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Nam Mô B͝n S˱ Thích Ca Mâu Ni Ph̵t
Kính gӱi chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni cùng toàn thӇ nam nӳ Phұt Tӱ khҳp nѫi trên thӃ giӟi.
Kính thѭa Qúy Vӏ,
Bao nhiêu lo lҳng, bҩy nhiêu chӡ ÿӧi hӗi hӝp mong cho ÿӃn ngày khai giҧng khóa tu hӑc
kǤ nҫy, phҧi nói rҵng : ÿây là m͡t th͵ thách không nh͗ cho toàn Ban Ĉi͉u Hành cͯa
GHPGVNTNAC khi không có s trc ti͇p ÿi͉u hành cͯa C͙ Hòa Th˱ͫng Chͯ T͓ch Thích
Minh Tâm nh˱ 25 khóa vͳa qua. Tâm trҥng chung cӫa mӑi ngѭӡi là lo lҳng trѭӟc nhiӅu
viӋc. Ví dө nhѭ tiӅn thuê chӛ quá cao, thӡi ÿiӇm cuӕi tháng sáu, ÿҫu tháng bҧy chѭa có hӑc
sinh, sinh viên nghӍ hè, ÿӏa ÿiӇm tә chӭc bҩt tiӋn v..v…và v..v… Nói ra thì phҧi kӇ hҵng tá sӵ
kiӋn khó khăn; nhѭng phҧi nói là nhӡ Phұt ÿӝ. Ĉây là mӝt tӯ mà cӕ Hòa Thѭӧng Thích Minh
Tâm hay dùng. Hay nói gҫn hѫn nӳa là nhӡ Thҫy ÿӝ, cho nên khóa tu hӑc ÿã thành tӵu viên
mãn ngoài dӵ tính cӫa Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng cǊng nhѭ cӫa Giáo Hӝi Âu Châu.
Con sӕ hӑc viên ban ÿҫu ghi danh là 500 ngѭӡi, rӗi 600, kӃ ÿӃn là 700 trѭӟc khi khóa tu
bҳt ÿҫu. Mӑi ngѭӡi trong Ban Tә Chӭc ÿã bҳt ÿҫu nghe nhҽ nhӓm vӅ sӕ lѭӧng. Ӣ giӳa khóa
Tu Hӑc có buәi hӑp thѭӡng niên cӫa Giáo Hӝi ÿѭӧc báo cáo là 832 vӏ tҩt cҧ và hôm lӉ BӃ
mҥc, qua diӉn văn cӫa Thѭӧng Tӑa Thích Quҧng HiӅn Trѭӣng Ban Tә Chӭc ÿã cho biӃt rҵng
có 18 Quӕc Gia tham dӵ và con sӕ hӑc viên lên ÿӃn 989 vӏ. Trong ÿó có 96 Tăng Ni, sӕ còn
lҥi là Cѭ Sƭ. Nhѭng Ѭu Bà Di (634 nͷ) lúc nào cǊng gҫn gҩp ÿôi sӕ Ѭu Bà Tҳc (259 nam)
(tu͝i nh͗ nh̭t 5 bé sanh 2014 và lͣn nh̭t 1 v͓ 1928), ÿӃn tham dӵ Khóa Tu Hӑc. VӅ tiӅn hӑc
phí và cúng dѭӡng, con sӕ cuӕi cùng ÿѭӧc biӃt tәng thu là 178.415 Euros (223.019 quan
Thͭy Sƭ), tѭѫng ÿѭѫng vӟi 247.799 Usd và sau khi chi cho mӑi viӋc tәng chi là 170.928
Euros (213.660 quan Thͭy Sƭ), sӕ tiӅn còn dѭ 7.487 Euros (9.359 quan Thͭy Sƭ). Tҩt cҧ sӕ
tiӅn nҫy dùng vào quӻ cho các Khóa Tu Hӑc sҳp ÿӃn. VӅ sӕ lѭӧng hӑc viên cǊng nhѭ sӕ tӏnh
tài ÿóng góp cӫa quý Phұt Tӱ xa gҫn phҧi nói là con sӕ kӹ lөc trong kǤ nҫy. Ĉây là con sӕ thu
và chi cao nhҩt trong 26 khóa vӯa qua. Trong nҫy phҧi nói rҵng : nӃu không có phҫn cúng
dѭӡng mӝt bao gҥo 30¼ cӫa nhӳng hӑc viên không ÿi tham dӵ, ÿã lên ÿӃn con sӕ 41.320¼ rӗi.
