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Kính b�ch Ch� Tôn ��c T�ng Ni. 

Kính th�a Toàn th� Nam N� Ph�t t	 xa g
n, 

Nh� qúy v� �ã bit Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu K� 24 t�i Birmingham Anh qu�c �ã b gi�ng vào ngày 
04/08/2012, tính �n nay, g
n 2 tu
n l�, m�i có B�n tin ng�n s� 5, t�ng kt, k� c�ng �ã quá mu�n. Nh�ng xin 
th�a : Sau ngày b gi�ng, b�n thân chúng tôi ph�i �i d� ��i H�i Khoáng ��i K� m�t cu� Giáo H�i Ph�t Giáo 
Vi�t Nam Th�ng Nh�t Hoa K� cu�i tu
n v�a qua vào nh�ng ngày 11 và 12/08/2012 t�i Chùa C� Lâm, thành 
ph� Seattle mi�n Tây B�c n��c M�. Do v�y mà B�n tin ng�n s� 5 gi� này m�i xu�t hi�n, dù ch� là m�t b�n 
tin... ng�n. Kính mong ch� Tôn ��c và bà con Ph�t t	 xa g
n th� ng tình mà hoan h� cho. 

�i vào v�n �� mà qúy v� �ang mong �!i mu�n bit Khóa Tu H�c n�m nay di�n tin th nào ? Có thành công 
hay không ? Có tr"c tr#c gì không ? H�c viên nhi�u hay ít h n ? Tài chánh thu vào có �$ trang tr�i hay là thâm 
th$ng ? nh�t là % Anh qu�c, nghe nói v�t giá cao l�m cái gì c�ng ��t �& v.v... và v.v.... 

Xin th�a : Tr"c tr#c thì quý v� và bà con �ã bit qua các b�n tin tr��c r'i : nào là visa nh�p c�nh khó kh�n, 
nào là vé máy bay gi� chót t�ng cao vì có Olympic mùa hè % Luân �ôn th$ �ô Anh qu�c c�ng di�n ra cùng m�t 
ngày Khai Gi�ng Khóa Tu H�c (27/7). Cho nên, v� ph� ng di�n này, coi nh� chúng ta trúng s� "��c ��c" c#p 
�ôi luôn ! 

Nh�ng bên c�nh nh�ng lo l�ng tr"c tr#c nh� trên �ã nói, l�i bù ��p ��!c b(ng nh�ng kt qu� không ng�, 
không d� li�u tr��c. Hay có d� li�u c�ng ch� có ch�ng m�c thôi ch� không dám m  t�%ng quá �áng. Con ch 
làm sao mà dám m  tr% thành con bò cho ��!c. 

Trong m�t B�n tin ng�n tr��c �ây, nu quý v� và bà con còn nh�, chúng ta �ã d� tính v� h�c viên t� l"c ��a 
Âu châu �i máy bay sang, v�i tình hình này, nhi�u nh�t kho�ng ch�ng 400. Còn h�c viên t�i Anh qu�c ra s�c 
v�n ��ng t�i �a kho�ng ch�ng 200. V� chi t� 600 �n 700 là lý t�%ng nh�t r'i, �âu dám m  ��c cao xa h n 
n�a. Nh�ng trên th�c t l�i khác. Con s� h�c viên ��!c t�ng kt vào 3 ngày tr��c khi b gi�ng là 881. Trong 24 
Khóa, ch�a ��!c xp vào b�c nh�t, thì c�ng thu�c lo�i nhì ba ch� không �n n)i áp chót, c
m �èn �& nh� m�t 
s� bi quan lúc ban �
u. 

