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Khánh Anh
Bҧn tin ngҳn sӕ 5 KӃt thúc Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu châu KǤ thӭ 24
tҥi Birmingham - Anh quӕc
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,
Nhѭ qúy vӏ ÿã biӃt Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu KǤ 24 tҥi Birmingham Anh quӕc ÿã bӃ giҧng vào ngày
04/08/2012, tính ÿӃn nay, gҫn 2 tuҫn lӉ, mӟi có Bҧn tin ngҳn sӕ 5, tәng kӃt, kӇ cǊng ÿã quá muӝn. Nhѭng xin
thѭa : Sau ngày bӃ giҧng, bҧn thân chúng tôi phҧi ÿi dӵ Ĉҥi Hӝi Khoáng Ĉҥi KǤ mӝt cuҧ Giáo Hӝi Phұt Giáo
ViӋt Nam Thӕng Nhҩt Hoa KǤ cuӕi tuҫn vӯa qua vào nhӳng ngày 11 và 12/08/2012 tҥi Chùa Cә Lâm, thành
phӕ Seattle miӅn Tây Bҳc nѭӟc Mӻ. Do vұy mà Bҧn tin ngҳn sӕ 5 giӡ này mӟi xuҩt hiӋn, dù chӍ là mӝt bҧn
tin... ngҳn. Kính mong chѭ Tôn Ĉӭc và bà con Phұt tӱ xa gҫn thѭѫng tình mà hoan hӍ cho.
Ĉi vào vҩn ÿӅ mà qúy vӏ ÿang mong ÿӧi muӕn biӃt Khóa Tu Hӑc năm nay diӉn tiӃn thӃ nào ? Có thành công
hay không ? Có trөc trһc gì không ? Hӑc viên nhiӅu hay ít hѫn ? Tài chánh thu vào có ÿӫ trang trҧi hay là thâm
thӫng ? nhҩt là ӣ Anh quӕc, nghe nói vұt giá cao lҳm cái gì cǊng ÿҳt ÿӓ v.v... và v.v....
Xin thѭa : Trөc trһc thì quý vӏ và bà con ÿã biӃt qua các bҧn tin trѭӟc rӗi : nào là visa nhұp cҧnh khó khăn,
nào là vé máy bay giӡ chót tăng cao vì có Olympic mùa hè ӣ Luân Ĉôn thӫ ÿô Anh quӕc cǊng diӉn ra cùng mӝt
ngày Khai Giҧng Khóa Tu Hӑc (27/7). Cho nên, vӅ phѭѫng diӋn này, coi nhѭ chúng ta trúng sӕ "ÿ͡c ÿ̷c" cһp
ÿôi luôn !
Nhѭng bên cҥnh nhӳng lo lҳng trөc trһc nhѭ trên ÿã nói, lҥi bù ÿҳp ÿѭӧc bҵng nhӳng kӃt quҧ không ngӡ,
không dӵ liӋu trѭӟc. Hay có dӵ liӋu cǊng chӍ có chӯng mӵc thôi chӭ không dám mѫ tѭӣng quá ÿáng. Con Ӄch
làm sao mà dám mѫ trӣ thành con bò cho ÿѭӧc.
Trong mӝt Bҧn tin ngҳn trѭӟc ÿây, nӃu quý vӏ và bà con còn nhӟ, chúng ta ÿã dӵ tính vӅ hӑc viên tӯ lөc ÿӏa
