �� có th� t�p trung h�i 
th	o, m�i khóa h
c m�t ��i t��ng, ch
c ch
n s� ��t ���c nhi u k�t qu	 c# th� h�n. 

V  ��i h�c Oanh V� "n�i ti�ng" x�a nay, c�ng khá ti�n b�. Tuy s% s� "sinh viên" c�a ��i h�c này n�m nay ch� vào 
kho	ng h�n 50, nh�ng ���c các anh ch� huynh tr�(ng h��ng d.n t�n tình và sinh ho�t khá phong phú. 

"��i h�c" này c�ng chia làm 2 c)p Oanh V� 1 (t	 6 
�n 12 tu�i) và Oanh V� 2 (trên 12 tu�i). Sinh ho�t r)t �a d�ng : 
c�ng ca hát, c�ng th� d#c, c�ng có nh&ng trò ch�i l�i có gi� l� Ph�t, t#ng kinh, tri�n lãm hình 	nh... Thêm vào �ó, n�m 
nay Ban H��ng D.n Gia �ình Ph�t T� Vi�t Nam Âu Châu, còn t ch�c 1 Tr�i h
p b�n Huy�n Quang 2 �� k� ni�m 
20 n�m thành l�p. Và m( ��u cho sinh ho�t tr�i, có bui l� Th� C)p và T�(ng ni�m công ��c c� Hòa Th��ng Thích 
Thi�n Minh, Tng V# Tr�(ng Thanh Niên và Gia �ình Ph�t T� Vi�t Nam ��u tiên c�a Giáo H�i Ph�t Giáo Viêt Nam 
Th�ng Nh)t c�ng nh� c� Bác S% Tâm Minh Lê �ình Thám ng��i sáng l�p ra Gia �ình Ph�t T� Vi�t Nam d��i danh 
ngh%a ��u tiên là Gia �ình Ph�t Hóa Ph t�i Hu� cách �ây h�n 60 n�m. 

V� các Khóa l  t�ng ni�m, ngoài các th�i công phu sáng (6 gi�), và T�nh �� hay Sám h�i vào bui t�i (20 gi�) còn 
có nghi l� Quá ���ng t�c Th� trai và kinh hành vào bui tr�a (12 gi�). K� này, ch� có m�t l�n tr�i m�a, nên ki�t trai 
bên trong. Còn nh&ng ngày khác ���c �i kinh hành bên ngoài. Và vì quá �ông và �� �( m)t th�i gian, ch� T�ng Ni �i 
kinh hành hàng �ôi còn ph�t t�, l�n th� nh)t, ph	i x�p thành hàng 3 cho ng
n h�n. Gi&a khóa h�c có l� Quy Y Tam 
B	o (sáng th� t�) và l� th� T�i Gia B$ Tát Gi�i (sáng th� nm). N�m nào c�ng rao tr��c : ph	i có t�i thi�u 30 gi�i t� 
m�i Khai �àn B$ Tát. N�m nay ��n gi� truy n gi�i, có 51 gi�i t� phát nguy�n ghi danh. Th� là bà con th( phào, ch� s� 
không �� túc s� �ành ph	i gác l�i n�m sau. Âu Châu ���c ti�ng là �)t “sinh s�n B	 Tát” d
 nh�t và nhi�u nh�t. “Sinh” 

thì nhi�u mà không bi�t s còn l�i bao nhiêu sau khi "khôn l�n tr��ng thành" ? 

�,c bi�t nh)t vào cu�i Khóa có "m�t ngày Ni�m Ph�t" t! sáng ��n chi u liên t#c, chia làm 3 ca : t! 9 gi! ��n 11 
gi!, 11 gi! ��n 13 gi! và t! 13 gi! ��n 15 gi!. 0n u�ng t� túc, ngh%a là t� ��ng ��n phòng �n self-service trong 
kho	ng t! 11 gi� ��n 14 gi�. Sau �ó, n�u mu�n c� ti�p t#c lên chánh �i�n Ni�m Ph�t Kinh Hành ! 