A Di �à Ph�t, tai qua n�n kh&i. �ó là nh� s� thành tâm c
u nguy�n c$a Ch� Tôn ��c và bà con Ph�t t	 xa 
g
n m�i ��!c kt qu� nh� v�y. Xin phép �i vào chi tit �� th�y con s� t�ng n��c "chí tu h�c v�ng b	n" t�i c% 
nào. Theo th� t� ABC : Ái Nh� Lan (3), Anh qu�c (313), Áo qu�c (5), B� qu�c (17), �an M�ch (40), �c 
qu�c (114), Hoa K� (3), Hòa Lan (67), Na Uy (52), Ph�n Lan (9), Pháp qu�c (148), Th�y �i�n (23), Th�y 
S� (14), Úc ��i L�i (4), Vi�t Nam (1), Ý ��i L�i (1). T�ng s� h
c viên c� s� 814, chia ra Nam : 248 và N� : 
566. H�c viên nh& nh�t là bé gái 4 tu�i, s�ng t�i Anh, Bà c" cao niên nh�t 91 tu�i c�ng % Anh. 

V ph
n ch� T�ng Ni, n�m nay ít h n. T�ng s� g'm có 67 v�, chia ra : T�ng : 38 và Ni : 29. 

Qua con s� T�ng kt trên �ây cho ta rút ra m�t vài nh�n xét : S� h�c viên t� l"c ��a Âu châu �n, d� tính 
400, �ã t�ng lên t�i 568. Và con s� h�c viên Anh qu�c d� li�u là 200 mà s� th�c �ã thành 313. Th��ng l�, t� 
ch�c Khóa Tu H�c t�i n��c nào thì h�c viên % n��c �ó t�ng cao. M�t là vì lý do t� ch�c t�i ch), d� dàng �i l�i, 
có th� ghi tên cho c� gia �ình. Hai là vì lý do ��a ph� ng t� ch�c, ph�i d�n thân công qu�, ph"c v" Khóa Tu 
H�c, nên ghi tên "d
 thính" phân n	a th�i gian vào l�p h�c, phân n	a th�i gian ch�y lo công vi�c bên ngoài. 
Ho#c là ban ngày �n h�c, ban �êm v� nhà (dành ch� cho h�c viên � xa ��n). B%i v�y mà con s� % ��a ph� ng 
bao gi� c�ng t�ng lên. Nh�ng trong tr��ng h!p % n��c Anh vào th�i �i�m n�m nay, qu� là m�t tr��ng h!p 
ngo�i l�. 



V�i con s� "th
c" v�!t qua con s� "d
 li�u" �ó là �i�u �áng m�ng. Nh�ng l�i là m�t n)i lo l�n cho Ban 
T� Ch�c ��a ph� ng, nh�t là Ban Trai So�n và Phòng �c, t�c là các ban lo v� �n và %. Th mà v*n �n ��nh t� 
�
u �n cu�i th�t ph�i nói là m�t �i�m son l�n cho Ban T� Ch�c ��a ph� ng. 

V� m#t Tr
n thit, Khóa 24 K� này có m�t s�c thái khác h+n. V�i Th�!ng T�a Thích Nguyên L�c trong 
nh�ng khóa tr��c �ây, có m�t phong cách khác. K� này v�i ��i ��c Thích Tâm Hi�n l�i có m�t phong cách 
khác. M)i ng��i m�t v, �#c bi�t không chê vào �âu ��!c. Nh�ng t�t c� gi�ng nhau m�t �i�m chung : là bin 
h�i tr��ng th� thao thành m�t ngôi Chánh �i�n th� ph"ng trang nghiêm, m�t ��o tràng uy nghi thành kính ! 
�i�u �áng ghi nh�n là công phu vô vàn. T�n kém v� v�t li�u không nhi�u, nh�ng thì gi� và nhân l�c "��u t�" 
vào không bit ph�i tính bao nhiêu cho �$. 

Ch� ng trình sinh ho�t 10 ngày c�ng nh� m�i n�m không khác m�y. M)i ngày có 3 bu�i h�c, 2 khóa tu, 
m�t công phu sáng, m�t c
u an chi�u. Bu�i tr�a quá ���ng kinh hành. Cu�i Khóa có m�t ngày Ni�m Ph�t, m�t 
k� thi "tt nghi�p" và m�t �êm V�n ngh� chia tay. �#c bi�t n�m nay có thêm m�t l� Dâng Y Ca-Thi-Na theo 
"truy	n thng" �� K- ni�m 10 n�m Kin thit Chùa T� �àm t�i ��a �i�m hi�n t�i. L� này th�c hi�n vào ngày 
ch$ nh�t �
u tiên c$a Khóa Tu H�c t�c ngày 29/7/2012. 

