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Bҧn tin Ngҳn sӕ 4 vӅ Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu KǤ thӭ 25 - 2013
tҥi Phҫn Lan
Nam Mô B͝n S˱ Thích Ca Mâu Ni Ph̵t
Kính Bҥch chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni,
Kính thѭa toàn thӇ nam nӳ Phұt tӱ xa gҫn,
ChӍ còn trong vòng 10 ngày nӳa là ÿӃn ngày Khai giҧng Khóa Tu Hӑc Âu Châu kǤ thӭ 25 tә
chӭc tҥi Phҫn Lan, tӯ 26/07 ÿӃn 04/08/2013. Lӧi dөng cѫ hӝi còn lҥi ngҳn ngӫi này, chúng tôi
muӕn phúc trình lên chѭ Tôn Ĉӭc và bà con Phұt tӱ xa gҫn ÿѭӧc biӃt kӃt quҧ cӫa mӑi viӋc chuҭn bӏ
cho Khóa Tu Hӑc ÿã ÿӃn ÿâu rӗi ?
Trѭӟc hӃt là kӃt quҧ vұn ÿӝng hӑc viên ghi danh ÿi dӵ Khóa Tu Hӑc. Phҧi nói năm nay là năm
vұn ÿӝng khó khăn hѫn hӃt. Thӭ nhҩt bà con nói là «h˯i xa» nên giá máy bay «ÿ̷t». Lai phҧi ÿәi hai
ba chӛ, nhҩt là ӣ nhӳng nѭӟc xa Phҫn Lan. Mӝt nӛi nӳa là «thͥi gian» «Hè» ӣ bҳc Âu khác nam Âu.
Hӑc trò ӣ nam Âu chѭa nghӍ hè mà ӣ bҳc Âu thì ÿã vào trѭӡng trӣ lҥi rӗi. Cho nên các Phұt tӱ phө
huynh năm nào cǊng rҩt khó sҳp xӃp viӋc gia ÿình. Còn mӝt ÿiӅu nghӏch duyên này nӳa, thѭa nho
nhӓ cho bà con nghe qua rӗi bӓ. Mùa hè ӣ bҳc Âu là mùa bà con ta thích ÿi làm rүy, nghƭa là rҩt có
duyên vӟi mҩy quҧ dâu, cӫ ÿұu. Làm mӝt mùa có thӇ nghӍ cҧ năm, nghe bà con nói thӃ… Ôi thôi có
rҩt nhiӅu lý do hҩp dүn lҳm.
Nói vұy ÿӇ thҩy rҵng : mӝt hӑc viên ghi danh ÿi khóa tu hӑc là chҩp nhұn mӝt sӵ mҩt mát, hy
sinh, thay vì ÿi nghӍ hè nѫi này nѫi nӑ hay ÿi làm thêm bә túc ngân sách gia ÿình trong lúc thҩt
nghiӋp tràn lan. ThӃ mà chҩp nhұn ÿi 10 ngày Khóa Tu Hӑc. Thҩy nhѭ vұy mӟi quý trӑng công ÿӭc
Tu Hӑc ÿӃn dѭӡng nào. Và chúng ta cǊng dѭ biӃt rҵng hҫu hӃt hӑc viên ÿi khóa tu hӑc ÿӅu thuӝc
thành phҫn không phҧi «ÿ̩i gia» dѭ ăn dѭ mһc mà là «tay làm hàm nhai» ba cӑc ba ÿӗng…
Ҩy thӃ mà năm nào cǊng ráng ÿi, dҫu tә chӭc ӣ xa, ÿi phҧi tӕn kém rҩt nhiӅu…
Xin phép chѭ Tôn Ĉӭc và bà con Phұt tӱ, nói vòng vo tam quӕc nhѭ vұy ÿӇ «tán thán chút
xíu» bây giӡ mӟi yên tâm vô ÿӅ :
Tәng sӕ hӑc viên ÿi tӯ nѭӟc ngoài ÿӃn Phҫn Lan, 95% ÿӅu bҵng máy bay. Tӯ Bҧn tin Ngҳn sӕ
1 ÿӃn nay ÿӅu mѫ ѭӟc cho ÿѭӧc con sӕ 500. ĈӃn ngày hôm nay 15/07/2013 sӕ tәng kӃt ghi danh có
vé rӗi là 488 gӗm có :
- Ĉi máy bay xuӕng ba phi trѭӡng Turku, Helsinki và Tampere tҩt cҧ là 468, chia ra : Turku :
142, Helsinki : 316 và Tampere : 10.