N�m nay, trong ngày Ni�m Ph�t 29/7/2011sau 15 gi�, còn có thêm 1 l� T�"ng Ni�m Công #c và C�u Siêu cho 
c� Tr�"ng Lão HT Thích Hành #�o, Thành Viên H�i #$ng Chng Minh GHPGVNTN Hoa K� v�a viên t�ch t�i 
Chùa Ph� #à, Santa Ana, CA, Hoa K�. 

Nói chung, song song v�i các bui h�c giáo lý, còn có các khóa l� �� Ch� T�ng Ni và toàn th� h�c viên tham d� 
th�c hành T�a thi n c�ng nh� T#ng Kinh, Sám H�i, L� Ph�t, Ni�m Ph�t nuôi d�1ng h�t gi�ng b$ �  cho ��n ngày gi	i 
thoát, giác ng�. 

V!a có h�c, v!a có tu, nên m�i g�i là Khóa Tu H
c. Nhi u khi g�i nhanh, g�i t
t là Khóa H�c Ph�t Pháp Âu Châu, 
nh�ng ph	i hi�u trong �ó c�n ph	i có �� 2 ph��ng di�n tu và h�c. 

V� phòng �c và các th sinh ho�t khác : L�n ��u tiên, Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu ���c s� d#ng m�t Khu 
H�i Ch� Tri�n Lãm (Messe), g$m nhi u Hall l�n t! s� 3 ��n s� 11. M�i Hall, nh* vào kho	ng 850 m2 và l�n nh)t là 
2.200 m2. Tng s� di�n tích ���c s� d#ng là 12.200 m2. Ch�a bao gi� khóa tu h�c ���c s� d#ng m�t di�n tích quá l�n 
nh� v�y. Vì quá l�n cho nên ch� thích h�p v�i nh&ng phòng l�n. Ch2ng h�n nh� Trai ���ng �� s�c dung ch�a 800 
ng��i �n 1 l��t, th�t là �3p. Nh�ng ng��c l�i, c�n nh&ng phòng ng� nh* thì không có. M,c d�u �ã có ng�n chia, nh�ng 
v.n ph	i ng� t�p th�. Có phòng quá �ông, nh)t là phái n&, m�i nhìn qua, nh� c	nh m�t "tr�i t� n�n" mà có ng��i trong 
chúng ta �ã t!ng trãi qua. �,c bi�t là các v� cao niên, ( nhà, có phòng riêng t��m t)t, ti�n nghi ��y ��, ��n khóa h�c 
ph	i ch)p nh�n "kh� h�nh" 10 ngày th�t �áng tán thán công ��c. �ó là ch�a k�, n�m nay th�i ti�t mùa hè không gi�ng 
ai. C� m�a và l�nh. Nhi u v� " l�i, không �em theo áo )m hay m n len nên d� b� c	m cúm và nh�c mõi. B(i v�y môn 
t�p Khí Công m�i sáng hay môn Massage và châm c�u r)t ���c ái m� ! 

M�t vi�c n&a, n,ng nh�c, và nhiêu khê không kém, �ó là khâu %m th�c, trai so�n. Có th�c m�i v�c ���c ��o. 
Không có cái �n ho,c cái �n không �� thì vi�c tu h�c c�ng b� 	nh h�(ng ph�n l�n. Do v�y, v)n �  4m th�c và trai so�n 
�ã ���c ��a lên hàng ��u nh)t là ��a ph��ng n��c Áo "nhân s� chuyên môn" còn r)t ít. Cho nên TT Tr�(ng Ban T 
Ch�c ��a ph��ng ph	i kiêm luôn c� v)n cho Ban Trai So�n. Và nh� �ó, th�y ��ng ra s
p x�p, �i u ��ng thêm hai ban 
trai so�n t! ��c và Hòa Lan ��n y�m tr�. K�t qu	 3 ngày ��u : Ban Trai So�n t�i Áo �ãm trách, 10 ngày còn l�i, chia 2 
: 5 ngày cho Ban Trai So�n ��c và 5 ngày sau Ban Trai So�n Hòa Lan "ch�p chánh". Ban Trai So�n Áo ch�y vòng 
ngoài lo cung c)p các v�t li�u rau qu	, �$ t��i, �$ khô cho h�t th�i gian khóa h�c. �ó là m�t Ban Trai So�n h�n h�p r)t 
�3p. Tr��c �ây c�ng �ã có, nh�ng là "h�n h�p nhi�u ban trong m�t qu�c gia". L�n này thì "h�n h�p nhi�u qu�c gia 

trong m�t Ban" ! �ó là "phép l�" ��u tiên trong 23 khóa. 