Nu m�t h�c viên ch�a t�ng d� m�t l� Dâng Y nào t� tr��c �n nay thì ph�i nói ht s�c ng�c nhiên thích 
thú v� màu s�c và âm thanh �#c bi�t c$a bu�i l� này. Nh�t là trong bu�i l� k� này, có m�t s� thí ch$ �ã phát 
nguy�n dâng cúng 15 b� ��i Y g�i nôm na là "H�ng Y Hi�p Ch��ng" trong r�t uy nghiêm r�c r.. 

R�t tic ch� có 5 v� Tr�%ng lão hi�n di�n nh�n lãnh t�i ch). Còn 10 v� khác s/ ��!c g%i �n dâng cúng �� 
c
u ph��c cho ��o tràng T� �àm Anh qu�c ��!c h�ng th�nh tr��ng t'n. Ngoài nh�ng b� ��i Y �âc bi�t, ��o 
tràng còn dâng cúng ph� �'ng 100 b� Y cho ch� T�ng Ni hi�n di�n. 

Ch� ng trình h�c n�m nay v*n di�n tin nh� th��ng l� theo 2 trình �� : ph� thông và chuyên khoa : t�c là 
l�p 1 và l�p 2. L�p 1 ph� thông chia làm 2 : 1A cho l�p tr, và 1B cho ng��i l�n hay ng��i m�i �n Khóa tu 
h�c l
n �
u. Trong l�p 1A, v�i ê-kíp Giáo th� tr, n�m nay l�i chia làm 2 n�a theo tu�i nh& và tu�i l�n g�i là 
l�p 1A và 1AA. L�p tr, này n�m nay ��!c thí nghi�m gi�ng d�y b(ng 2 ngôn ng� : ting Vi�t và ting Anh. 
Các tr, yu ting Vi�t có th� hi�u rõ thêm qua ting Anh và ng�!c l�i các tr, yu ting Anh có th� hi�u b� túc 
thêm b(ng ting Vi�t. Kt qu� cho th�y có ph
n kh%i s�c. Do �ó t� nay tr% �i, các n�m v� sau s/ theo �à này 
c$ng c� l�i, b� sung thêm �� làm sao l�p 1A thu hút ���c nhi�u gi�i tr� �	n v�i Khóa Tu H
c. �ó m�i là 
m�c tiêu Ho�ng pháp h��ng t�i c�a Giáo H�i trong t� ng lai. 

V� ph
n ng��i l�n, có v� �ã d� trên 10 Khóa hay 15 khóa r'i mà v*n c� g�ng theo �u�i, m#c d
u bây gi� 
tu�i tác �ã lên �n b�c "C� lai hy". Tuy ��!c li�t vào danh sách "mi�n ch�p tác" "mi�n thi" nh�ng v*n vui 
v, ��u �#n lên l�p nghe gi�ng v*n ��p Y B' Tát xp hàng �i t"ng ni�m kinh hành, th�t là nh�ng hình �nh quý 
báu thân th� ng khích l� cho l�p ng��i còn tr, h n. 

N�m nay, ch� ng trình h�c cho ng��i l�n (l�p 1B và l�p 2), chú tr�ng v� B' Tát t�i gia : Th
 B! Tát Gi�i, 
hành B! Tát h�nh. Qua bao nhiêu Khóa Tu H�c % Âu châu, B' Tát t�i gia �ã s�n sanh r�t nhanh và r�t nhi�u. 
Nh�ng h�c B' Tát gi�i và hành B' Tát h�nh thì v*n còn % vào tình tr�ng khan him. Ngay c� c�n b�n là l� B� 
Tát, có m�t s� v� ch�a t�ng th�c hi�n vì % vào nh�ng ��a ph� ng xa xuôi cách tr%. B%i v�y, ch� Hòa Th�!ng 
gi�ng s� k� này �i tr% l�i t� b��c c�n b�n nh� T� ch�c m�t bu�i L" B� Tát ph�i nh� th nào. �ây m�i là k� 
�
u, còn ph�i trãi qua nhi�u k� n�a m�i ��!c th�m th�m nhi�u h n. Tuy nhiên m�i k� �
u này mà �ã có nhi�u 
ng��i c�m th�y an tâm h n, h�ng hái h n, m�nh d�n h n. Tr��ng �' tri mã l�c, ch�a bit v� lâu v� dài r'i s/ ra 
sao. 