NӃu không nhӡ cao kiӃn cӫa Cӕ Hòa Thѭӧng Chӫ Tӏch thì Giáo Hӝi Âu Châu cӫa chúng ta
cǊng phҧi gây quӻ nhѭ nhӳng châu lөc khác; tuy nhiên viӋc nҫy thұt là khó khăn ÿӕi vӟi môi
trѭӡng ngѭӡi ViӋt ӣ thѭa thӟt tҥi Âu Châu nҫy, khó thӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc nhѭ ӣ nhӳng châu lөc
khác. Cho nên mӝt bao gҥo cho Khóa Tu Hӑc có lӁ sӁ tiӃp nӕi dài dài trong tѭѫng lai ÿӇ cho
Giáo Hӝi ÿӥ ÿi mӝt phҫn lo.
Chѭѫng trình Tu Hӑc cho năm nay chia ra 4 lӟp. Lӟp 1 do các Thҫy Cô trҿ hѭӟng dүn
cho Thanh ThiӃu niên ÿi theo cha mҽ. Lӟp 2 dành cho ngѭӡi mӟi làm quen vӟi khóa tu. Lӟp 3
là lӟp chuyên khoa dành cho nhӳng vӏ ÿã ÿi hӑc nhiӅu năm và lӟp 4 là lӟp dành cho Tăng Ni
sinh. Mӛi lӟp nhѭ vұy sӕ lѭӧng khác nhau, nhiӅu ít không ÿӗng ÿӅu. Ngoài ra GĈPTVN tҥi

Âu Châu cǊng có mӝt Trҥi huҩn luyӋn HuyӅn Trang ÿi kèm; nên sӕ lѭӧng ngѭӡi trҿ gia tăng
thҩy rõ. CǊng nhӡ có phҫn An Cѭ KiӃt Hҥ cӫa chѭ Tăng Ni; nên chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni ÿã trì
tөng trӑn bӝ Kinh Ĉҥi Thӯa DiӋu Pháp Liên Hoa gӗm bҧy quyӇn 28 phҭm trong suӕt bҧy
buәi tӕi nhѭ vұy. Không khí tu hӑc thұt là ҩm cúng và trang nghiêm. Ngày nào cǊng có cúng
quá ÿѭӡng, kinh hành, nhiӉu Phұt; chӍ có mӝt buәi duy nhҩt không ÿi ÿѭӧc vì trӡi mѭa. Nào
là Bӕ Tát tөng giӟi cho Bӗ Tát Giӟi tҥi gia, cho Sa Di, Sa Di Ni, Thӭc Xoa Ma Na, TǤ Kheo,
TǤ Kheo Ni, rӗi ÿӃn viӋc truyӅn Tam Quy NgǊ Giӟi, truyӅn Bӗ Tát Giӟi Tҥi Gia cǊng nhѭ
Giҧi ChӃ An Cѭ KiӃt Hҥ v.v… tҩt cҧ ÿӅu nhӏp nhàng và thành tӵu nhѭ thӡi khóa biӇu ÿã ÿѭӧc
ҩn ÿӏnh trѭӟc. Cӭ mӛi buәi trѭa là có phҫn tác bҥch cúng dѭӡng trai phҥn và trai Tăng. Năm
nay nhӡ vұy mà phҫn cúng trai phҥn cǊng trӝi hѫn nhӳng năm trѭӟc. Hình nhѭ là nѭӟc nào
các hӑc viên cǊng thi ÿua nhau cúng dѭӡng ÿӇ ÿѭӧc tăng phѭӟc. Ĉây cǊng là kӃt quҧ cӫa
nhӳng lӡi giҧng dҥy cӫa chѭ Tôn Ĉӭc mà Phұt Tӱ tҥi gia ÿã thҩm nhuҫn. Cho ÿӃn hôm nay
tҥi Âu Châu nҫy nhӳng ÿҥo hӳu Phұt tӱ tҥi gia thӑ Bӗ Tát Giӟi con sӕ không dѭӟi 4.000
ngѭӡi. Ĉây là nhӳng nhân tӕ chính ÿã giúp cho Giáo Hӝi vѭӧt qua bao khó khăn chѭӟng nҥn
lâu nay và hy vӑng vӟi tinh thҫn Bӗ Tát ÿҥo cǊng nhѭ hành Bӗ Tát hҥnh, Giáo Hӝi sӁ có
thêm ÿѭӧc nhӳng hҥt nhân thұt xӭng ÿáng cho nhӳng quҧ vӏ vӅ sau nҫy.