M�t vài hình 	nh khó quên c�a khâu này là s�n xu&t ��u h' t�(i t�i ch�. M�i ngày tiêu th# kho	ng 25kg ��u nành. 
V!a ngâm v!a xay, s	n xu)t thành ��u mi�ng và ��u h� ng�t cung c)p ��y �� cho toàn khóa h�c. M�t ông c� 93 tu�i 
v)n còn sc kh*e luôn tay công qu� trong khâu này làm �+ th vi�c, và lúc nào c'ng hoan h, v�i t&t c� bà con. 
M�t hình 	nh khác c�ng �,c bi�t không kém : �ó là khâu r-a chén bát. Ch� c�n �� 5,6 ch�u n��c pha xà bông. N�m 
sáu ng��i làm vi�c theo l�i dây chuy n. Ng��i ��u r�a qua m�t l��t, b* vào ch�u th� hai. Ng��i th� hai r�a m�t l��t 
n&a, bõ vào ch�u th� ba. C� nh� th�, ��n ch�u cu�i cùng, r�a l�i b/ng n��c s�ch. Ng��i sau chót nh�n l)y bát hay chén 
�ã r�a r$i, lau khô �,t vào r�. Th� là xong, kh*i ph	i máy móc �i�n, gaz gì c	 ! Các k" s� ch� t�o máy r�a chén hi�n 
��i, n�u có ��n �ây nhìn th)y c�ng xin gi� tay ��u hàng ! 

5y v�y mà ph	i làm vi�c cho m�i b&a �n g�n c	 nghìn ng��i su�t luôn 10 ngày, m�i ngày 3 b&a. Có th� nói �ó là 
m�t công tác khá n,ng, ít ai ch�u làm và làm � u, n�u không có m�t nguy�n l�c m�nh m� : ph�c v� chúng sanh là 



cúng d�!ng ch� Ph�t, thì ch
c ch
n s� b* cu�c ngay t! lúc kh(i ��u ! Nhân �ây, c�ng xin có l�i tán thán công ��c 
c�a 2 ban liên h� là Hành #�!ng và V� Sinh c�ng n,ng nh�c không kém. N�u không có 2 ban này thì l)y ai là ng��i 
�,t bàn b�ng c�m và ai là ng��i d�n d3p s�ch s� cho khóa h�c. Nh)t là làm vi�c ph	i gi& �úng gi� gi)c �� sinh ho�t 
���c ch�y � u không b� kh�ng l�i. 

M�t khâu n.a là khâu V�n Chuy�n. T! tr��c ��n nay ch�a bao gi� có. Khóa Tu H�c nào mà phân n�a s� h�c 
viên (g�n 500 ng��i) ��n b/ng máy bay. T! phi tr��ng v  ��n Khóa Tu H�c trên d��i 120 km. Và máy bay ��n t! 
nhi u x� khác nhau, t! sáng ��n t�i, nh)t nh&ng ngày tr��c l� Khai gi	ng. Do �ó v)n �  �ón ��a là m�t công tác h�t 
s�c ph�c t�p, khó kh�n, trong m�t hoàn c	nh nhân s� thi�u th�n l�i ch�a có kinh nghi�m, vì là l�n ��u tiên. 

