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Bҧn tin ngҳn sӕ 5 KӃt thúc Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu châu KǤ thӭ 25
tҥi Turku - Phҫn Lan
LӁ ra lá thѭ nҫy ÿã ÿѭӧc gӱi ÿӃn quý vӏ tӯ sau ngày 4 tháng 8 năm 2013 vӯa qua nhѭng Giáo Hӝi Phұt Giáo ViӋt
Nam Thӕng Nhҩt Âu Châu vӯa mҩt ÿi mӝt bұc Thҫy lãnh ÿҥo tài ba, ÿӗng thӡi cǊng là Chӫ Tӏch Hӝi Ĉӗng ĈiӅu Hành
cӫa Giáo Hӝi nên mӑi viӋc ÿӅu bӏ ngѭng ÿӑng ÿӇ lo tang lӉ cho Ngài. Hôm nay tuҫn chung thҩt cǊng ÿã xong, chúng tôi
viӃt lá thѭ nҫy ÿӇ tri ân chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Già cǊng nhѭ tҩt cҧ quý hӑc viên Phұt Tӱ ÿã tham dӵ hoһc trӵc tiӃp hay gián
tiӃp trong khóa tu vӯa qua. Kính mong Quý Ngài và Quý vӏ hoan hӹ cho sӵ chұm trӇ nҫy.
Nhѭ thѭӡng lӋ, Cӕ Hòa Thѭӧng Chӫ Tӏch ÿҧm nhұn viӋc viӃt bҧn tin nҫy ÿӇ ÿѭa lên báo Khánh Anh; nhѭng nay
Ngài ÿã viên tӏch; nên chúng tôi thay Ngài ÿӇ viӃt tin nҫy và chúng tôi tin chҳc rҵng không thӇ nào giӕng văn phong cӫa
Ngài ÿã viӃt nhѭ nhӳng lҫn trѭӟc ÿѭӧc; nhѭng cǊng mong rҵng Ngài sӁ gia hӝ cho ÿàn hұu hӑc có ÿѭӧc nhӳng bѭӟc ÿi
vӳng chҳc ÿӇ nӕi tiӃp theo sӵ nghiӋp hoҵng pháp không mӓi mӋt cӫa Ngài suӕt gҫn 50 năm qua tҥi xӭ ngѭӡi (19672013).
Năm nay tәng sӕ hӑc viên tham dӵ ÿӃn tӯ 17 nѭӟc khҳp Âu Châu là 838 vӏ : trong ÿó có 96 Tăng Ni và ngoài ra là
Gia Ĉình Phұt Tӱ cǊng nhѭ Quý Ĉҥo Hӳu tӯ xa ÿӃn. Sҳp theo thӭ tӵ ABC : Ái Nhƭ Lan (1), Anh quӕc (30), Áo quӕc
(7), BӍ quӕc (47), Ĉan Mҥch (69), Ĉӭc quӕc (106), Hoa KǤ (1), Hòa Lan (19), Na Uy (20), Nga (1), Phҫn Lan (303),
Pháp quӕc (114), Thөy ĈiӇn (51), Thөy Sƭ (11), Úc Ĉҥi Lӧi (1), ViӋt Nam (1), Ý Ĉҥi Lӧi (3). Tәng sӕ hӑc viên cѭ sƭ
742, chia ra Nam : 237 và Nӳ : 505. VӅ phҫn chѭ Tăng Ni, tәng sӕ gӗm có 96 vӏ, chia ra : Tăng : 56 và Ni : 40.
Ĉһc biӋt phҧi kӇ là lҫn nҫy sӕ ngѭӡi ÿӃn bҵng máy bay tҥi 3 phi trѭӡng Helsinki, Turku và Tampere lên ÿӃn trên 500
ngѭӡi, do vұy Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng cǊng khá vҩt vҧ khi ÿón ÿѭa nhѭng cuӕi cùng rӗi cǊng ÿã trӣ vӅ lҥi trө xӭ cӫa
mình.
Thѭӧng Tӑa Thích Hҥnh Bҧo, Trѭӣng Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng ÿã khéo léo vұn ÿӝng nhӳng thanh niên, trung niên
ÿi ÿӃn các phi trѭӡng, bӃn phà v.v... ÿӇ ÿón tӯng hӑc viên mӝt vӅ chùa Liên Tâm cǊng nhѭ nѫi khóa tu hӑc. Mӛi hӑc
viên khi lên xe ÿӅu nhұn ÿѭӧc mӝt gói nhӓ cӫa Ban Tә Chӭc ÿã sҳp ÿһt sҹn. Trong ÿó có mӝt khăn ѭӟt lau mһt, mӝt
thӓi Schocola và mӝt cái bánh nhӓ. Ai nҩy cǊng hoan hӹ vӟi mӝt chһn ÿѭӡng xa chҥy xe gҫn 2 tiӃng ÿӗng hӗ nhѭ vұy.
Nѫi tә chӭc khóa tu hӑc là mӝt ngôi trѭӡng tәng hӧp cҧ Ĉҥi Hӑc và trѭӡng dҥy nghӅ, ÿѭӧc thành phӕ tһng không,
không phҧi trҧ tiӅn thuê mѭӟn nhѭ các nѭӟc khác. Ban Tә Chӭc chӍ cҫn trҧ tiӅn ÿiӋn, nѭӟc tѭӧng trѭng và tiӅn dӑn dҽp
cho nhӳng ngѭӡi làm vӋ sinh. Tuy nhiên sӕ tiӅn chi cho tәng cӝng mӑi khâu cӫa khóa tu hӑc năm nay cǊng ÿã lên ÿӃn
con sӕ 121.150 Euro, trong khi ÿó mӭc tәng thu toàn khóa tu hӑc năm nay là 100.673 Euro.
ĈӇ có con sӕ cө thӇ chi tiӃt, xin mӡi Chѭ Tôn Ĉӭc và bà con Phұt tӱ xa gҫn xem qua Bҧn báo cáo tài chánh trӑn
Khóa, do Thѭӧng Tӑa Thích Hҥnh Bҧo, Trѭӣng Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng ÿӑc trong lӉ BӃ giҧng chiӅu ngày 03/08/2013:
Chi tҥi ViӋt Nam