- Ĉi bҵng phà tӯ Thөy ĈiӇn qua : 20.
Ĉҩy là con sӕ ÿӃn ngày hôm nay 15/07. Còn tӯ nay ÿӃn ngày khai giҧng (26/07) cǊng nhѭ trong
thӡi gian Khóa Tu Hӑc sӕ hӑc viên có thӇ tăng lên mӝt phҫn nӳa, nhѭ thѭӡng lӋ các năm vӅ trѭӟc.
Nhѭ vұy con sӕ 500 dӵ trù tӯ nѭӟc ngoài ÿӃn Phҫn Lan có thӇ phӫ lҩp ÿѭӧc. Phҫn còn lҥi là con sӕ
nӝi ÿӏa cӫa nѭӟc «chͯ nhà». Thѭӡng lӋ, nѭӟc chӫ nhà, bao giӡ cǊng tӯ 200 ÿӃn 300 hӑc viên. Chѭa

biӃt Phҫn Lan năm nay ra sao, nghe nói hăng hái lҳm, mһc dҫu có nhiӅu thӭ «rào c̫n». Nhѭng ÿó là
chuyӋn bình thѭӡng nѫi nào tә chӭc cǊng vұy thôi. NhiӅu khi nhӡ «rào c̫n» mà có nhiӅu lӟp «v˱ͫt
biên» !
Tәng kӃt vӅ sӕ hӑc viên năm nay, tӯ nѭӟc ngoài ÿӃn mһc dҫu có ÿӫ thӭ chѭӟng duyên mà vүn
ÿѭӧc con sӕ nhѭ thӃ, phҧi nói là mӝt công ÿӭc rҩt lӟn, nhӡ Chѭ Tăng Ni và hӑc viên ӣ các nѭӟc xa
ÿã vұn ÿӝng tích cӵc, tҥo nhiӅu ÿiӅu kiӋn dӉ dàng ÿӇ khuyӃn khích hӑc viên ÿi Tu Hӑc. Nәi trӝi nhҩt
là ba nѭӟc vùng bҳc Âu. Sӕ dӵ trù 150 mà hôm nay ÿã ÿѭӧc 120 rӗi lҥi còn lai rai ÿi sau nӳa. Thӭ
ÿӃn là nѭӟc Anh xa xuôi. ChӍ vùng Luân Ĉôn năm nay vұn ÿӝng gҫn 20 hӑc viên, quҧ là ÿһc biӋt.
Nѭӟc Pháp, tính gӗm các ÿӏa phѭѫng, tәng sӕ ÿi máy bay là 141. Nѭӟc Ĉӭc, ÿӃn giӡ này chӍ thҩy
trên sӕ báo cáo là 127, chѭa ÿúng tҫm cӥ. Chҳc còn mӝt ҭn sӕ nào nӳa, sӁ làm ngҥc nhiên ÿҥi chúng
trong phút chót. Nѭӟc Ý tѭӣng rҵng vҳng mһt hoһc chӍ mӝt hӑc viên duy nhҩt nhѭ mҩy năm qua.
Nhѭng kǤ này ghi ÿѭӧc 3 vé máy bay. Hoan nghênh mӝt phát. Nѭӟc Nga, gҫn sát bên, cӭ tѭӣng là
thuұn duyên lҳm. Nhѭng ÿӃn giӡ này, chӍ ÿѭӧc 1, mӟi báo danh.