Âu châu ÿi máy bay sang, vӟi tình hình này, nhiӅu nhҩt khoҧng chӯng 400. Còn hӑc viên tҥi Anh quӕc ra sӭc
vұn ÿӝng tӕi ÿa khoҧng chӯng 200. Vӏ chi tӯ 600 ÿӃn 700 là lý tѭӣng nhҩt rӗi, ÿâu dám mѫ ѭӟc cao xa hѫn
nӳa. Nhѭng trên thӵc tӃ lҥi khác. Con sӕ hӑc viên ÿѭӧc tәng kӃt vào 3 ngày trѭӟc khi bӃ giҧng là 881. Trong 24
Khóa, chѭa ÿѭӧc xӃp vào bұc nhҩt, thì cǊng thuӝc loҥi nhì ba chӭ không ÿӃn nӛi áp chót, cҫm ÿèn ÿӓ nhѭ mӝt
sӕ bi quan lúc ban ÿҫu.
A Di Ĉà Phұt, tai qua nҥn khӓi. Ĉó là nhӡ sӵ thành tâm cҫu nguyӋn cӫa Chѭ Tôn Ĉӭc và bà con Phұt tӱ xa
gҫn mӟi ÿѭӧc kӃt quҧ nhѭ vұy. Xin phép ÿi vào chi tiӃt ÿӇ thҩy con sӕ tӯng nѭӟc "chí tu h͕c vͷng b͉n" tӟi cӣ
nào. Theo thӭ tӵ ABC : Ái Nhƭ Lan (3), Anh quӕc (313), Áo quӕc (5), BӍ quӕc (17), Ĉan Mҥch (40), Ĉӭc
quӕc (114), Hoa KǤ (3), Hòa Lan (67), Na Uy (52), Phҫn Lan (9), Pháp quӕc (148), Thөy ĈiӇn (23), Thөy
Sƭ (14), Úc Ĉҥi Lӧi (4), ViӋt Nam (1), Ý Ĉҥi Lӧi (1). Tәng sӕ hӑc viên cѭ sƭ 814, chia ra Nam : 248 và Nӳ :
566. Hӑc viên nhӓ nhҩt là bé gái 4 tuәi, sӕng tҥi Anh, Bà cө cao niên nhҩt 91 tuәi cǊng ӣ Anh.
VӃ phҫn chѭ Tăng Ni, năm nay ít hѫn. Tәng sӕ gӗm có 67 vӏ, chia ra : Tăng : 38 và Ni : 29.
Qua con sӕ Tәng kӃt trên ÿây cho ta rút ra mӝt vài nhұn xét : Sӕ hӑc viên tӯ lөc ÿӏa Âu châu ÿӃn, dӵ tính
400, ÿã tăng lên tӟi 568. Và con sӕ hӑc viên Anh quӕc dӵ liӋu là 200 mà sӵ thӵc ÿã thành 313. Thѭӡng lӋ, tә
chӭc Khóa Tu Hӑc tҥi nѭӟc nào thì hӑc viên ӣ nѭӟc ÿó tăng cao. Mӝt là vì lý do tә chӭc tҥi chӛ, dӉ dàng ÿi lҥi,
có thӇ ghi tên cho cҧ gia ÿình. Hai là vì lý do ÿӏa phѭѫng tә chӭc, phҧi dҩn thân công quҧ, phөc vө Khóa Tu
Hӑc, nên ghi tên "d thính" phân nӱa thӡi gian vào lӟp hӑc, phân nӱa thӡi gian chҥy lo công viӋc bên ngoài.
Hoһc là ban ngày ÿӃn hӑc, ban ÿêm vӅ nhà (dành ch͟ cho h͕c viên ͧ xa ÿ͇n). Bӣi vұy mà con sӕ ӣ ÿӏa phѭѫng
bao giӡ cǊng tăng lên. Nhѭng trong trѭӡng hӧp ӣ nѭӟc Anh vào thӡi ÿiӇm năm nay, quҧ là mӝt trѭӡng hӧp
ngoҥi lӋ.