Nh�ng tr��c m�t, c" th�, ch�a có l
n nào nh� l
n này % Anh qu�c, Gi�i �àn th� B' Tát Gi�i t�i gia, có trên 
80 gi�i t	 ghi tên. M�t kt qu� không ng� và c�ng là m�t gánh n#ng ph�i lo n�a. 

V� c�p 3 t�c l�p T�ng Ni, n�m nay tuy ít nh�ng v*n h�c hành ��u �#n. Có m�t �i�u ngh�ch lý thú v� c$a 
n�m nay là s0 s� ghi danh ch� T�ng cao h n ch� Ni (38 và 29). Nh�ng khi �n l�p thì ng�!c l�i h+n l�i. Âu 
c�ng là m�t thông l� kiên c� ch�a �$ nhân duyên hoán c�i ��!c. 

Tuy nhiên v�i quyt ��nh s	a ��i, theo phiên h�p th��ng niên c$a Giáo H�i Âu châu trong Khóa Tu H�c K� 
này, thì b�t �
u t� Khóa sau (25) tr% �i Khóa Tu H�c Âu Châu 10 ngày m)i n�m s/ tr% thành Khóa An C� 10 
ngày cho T�ng Ni Âu châu. Nghiã là có thêm ph
n tác pháp An C� sau l� Khai gi�ng c�ng nh� có l� T� T� 
tr��c l� B gi�ng. Ch� ng trình h�c c$a T�ng Ni c�ng s/ t� ch�c thành 2 c�p : C#p c  b�n : H�c v� Lu�t và 
nghi l� Thi�n môn : c#p Ho�ng pháp : h��ng d*n v� hành chánh, t� ch�c và di�n gi�ng. 

Tr��c �ây, trong các Khóa Tu H�c c�ng �ã có ý sinh ho�t an c� cho T�ng Ni nh� trên, nh�ng ch�a th�c thi 
nghiêm túc và có ch� ng trình c" th�. K� này mu�n c$ng c� l�i, b��c thêm m�t b��c n�a �� Khóa Tu H�c Âu 
Châu c$a chúng ta ��!c hoàn ch�nh h n c� Tu l*n H�c, c� ch� T�ng Ni l*n C� s0 ��u ��!c có ph
n l!i ích. 



Còn m�t l�p cao c�p n�a không th� b& quên ��!c. �ó là ��i H�c Oanh V� "n�i ti�ng" kh�p th gi�i. N�m 
nay không �ông c� tr�m nh� n�m ngoái mà ch� vào kho�ng 5, 6 m� i. Nh�ng v*n h�c hành sinh ho�t ca hát vui 
v, d��i s� h��ng d*n c$a các Huynh Tr�%ng Gia �ình Ph�t T	 Vi�t Nam Âu châu t� nguy�n làm vi�c nh� các 
n�m v�a qua. 

Ngoài ra, còn m�t l� �	c bi
t n�a, b�t �u t� Khóa Tu h�c n�m nay. �ó là l� Hi�p K� 4 ��i T�ng Thng và 

B� Tát Thích Qu�ng ��c. M�t bu�i l� t��ng ni
m có hàm ý t� lòng bi�t �n ch� v� ti�n b�i L�ch ��i T� S� và 

Ch� Thánh T� ��o. N�u không có công lao xây d�ng và hy sinh cho ��o Pháp và Dân T�c c�a Qúy Ngài thì 

sinh m
nh c�a Ph�t Pháp �ã b� tiêu vong lâu ��i r�i, �âu còn ��n ngày nay cho chúng ta chiêm ng��ng. 