Vҩn ÿӅ còn lҥi là công tác ÿón tiӃp. Ĉón tiӃp tӯ nhiӅu phi trѭӡng và tӯ bӃn phà, trѭӟc ngày Khai
giҧng và suӕt thӡi gian Khóa Tu Hӑc, ÿӃn và ÿi. Nһng nhҩt là khâu ÿón ÿѭa. Ĉѭӧc tiӃng hay không
chính là khâu này và tӯ ngày bҳt ÿҫu thành lұp Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng cǊng ÿã «ÿ̯u t˱» nhiӅu vӅ
khâu này. Vұy không gì hѫn, Chѭ Tôn Trѭӣng Lão trong Giáo Hӝi xin kêu gӑi Ban Tә Chӭc Ĉӏa
Phѭѫng hãy rút kinh nghiӋm các Khóa Tu Hӑc vӯa qua, chú tâm nhiӅu ÿӃn «Khâu ÿón ÿ˱a» này ÿӇ
làm sao cho ngѭӡi ÿӃn cǊng vui mà ngѭӡi vӅ cǊng mӃn, ÿҩy mӟi là quҧ phúc lâu dài cho Ban Tә
Chӭc Ĉӏa Phѭѫng.
ViӋc chuҭn bӏ thӭ hai cǊng là mӝt công tác hӃt sӭc khó khăn. Ĉó là chuҭn bӏ phòng ӕc cho hӑc
viên, chuҭn bӏ nhà bӃp cho hӑc viên. Nhҩt là chuҭn bӏ mӝt «chánh ÿi͏n» trang nghiêm ÿӇ thѭc hiӋn
mӑi Phұt sӵ suӕt trong 10 ngày tu hӑc : Khai giҧng, BӃ giҧng, Sám hӕi, TruyӅn giӟi…các khóa tөng
niӋm hҵng ngày.
Ĉҥi Ĉӭc Thích Hҥnh Bҧo, Trѭӣng Ban Tә Chӭc Ĉӏa Phѭѫng ÿã ÿһt tӯ ViӋt Nam ÿѭa sang 800
cái giѭӡng xӃp, nghe nói nhѭ kǤ rӗi ӣ Anh quӕc và còn «hi͏n ÿ̩i» hѫn. Trӡi không lҥnh lҳm, mùa hè
ӣ Phҫn Lan vào khoҧng 19° ÿӃn 25 ÿӝ c là cao nhҩt. (Ĉ̿c bi͏t ͧ vùng b̷c Âu, ÿ͇n g̯n 12 giͥ ÿêm,
trͥi v̳n còn sáng tr˱ng !) Tuy nhiên bà con nên ÿem theo túi ngӫ cá nhân. NӃu cҫn và vì không ÿem
theo gì cҧ, thì có thӇ thuê thêm mӝt cái mӅn mӓng do Ban Tә Chӭc cung cҩp.
Nhà bӃp năm nay, hoàn toàn tӵ tҥo, dã chiӃn. nghe nói cǊng ÿһc biӋt lҳm. Bà con cӭ ÿӃn mà
xem. NhiӅu chuyӋn không thӇ diӉn tҧ hӃt ÿѭӧc. ChӍ biӃt mӝt ÿiӅu là bà con ÿӏa phѭѫng hӃt sӭc hăng
hái, cә võ, xung phong, vì ÿây là lҫn thӭ nhӭt tҥi vùng ÿông bҳc Âu này.
Còn mӝt ÿiӅu mҫu nhiӋm nӳa cho Khóa Tu Hӑc năm nay. Bây giӡ mӟi dám bұt mí. Tӯ Bҧn tin
Ngҳn sӕ 1, cӭ tѭӣng rҵng trong hàng Tăng Khách, Hòa Thѭӧng Trѭӣng Lão Thích Thҳng Hoan năm
nay không thӇ nào ÿӃn ÿѭӧc vì sӭc khӓe cӫa Ngài không cho phép. Ban Tә Chӭc Âu Châu khҭn
khoҧn xin Ngài ÿӃn kǤ này ngӗi mӝt chӛ «làm ḓu ban phép lành» thôi, cǊng ÿã quý lҳm rӗi. Ngài
vүn tӯ chӕi, vì bӋnh mà bӋnh thiӋt. Nhѭng ÿӃn phút chót, Ngài báo tin sӁ qua Phҫn Lan và nhӡ Ban
Tә Chӭc bên này lo vé máy bay giùm. Quý vӏ và bà con nghƭ xem, có ÿһc biӋt không ? Ĉҥi Lão Hòa
Thѭӧng Thҳng Hoan 86 tuәi sӁ qua, và qua trѭӟc. Ngài sӁ ӣ lҥi hӃt khóa mӟi… hӗi quy bәn quӕc.