Vӟi con sӕ "thc" vѭӧt qua con sӕ "d li͏u" ÿó là ÿiӅu ÿáng mӯng. Nhѭng lҥi là mӝt nӛi lo lӟn cho Ban
Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng, nhҩt là Ban Trai Soҥn và Phòng ӕc, tӭc là các ban lo vӅ ăn và ӣ. ThӃ mà vүn әn ÿӏnh tӯ
ÿҫu ÿӃn cuӕi thұt phҧi nói là mӝt ÿiӇm son lӟn cho Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng.
VӅ mһt Trҫn thiӃt, Khóa 24 KǤ này có mӝt sҳc thái khác hҷn. Vӟi Thѭӧng Tӑa Thích Nguyên Lӝc trong
nhӳng khóa trѭӟc ÿây, có mӝt phong cách khác. KǤ này vӟi Ĉҥi Ĉӭc Thích Tâm HiӅn lҥi có mӝt phong cách
khác. Mӛi ngѭӡi mӝt vҿ ÿһc biӋt không chê vào ÿâu ÿѭӧc. Nhѭng tҩt cҧ giӕng nhau mӝt ÿiӇm chung : là biӃn
hӝi trѭӡng thӇ thao thành mӝt ngôi Chánh ĈiӋn thӡ phөng trang nghiêm, mӝt ÿҥo tràng uy nghi thành kính !
ĈiӅu ÿáng ghi nhұn là công phu vô vàn. Tӕn kém vӅ vұt liӋu không nhiӅu, nhѭng thì giӡ và nhân lӵc "ÿ̯u t˱"
vào không biӃt phҧi tính bao nhiêu cho ÿӫ.
Chѭѫng trình sinh hoҥt 10 ngày cǊng nhѭ mӑi năm không khác mҩy. Mӛi ngày có 3 buәi hӑc, 2 khóa tu,
mӝt công phu sáng, mӝt cҫu an chiӅu. Buәi trѭa quá ÿѭӡng kinh hành. Cuӕi Khóa có mӝt ngày NiӋm Phұt, mӝt
kǤ thi "t͙t nghi͏p" và mӝt Ĉêm Văn nghӋ chia tay. Ĉһc biӋt năm nay có thêm mӝt lӉ Dâng Y Ca-Thi-Na theo
"truy͉n th͙ng" ÿӇ Kӹ niӋm 10 năm KiӃn thiӃt Chùa Tӯ Ĉàm tҥi ÿӏa ÿiӇm hiӋn tҥi. LӉ này thӵc hiӋn vào ngày
chӫ nhӵt ÿҫu tiên cӫa Khóa Tu Hӑc tӭc ngày 29/7/2012.
NӃu mӝt hӑc viên chѭa tӯng dӵ mӝt lӉ Dâng Y nào tӯ trѭӟc ÿӃn nay thì phҧi nói hӃt sӭc ngҥc nhiên thích
thú vӅ màu sҳc và âm thanh ÿһc biӋt cӫa buәi lӉ này. Nhҩt là trong buәi lӉ kǤ này, có mӝt sӕ thí chӫ ÿã phát
nguyӋn dâng cúng 15 bӝ Ĉҥi Y gӑi nôm na là "H͛ng Y Hi͏p Ch˱ͧng" trong rҩt uy nghiêm rӵc rӥ.
Rҩt tiӃc chӍ có 5 vӏ Trѭӣng lão hiӋn diӋn nhұn lãnh tҥi chӛ. Còn 10 vӏ khác sӁ ÿѭӧc gӣi ÿӃn dâng cúng ÿӇ
cҫu phѭӟc cho ÿҥo tràng Tӯ Ĉàm Anh quӕc ÿѭӧc hѭng thӏnh trѭӡng tӗn. Ngoài nhӳng bӝ Ĉҥi Y ÿâc biӋt, ÿҥo
tràng còn dâng cúng phә ÿӗng 100 bӝ Y cho chѭ Tăng Ni hiӋn diӋn.
Chѭѫng trình hӑc năm nay vүn diӉn tiӃn nhѭ thѭӡng lӋ theo 2 trình ÿӝ : phә thông và chuyên khoa : tӭc là
lӟp 1 và lӟp 2. Lӟp 1 phә thông chia làm 2 : 1A cho lӟp trҿ và 1B cho ngѭӡi lӟn hay ngѭӡi mӟi ÿӃn Khóa tu
hӑc lҫn ÿҫu. Trong lӟp 1A, vӟi ê-kíp Giáo thӑ trҿ năm nay lҥi chia làm 2 nӳa theo tuәi nhӓ và tuәi lӟn gӑi là
lӟp 1A và 1AA. Lӟp trҿ này năm nay ÿѭӧc thí nghiӋm giҧng dҥy bҵng 2 ngôn ngӳ : tiӃng ViӋt và tiӃng Anh.
Các trҿ yӃu tiӃng ViӋt có thӇ hiӇu rõ thêm qua tiӃng Anh và ngѭӧc lҥi các trҿ yӃu tiӃng Anh có thӇ hiӇu bә túc
thêm bҵng tiӃng ViӋt. KӃt quҧ cho thҩy có phҫn khӣi sҳc. Do ÿó tӯ nay trӣ ÿi, các năm vӅ sau sӁ theo ÿà này
