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Nam Mô B�n S� Thích Ca Mâu Ni Ph�t 

Kính g�i ch� Tôn ��c T�ng Ni cùng toàn th� nam n� Ph�t T� kh	p n
i trên th� gi�i. 

Kính th�a Qúy V, 

Bao nhiêu lo l	ng, b�y nhiêu ch� ��i h�i h�p mong cho ��n ngày khai gi�ng khóa tu h�c 
k� n�y, ph�i nói r�ng : �ây là m�t th� thách không nh� cho toàn Ban �i	u Hành c
a 

GHPGVNTNAC khi không có s� tr�c ti�p �i	u hành c
a C Hòa Th��ng Ch
 T�ch Thích 
Minh Tâm nh� 25 khóa v�a qua. Tâm tr�ng chung c�a m�i ng��i là lo l	ng tr��c nhi�u 
vi�c. Ví d� nh� ti�n thuê ch� quá cao, th�i �i�m cu�i tháng sáu, ��u tháng b�y ch�a có h�c 
sinh, sinh viên ngh  hè, �a �i�m t! ch�c b�t ti�n v..v…và v..v… Nói ra thì ph�i k� h�ng tá s" 
ki�n khó kh�n; nh�ng ph�i nói là nh� Ph�t ��. �ây là m�t t# mà c� Hòa Th��ng Thích Minh 
Tâm hay dùng. Hay nói g�n h
n n�a là nh� Th�y ��, cho nên khóa tu h�c �ã thành t"u viên 
mãn ngoài d" tính c�a Ban T! Ch�c �a ph�
ng c$ng nh� c�a Giáo H�i Âu Châu. 

Con s� h�c viên ban ��u ghi danh là 500 ng��i, r�i 600, k� ��n là 700 tr��c khi khóa tu 
b	t ��u. M�i ng��i trong Ban T! Ch�c �ã b	t ��u nghe nh% nh&m v� s� l��ng. ' gi�a khóa 
Tu H�c có bu!i h�p th��ng niên c�a Giáo H�i ���c báo cáo là 832 v t�t c� và hôm l( B� 
m�c, qua di(n v�n c�a Th��ng T�a Thích Qu�ng Hi�n Tr�)ng Ban T! Ch�c �ã cho bi�t r�ng 
có 18 Qu�c Gia tham d" và con s� h�c viên lên ��n 989 v. Trong �ó có 96 T�ng Ni, s� còn 
l�i là C� S*. Nh�ng +u Bà Di (634 n�) lúc nào c$ng g�n g�p �ôi s� +u Bà T	c (259 nam) 
(tu�i nh� nh�t 5 bé sanh 2014 và l�n nh�t 1 v� 1928), ��n tham d" Khóa Tu H�c. V� ti�n h�c 
phí và cúng d��ng, con s� cu�i cùng ���c bi�t t!ng thu là 178.415 Euros (223.019 quan 

Th�y S�), t�
ng ��
ng v�i 247.799 Usd và sau khi chi cho m�i vi�c t!ng chi là 170.928 
Euros (213.660 quan Th�y S�), s� ti�n còn d� 7.487 Euros (9.359 quan Th�y S�). T�t c� s� 
ti�n n�y dùng vào qu, cho các Khóa Tu H�c s	p ��n. V� s� l��ng h�c viên c$ng nh� s� tnh 
tài �óng góp c�a quý Ph�t T� xa g�n ph�i nói là con s� k- l�c trong k� n�y. �ây là con s� thu 
và chi cao nh�t trong 26 khóa v#a qua. Trong n�y ph�i nói r�ng : n�u không có ph�n cúng 
d��ng m�t bao g�o 30� c�a nh�ng h�c viên không �i tham d", �ã lên ��n con s� 41.320� r�i. 
N�u không nh� cao ki�n c�a C� Hòa Th��ng Ch� Tch thì Giáo H�i Âu Châu c�a chúng ta 
c$ng ph�i gây qu, nh� nh�ng châu l�c khác; tuy nhiên vi�c n�y th�t là khó kh�n ��i v�i môi 
tr��ng ng��i Vi�t ) th�a th�t t�i Âu Châu n�y, khó th� th"c hi�n ���c nh� ) nh�ng châu l�c 
khác. Cho nên m�t bao g�o cho Khóa Tu H�c có l. s. ti�p n�i dài dài trong t�
ng lai �� cho 
Giáo H�i �/ �i m�t ph�n lo. 

Ch�
ng trình Tu H�c cho n�m nay chia ra 4 l�p. L�p 1 do các Th�y Cô tr0 h��ng d1n 
cho Thanh Thi�u niên �i theo cha m%. L�p 2 dành cho ng��i m�i làm quen v�i khóa tu. L�p 3 
là l�p chuyên khoa dành cho nh�ng v �ã �i h�c nhi�u n�m và l�p 4 là l�p dành cho T�ng Ni 
sinh. M�i l�p nh� v�y s� l��ng khác nhau, nhi�u ít không ��ng ��u. Ngoài ra G�PTVN t�i 