Chi tҥi Phҫn Lan

Thu

Cәng mái tranh tre các loҥi 1 000¼

Chi tiêu tҥi Phҫn Lan

63 800¼

Thâu Hӑc Phí

Hoa khô, cӓ lau, lúa, sen khô 400¼

Cúng dѭӡng Trai Tăng

28 000¼

Cúng dѭӡng Trai Phҥn

8 048¼

480¼

Cúng dѭӡng Trai Tăng

6 323¼

Vé máy bay ca sƭ Gia Huy 1 370¼

Cúng dѭӡng Khóa Hӑc

10 736¼

Cúng dѭӡng gҥo (921bao)

27 658¼

Thúng, gió, xe giӓ hoa mây
Áo thung các cӣ 1200 cái

100¼
1 200¼

Giѭӡng xӃp 800 cái (9¼/cái) 7 200¼
Gӕi nhӓ 800 cái

800¼

Ban Văn Phòng

Cúng dѭӡng Cҫu an…

45 200¼

1 121¼

MӅn nhӓ 500 cái
Thӵc phҭm khô

500¼
1 500¼

Cúng dѭӡng chөp hình

950¼

Cúng dѭӡng Cҳt tóc

637¼

Tәng thu Khóa hӑc

100 673¼

Dөng cө làm ÿұu hӫ, soong..2 000¼
Vұn chuyӇn

4 000¼

ThuӃ

2 000¼

ThuӃ, sách, hàng
Ampli 3 bӝ (9 triӋu 6 bӝ)
Quà lѭu niӋm

800¼
1 000¼
300¼

Bê, Tích, Lӑng

1 200¼

Chén dƭa các loҥi

2 500¼

Linh tinh các khoҧng chi

1 000¼

Tәng Chi ViӋt Nam

27 500¼

Tәng Chi tҥi Phҫn Lan 93 650¼

Sӕ tiӅn còn thiӃu trong Khóa tu hӑc 25 :