cӫng cӕ lҥi, bә sung thêm ÿӇ làm sao lӟp 1A thu hút ÿѭӧc nhiӅu giӟi trҿ ÿӃn vӟi Khóa Tu Hӑc. Ĉó mӟi là
mөc tiêu Hoҵng pháp hѭӟng tӟi cӫa Giáo Hӝi trong tѭѫng lai.
VӅ phҫn ngѭӡi lӟn, có vӏ ÿã dӵ trên 10 Khóa hay 15 khóa rӗi mà vүn cӕ gҳng theo ÿuәi, mһc dҫu bây giӡ
tuәi tác ÿã lên ÿӃn bұc "C͝ lai hy". Tuy ÿѭӧc liӋt vào danh sách "mi͍n ch̭p tác" "mi͍n thi" nhѭng vүn vui
vҿ ÿӅu ÿһn lên lӟp nghe giҧng vүn ÿҳp Y Bӗ Tát xӃp hàng ÿi tөng niӋm kinh hành, thұt là nhӳng hình ҧnh quý
báu thân thѭѫng khích lӋ cho lӟp ngѭӡi còn trҿ hѫn.
Năm nay, chѭѫng trình hӑc cho ngѭӡi lӟn (lͣp 1B và lͣp 2), chú trӑng vӅ Bӗ Tát tҥi gia : Thӑ Bӗ Tát Giӟi,
hành Bӗ Tát hҥnh. Qua bao nhiêu Khóa Tu Hӑc ӣ Âu châu, Bӗ Tát tҥi gia ÿã sҧn sanh rҩt nhanh và rҩt nhiӅu.
Nhѭng hӑc Bӗ Tát giӟi và hành Bӗ Tát hҥnh thì vүn còn ӣ vào tình trҥng khan hiӃm. Ngay cҧ căn bҧn là lӉ Bӕ
Tát, có mӝt sӕ vӏ chѭa tӯng thӵc hiӋn vì ӣ vào nhӳng ÿӏa phѭѫng xa xuôi cách trӣ. Bӣi vұy, chѭ Hòa Thѭӧng
giҧng sѭ kǤ này ÿi trӣ lҥi tӯ bѭӟc căn bҧn nhѭ Tә chӭc mӝt buәi LӉ Bӕ Tát phҧi nhѭ thӃ nào. Ĉây mӟi là kǤ
ÿҫu, còn phҧi trãi qua nhiӅu kǤ nӳa mӟi ÿѭӧc thҩm thҩm nhiӅu hѫn. Tuy nhiên mӟi kǤ ÿҫu này mà ÿã có nhiӅu
ngѭӡi cҧm thҩy an tâm hѫn, hăng hái hѫn, mҥnh dҥn hѫn. Trѭӡng ÿӗ tri mã lӵc, chѭa biӃt vӅ lâu vӅ dài rӗi sӁ ra
sao.
Nhѭng trѭӟc mҳt, cө thӇ, chѭa có lҫn nào nhѭ lҫn này ӣ Anh quӕc, Giӟi Ĉàn thӑ Bӗ Tát Giӟi tҥi gia, có trên
80 giӟi tӱ ghi tên. Mӝt kӃt quҧ không ngӡ và cǊng là mӝt gánh nһng phҧi lo nӳa.
VӅ cҩp 3 tӭc lӟp Tăng Ni, năm nay tuy ít nhѭng vүn hӑc hành ÿӅu ÿһn. Có mӝt ÿiӅu nghӏch lý thú vӏ cӫa
năm nay là sƭ sӕ ghi danh chѭ Tăng cao hѫn chѭ Ni (38 và 29). Nhѭng khi ÿӃn lӟp thì ngѭӧc lҥi hҷn lҥi. Âu
cǊng là mӝt thông lӋ kiên cӕ chѭa ÿӫ nhân duyên hoán cҧi ÿѭӧc.
Tuy nhiên vӟi quyӃt ÿӏnh sӱa ÿәi, theo phiên hӑp thѭӡng niên cӫa Giáo Hӝi Âu châu trong Khóa Tu Hӑc KǤ
này, thì bҳt ÿҫu tӯ Khóa sau (25) trӣ ÿi Khóa Tu Hӑc Âu Châu 10 ngày mӛi năm sӁ trӣ thành Khóa An Cѭ 10
ngày cho Tăng Ni Âu châu. Nghiã là có thêm phҫn tác pháp An Cѭ sau lӉ Khai giҧng cǊng nhѭ có lӉ Tӵ Tӭ
trѭӟc lӉ BӃ giҧng. Chѭѫng trình hӑc cӫa Tăng Ni cǊng sӁ tә chӭc thành 2 cҩp : Cҩp cѫ bҧn : Hӑc vӅ Luұt và
nghi lӉ ThiӅn môn : cҩp Hoҵng pháp : hѭӟng dүn vӅ hành chánh, tә chӭc và diӉn giҧng.
Trѭӟc ÿây, trong các Khóa Tu Hӑc cǊng ÿã có ý sinh hoҥt an cѭ cho Tăng Ni nhѭ trên, nhѭng chѭa thӵc thi
nghiêm túc và có chѭѫng trình cө thӇ. KǤ này muӕn cӫng cӕ lҥi, bѭӟc thêm mӝt bѭӟc nӳa ÿӇ Khóa Tu Hӑc Âu
Châu cӫa chúng ta ÿѭӧc hoàn chӍnh hѫn cҧ Tu lүn Hӑc, cҧ chѭ Tăng Ni lүn Cѭ sƭ ÿӅu ÿѭӧc có phҫn lӧi ích.