Nói chung, v� n�i dung, Khóa Tu H�c 24 này, �ã ��t ��!c m"c tiêu ph� thông là làm cho ánh sáng ��o pháp 
��!c l�u truy�n kh�p n i, k� c� nh�ng vùng khó kh�n, r�c r�i. Nh�ng c�ng trong Khóa này �ã �#t l�i nh�ng 
b��c c  b�n cho l�p tr,, l�p B' Tát t�i gia c�ng nh� l�p T�ng Ni trong Giáo H�i Âu châu. M#c dù Ch� T�ng 
Ni v� làm vi�c cho Khóa Tu H�c K� này r�t ít, so v�i các khóa tr��c, nh�ng �ã phân công gánh vác nhi�u công 
vi�c �� ��!c trôi ch�y thông su�t không b� ng�ng ��ng. �ó là m�t �i�m n�i b�t c
n ��!c ghi nh�n và tán thán. 

Còn bao nhiêu công vi�c khác, ��u do Ban T� Ch�c ��a ph� ng lo li�u. Các Ban Tr
n Thit, Trai So�n, Y 
T, Tip Tân ��a �ón... n�m nay, ph�i nói là làm vi�c ht mình và ht s�c hoan h�. Ch� có Ban Truy�n Thông 
Báo Chí h i "y�u" vì lý do Olympic mùa hè �ã hút ht bao nhiêu d� lu�n và nhãn quan qu
n chúng chú m"c 
vào m)i ngày. Cho nên ban Truy�n Thông c$a chúng ta v*n liên l�c ��a tin ��u �#n nh�ng báo chí và truy�n 
thông ��a ph� ng không m�y chú ý ch� vì yu t� trùng h!p k� trên. 

M�t �i�m cu�i cùng không th� không nh�c �n �ó là s� d� dãi và h) tr! nhi�t tình c$a ngôi tr��ng Hillcrest 
School % Birmingham mà chúng ta �ã thuê trong 10 ngày cho Khóa Tu H�c K� 24 này. Giá c� có ph
n �u �ãi 
�ã dành nh�ng các nhu c
u b�t th��ng cho Khóa Tu H�c ��u ��!c �áp �ng m�t cách vui v,, th�t là him có. 
Ph�i nói nh� ban liên l�c v�i nhà tr��ng, khéo léo x� giao m�i ��!c kt qu� ��c �áo nh� th. Xin chân thành 
c�m t�. C
u nguy�n cho m�i ng��i ��u ��!c an vui, nh1 nhàng và th�m nhu
n ph��c báo. 

Còn m�t tit m"c mà Ch� Tôn ��c và bà con Ph�t t	 xa g
n trông �!i �n phút chót. �ó là tài chánh �$ hay 
thiu ? Xin th�a : Không �$ không thiu mà là d�. Nh�ng không d� nhi�u. V�y là Ph�t �� r'i, ch�c ch�n quý v� 
s/ "phê" m�t câu ch�c n�nh nh� v�y. �úng th. Ch� Ph�t lúc nào c�ng �� chúng sanh. Ch� T�, Ch� B' Tát, 
Long Thiên Thánh Chúng bao gi� c�ng c�u �� chúng sanh. Nh�ng còn Ch� Tôn ��c và bà con Ph�t t	 xa g
n 
có "��" cho Khóa Tu H�c K� này không ? Nu các Ngài và bà con không "��" b(ng các bao g�o thì làm sao 
v�!t qua n�i "con tr�ng Anh quc" k� này. V�i giá sinh ho�t ��t �& nh� % Anh qu�c mà Khóa Tu H�c �ã 
v�!t qua ��!c và còn d� chút ��nh thì �� bi	t sc y"m tr� c�a Ch� Tôn �c và bà con ta có th�n công l$c 
t�i c% nào. Ch�a có Khóa nào nh� khóa này chi tiêu lên cao : 120.200 Anh Kim t�c kho�ng 180.300 M� Kim. 

