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L� ra lá th� n�y �ã ���c g�i ��n quý v� t	 sau ngày 4 tháng 8 n
m 2013 v	a qua nh�ng Giáo H�i Ph�t Giáo Vit 
Nam Th�ng Nh�t Âu Châu v	a m�t �i m�t b�c Th�y lãnh ��o tài ba, ��ng th�i c�ng là Ch� T�ch H�i ��ng �i�u Hành 
c�a Giáo H�i nên m�i vic ��u b� ng�ng ��ng �� lo tang l� cho Ngài. Hôm nay tu�n chung th�t c�ng �ã xong, chúng tôi 
vi�t lá th� n�y �� tri ân ch� Tôn ��c T
ng Già c�ng nh� t�t c� quý h�c viên Ph�t T� �ã tham d� ho�c tr�c ti�p hay gián 
ti�p trong khóa tu v	a qua. Kính mong Quý Ngài và Quý v� hoan h� cho s� ch�m tr� n�y. 

Nh� th��ng l, C� Hòa Th��ng Ch� T�ch ��m nh�n vic vi�t b�n tin n�y �� ��a lên báo Khánh Anh; nh�ng nay 
Ngài �ã viên t�ch; nên chúng tôi thay Ngài �� vi�t tin n�y và chúng tôi tin ch�c r ng không th� nào gi�ng v
n phong c�a 
Ngài �ã vi�t nh� nh!ng l�n tr�"c ���c; nh�ng c�ng mong r ng Ngài s� gia h� cho �àn h�u h�c có ���c nh!ng b�"c �i 
v!ng ch�c �� n�i ti�p theo s� nghip ho ng pháp không m#i mt c�a Ngài su�t g�n 50 n
m qua t�i x� ng��i (1967-

2013). 

N
m nay t$ng s� h�c viên tham d� ��n t	 17 n�"c kh�p Âu Châu là 838 v� : trong �ó có 96 T
ng Ni và ngoài ra là 
Gia �ình Ph�t T� c�ng nh� Quý ��o H!u t	 xa ��n. S�p theo th� t� ABC : Ái Nh� Lan (1), Anh qu�c (30), Áo qu�c 
(7), B� qu�c (47), �an M�ch (69), �c qu�c (106), Hoa K� (1), Hòa Lan (19), Na Uy (20), Nga (1), Ph�n Lan (303), 
Pháp qu�c (114), Th�y �i�n (51), Th�y S� (11), Úc ��i L�i (1), Vi�t Nam (1), Ý ��i L�i (3). T$ng s� h�c viên c� s% 
742, chia ra Nam : 237 và N! : 505. V� ph�n ch� T
ng Ni, t$ng s� g�m có 96 v�, chia ra : T
ng : 56 và Ni : 40. 

��c bit ph�i k� là l�n n�y s� ng��i ��n b ng máy bay t�i 3 phi tr��ng Helsinki, Turku và Tampere lên ��n trên 500 
ng��i, do v�y Ban T$ Ch�c ��a ph�&ng c�ng khá v�t v� khi �ón ��a nh�ng cu�i cùng r�i c�ng �ã tr' v� l�i tr( x� c�a 
mình. 

Th��ng T�a Thích H�nh B�o, Tr�'ng Ban T$ Ch�c ��a ph�&ng �ã khéo léo v�n ��ng nh!ng thanh niên, trung niên 
�i ��n các phi tr��ng, b�n phà v.v... �� �ón t	ng h�c viên m�t v� chùa Liên Tâm c�ng nh� n&i khóa tu h�c. M)i h�c 
viên khi lên xe ��u nh�n ���c m�t gói nh# c�a Ban T$ Ch�c �ã s�p ��t s*n. Trong �ó có m�t kh
n �"t lau m�t, m�t 
th#i Schocola và m�t cái bánh nh#. Ai n�y c�ng hoan h� v"i m�t ch�n ���ng xa ch�y xe g�n 2 ti�ng ��ng h� nh� v�y. 
N&i t$ ch�c khóa tu h�c là m�t ngôi tr��ng t$ng h�p c� ��i H�c và tr��ng d�y ngh�, ���c thành ph� t�ng không, 
không ph�i tr� ti�n thuê m�"n nh� các n�"c khác. Ban T$ Ch�c ch+ c�n tr� ti�n �in, n�"c t��ng tr�ng và ti�n d�n d,p 
cho nh!ng ng��i làm v sinh. Tuy nhiên s� ti�n chi cho t$ng c�ng m�i khâu c�a khóa tu h�c n
m nay c�ng �ã lên ��n 
con s� 121.150 Euro, trong khi �ó m�c t$ng thu toàn khóa tu h�c n
m nay là 100.673 Euro. 