Còn mӝt lӟp cao cҩp nӳa không thӇ bӓ quên ÿѭӧc. Ĉó là Ĉҥi Hӑc Oanh VǊ "n͟i ti͇ng" khҳp thӃ giӟi. Năm
nay không ÿông cҧ trăm nhѭ năm ngoái mà chӍ vào khoҧng 5, 6 mѭѫi. Nhѭng vүn hӑc hành sinh hoҥt ca hát vui
vҿ dѭӟi sӵ hѭӟng dүn cӫa các Huynh Trѭӣng Gia Ĉình Phұt Tӱ ViӋt Nam Âu châu tӵ nguyӋn làm viӋc nhѭ các
năm vӯa qua.
Ngoài ra, còn m͡t l͍ ÿ̿c bi͏t nͷa, b̷t ÿ̯u tͳ Khóa Tu h͕c năm nay. Ĉó là l͍ Hi͏p Kͻ 4 ÿͥi Tăng Th͙ng và
B͛ Tát Thích Qu̫ng Ĉͱc. M͡t bu͝i l͍ t˱ͧng ni͏m có hàm ý t͗ lòng bi͇t ˯n ch˱ v͓ ti͉n b͙i L͓ch Ĉ̩i T͝ S˱ và
Ch˱ Thánh T͵ Ĉ̩o. N͇u không có công lao xây dng và hy sinh cho Ĉ̩o Pháp và Dân T͡c cͯa Qúy Ngài thì
sinh m͏nh cͯa Ph̵t Pháp ÿã b͓ tiêu vong lâu ÿͥi r͛i, ÿâu còn ÿ͇n ngày nay cho chúng ta chiêm ng˱ͩng.
Nói chung, vӅ nӝi dung, Khóa Tu Hӑc 24 này, ÿã ÿҥt ÿѭӧc mөc tiêu phә thông là làm cho ánh sáng ÿҥo pháp
ÿѭӧc lѭu truyӅn khҳp nѫi, kӇ cҧ nhӳng vùng khó khăn, rҳc rӕi. Nhѭng cǊng trong Khóa này ÿã ÿһt lҥi nhӳng
bѭӟc cѫ bҧn cho lӟp trҿ, lӟp Bӗ Tát tҥi gia cǊng nhѭ lӟp Tăng Ni trong Giáo Hӝi Âu châu. Mһc dù Chѭ Tăng
Ni vӅ làm viӋc cho Khóa Tu Hӑc KǤ này rҩt ít, so vӟi các khóa trѭӟc, nhѭng ÿã phân công gánh vác nhiӅu công
viӋc ÿӇ ÿѭӧc trôi chҧy thông suӕt không bӏ ngѭng ÿӝng. Ĉó là mӝt ÿiӇm nәi bұt cҫn ÿѭӧc ghi nhұn và tán thán.
Còn bao nhiêu công viӋc khác, ÿӅu do Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng lo liӋu. Các Ban Trҫn ThiӃt, Trai Soҥn, Y
TӃ, TiӃp Tân ÿѭa ÿón... năm nay, phҧi nói là làm viӋc hӃt mình và hӃt sӭc hoan hӍ. ChӍ có Ban TruyӅn Thông
Báo Chí hѫi "y͇u" vì lý do Olympic mùa hè ÿã hút hӃt bao nhiêu dѭ luұn và nhãn quan quҫn chúng chú mөc
vào mӛi ngày. Cho nên ban TruyӅn Thông cӫa chúng ta vүn liên lҥc ÿѭa tin ÿӅu ÿһn nhѭng báo chí và truyӅn
thông ÿӏa phѭѫng không mҩy chú ý chӍ vì yӃu tӕ trùng hӧp kӇ trên.