M,c d�u v�y lúc ��u có ph�n lúng túng, nhi u thi�u sót, nh�ng qua hai ba chuy�n bay, anh ch� em trong Ban Ti�p 
Tân V�n Chuy�n quen d�n cách th�c, nên vi�c làm t! t! tr( nên trôi ch	y nh3 nhàng. Có chuy�n bay ��n m�t l��t hai 
ba ch#c ng��i r)t d� �i u ��ng s
p x�p xe ca. Nh�ng có chuy�n bay ��n r)t khuya v�i m�t hai ng��i. Ho,c có chuy�n 
bay ��n quá tr�. Ho,c có chuy�n �ã h�y b* mà không ai liên l�c cho bi�t khi�n ban v�n chuy�n, ph	i ch� mãi ( phi 
tr��ng ��n phút cu�i cùng !... B(i v�y n�i �ây quý th�y, xin có l�i khen ng�i khâu v�n chuy�n �ã làm vi�c t�n tình t�n 
l�c �ón ��a t! Ch� Tôn ��c T�ng Ni ��n các h�c viên nam n& ��n và �i t! 2 phi tr��ng Vienna và Linz trong su�t 
th�i gian Khóa Tu H�c th� 23 này. 

Còn nhi u khâu khác n&a, c�ng �,c bi�t không kém, � u làm vi�c t�n tâm t�n l�c h�t mình, ch� mong sao cho khóa 
h�c ���c thành t�u m' mãn là vui r$i. V�i tâm nguy�n r�ng rãi nh� v�y, Ch� Tôn ��c Trong Ban �i u Hành Khóa Tu 
H�c không bao gi� quên. Xin c�u nguy�n Tam B	o ch�ng minh và gia h� quý v� luôn luôn ���c v�n s� an lành d��i 
ánh hào quang c�a Ch� Ph�t. 

Còn m�t khâu n&a, quan tr�ng b�c nh)t, không th� nào quên ���c, nh�ng ph	i nói sau cùng. B(i l� khâu này có tánh 
cách h�i…�,c bi�t. H� Khóa Tu H�c �i ��n �âu là khâu này �i ��n �ó, tr! phi ��a ph��ng �� s�c ��ng ra gánh vác. 
Nh�ng su�t th�i gian qua g�n 10 Khóa tu h�c liên t#c, khâu này ���c phi�u tín nhi�m g�n nh� 100%. 

#ó là Khâu Tr�n Thi	t v�i Th��ng T�a Thích Nguyên L�c làm Tr�(ng… Khâu ! Vì l� �ã "lâu ��i lâu ki�p" nên 
th�y quen tránh ���c các th� "nghi�p ch��ng n�ng n�" th�y r)t thong dong, t� t�i, v� ki�u trang trí, �o ��c �âu �ó 
m�c th��c �àng hoàng. 

Chính th�y tuy�n ch�n m�t ê-kip chuyên nghi�p ph# trách làm vi�c n�ng n mà thành qu	 nh� chúng ta th)y ngôi 
Chánh �i�n trang nghiêm t�i các Khóa tu h�c, trong các bui l� Khai gi	ng, B� gi	ng… M�i ng��i � u tr�m tr$ khen 
ng�i. Công ��c �ó ch
c kh*i c�n ph	i tán d��ng thêm n&a. Nam mô Công ��c Lâm B$ Tát Ma ha tát. 

V� m/t tài chánh thu chi : Nhìn th)y khóa tu h�c chi�m h�t Khu H�i Ch� Tri�n Lãm (Messe) và sinh ho�t kéo dài 
trong 10 ngày, cái gi c�ng ph	i thuê m��n, ai c�ng lo, ai c�ng xót ru�t, không bi�t quý th�y trong Ban T Ch�c có �� 
“s� h�i” hay không, hay ph	i tuyên b� thâm th�ng vào phút chót nh� nhi u khóa tr��c �ây ? Nhi u v� theo dõi, h*i 
th�m, th)y quý th�y im l,ng không tuyên b� gì h�t l�i càng lo nhi u h�n. 

Nh�ng s( d% quý th�y im l,ng, vì nhìn th)y k�t qu	 s� v�n ��ng cúng d��ng khóa tu h�c c�ng nh� h�c phí c�a các 
h�c viên �óng t�i ch� có th� v��t qua s� chi, m,c d�u con s� chi khóa này khá l�n, g)p r�1i hay có th� g)p �ôi các 
khóa tr��c. B(i v�y quý th�y không mu�n tuyên b� s�m �� bà con h�c viên kh*i b� "��ng tâm". Cho ��n 1 ngày tr��c 
l� B� Gi	ng, Ban T Ch�c m�i tuyên b� s� kh(i là k�t qu	 tài chánh Khóa Tu H�c K� này không �áng lo ng�i. Ch� 
thâm th�ng kho	ng ch!ng 2.5000 mà thôi. 