Th mà còn d� chút ��nh. Ch�a có Khóa nào mà s� bao g�o $ng h� ��!c nhi�u �n con s� : 1.247 bao x 30& 
= 37.410& t�c kho�ng 44.892 M� Kim. 

�� có con s� c" th� chi tit, xin m�i Ch� Tôn ��c và bà con xa g
n xem qua B�n báo cáo tài chánh tr�n 
Khóa, do Th�!ng T�a Thích Ph��c Hu�, Tr�%ng Ban T� Ch�c ��a ph� ng ��c trong l� B gi�ng chi�u ngày 
04/08/2012 : 

Chi Thu 

Thuê Tr��ng  30 000£  H�c Phí 64 187& 

Thuê Nhà t�m 12 000£  Cúng d��ng Trai Ph�n 10 000& 

Thuê L�u 3 500£  Cúng d��ng Trai T�ng 6 922 

Mua Gi��ng + m�n 17 000£  Cúng d��ng Khóa Tu H�c 10 772& 

Mua �' t� Vi�t Nam 4 000£  Cúng d��ng G�o (1.247 bao) 37 410&  

Xe Car 4 700£  T'ng Thu 129 291& 

Trai T�ng  25 000£ (t c 30,000�) ��i ra Anh Kim 107 743£ 

2ng tr��c Trai Soan 10 000£  Th
y Ph��c Hu� thu 12 160£ 

Trang hoàng Tr
n thit 3 500£  C�t tóc cúng d��ng 568£ 

Trai So�n b� túc + linh tinh 10 500£  Nhip �nh cúng d��ng 1 508£ 

T'ng Chi  120 200£  T'ng thu Anh Kim 121 979£ 

   Tr( ph�n chi 120 200£ 
Còn d� cho vào Khóa tu h�c 25 : 1 779£ 



Kính th�a Qúy v� và bà con xa g
n, 

Còn m�t s� gây q�y cúng d��ng Khóa Tu H�c ch�a k�p nh�p vào c�ng nh� m�t s� chi tiêu cu�i cùng ch�a 
��!c t�ng kt. Tuy nhiên v�i B�n báo cáo tài chánh này giá tr� kho�ng 95% t�ng s� thu chi c$a Khóa Tu H�c 
24, có th� tin c�y ��!c. 

�n �ây qúy v� và bà con xa g
n có th� th% phào nh1 nhõm nh� trút ��!c m�t gánh n#ng ngàn cân. Nh�ng 
v�a m�i l�y ��!c h i th% bình th��ng, li�n nghe có m�t câu h&i nh1 nhàng : V�y ch còn Khóa t�i, Khóa th 
25 s) ���c t' chc n i �âu ? 

Xin tr� l�i : qua phiên h�p th��ng niên c$a Giáo H�i Âu châu n�m nay (trong Khóa Tu H�c K! 24 t�i Anh 

qu�c) có bàn th�o nhi�u v� sinh ho�t các Khóa Tu H�c hàng n�m t� tr��c �n gi� c�ng nh� �#t l�i nh�ng 
���ng h��ng làm tiêu chu3n cho các Khóa Tu H�c s�p t�i. C�ng trong chi�u h��ng �ó, Giáo H�i m�i l�y 
quyt ��nh cho Khóa Tu H�c K� 25 (2013) là ��a ph� ng Ph
n Lan. 

Có ng��i h&i n��c Ph
n Lan (Finland) n(m % �âu ? Phiá �ông giáp n��c Nga, phiá tây giáp n��c Th"y 
�i�n, Ph
n Lan là m�t n��c thu�c vùng B�c Âu có m�t ��i s�ng v�n hóa và kinh t khá v�ng vàng. Theo l�ch 
s	 trong quá kh�, Ph
n Lan còn là m�t n��c ph�i g'ng mình v� n lên gi� v�ng ��c l�p gi�a các g�ng k�m 
xâm l�!c c$a các � qu�c t� h�u là Nga và Th"y �i�n. 