20 477¼

LӉ khai mҥc vào chiӅu ngày 26 tháng 7 năm 2013 có sӵ chӭng minh cӫa chѭ tôn ÿӭc khách Tăng ÿӃn tӯ Hoa KǤ nhѭ
Ĉҥi Lão Hòa Thѭӧng Thích Thҳng Hoan, Hòa Thѭӧng Thích Thái Siêu và Hòa Thѭӧng Thích Nguyên Siêu. Riêng Hòa
Thѭӧng Thích Quҧng Ba vì bұn Phұt sӵ tҥi Úc Châu, nên cho tӟi giӳa khóa Ngài mӟi ÿӃn. Hҫu hӃt thành phҫn lãnh ÿҥo
cӫa Giáo Hӝi Phұt Giáo ViӋt Nam Thӕng Nhҩt Âu Châu ÿӅu có mһt. Tӯ chѭ tôn ÿӭc trong các Tәng Vө cho ÿӃn nhӳng
vӏ khách Tăng, khách Ni ÿӃn tӯ các nѫi cǊng ÿã vân tұp ÿҫy ÿӫ trong buәi lӉ khai mҥc hôm ҩy. VӅ phía chánh quyӅn có
ÿҥi diӋn cӫa Bӝ Văn Hóa, các vӏ HiӋu Trѭӣng và nhӳng ÿiӋn văn cӫa Tәng Thӕng Phҫn Lan và cӫa Bӝ Tôn Giáo gӱi
ÿӃn chúc mӯng khóa tu hӑc. Ngày hôm sau các báo chí ÿӏa phѭѫng cǊng ÿã tѭӡng thuұt rҩt chi tiӃt vӅ khóa tu hӑc nҫy.
Ban trҫn thiӃt chánh ÿiӋn và bên ngoài là do nhӳng bàn tay khéo léo cӫa Quý vӏ khách Tăng cǊng nhѭ cӫa Ban Tә
Chӭc ÿã gây nên ҩn tѭӧng mҥnh khi hӑc viên vào Phұt ĈiӋn ÿӇ lӉ bái nguyӋn cҫu. Ban Trai Soҥn cǊng ÿѭӧc ÿiӅu ÿӝng
tӯ Ĉӭc ÿӃn ÿӇ hӛ trӧ vӟi Ban Hành Ĉѭӡng, Ban VӋ Sinh cӫa ÿӏa phѭѫng và cӫa các hӑc viên. Tuy nhӑc nhҵn trong
nhӳng khâu nҫy nhѭng mӑi ngѭӡi ÿӅu hoan hӹ nói cѭӡi vui vҿ khi thi hành nhiӋm vө tӵ mình giao phó cho mình. Ĉây
là mӝt trách nhiӋm tӵ nguyӋn, do vұy ai nҩy cǊng vui.
Tӕi ngày 27 tháng 7 năm 2013 Giáo Hӝi có phiên hӑp thѭӡng niên bҳt ÿҫu tӯ lúc 19 giӡ nhѭng mãi ÿӃn 1 giӡ khuya
cӫa ngày hôm sau vүn chѭa xong. Ĉây có lӁ là phiên hӑp dài nhҩt cӫa Giáo Hӝi Âu Châu suӕt trong vòng 25 năm qua.
Vì lӁ Giáo Hӝi càng ngày càng phát triӇn, ÿӗng thӡi nhiӅu vҩn ÿӅ nan giҧi cǊng theo ÿó mà thêm vào. Phiên hӑp nҫy ÿã
khiӃn cho Cӕ Hòa Thѭӧng Chӫ Tӏch lao tâm nhӑc trí không ít. Ngài ngӗi suӕt 5 tiӃng ÿӗng hӗ, không rӡi khӓi ghӃ chӫ