Mӝt ÿiӇm cuӕi cùng không thӇ không nhҳc ÿӃn ÿó là sӵ dӉ dãi và hӛ trӧ nhiӋt tình cӫa ngôi trѭӡng Hillcrest
School ӣ Birmingham mà chúng ta ÿã thuê trong 10 ngày cho Khóa Tu Hӑc KǤ 24 này. Giá cҧ có phҫn ѭu ÿãi
ÿã dành nhѭng các nhu cҫu bҩt thѭӡng cho Khóa Tu Hӑc ÿӅu ÿѭӧc ÿáp ӭng mӝt cách vui vҿ, thұt là hiӃm có.
Phҧi nói nhӡ ban liên lҥc vӟi nhà trѭӡng, khéo léo xҧ giao mӟi ÿѭӧc kӃt quҧ ÿӝc ÿáo nhѭ thӃ. Xin chân thành
cҧm tҥ. Cҫu nguyӋn cho mӑi ngѭӡi ÿӅu ÿѭӧc an vui, nhҽ nhàng và thҩm nhuҫn phѭӟc báo.
Còn mӝt tiӃt mөc mà Chѭ Tôn Ĉӭc và bà con Phұt tӱ xa gҫn trông ÿӧi ÿӃn phút chót. Ĉó là tài chánh ÿӫ hay
thiӃu ? Xin thѭa : Không ÿӫ không thiӃu mà là dѭ. Nhѭng không dѭ nhiӅu. Vұy là Phұt ÿӝ rӗi, chҳc chҳn quý vӏ
sӁ "phê" mӝt câu chҳc nӏnh nhѭ vұy. Ĉúng thӃ. Chѭ Phұt lúc nào cǊng ÿӝ chúng sanh. Chѭ Tә, Chѭ Bӗ Tát,
Long Thiên Thánh Chúng bao giӡ cǊng cӭu ÿӝ chúng sanh. Nhѭng còn Chѭ Tôn Ĉӭc và bà con Phұt tӱ xa gҫn
có "ÿ͡" cho Khóa Tu Hӑc KǤ này không ? NӃu các Ngài và bà con không "ÿ͡" bҵng các bao gҥo thì làm sao
vѭӧt qua nәi "con trăng Anh qu͙c" kǤ này. Vӟi giá sinh hoҥt ÿҳt ÿӓ nhѭ ӣ Anh quӕc mà Khóa Tu Hӑc ÿã
vѭӧt qua ÿѭӧc và còn dѭ chút ÿӍnh thì ÿӫ biӃt sӭc yӉm trӧ cӫa Chѭ Tôn Ĉӭc và bà con ta có thҫn công lӵc
tӟi cӣ nào. Chѭa có Khóa nào nhѭ khóa này chi tiêu lên cao : 120.200 Anh Kim tӭc khoҧng 180.300 Mӻ Kim.
ThӃ mà còn dѭ chút ÿӍnh. Chѭa có Khóa nào mà sӕ bao gҥo ӫng hӝ ÿѭӧc nhiӅu ÿӃn con sӕ : 1.247 bao x 30¼
= 37.410¼ tӭc khoҧng 44.892 Mӻ Kim.
ĈӇ có con sӕ cө thӇ chi tiӃt, xin mӡi Chѭ Tôn Ĉӭc và bà con xa gҫn xem qua Bҧn báo cáo tài chánh trӑn
Khóa, do Thѭӧng Tӑa Thích Phѭӟc HuӋ, Trѭӣng Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng ÿӑc trong lӉ BӃ giҧng chiӅu ngày
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Chi
Thu
Thuê Trѭӡng