�� có con s� c( th� chi ti�t, xin m�i Ch� Tôn ��c và bà con Ph�t t� xa g�n xem qua B�n báo cáo tài chánh tr�n 
Khóa, do Th��ng T�a Thích H�nh B�o, Tr�'ng Ban T$ Ch�c ��a ph�&ng ��c trong l� B� gi�ng chi�u ngày 03/08/2013:  

 Chi t�i Vi�t Nam Chi t�i Ph�n Lan Thu 

C$ng mái tranh tre các lo�i 1 000� Chi tiêu t�i Ph�n Lan  63 800� Thâu H�c Phí 45 200� 

Hoa khô, c# lau, lúa, sen khô  400� Cúng d��ng Trai T
ng 28 000� Cúng d��ng Trai Ph�n 8 048� 

Thúng, gió, xe gi# hoa mây 100� Ban V
n Phòng 480� Cúng d��ng Trai T
ng 6 323� 

Áo thung các c' 1200 cái 1 200� Vé máy bay ca s% Gia Huy 1 370� Cúng d��ng Khóa H�c 10 736� 

Gi��ng x�p 800 cái (9-/cái) 7 200�   Cúng d��ng g�o (921bao) 27 658�  

G�i nh# 800 cái  800�   Cúng d��ng C�u an… 1 121� 



M�n nh# 500 cái  500�   Cúng d��ng ch(p hình 950� 

Th�c ph.m khô  1 500�   Cúng d��ng C�t tóc 637� 

D(ng c( làm ��u h�, soong..2 000�   

V�n chuy�n  4 000�     

Thu�  2 000�  

Thu�, sách, hàng 800�  

Ampli 3 b� (9 triu 6 b�)  1 000�  

Quà l�u nim  300�  

Bê, Tích, L�ng  1 200�  

Chén d%a các lo�i  2 500�  

Linh tinh các kho�ng chi  1 000� 

T�ng Chi Vi�t Nam  27 500� T�ng Chi t�i Ph�n Lan  93 650�  T�ng thu Khóa h
c  100 673� 

S� ti�n còn thi�u trong Khóa tu h�c 25 :  20 477� 

L� khai m�c vào chi�u ngày 26 tháng 7 n
m 2013 có s� ch�ng minh c�a ch� tôn ��c khách T
ng ��n t	 Hoa K/ nh� 
��i Lão Hòa Th��ng Thích Th�ng Hoan, Hòa Th��ng Thích Thái Siêu và Hòa Th��ng Thích Nguyên Siêu. Riêng Hòa 
Th��ng Thích Qu�ng Ba vì b�n Ph�t s� t�i Úc Châu, nên cho t"i gi!a khóa Ngài m"i ��n. H�u h�t thành ph�n lãnh ��o 
c�a Giáo H�i Ph�t Giáo Vit Nam Th�ng Nh�t Âu Châu ��u có m�t. T	 ch� tôn ��c trong các T$ng V( cho ��n nh!ng 
v� khách T
ng, khách Ni ��n t	 các n&i c�ng �ã vân t�p ��y �� trong bu$i l� khai m�c hôm �y. V� phía chánh quy�n có 
��i din c�a B� V
n Hóa, các v� Hiu Tr�'ng và nh!ng �in v
n c�a T$ng Th�ng Ph�n Lan và c�a B� Tôn Giáo g�i 
��n chúc m	ng khóa tu h�c. Ngày hôm sau các báo chí ��a ph�&ng c�ng �ã t��ng thu�t r�t chi ti�t v� khóa tu h�c n�y. 