Nh�ng hy v�ng vào phút chót còn nhi u kho	ng gây qu' t�i khóa h�c s� bù vào, san b/ng cách bi�t thu, chi. Và còn 
có th� d� ra chút ��nh. Lúc )y bà con h�c viên m�i th( phào nh3 nhõm. Và d��i �ây là b	n báo cáo tài chánh Khóa Tu 
H�c K� Th� 23, do TT Tr�(ng Ban T Ch�c ��a Ph��ng ��c trong bui l� B� Gi	ng chi u ngày 30/7/2011. 

Ph�n Chi : Thuê ��a �i�m (Messe) 27.5000; Thuê các th� (gi��ng x�p, phòng t�m, h� th�ng âm thanh...) 22.3000; 
Xe Bus ��a �ón 9.0000; Tr�n Thi�t 3.0000; 6m Th�c các th� 23.535093; Cúng d��ng Ch� T�ng 40.0000; V�n Phòng 
Phí 2.7000; Các th� v�t d#ng Khác 6.0350; D� Chi (cho các ph�n ch�a tr�) 10.0007; T�ng Chi : 144.070093. 

Ph�n Thu : H�c Phí 87.5730; Cúng d��ng Khóa tu h�c 5.0160; Cúng d��ng “1 bao G�o” 26.3210; Cúng d��ng 
Trai T�ng 6.0520; Cúng d��ng Trai Ph�m 8.4580; Cúng d��ng C�u An & C�u Siêu 1.2100; Ban H��ng D.n G�PT 
Âu Châu cúng d��ng 5000; Pháp S� Qu	ng Tâm (�ài loan) cúng d��ng 5.0000; Bán Hàng Gây Qu' (t�i Khóa H�c) 
5.0000; Ban T�p Khí Công cúng d��ng 2870; Ban Nhi�p 8nh cúng d��ng 1.1000; T�ng Thu : 146.517000. 

Còn D� : 2.446007 

Sau khi công b� b	n tng k�t trên �ây trong l� B� Gi	ng, các ban gây qu' cho khóa tu h�c l�n l��t g(i v  (nh� ban 
c�t tóc, cúng d��ng 250�, ban phát hành Linh phong 200�...). 

Ng��c l�i, bên phía chi c�ng còn nhi u kho	n ch�a thanh toán cu�i cùng. Tuy nhiên, con s� sai bi�t không khác xa 
l
m. Không d� nhi�u ch ch�c ch�n không thâm th+ng �$ng nào. 

V�y xin kính báo cáo lên Ch� Tôn ��c li�u tri và toàn th� bà con ph�t t� xa g�n vui m!ng cho Khóa H�c K� Th� 
23 này. �ó là k�t qu	 c# th� do Ch� Tôn ��c T�ng Ni và bà con ph�t t� kh
p n�i t�n tình y�m tr� m�i �em l�i ph�n 
th�(ng cao quý nh� th�, xin dâng lên ngôi Tam B	o ch�ng minh và gia h� cho ch� li�t v� ���c v�n s� thanh thông, 
ph�t s� viên thành. 



Kính b�ch Ch� Tôn ��c, 

Kính th�a Quý ��o H&u, 

Trên �ây là thành qu	 mà chúng ta ��t ���c qua Khóa Tu H�c K� Th� 23 t�i Wieselburg (Áo qu�c). ���c nh� v�y, 
ph�n l�n do ( n�i l�c chúng ta, t! Ch� T�ng Ni ��n hàng ph�t t� t�i Âu Châu c�ng nh� nhi u n�i khác. 

Tuy nhiên, chúng ta �!ng quên, còn m�t y�u t� quan tr�ng n&a, góp ph�n không nh* vào s� thành công c�a Khóa 
Tu H�c 23 này. �ó là truy�n thông báo chí và chánh quy�n c'ng nh� dân chúng ��a ph�(ng. 