30 000£

Hӑc Phí

64 187¼

Thuê Nhà tҳm

12 000£

Cúng dѭӡng Trai Phҥn

10 000¼

3 500£

Cúng dѭӡng Trai Tăng

6 922

Thuê LӅu
Mua Giѭӡng + mӅn

17 000£

Mua ÿӗ tӯ ViӋt Nam

4 000£

Cúng dѭӡng Gҥo (1.247 bao) 37 410¼

Xe Car

4 700£

Tәng Thu

129 291¼
107 743£

Cúng dѭӡng Khóa Tu Hӑc

Trai Tăng

25 000£ (tͱc 30,000¼)

Ĉәi ra Anh Kim

Ӭng trѭӟc Trai Soan

10 000£

Thҫy Phѭӟc HuӋ thu

3 500£

Cҳt tóc cúng dѭӡng

Trang hoàng Trҫn thiӃt
Trai Soҥn bә túc + linh tinh
Tәng Chi

10 500£

NhiӃp ҧnh cúng dѭӡng

120 200£
Còn dѭ cho vào Khóa tu hӑc 25 :

1 779£

10 772¼

12 160£
568£
1 508£

Tәng thu Anh Kim

121 979£

Trӯ phҫn chi

120 200£

Kính thѭa Qúy vӏ và bà con xa gҫn,
Còn mӝt sӕ gây qǊy cúng dѭӡng Khóa Tu Hӑc chѭa kӏp nhұp vào cǊng nhѭ mӝt sӕ chi tiêu cuӕi cùng chѭa
ÿѭӧc tәng kӃt. Tuy nhiên vӟi Bҧn báo cáo tài chánh này giá trӏ khoҧng 95% tәng sӕ thu chi cӫa Khóa Tu Hӑc
24, có thӇ tin cұy ÿѭӧc.
ĈӃn ÿây qúy vӏ và bà con xa gҫn có thӇ thӣ phào nhҽ nhõm nhѭ trút ÿѭӧc mӝt gánh nһng ngàn cân. Nhѭng
vӯa mӟi lҩy ÿѭӧc hѫi thӣ bình thѭӡng, liӅn nghe có mӝt câu hӓi nhҽ nhàng : Vұy chӭ còn Khóa tӟi, Khóa thӭ
25 sӁ ÿѭӧc tә chӭc nѫi ÿâu ?
Xin trҧ lӡi : qua phiên hӑp thѭӡng niên cӫa Giáo Hӝi Âu châu năm nay (trong Khóa Tu H͕c KǤ 24 t̩i Anh
qu͙c) có bàn thҧo nhiӅu vӅ sinh hoҥt các Khóa Tu Hӑc hàng năm tӯ trѭӟc ÿӃn giӡ cǊng nhѭ ÿһt lҥi nhӳng
ÿѭӡng hѭӟng làm tiêu chuҭn cho các Khóa Tu Hӑc sҳp tӟi. CǊng trong chiӅu hѭӟng ÿó, Giáo Hӝi mӟi lҩy
quyӃt ÿӏnh cho Khóa Tu Hӑc KǤ 25 (2013) là ÿӏa phѭѫng Phҫn Lan.
Có ngѭӡi hӓi nѭӟc Phҫn Lan (Finland) nҵm ӣ ÿâu ? Phiá ÿông giáp nѭӟc Nga, phiá tây giáp nѭӟc Thөy
ĈiӇn, Phҫn Lan là mӝt nѭӟc thuӝc vùng Bҳc Âu có mӝt ÿӡi sӕng văn hóa và kinh tӃ khá vӳng vàng. Theo lӏch
sӱ trong quá khӭ, Phҫn Lan còn là mӝt nѭӟc phҧi gӗng mình vѭѫn lên giӳ vӳng ÿӝc lұp giӳa các gӑng kӅm
xâm lѭӧc cӫa các ÿӃ quӕc tҧ hӳu là Nga và Thөy ĈiӇn.
Sau biӃn cӕ 75, thuyӅn nhân ViӋt Nam ÿѭӧc nhұn vào Phҫn Lan vӟi mӝt sӕ lѭӧng nhӓ. Qúy Thҫy trong
Giáo Hӝi Phұt Giáo ViӋt Nam Thӕng Nhҩt Âu Châu lúc ÿó ÿã có liên lҥc ÿӃn nѫi tә chӭc các ngày lӉ Phұt và
chính thӭc thành lұp Hӝi Phұt tӱ ViӋt Nam Tӷ nҥn tҥi Phҫn Lan. Rӗi, lӉ ra mҳt Hӝi này trong dӏp Vu Lan 1987