Mӝt ngày niӋm Phұt miên mұt cӫa gҫn 1.000 ngѭӡi ÿã làm cho núi rӯng Thөy Sƭ vӕn ÿã
trҫm mһc xѭa nay, bây giӡ nhѭ trәi dұy ÿӇ chung lӡi cҫu nguyӋn vӟi nhӳng ngѭӡi ÿang
hѭӟng vӅ nӝi tâm cӫa mình trong mӝt ngày hoàn toàn an bình nhѭ vұy. Ĉúng là “Pháp Ph̵t
nhi͏m m̯u“ và không có cái gì có thӇ hѫn nhѭ thӃ ÿӇ diӉn tҧ nên bҵng lӡi ÿѭӧc nӳa. Phҫn
Trai Soҥn cǊng quá tuyӋt vӡi. Bӳa ăn nào cǊng ÿҫy ҳp ân tình cӫa ngѭӡi con Phұt, dҫu cho hӑ
ӣ tӭ phѭѫng vӅ ÿây ÿӇ ÿóng góp công sӭc cӫa mình, dҫu cho nhӑc mӋt; nhѭng ÿã không mӝt
tiӃng nhӓ to, qua lҥi ӗn ào; chӍ có nhӳng buәi ÿá banh World Cup vào buәi tӕi, tuy không
chính thӭc; nhѭng nhӳng tiӃng hô ӫng hӝ ÿӝi nhà ÿã lӝ vҿ riêng tѭ vӅ quan ÿiӇm cӫa mӛi
ngѭӡi và mӛi quӕc gia mӝt chút; nhѭng tҩt cҧ rӗi cǊng ý hòa ÿӗng duyӋt cҧ.
Song song trong khóa hӑc, các hӑc viên cǊng ÿã phát tâm cúng dѭӡng xây chùa Khánh
Anh ӣ giai ÿoҥn cuӕi ÿӝ 30.000¼ và cho mѭӧn Hӝi ThiӋn gҫn 100.000¼. Ngoài ra qua phiên
hӑp cӫa Giáo Hӝi vào ngày 5.7.2014 vӯa qua, Giáo Hӝi ÿӅ nghӏ là mӛi chùa, mӛi Tӵ ViӋn tҥi
Âu Châu nên cúng dѭӡng 10.000¼ hoһc ít hѫn, ÿӇ hoàn thành ngôi phҥm vǊ Khánh Anh cho
lӉ Khánh thành vào tháng 8 năm 2015 sҳp ÿӃn, ÿã có 7 hay 8 ÿѫn vӏ ÿóng góp cúng dѭӡng
cho Phұt sӵ nҫy. Hy vӑng là tӯ ÿây cho ÿӃn ngày khánh thành sӁ còn nhiӅu tӵ viӋn ÿóng góp
cǊng nhѭ các Phұt Tӱ xa gҫn cǊng sӁ cӕ gҳng ÿóng góp phҫn mình ÿӇ ngôi nhà chung cӫa
Giáo Hӝi cӫa chúng ta sӟm thành tӵu viên mãn.
Bà Bӝ Trѭӣng Bӝ Văn Hoá ÿӏa phѭѫng tuy không ÿӃn tham dӵ lӉ bӃ mҥc ÿѭӧc; nhѭng
cǊng ÿã gӱi thѭ chúc mӯng ÿӃn khóa Tu Hӑc kǤ nҫy vӟi nӝi dung thұt là sâu sҳc và hy vӑng
Khóa Tu Hӑc kǤ thӭ 27 sҳp ÿӃn dӵ ÿӏnh sӁ ÿѭӧc tә chӭc tҥi Strasbourg Pháp Quӕc cǊng
sӁ ÿѭӧc thành tӵu nhѭ vұy.
Nam Mô Hoan Hӹ Tҥng Bӗ Tát Ma Ha Tát tác ÿҥi chӭng minh.
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