Ban tr�n thi�t chánh �in và bên ngoài là do nh!ng bàn tay khéo léo c�a Quý v� khách T
ng c�ng nh� c�a Ban T$ 
Ch�c �ã gây nên �n t��ng m�nh khi h�c viên vào Ph�t �in �� l� bái nguyn c�u. Ban Trai So�n c�ng ���c �i�u ��ng 
t	 ��c ��n �� h) tr� v"i Ban Hành ���ng, Ban V Sinh c�a ��a ph�&ng và c�a các h�c viên. Tuy nh�c nh n trong 
nh!ng khâu n�y nh�ng m�i ng��i ��u hoan h� nói c��i vui v0 khi thi hành nhim v( t� mình giao phó cho mình. �ây 
là m�t trách nhim t� nguyn, do v�y ai n�y c�ng vui. 

T�i ngày 27 tháng 7 n
m 2013 Giáo H�i có phiên h�p th��ng niên b�t ��u t	 lúc 19 gi� nh�ng mãi ��n 1 gi� khuya 
c�a ngày hôm sau v1n ch�a xong. �ây có l� là phiên h�p dài nh�t c�a Giáo H�i Âu Châu su�t trong vòng 25 n
m qua. 
Vì l� Giáo H�i càng ngày càng phát tri�n, ��ng th�i nhi�u v�n �� nan gi�i c�ng theo �ó mà thêm vào. Phiên h�p n�y �ã 
khi�n cho C� Hòa Th��ng Ch� T�ch lao tâm nh�c trí không ít. Ngài ng�i su�t 5 ti�ng ��ng h�, không r�i kh#i gh� ch� 
t�a, �� ch+ mong m�i vic ���c gi�i quy�t êm xuôi nh�ng “chi�c thuy�n nan ai lái“ �y �ã ch�ng ch�nh khi mà T
ng 
Già có nhi�u ch) ch�a �i ��n vic hòa h�p. L)i n�y không t�i ai c�, mà chính là khúc quanh c�a Giáo H�i trong hin t�i, 
t�t c� chúng ta ��u ph�i có b$n ph�n v!ng tay chèo, thì m"i mong qua kh#i nhi�u khó kh
n �ang vây b�a �ó �ây. Ch! 
Hòa r�t c�n thi�t trong giai �o�n l�ch s� n�y c�a Giáo H�i. Bu$i chi�u ngày 27 tháng 7 có bu$i khai th� c�a Hòa Th��ng 
Ch� T�ch và �ây c�ng là di ngôn cu�i cùng c�a Ngài, khi Ngài có m�t trên tr�n th� n�y su�t trong 75 n
m qua. �ây là 
m�t s� m�t mát r�t to l"n, không có gì có th� ��n bù x�ng �áng ���c, mà môn �� pháp quy�n, Giáo H�i Âu Châu nói 
riêng và toàn th� các Giáo H�i Ph�t Giáo Vit Nam Th�ng Nh�t thu�c Liên Châu nói chung �ã ph�i ch�p nh�n s� vô 
th��ng nghit ngã n�y. 

Th� r�i nh!ng ngày k� ti�p sau �ó c�a khóa tu h�c, Ngài v1n hin din; nh�ng c�ng �ã vào ra bnh vin 2 ��n 3 l�n 
�� cho Bác S% theo dõi bnh tình. Ngày b� gi�ng vào lúc 15 gi� chi�u ngày 3 tháng 8 Ngài có ban ��o t	. Tuy nhiên 
bnh duyên �ã không làm cho Ngài kh#e h&n lúc tr�"c nên Ngài ph�i nh�p vin l�i t�i hôm �ó, �� m�y ngày sau vào lúc 
10 gi� 29 phút sáng ngày 8 tháng 8 n
m 2013 Ngài �ã v%nh vi�n ra �i và không m�t l�i di chúc c�ng nh� không m�t 
ti�ng th' than. T�t c� ��u bàng hoàng và xúc ��ng, gi�t l mu�n c�n ng
n nh�ng mãi c� tuông trào... Th�t là m�t ��i 
Tang cho Giáo H�i. 