tҥi thӫ ÿô Helsinki. Tӯ ÿó ÿӃn nay qua bao nhiêu cuӝc biӃn ÿәi thăng trҫm, nhѭng Hӝi Phұt tӱ ViӋt Nam vүn
còn ÿó. Năm nào cǊng có các hӑc viên ÿi tham dӵ Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu châu, tuy không nhiӅu. HiӋn tҥi
Phҫn Lan có 2 ngôi chùa ViӋt Nam và sӕ ngѭӡi ViӋt sinh sӕng ӣ ÿây ÿông hѫn ngày xѭa rҩt nhiӅu, ÿa sӕ là Phұt
tӱ.
Bӣi vұy kǤ này Giáo Hӝi Âu châu quyӃt ÿӏnh tә chӭc Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu châu KǤ 25 tҥi Phҫn
Lan vӟi hy vӑng tҥo cho Phұt tӱ ViӋt Nam ӣ ÿây có mӝt cѫ hӝi hӑc hӓi giáo lý ÿӇ vѭѫn lên sinh hoҥt ÿӗng bӝ
vӟi các Cӝng ÿӗng Phұt tӱ ViӋt Nam tҥi Âu châu.
Có ngѭӡi e ngҥi bҧo rҵng : Tә chӭc Khóa Tu Hӑc ӣ Phҫn Lan năm tӟi (2013) là mӝt vҩn ÿӅ hӃt sӭc khó
khăn. Vâng, ÿúng vұy. NӃu Khóa 23 ӣ Áo, tә chӭc gһp nhiӅu khó khăn và Khóa 24 ӣ Anh vӯa qua, có nhiӅu
trөc trһc rҳc rӕi bao nhiêu thì Khóa 25 nӃu tә chӭc ӣ Phҫn Lan sӁ bao gӗm cҧ 2 thӭ khó khăn, rҳc rӕi cӫa 2
Khóa trên ÿây cӝng chung lҥi mӟi ÿúng.
Nhѭng không phҧi vì nhӳng khó khăn trӣ ngҥi chѭӟng duyên ÿҫy dүy mà không thӇ tә chӭc mӝt Khóa Tu
Hӑc, Có lý nào ÿã hѫn 25 năm sinh hoҥt Phұt sӵ mà không thӇ tә chӭc ÿѭӧc mӝt Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp ?
Chúng ta hãy chí thành cҫu nguyӋn Tam Bҧo chӭng minh, Bӗ Tát Long Thiên Thánh Chúng hӝ trì cho Hào
quang cӫa Ĉӭc Phұt ÿѭӧc tӓ rҥng khҳp nѫi ÿem hòa bình an lҥc ÿӃn cho muôn loài. Kính mong chѭ Tăng Ni và
Phұt tӱ ViӋt Nam ӣ Phҫn Lan thҩu hiӇu các thӭ chѭӟng duyên mà ӫng hӝ mҥnh mӁ cho viӋc Tә chӭc Khóa Tu
Hӑc Phұt Pháp Âu Châu KǤ 25 sҳp tӟi gһp nhiӅu thuұn lӧi ÿӇ hoàn thành sӭ mӋnh. Công ÿӭc thұt vô lѭӧng vô
biên.
KӃt thúc Bҧn tin ngҳn sӕ 5 này là lӡi cҫu nguyӋn an lành cho tҩt cҧ. Trên Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni pháp thӇ
khinh an, chúng sanh dӏ ÿӝ. Và toàn thӇ Phұt tӱ tâm bӗ ÿӅ bӅn chҳc chí tu hӑc vӳng bӅn, cùng pháp giӟi chúng
sanh ÿӅu trӑn thành Phұt ÿҥo.
VӅ Khóa Tu Hӑc KǤ 25 ӣ Phҫn Lan thì tӯ ÿây ÿӃn cuӕi năm 2012 sӁ ÿѭӧc thông báo ÿҫy ÿӫ vӅ ÿӏa ÿiӇm và
thӡi gian ÿӇ Chѭ Tôn Ĉӭc và bà con Phұt tӱ xa gҫn tiӋn bӅ liӋu ÿӏnh.
Nam Mô A Di Ĉà Phұt.
Bagneux ngày 20/08/2012
Trѭӣng Ban ĈiӅu Hành Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu
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