Sau bin c� 75, thuy�n nhân Vi�t Nam ��!c nh�n vào Ph
n Lan v�i m�t s� l�!ng nh&. Qúy Th
y trong 
Giáo H�i Ph�t Giáo Vi�t Nam Th�ng Nh�t Âu Châu lúc �ó �ã có liên l�c �n n i t� ch�c các ngày l� Ph�t và 
chính th�c thành l�p H�i Ph�t t	 Vi�t Nam T4 n�n t�i Ph
n Lan. R'i, l� ra m�t H�i này trong d�p Vu Lan 1987 
t�i th$ �ô Helsinki. T� �ó �n nay qua bao nhiêu cu�c bin ��i th�ng tr
m, nh�ng H�i Ph�t t	 Vi�t Nam v*n 
còn �ó. N�m nào c�ng có các h�c viên �i tham d� Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu châu, tuy không nhi�u. Hi�n t�i 
Ph
n Lan có 2 ngôi chùa Vi�t Nam và s� ng��i Vi�t sinh s�ng % �ây �ông h n ngày x�a r�t nhi�u, �a s� là Ph�t 
t	. 

B%i v�y k� này Giáo H�i Âu châu quy	t �*nh t' chc Khóa Tu H
c Ph�t Pháp Âu châu K� 25 t�i Ph�n 
Lan v�i hy v�ng t�o cho Ph�t t	 Vi�t Nam % �ây có m�t c  h�i h�c h&i giáo lý �� v� n lên sinh ho�t �'ng b� 
v�i các C�ng �'ng Ph�t t	 Vi�t Nam t�i Âu châu. 

Có ng��i e ng�i b�o r(ng : T� ch�c Khóa Tu H�c % Ph
n Lan n�m t�i (2013) là m�t v�n �� ht s�c khó 
kh�n. Vâng, �úng v�y. Nu Khóa 23 % Áo, t� ch�c g#p nhi�u khó kh�n và Khóa 24 % Anh v�a qua, có nhi�u 
tr"c tr#c r�c r�i bao nhiêu thì Khóa 25 nu t� ch�c % Ph
n Lan s/ bao g'm c� 2 th� khó kh�n, r�c r�i c$a 2 
Khóa trên �ây c�ng chung l�i m�i �úng. 

Nh�ng không ph�i vì nh�ng khó kh�n tr% ng�i ch��ng duyên �
y d*y mà không th� t� ch�c m�t Khóa Tu 
H�c, Có lý nào �ã h n 25 n�m sinh ho�t Ph�t s� mà không th� t� ch�c ��!c m�t Khóa Tu H�c Ph�t Pháp ? 
Chúng ta hãy chí thành c
u nguy�n Tam B�o ch�ng minh, B' Tát Long Thiên Thánh Chúng h� trì cho Hào 
quang c$a ��c Ph�t ��!c t& r�ng kh�p n i �em hòa bình an l�c �n cho muôn loài. Kính mong ch� T�ng Ni và 
Ph�t t	 Vi�t Nam % Ph
n Lan th�u hi�u các th� ch��ng duyên mà $ng h� m�nh m/ cho vi�c T� ch�c Khóa Tu 
H�c Ph�t Pháp Âu Châu K� 25 s�p t�i g#p nhi�u thu�n l!i �� hoàn thành s� m�nh. Công ��c th�t vô l�!ng vô 
biên. 

Kt thúc B�n tin ng�n s� 5 này là l�i c
u nguy�n an lành cho t�t c�. Trên Ch� Tôn ��c T�ng Ni pháp th� 
khinh an, chúng sanh d� ��. Và toàn th� Ph�t t	 tâm b' �� b�n ch�c chí tu h�c v�ng b�n, cùng pháp gi�i chúng 
sanh ��u tr�n thành Ph�t ��o. 

V� Khóa Tu H�c K� 25 % Ph
n Lan thì t� �ây �n cu�i n�m 2012 s/ ��!c thông báo �
y �$ v� ��a �i�m và 
th�i gian �� Ch� Tôn ��c và bà con Ph�t t	 xa g
n ti�n b� li�u ��nh. 

Nam Mô A Di �à Ph�t. 

Bagneux ngày 20/08/2012 

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