Ch�a có khóa nào mà báo chí truy n thông ��a ph��ng ��n th�m chúng ta nhi u l�n nh� k� này. Ít nh)t ba b�n t� 
báo ��ng tãi hình 	nh và t��ng thu�t sinh ho�t các bui l� Khai Gi	ng và B� Gi	ng. C�ng có m�t hai l�n tin t�c khóa tu 
h�c xu)t hi�n trên Ti Vi c�a n��c Áo, và ngay trong tu�n l� tr��c ngày Khai Gi	ng, m�t t� báo ��a ph��ng �ã ��a lên 
gi�i thi�u Khóa H�c Ph�t Pháp Âu Châu v�i m�t t)m hình c�a khóa tr��c t�i n��c B�. Do �ó mà dân chúng trong n��c 
Áo c�ng nh� nhi u vùng lân c�n (nói ti�ng ��c) � u có th� bi�t qua nên có r)t nhi u ng��i Áo tìm ��n th�m Khóa Tu 
H�c. M�t �i u xin nh
c l�i vào n�m 1984, Áo qu�c là n��c ��u tiên t�i Âu Châu chính thc công nh�n Ph�t Giáo 
là m�t tôn giáo ngang hàng v�i các tôn giáo khác (Thiên Chúa Giáo) m,c d�u n��c này ch� có vào kho	ng 25.000 ph�t 
t�. G�n �ây có thêm n��c Ý c�ng công nh�n Ph�t giáo là m�t tôn giáo. Trong khi �ó các n��c l�n nh� ��c, Pháp, Anh 
có s� Ph�t t� nhi u h�n. Nh�ng cho ��n gi� này, Ph�t giáo v.n ch�a ���c công nh�n là m�t tôn giáo t�i các n��c nói 
trên. Tr( l�i câu chuy�n n��c Áo, H�i �$ng th� xã Wieselburg c�ng nh� dân chúng trong th� tr)n nh* bé này r)t là hoan 
nghinh sinh ho�t c�a Khóa Tu H�c. Lúc ��u, h� b1 ng1 không bi�t chúng ta là dân t! x� nào ��n có l�i �n m,c k� l� 
(áo tràng, áo v�t hò) bay ph)p ph�i trên ���ng ph� vào nh&ng gi� tan h�c. Nhi u siêu th�, ti�m t�p hóa, ti�m kem ���c 
“phe ta” chi�u c� t�n tình, ��n n�i không còn kem �� ph#c v# cho khách... 

Trong l� B� Gi	ng, Ban Giám ��c H�i Ch� Tri�n Lãm (Messe) ông Th� Tr�(ng Thành Ph� Wieselburg, bà Tr�(ng 
Ban �,c trách v  V�n Hóa và Môi Tr��ng và nhi u nhân v�t khác � u ��n tham d�, t,ng quà và t* s� vui m!ng sau khi 
bi�t rõ chúng ta qua truy n thông, báo chí. Ít khi nào l� B� Gi	ng l�i có nhi u quan khách �,c bi�t h�n l� Khai Gi	ng 
nh� khóa 23 này. ���c nh� v�y c�ng là nh� công ��c c�a Ban T Ch�c ��a Ph��ng liên l�c tr��c và th��ng xuyên 
ti�p xúc giao l�u v�i các c� quan chánh quy n, báo chí truy n thông. Trong th�i gian khóa h�c, h� �ã ��n t�i ch� th�m 
vi�ng và tr�c ti�p ph*ng v)n quý th�y trách nhi�m �� có cái nhìn chính xác và khách quan h�n r$i ��a lên báo. 