Chính C� Hòa Th��ng Ch� T�ch mu�n khuy�n khích m�t s� tình nguyn viên t�i ��a ph�&ng Ph�n Lan m"i tham gia 
l�n ��u không �óng h�c phí nên s� th�ng chi h&i cao. Tuy nhiên Hòa Th��ng v1n không cho kêu g�i quý h�c viên tham 



d� khóa tu �óng góp, mà Ngài t	 t�n khuyên r ng : hãy l�y ph�n còn d� l�i c�a nh!ng khóa tr�"c �� bù vào s� ti�n 
th�ng chi cho khóa tu h�c n
m nay. 

 N�u không có k� h�ach �ng h� m)i bao g�o 30 Euro cho khóa tu h�c v"i nh!ng ng��i không �i tham d� ���c nh� 
c� Hòa Th��ng Ch� T�ch �ã ch� tr�&ng lâu nay, thì ch�c r ng con s� thâm th�ng còn cao h&n nh� th� n!a. C� m)i 
khóa tu h�c nh� v�y nh�n ���c riêng cho ph�n �ng h� g�o n�y c�ng trên d�"i 30.000 Euro. Có nh� v�y m"i có th� bù 
��p vào nh!ng kho�n chi cao h&n. Chúng tôi ngh% r ng : tinh th�n n�y chúng ta v�n c� g�ng luôn duy trì, nh�m 
ni�m ân Hòa Th��ng Ch� T�ch c�ng nh� giúp cho Giáo H�i v��t qua nh ng khó kh!n tr" ng�i cho v#n $% tài 
chánh v% sau n�y. N!m 2014 GHPGVNTNAC theo di ch� c�a C� Hòa Th��ng, chúng ta s& t� chc khóa tu h
c 
k� th 26 t' ngày 1 $	n ngày 11 tháng 7 n!m 2014 t�i Fribourg - Th�y S� và Th��ng T
a Thích Qu�ng Hi%n làm 
Tr�"ng Ban T� Chc t�i ��a ph�&ng c�ng mong �ón nh�n ���c s� tham gia �ông �� c�ng nh� s� �óng góp công s�c, 
tài v�t c�a Quý Ph�t T� xa g�n, m�c d�u Tôn S� c�a chúng ta không còn hin th� n!a nh�ng ' m�t cõi gi�i thoát xa 
x
m kia, khi �oái m�t nhìn v� ph�&ng tr�i Âu Châu n�y, ch�c ch�n Ngài s� hài lòng vì có không bi�t bao nhiêu h�u du 
�ang ti�p n�i b�"c chân ho ng hóa c�a Ngài trong su�t h&n m�t ph�n t� th� k� v	a qua. 

Gia �ình Ph�t T� Vit Nam t�i Âu Châu v�n là ��a con c�ng c�a Giáo H�i nên lúc nào Giáo H�i t$ ch�c khóa tu 
h�c t�i �âu, các Gia �ình Ph�t T� ��u v� �ó �� m' khóa hu�n luyn Huynh Tr�'ng hay tr�i h�p b�n, ��ng th�i mang 
nhân s� v� giúp cho Giáo H�i ph�n hành sinh ho�t v"i các em thi�u nhi �i theo cha m, tham d� khóa Giáo Lý su�t 
trong 10 ngày nh� v�y. �ây c�ng là m�t �i�m son mà ít có Gia �ình Ph�t T� nào trên th� gi"i th� hin ���c rõ nét nh� 
Gia �ình Ph�t T� Vit Nam t�i Âu Châu b�y lâu nay �ã sát cánh cùng v"i Giáo H�i. �i�m son n�y nên cho ba khuyên 
tròn cho Gia �ình Ph�t T� Vit Nam t�i Âu Châu và mong r ng tinh th�n �y v1n luôn mãi th� hin v� sau n�y n!a. 

�êm v
n ngh vào t�i ngày 3 tháng 8 n
m 2013 v	a qua �ã khép l�i ch�&ng trình tu h�c 10 ngày c�a Giáo H�i qua 
s� �óng góp t� biên t� di�n c�a các h�c viên; nh�ng c�ng th�m tình ��o v�. ��ng th�i Gia �ình Ph�t T� c�ng �ã tham 
gia cùng v"i ban nh�c tr0 ��n t	 Helsinki v"i s� �óng góp nhit tâm c�a Ca S% Gia Huy ��n t	 Hoa K/. 