Trong khi ÿó có nhiӅu vӏ Tôn Túc khác vì Phұt sӵ ӣ châu lөc cӫa mình mà không ӣ lҥi hӃt khóa hay
có vӏ phҧi trӉ mҩt nӱa khóa mӟi ÿӃn ÿѭӧc. Ĉó là Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Khách năm nay. Có tҩt cҧ bӕn
vӏ. Hòa Thѭӧng Trѭӣng Lão Thích Thҳng Hoan và Hòa Thѭӧng «lu̵t s˱» Thích Ĉәng Tuyên
thì ӣ lҥi suӕt khóa. Còn chѭ vӏ Hòa thѭӧng Nguyên Siêu (MͿ Châu) và Hòa Thѭӧng Thích Quҧng
Ba (Úc Châu) thì có thӇ «chia», hoһc nӱa Khóa ÿҫu hay nӱa Khóa sau. Ĉó là tình hình ÿӃn lúc này.
Chѭa biӃt trong nhӳng ngày tӟi, Qúy Ngài có thay ÿәi gì nӳa không, chӍ có Chѭ Long Thҫn Hӝ Pháp
ӣ trên thѭӧng tҫng biӃt trѭӟc ÿѭӧc mà thôi.

Nhân sӵ quang lâm ÿӝc ÿáo cӫa Chѭ Tôn Trѭӣng Lão «Liên Châu» trong khóa tu hӑc này,
chúng tôi xin thông báo và chí thành cung thӍnh Chѭ Tôn ThiӅn Ĉӭc Tăng Ni trong Giáo Hӝi Âu
Châu dành ít thì giӡ vӅ thăm Khóa Tu Hӑc KǤ 25 tҥi Phҫn Lan. Trѭӟc là dӵ «Hi͏p Kͻ T͝ S˱ 50 năm
B͛ Tát Qu̫ng Ĉͱc và Ch˱ Thánh T͵ Ĉ̩o» tә chӭc tҥi Khóa Tu Hӑc, và sau là dӵ phiên hӑp
thѭӡng niên cӫa Giáo Hӝi. Mһt khác, sӵ hiӋn diӋn cӫa Quý Ngài cǊng là mӝt khích lӋ tinh thҫn to lӟn
cho toàn thӇ Tăng Ni Phұt tӱ hӑc viên năm nay. Thӡi gian thuұn tiӋn nhӭt là cuӕi tuҫn ÿҫu, liӅn sau
ngày khai giҧng, tӭc là 27 và 28/07. Qúy Ngài có thӇ ÿӃn sӟm hѫn và vӅ trӉ hѫn vài ngày, hoһc…ӣ
luôn ÿӃn cuӕi khóa, không có gì trӣ ngҥi cҧ. Nhҩt là Thѭӧng Tӑa Tăng Sӵ, lâu nay ít xuҩt hiӋn. KǤ
này, nghe Ngài có ÿѭӧc «th̯n thông» rӗi, nhҩt là «th̯n túc thông», xin Ngài chiӃu cӕ mӝt phen. Vì
ÿһc biӋt kǤ này trong phiên hӑp thѭӡng niên có nhiӅu vҩn ÿӅ thuӝc phҥm vi Tăng Sӵ. Xin Thѭӧng
Tӑa hoan hӹ cho.
Và nhân có ÿѭӧc nhân duyên thù thҳng : Chѭ Tôn Trѭӣng Lão quang lâm ÿҥo tràng, Giáo Hӝi
Âu Châu xin kính trình Quý Ngài : ÿҫu năm rӗi (2013) Giáo Hӝi tҥi ÿây có tә chӭc mӝt khóa an cѭ
mùa Ĉông ÿҫu tiên mӝt tuҫn tҥi chùa Trí Thӫ (Thͭy Sƭ) cho Tăng Ni. KӃt quҧ rҩt khҧ quan. Nhân ÿà
này, toàn thӇ Tăng Ni Âu Châu mӟi quyӃt ÿӏnh thêm mӝt khóa an cѭ mùa hè 10 ngày nҵm trong
Khóa Tu Hӑc hàng năm. Và khóa 25 này cǊng chính là Khóa an cѭ mùa hҥ ÿҫu tiên khӣi sӵ tҥi
Phҫn Lan. Vұy xin kính trình lên Chѭ Tôn Ĉӭc chӭng giám liӇu tri cho và xin thông báo, kêu gӑi
mӝt lҫn nӳa ÿӃn Chѭ Tăng Ni ÿang có mһt trong vùng Âu Châu, bҩt luұn truyӅn thӕng nào, bҩt luұn
tông phái nào, cӭ y theo giӟi luұt xuҩt gia trӣ vӅ sinh hoҥt 10 ngày an cѭ mùa hҥ, thұt không gì quý
hóa cho bҵng. Mӑi chi phí di chuyӇn ÿӃn ÿҥo tràng, Ban Tә Chӭc nguyӋn sӁ vұn ÿӝng cúng dѭӡng.