M�t vài l!i sau cùng v�i bà con ph�t t- t�i Áo : Hôm nay, khóa tu h�c th� 23 �ã b� gi	ng. Trên 1000 h�c viên 
g$m ch� Tôn ��c T�ng Ni và ph�t t� �ã tr( v  trú x� an toàn. Nh�ng t)t c	 � u không d� gì quên ���c hình 	nh ho�t 
��ng n�ng n, ph#c v# t�n tình c�a bà con Ph�t t� Vi�t Nam t�i Áo. M,c d�u ít ng��i (n�u so v�i các n��c khác) và m,c 
d�u ch�a m�t l�n nào t ch�c Khóa Tu H�c c�ng nh� r)t ít tham d� vào các khóa h�c tr��c �ây ( Âu Châu (qua 22 
khóa tr��c), nh�ng l�n này �ã dám m�nh d�n ��ng ra gánh vác (có s� h� tr� c�a quý th�y và bà con ph�t t� các n�i) v�i 
t)t c	 nhi�t tâm nhi�t tình �ã ��a Khóa Tu H�c ��n ch� thành công v��t b�c h�n c	 nh&ng khóa tr��c. �ó là �i u �áng 
���c bà con ph�t t� Vi�t Nam t�i Áo vui m!ng, t� tin, không còn e dè tránh né n&a. Thành qu	 này s� là ch)t keo g
n 
bó v�i sinh ho�t c�a ph�t t� kh
p n�i ( Âu Châu. Thành qu	 này s� là nh&ng viên g�ch v&ng ch
c xây d�ng tô b$i cho 
ngôi nhà Ph�t Giáo Vi�t Nam t�i Áo m�i ngày m�t v&ng m�nh h�n, r�ng r1 h�n. Xin chúc m!ng bà con ph�t t� Vi�t 
Nam t�i Áo 

H3n v�i t)t c	 bà con ph�t t� t�i Áo c�ng nh� kh
p Âu Châu và nhi u n�i khác, sang n�m (2012) chúng ta s� g,p l�i 
t�i Khóa Tu H�c th� 24 t ch�c t�i Birmingham, Anh qu�c t! 26/7/2012 �	n 5/8/2012. Có m�t �i u xin nh
c thêm 
r/ng : sang n�m (2012) vào mùa hè, Th� V�n H�i Olympic c�ng s� khai m�c tranh tài t�i Luân �ôn (Anh qu�c). Do v�y 
mà các h� th�ng giao thông, nh)t là các chuy�n bay ��n Anh qu�c th� nào c�ng s� r)t �ông khách, cho nên bi�t tr��c 
�i u này �� ch� Tôn ��c T�ng Ni và bà con ph�t t� xa g�n l�u ý m�t vài �i u : 

a/ nên l)y ngày ngh� vào th�i gian nói trên (n�u còn 
i làm). 

b/ nên xin th� t#c visa vào Anh qu�c (n�u ch�a có qu�c t�ch Âu, M�, Canada, Úc hay Nh�t). Tr��ng h�p c�n m�t th� 
m�i �� xin visa �i d� Khóa Tu H�c t�i Anh qu�c n�m 2012, xin liên l�c v  chùa T! �àm t�i Birmingham (Anh) kèm 
theo tên h�, ngày tháng n�m sanh, ��a ch� hi�n t�i, s� passport ngày và n�i c)p. (��a ch� Chùa T� �àm, 34 Holyhead 

Rd, Handsworth, Birmingham B21 0LT, Great Britain. Tél : 0044 121 551 8614). 

c/ nên mua vé máy bay tr��c càng s�m càng t�t. 

N�u mua vé máy bay, nên ghi n�i ��n là phi tr��ng Birmingham (ch� không ph�i các phi tr��ng   Luân �ôn). 
Birmingham có nhi u ���ng bay qu�c t� �áp xu�ng, k� c	 nh&ng chuy�n bay giá h�. Nên tìm qua m�ng Internet �� bi�t 
thêm. 

Kính chúc Ch� Tôn ��c pháp th� khinh an, và bà con Ph�t t� xa g�n v�n s� cát t��ng v�i tâm hoan h� v�i lòng 
thanh t�nh �� b��c vào mùa Vu Lan Báo Hi�u n�m nay. 

Bagneux, ngày 11/08/2011 

Tr�(ng Ban �i u Hành Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu 

 
Hòa Th��ng Thích Minh Tâm 

14 Av Henri Barbusse. 92220 Bagneux (FRANCE). Tél : 01.46.55.84.44. Fax : 01.47.35.59.08. E-mail : khanhanh@free.fr 