tӑa, ÿӇ chӍ mong mӑi viӋc ÿѭӧc giҧi quyӃt êm xuôi nhѭng “chi͇c thuy͉n nan ai lái“ ҩy ÿã chӗng chӅnh khi mà Tăng
Già có nhiӅu chӛ chѭa ÿi ÿӃn viӋc hòa hӧp. Lӛi nҫy không tҥi ai cҧ, mà chính là khúc quanh cӫa Giáo Hӝi trong hiӋn tҥi,
tҩt cҧ chúng ta ÿӅu phҧi có bәn phұn vӳng tay chèo, thì mӟi mong qua khӓi nhiӅu khó khăn ÿang vây bӫa ÿó ÿây. Chӳ
Hòa rҩt cҫn thiӃt trong giai ÿoҥn lӏch sӱ nҫy cӫa Giáo Hӝi. Buәi chiӅu ngày 27 tháng 7 có buәi khai thӏ cӫa Hòa Thѭӧng
Chӫ Tӏch và ÿây cǊng là di ngôn cuӕi cùng cӫa Ngài, khi Ngài có mһt trên trҫn thӃ nҫy suӕt trong 75 năm qua. Ĉây là
mӝt sӵ mҩt mát rҩt to lӟn, không có gì có thӇ ÿӅn bù xӭng ÿáng ÿѭӧc, mà môn ÿӗ pháp quyӃn, Giáo Hӝi Âu Châu nói
riêng và toàn thӇ các Giáo Hӝi Phұt Giáo ViӋt Nam Thӕng Nhҩt thuӝc Liên Châu nói chung ÿã phҧi chҩp nhұn sӵ vô
thѭӡng nghiӋt ngã nҫy.
ThӃ rӗi nhӳng ngày kӃ tiӃp sau ÿó cӫa khóa tu hӑc, Ngài vүn hiӋn diӋn; nhѭng cǊng ÿã vào ra bӋnh viӋn 2 ÿӃn 3 lҫn
ÿӇ cho Bác Sƭ theo dõi bӋnh tình. Ngày bӃ giҧng vào lúc 15 giӡ chiӅu ngày 3 tháng 8 Ngài có ban ÿҥo tӯ. Tuy nhiên
bӋnh duyên ÿã không làm cho Ngài khӓe hѫn lúc trѭӟc nên Ngài phҧi nhұp viӋn lҥi tӕi hôm ÿó, ÿӇ mҩy ngày sau vào lúc
10 giӡ 29 phút sáng ngày 8 tháng 8 năm 2013 Ngài ÿã vƭnh viӉn ra ÿi và không mӝt lӡi di chúc cǊng nhѭ không mӝt
tiӃng thӣ than. Tҩt cҧ ÿӅu bàng hoàng và xúc ÿӝng, giӑt lӋ muӕn cҧn ngăn nhѭng mãi cӭ tuông trào... Thұt là mӝt Ĉҥi
Tang cho Giáo Hӝi.
Chính Cӕ Hòa Thѭӧng Chӫ Tӏch muӕn khuyӃn khích mӝt sӕ tình nguyӋn viên tҥi ÿӏa phѭѫng Phҫn Lan mӟi tham gia
lҫn ÿҫu không ÿóng hӑc phí nên sӕ thһng chi hѫi cao. Tuy nhiên Hòa Thѭӧng vүn không cho kêu gӑi quý hӑc viên tham