Và cǊng nhân ÿây, xin nhҳc Chѭ Tôn Ĉӭc ÿһc trách phҫn «tác pháp» và sinh hoҥt 10 ngày an cѭ
chuҭn bӏ ÿҫy ÿӫ các «văn ki͏n» liên hӋ, ÿӇ thӵc hiӋn ngay sau ngày khai giҧng.
Sau cùng là phҫn vұn ÿӝng cúng dѭӡng ÿӇ hә trӧ ÿҥo tràng. Nhӳng năm vӯa qua chính nhӡ sӵ
vұn ÿӝng cúng dѭӡng «m͟i ng˱ͥi m͡t bao g̩o» mà Khóa Tu Hӑc «khá an ͝n». Không phҧi kêu gӑi
mӛi ngày, sau bӳa cѫm. Năm nay, cǊng theo ÿà ÿó, thành tâm kêu gӑi trên Chѭ Tôn Trѭӣng Lão, các
Tӵ ViӋn khҳp nѫi, cho ÿӃn hàng Phұt tӱ tҥi gia hӛ trӧ cho.
Vӯa rӗi tәng kӃt sѫ khӣi, tӯ ÿҫu ÿӃn hôm nay (15/07) tҩt cҧ ÿѭӧc 603 bao gҥo. Mӛi bao gҥo
quy ÿӏnh là 30 euros. Quý vӏ cúng bҵng tiӅn gì cǊng ÿѭӧc gӣi bҵng cách nào cǊng ÿѭӧc, qua các
email cӫa Ban Tә Chӭc tҥi chùa Khánh Anh (Pháp) hay chùa Liên Tâm ӣ Phҫn Lan hay liên lҥc qua
Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni lãnh ÿҥo tҥi ÿӏa phѭѫng cӫa mình. NӃu so vӟi năm rӗi, trѭӟc ngày Khai giҧng
sӕ thu là 694 bao, Tuy chѭa bҵng năm vӯa qua nhѭng cǊng là mӝt sӕ «kh̫ quan». Kính mong Chѭ
Tôn Ĉӭc Tăng Ni, các Tӵ viӋn xa gҫn thùy tӯ chiӃu cӕ, ban phѭӟc cho chúng ÿӋ tӱ ÿѭӧc nhӡ. Ĉӗng
thӡi, cǊng xin kêu gӑi bà con Phұt tӱ xa gҫn tiӃp tay tiӃp sӭc «m͟i ng˱ͥi m͡t bao g̩o» ÿӇ cho ÿҥo
tràng ÿѭӧc hѭng long, Khóa Tu ÿѭӧc yên әn, mӑi ngѭӡi ÿѭӧc bình tâm an lҥc. Thұt là phѭӟc báu vô
cùng.
Còn nhiӅu ÿiӅu muӕn nói thêm nӳa, nhѭng thӡi gian không cho phép, xin Chѭ Tôn Ĉӭc và bà
con Phұt tӱ tӯ bi hoan hӍ cho phép dӯng lҥi nѫi ÿây. Hҽn găp lҥi ÿҫy ÿӫ trong ngày Khai giҧng 26/07
lúc 10 giӡ sáng tҥi Turku Phҫn Lan. Cҫu nguyӋn Tam Bҧo chӭng minh gia hӝ cho tҩt cҧ ÿѭӧc mӑi
sӵ an lành.
Bagneux, ngày 16/07/2013
Trѭӣng Ban ĈiӅu Hành Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu
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