Âu Châu c$ng có m�t Tr�i hu�n luy�n Huy�n Trang �i kèm; nên s� l��ng ng��i tr0 gia t�ng 
th�y rõ. C$ng nh� có ph�n An C� Ki	t H� c�a ch� T�ng Ni; nên ch� Tôn ��c T�ng Ni �ã trì 
t�ng tr�n b� Kinh ��i Th�a Di�u Pháp Liên Hoa g�m b�y quy�n 28 ph�m trong su�t b�y 
bu!i t�i nh� v�y. Không khí tu h�c th�t là �m cúng và trang nghiêm. Ngày nào c$ng có cúng 
quá ���ng, kinh hành, nhi(u Ph�t; ch  có m�t bu!i duy nh�t không �i ���c vì tr�i m�a. Nào 
là B� Tát t�ng gi�i cho B� Tát Gi�i t�i gia, cho Sa Di, Sa Di Ni, Th�c Xoa Ma Na, T� Kheo, 
T� Kheo Ni, r�i ��n vi�c truy�n Tam Quy Ng$ Gi�i, truy�n B� Tát Gi�i T�i Gia c$ng nh� 
Gi�i Ch� An C� Ki�t H� v.v… t�t c� ��u nhp nhàng và thành t"u nh� th�i khóa bi�u �ã ���c 
�n �nh tr��c. C� m�i bu!i tr�a là có ph�n tác b�ch cúng d��ng trai ph�n và trai T�ng. N�m 
nay nh� v�y mà ph�n cúng trai ph�n c$ng tr�i h
n nh�ng n�m tr��c. Hình nh� là n��c nào 
các h�c viên c$ng thi �ua nhau cúng d��ng �� ���c t�ng ph��c. �ây c$ng là k�t qu� c�a 
nh�ng l�i gi�ng d�y c�a ch� Tôn ��c mà Ph�t T� t�i gia �ã th�m nhu�n. Cho ��n hôm nay 
t�i Âu Châu n�y nh�ng ��o h�u Ph�t t� t�i gia th� B� Tát Gi�i con s� không d��i 4.000 
ng��i. �ây là nh�ng nhân t� chính �ã giúp cho Giáo H�i v��t qua bao khó kh�n ch��ng n�n 
lâu nay và hy v�ng v�i tinh th�n B� Tát ��o c$ng nh� hành B� Tát h�nh, Giáo H�i s. có 
thêm ���c nh�ng h�t nhân th�t x�ng �áng cho nh�ng qu� v v� sau n�y. 

M�t ngày ni�m Ph�t miên m�t c�a g�n 1.000 ng��i �ã làm cho núi r#ng Th�y S* v�n �ã 
tr�m m2c x�a nay, bây gi� nh� tr!i d�y �� chung l�i c�u nguy�n v�i nh�ng ng��i �ang 
h��ng v� n�i tâm c�a mình trong m�t ngày hoàn toàn an bình nh� v�y. �úng là “Pháp Ph�t 
nhi�m m�u“ và không có cái gì có th� h
n nh� th� �� di(n t� nên b�ng l�i ���c n�a. Ph�n 
Trai So�n c$ng quá tuy�t v�i. B�a �n nào c$ng ��y 	p ân tình c�a ng��i con Ph�t, d�u cho h� 
) t� ph�
ng v� �ây �� �óng góp công s�c c�a mình, d�u cho nh�c m�t; nh�ng �ã không m�t 
ti�ng nh& to, qua l�i �n ào; ch  có nh�ng bu!i �á banh World Cup vào bu!i t�i, tuy không 
chính th�c; nh�ng nh�ng ti�ng hô �ng h� ��i nhà �ã l� v0 riêng t� v� quan �i�m c�a m�i 
ng��i và m�i qu�c gia m�t chút; nh�ng t�t c� r�i c$ng ý hòa ��ng duy�t c�. 

Song song trong khóa h�c, các h�c viên c$ng �ã phát tâm cúng d��ng xây chùa Khánh 
Anh ) giai �o�n cu�i �� 30.000� và cho m��n H�i Thi�n g�n 100.000�. Ngoài ra qua phiên 
h�p c�a Giáo H�i vào ngày 5.7.2014 v#a qua, Giáo H�i �� ngh là m�i chùa, m�i T" Vi�n t�i 
Âu Châu nên cúng d��ng 10.000� ho2c ít h
n, �� hoàn thành ngôi ph�m v$ Khánh Anh cho 
l( Khánh thành vào tháng 8 n�m 2015 s	p ��n, �ã có 7 hay 8 �
n v �óng góp cúng d��ng 
cho Ph�t s" n�y. Hy v�ng là t# �ây cho ��n ngày khánh thành s. còn nhi�u t" vi�n �óng góp 
c$ng nh� các Ph�t T� xa g�n c$ng s. c� g	ng �óng góp ph�n mình �� ngôi nhà chung c�a 
Giáo H�i c�a chúng ta s�m thành t"u viên mãn. 

Bà B� Tr�)ng B� V�n Hoá �a ph�
ng tuy không ��n tham d" l( b� m�c ���c; nh�ng 
c$ng �ã g�i th� chúc m#ng ��n khóa Tu H�c k� n�y v�i n�i dung th�t là sâu s	c và hy v
ng 
Khóa Tu H
c k� th 27 s�p �	n d� ��nh s� ���c t  chc t�i Strasbourg Pháp Qu�c c$ng 
s. ���c thành t"u nh� v�y. 

Nam Mô Hoan H- T�ng B� Tát Ma Ha Tát tác ��i ch�ng minh. 
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