dӵ khóa tu ÿóng góp, mà Ngài tӯ tӕn khuyên rҵng : hãy lҩy phҫn còn dѭ lҥi cӫa nhӳng khóa trѭӟc ÿӇ bù vào sӕ tiӅn
thһng chi cho khóa tu hӑc năm nay.
NӃu không có kӃ hӑach ӫng hӝ mӛi bao gҥo 30 Euro cho khóa tu hӑc vӟi nhӳng ngѭӡi không ÿi tham dӵ ÿѭӧc nhѭ
cӕ Hòa Thѭӧng Chӫ Tӏch ÿã chӫ trѭѫng lâu nay, thì chҳc rҵng con sӕ thâm thӫng còn cao hѫn nhѭ thӃ nӳa. Cӭ mӛi
khóa tu hӑc nhѭ vұy nhұn ÿѭӧc riêng cho phҫn ӫng hӝ gҥo nҫy cǊng trên dѭӟi 30.000 Euro. Có nhѭ vұy mӟi có thӇ bù
ÿҳp vào nhӳng khoҧn chi cao hѫn. Chúng tôi nghƭ rҵng : tinh thҫn nҫy chúng ta vүn cӕ gҳng luôn duy trì, nhҵm
niӋm ân Hòa Thѭӧng Chӫ Tӏch cǊng nhѭ giúp cho Giáo Hӝi vѭӧt qua nhӳng khó khăn trӣ ngҥi cho vҩn ÿӅ tài
chánh vӅ sau nҫy. Năm 2014 GHPGVNTNAC theo di chӍ cӫa Cӕ Hòa Thѭӧng, chúng ta sӁ tә chӭc khóa tu hӑc
kǤ thӭ 26 tӯ ngày 1 ÿӃn ngày 11 tháng 7 năm 2014 tҥi Fribourg - Thөy Sƭ và Thѭӧng Tӑa Thích Quҧng HiӅn làm
Trѭӣng Ban Tә Chӭc tҥi ÿӏa phѭѫng cǊng mong ÿón nhұn ÿѭӧc sӵ tham gia ÿông ÿӫ cǊng nhѭ sӵ ÿóng góp công sӭc,
tài vұt cӫa Quý Phұt Tӱ xa gҫn, mһc dҫu Tôn Sѭ cӫa chúng ta không còn hiӋn thӃ nӳa nhѭng ӣ mӝt cõi giҧi thoát xa
xăm kia, khi ÿoái mҳt nhìn vӅ phѭѫng trӡi Âu Châu nҫy, chҳc chҳn Ngài sӁ hài lòng vì có không biӃt bao nhiêu hұu duӋ
ÿang tiӃp nӕi bѭӟc chân hoҵng hóa cӫa Ngài trong suӕt hѫn mӝt phҫn tѭ thӃ kӹ vӯa qua.
Gia Ĉình Phұt Tӱ ViӋt Nam tҥi Âu Châu vӕn là ÿӭa con cѭng cӫa Giáo Hӝi nên lúc nào Giáo Hӝi tә chӭc khóa tu
hӑc tҥi ÿâu, các Gia Ĉình Phұt Tӱ ÿӅu vӅ ÿó ÿӇ mӣ khóa huҩn luyӋn Huynh Trѭӣng hay trҥi hӑp bҥn, ÿӗng thӡi mang
nhân sӵ vӅ giúp cho Giáo Hӝi phҫn hành sinh hoҥt vӟi các em thiӃu nhi ÿi theo cha mҽ tham dӵ khóa Giáo Lý suӕt
trong 10 ngày nhѭ vұy. Ĉây cǊng là mӝt ÿiӇm son mà ít có Gia Ĉình Phұt Tӱ nào trên thӃ giӟi thӇ hiӋn ÿѭӧc rõ nét nhѭ
Gia Ĉình Phұt Tӱ ViӋt Nam tҥi Âu Châu bҩy lâu nay ÿã sát cánh cùng vӟi Giáo Hӝi. ĈiӇm son nҫy nên cho ba khuyên
tròn cho Gia Ĉình Phұt Tӱ ViӋt Nam tҥi Âu Châu và mong rҵng tinh thҫn ҩy vүn luôn mãi thӇ hiӋn vӅ sau nҫy nӳa.
Ĉêm văn nghӋ vào tӕi ngày 3 tháng 8 năm 2013 vӯa qua ÿã khép lҥi chѭѫng trình tu hӑc 10 ngày cӫa Giáo Hӝi qua
sӵ ÿóng góp tӵ biên tӵ diӉn cӫa các hӑc viên; nhѭng cǊng thҳm tình ÿҥo vӏ. Ĉӗng thӡi Gia Ĉình Phұt Tӱ cǊng ÿã tham
gia cùng vӟi ban nhҥc trҿ ÿӃn tӯ Helsinki vӟi sӵ ÿóng góp nhiӋt tâm cӫa Ca Sƭ Gia Huy ÿӃn tӯ Hoa KǤ.