�(c bi�t c�a n!m nay và c�ng v�n là hoài bão c�a Hòa Th��ng Ch� T�ch là t� chc $��c khóa An C� Ki	t 
H� cho ch� T!ng Ni, song song v"i khóa tu h�c c�a các h�c viên Ph�t T�. Có t(ng gi"i, B� Tát cho ch� T
ng, Ni và 
B� Tát Gi"i t�i gia. Có kinh hành quá ���ng m)i tr�a và m)i t�i trong khi h�c viên h�c t�p thì toàn th� ch� T
ng Ni 
��u t� t�u v� chánh �in �� trì t(ng b� kinh Pháp Hoa. �ây là m�t truy�n th�ng �,p mà ch�c ch�n r ng Giáo H�i s� 
luôn th�c hin �i�u n�y �� tri ân b�c Th�y �ã �� xu�t ra. M�t ngày nim Ph�t trong m)i khóa tu lâu nay v1n luôn duy trì 
và âm vang nim Ph�t �y �ã �ánh ��ng lòng ng��i, d�u cho ng��i �y có tu Thi�n hay tu M�t. Th�i công phu khuya 
tr�m hùng, cao vút t�n cõi thiên cung �ã mang l�i cho n�i tâm c�a m�i ng��i nh!ng kho�nh kh�c tr�m l�ng. Th�t là b�t 
kh� t� nghì. Nh!ng l�i gi�ng d�y c�a ch� tôn ��c T
ng Ni Giáo Th� �ã là kim ch+ nam cho ng��i xu�t gia c�ng nh� 
ng��i t�i gia trong th�i gian pháp nh��c ma c��ng n�y. 

M�i vic gì trong cu�c ��i n�y r�i c�ng d� trôi vào quên lãng nh�ng t�m lòng và ��c h�nh c�a con ng��i cao c� thì 
không d� gì mai m�t v"i gió s�&ng, m�a n�ng khác th��ng. Muôn vàn xin nim ân Hòa Th��ng Ch� T�ch, ng��i �ã 
khai ���ng m' l�i cho toàn th� T
ng Ni c�ng nh� tín �� Ph�t Giáo Âu Châu n�y trên v�n n�o ���ng tr�n, mang giáo lý 
l�i tha gi�i thoát c�a ��c Ph�t �i vào t�n hang cùng ngõ h0m c�a m�t ki�p nhân sinh v�n nhi�u kh$ �au t(c l(y n�y. 
Th�y �ã là ng��i ��t n�n móng Ph�t Pháp t�i tr�i Âu n�y v!ng vàng nh� nh!ng Kim T� Tháp c�a Ai C�p và mong r ng 
d1u cho có tr�i qua h ng ngàn n
m �i ch
ng n!a thì thâm ân �y càng ngày v1n còn th�m sâu vào h&n n!a trong lòng ��t 
tâm c�a m�i ng��i con Ph�t kh�p �ó �ây. Xin nguyn chúc cho ch� Tôn ��c và Quý Ph�t T� kh�p n&i có ���c nhi�u 
th�ng duyên trong cu�c s�ng h ng ngày và c�ng mong r ng mãi mãi chúng ta v1n là nh!ng pháp l! bên nhau �� tô b�i 
cho n�n ��o càng ngày càng r�ng r2 thêm lên. 

Vi�t xong vào m�t sáng mùa thu t�i Tu Vin Viên ��c thu�c mi�n Nam n�"c ��c nhân ngày k3 gi) th� 15 c�a c� 
Hòa Th��ng B$n S� Thích Long Trí, nguyên Chánh V
n Phòng Vin T
ng Th�ng Giáo H�i Ph�t Giáo Vit Nam 
Th�ng Nh�t d�"i th�i C� Hòa Th��ng T
ng Th�ng Thích Huy�n Quang. 

 

T/ Kheo Thích Nh� �i�n 

Ph�&ng Tr��ng Chùa Viên Giác Hannover ��c Qu�c 

T$ng Th� Ký GHPGVNTN Âu Châu. 