Ĉһc biӋt cӫa năm nay và cǊng vӕn là hoài bão cӫa Hòa Thѭӧng Chӫ Tӏch là tә chӭc ÿѭӧc khóa An Cѭ KiӃt
Hҥ cho chѭ Tăng Ni, song song vӟi khóa tu hӑc cӫa các hӑc viên Phұt Tӱ. Có tөng giӟi, Bӕ Tát cho chѭ Tăng, Ni và
Bӗ Tát Giӟi tҥi gia. Có kinh hành quá ÿѭӡng mӛi trѭa và mӛi tӕi trong khi hӑc viên hӑc tұp thì toàn thӇ chѭ Tăng Ni
ÿӅu tӅ tӵu vӅ chánh ÿiӋn ÿӇ trì tөng bӝ kinh Pháp Hoa. Ĉây là mӝt truyӅn thӕng ÿҽp mà chҳc chҳn rҵng Giáo Hӝi sӁ
luôn thӵc hiӋn ÿiӅu nҫy ÿӇ tri ân bұc Thҫy ÿã ÿӅ xuҩt ra. Mӝt ngày niӋm Phұt trong mӛi khóa tu lâu nay vүn luôn duy trì
và âm vang niӋm Phұt ҩy ÿã ÿánh ÿӝng lòng ngѭӡi, dҫu cho ngѭӡi ҩy có tu ThiӅn hay tu Mұt. Thӡi công phu khuya
trҫm hùng, cao vút tұn cõi thiên cung ÿã mang lҥi cho nӝi tâm cӫa mӑi ngѭӡi nhӳng khoҧnh khҳc trҫm lҳng. Thұt là bҩt
khҧ tѭ nghì. Nhӳng lӡi giҧng dҥy cӫa chѭ tôn ÿӭc Tăng Ni Giáo Thӑ ÿã là kim chӍ nam cho ngѭӡi xuҩt gia cǊng nhѭ
ngѭӡi tҥi gia trong thӡi gian pháp nhѭӧc ma cѭӡng nҫy.
Mӑi viӋc gì trong cuӝc ÿӡi nҫy rӗi cǊng dӉ trôi vào quên lãng nhѭng tҩm lòng và ÿӭc hҥnh cӫa con ngѭӡi cao cҧ thì
không dӉ gì mai mӝt vӟi gió sѭѫng, mѭa nҳng khác thѭӡng. Muôn vàn xin niӋm ân Hòa Thѭӧng Chӫ Tӏch, ngѭӡi ÿã
khai ÿѭӡng mӣ lӕi cho toàn thӇ Tăng Ni cǊng nhѭ tín ÿӗ Phұt Giáo Âu Châu nҫy trên vҥn nӁo ÿѭӡng trҫn, mang giáo lý
lӧi tha giҧi thoát cӫa Ĉӭc Phұt ÿi vào tұn hang cùng ngõ hҿm cӫa mӝt kiӃp nhân sinh vӕn nhiӅu khә ÿau tөc lөy nҫy.
Thҫy ÿã là ngѭӡi ÿһt nӅn móng Phұt Pháp tҥi trӡi Âu nҫy vӳng vàng nhѭ nhӳng Kim Tӵ Tháp cӫa Ai Cұp và mong rҵng
dүu cho có trҧi qua hҵng ngàn năm ÿi chăng nӳa thì thâm ân ҩy càng ngày vүn còn thҩm sâu vào hѫn nӳa trong lòng ÿҩt
tâm cӫa mӑi ngѭӡi con Phұt khҳp ÿó ÿây. Xin nguyӋn chúc cho chѭ Tôn Ĉӭc và Quý Phұt Tӱ khҳp nѫi có ÿѭӧc nhiӅu
thҳng duyên trong cuӝc sӕng hҵng ngày và cǊng mong rҵng mãi mãi chúng ta vүn là nhӳng pháp lӳ bên nhau ÿӇ tô bӗi
cho nӅn ÿҥo càng ngày càng rҥng rӥ thêm lên.
ViӃt xong vào mӝt sáng mùa thu tҥi Tu ViӋn Viên Ĉӭc thuӝc miӅn Nam nѭӟc Ĉӭc nhân ngày kӷ giӛ thӭ 15 cӫa cӕ
Hòa Thѭӧng Bәn Sѭ Thích Long Trí, nguyên Chánh Văn Phòng ViӋn Tăng Thӕng Giáo Hӝi Phұt Giáo ViӋt Nam
Thӕng Nhҩt dѭӟi thӡi Cӕ Hòa Thѭӧng Tăng Thӕng Thích HuyӅn Quang.
TǤ Kheo Thích Nhѭ ĈiӇn
Phѭѫng Trѭӧng Chùa Viên Giác Hannover Ĉӭc Quӕc
Tәng Thѭ Ký GHPGVNTN Âu Châu.

