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t�i Ph�n Lan 

Nam Mô B�n S� Thích Ca Mâu Ni Ph�t 

Kính B�ch ch� Tôn ��c T�ng Ni, 

Kính th�a toàn th� nam n� Ph�t t	 xa g
n, 

Ch� còn trong vòng 10 ngày n�a là �n ngày Khai gi�ng Khóa Tu H
c Âu Châu k� th 25 t� 
chc t�i Ph�n Lan, t� 26/07 ��n 04/08/2013. L�i d�ng c� h�i còn l�i ng�n ng�i này, chúng tôi 
mu�n phúc trình lên ch� Tôn ��c và bà con Ph�t t	 xa g
n ���c bit kt qu� c�a m�i vi�c chu�n b� 
cho Khóa Tu H�c �ã �n �âu r�i ? 

Tr��c ht là kt qu� v�n ��ng h�c viên ghi danh �i d� Khóa Tu H�c. Ph�i nói n�m nay là n�m 
v�n ��ng khó kh�n h�n ht. Th� nh�t bà con nói là «h�i xa» nên giá máy bay «��t». Lai ph�i ��i hai 
ba ch�, nh�t là   nh�ng n��c xa Ph
n Lan. M�t n�i n�a là «th�i gian» «Hè»   b�c Âu khác nam Âu. 
H�c trò   nam Âu ch�a ngh� hè mà   b�c Âu thì �ã vào tr�!ng tr  l�i r�i. Cho nên các Ph�t t	 ph� 
huynh n�m nào c"ng r�t khó s�p xp vi�c gia �ình. Còn m�t �i#u ngh�ch duyên này n�a, th�a nho 
nh$ cho bà con nghe qua r�i b$. Mùa hè   b�c Âu là mùa bà con ta thích �i làm r%y, ngh&a là r�t có 
duyên v�i m�y qu� dâu, c� ��u. Làm m�t mùa có th� ngh� c� n�m, nghe bà con nói th… Ôi thôi có 
r�t nhi#u lý do h�p d%n l�m. 

Nói v�y �� th�y r'ng : m�t h�c viên ghi danh �i khóa tu h�c là ch�p nh�n m�t s� m�t mát, hy 
sinh, thay vì �i ngh� hè n�i này n�i n� hay �i làm thêm b� túc ngân sách gia �ình trong lúc th�t 
nghi�p tràn lan. Th mà ch�p nh�n �i 10 ngày Khóa Tu H�c. Th�y nh� v�y m�i quý tr�ng công ��c 
Tu H�c �n d�!ng nào. Và chúng ta c"ng d� bit r'ng h
u ht h�c viên �i khóa tu h�c �#u thu�c 
thành ph
n không ph�i «��i gia» d� �n d� m(c mà là «tay làm hàm nhai» ba c�c ba ��ng… 

)y th mà n�m nào c"ng ráng �i, d
u t� ch�c   xa, �i ph�i t�n kém r�t nhi#u… 

Xin phép ch� Tôn ��c và bà con Ph�t t	, nói vòng vo tam qu�c nh� v�y �� «tán thán chút 

xíu» bây gi! m�i yên tâm vô �# : 

T�ng s� h�c viên �i t* n��c ngoài �n Ph
n Lan, 95% �#u b'ng máy bay. T* B�n tin Ng�n s� 
1 �n nay �#u m� ��c cho ���c con s� 500. �n ngày hôm nay 15/07/2013 s� t�ng kt ghi danh có 
vé r�i là 488 g�m có : 

- �i máy bay xu�ng ba phi tr�!ng Turku, Helsinki và Tampere t�t c� là 468, chia ra : Turku : 
142, Helsinki : 316 và Tampere : 10. 

- �i b'ng phà t* Th�y �i�n qua : 20. 

��y là con s� �n ngày hôm nay 15/07. Còn t* nay �n ngày khai gi�ng (26/07) c"ng nh� trong 
th!i gian Khóa Tu H�c s� h�c viên có th� t�ng lên m�t ph
n n�a, nh� th�!ng l� các n�m v# tr��c. 
Nh� v�y con s� 500 d� trù t* n��c ngoài �n Ph
n Lan có th� ph� l�p ���c. Ph
n còn l�i là con s� 
n�i ��a c�a n��c «ch	 nhà». Th�!ng l�, n��c ch� nhà, bao gi! c"ng t* 200 �n 300 h�c viên. Ch�a 



bit Ph
n Lan n�m nay ra sao, nghe nói h�ng hái l�m, m(c d
u có nhi#u th� «rào c
n». Nh�ng �ó là 
chuy�n bình th�!ng n�i nào t� ch�c c"ng v�y thôi. Nhi#u khi nh! «rào c
n» mà có nhi#u l�p «v��t 

biên» ! 

T�ng kt v# s� h�c viên n�m nay, t* n��c ngoài �n m(c d
u có �� th� ch��ng duyên mà v%n 
���c con s� nh� th, ph�i nói là m�t công ��c r�t l�n, nh! Ch� T�ng Ni và h�c viên   các n��c xa 
�ã v�n ��ng tích c�c, t�o nhi#u �i#u ki�n d+ dàng �� khuyn khích h�c viên �i Tu H�c. N�i tr�i nh�t 
là ba n��c vùng b�c Âu. S� d� trù 150 mà hôm nay �ã ���c 120 r�i l�i còn lai rai �i sau n�a. Th� 
�n là n��c Anh xa xuôi. Ch� vùng Luân �ôn n�m nay v�n ��ng g
n 20 h�c viên, qu� là �(c bi�t. 
N��c Pháp, tính g�m các ��a ph��ng, t�ng s� �i máy bay là 141. N��c ��c, �n gi! này ch� th�y 
trên s� báo cáo là 127, ch�a �úng t
m c,. Ch�c còn m�t �n s� nào n�a, s- làm ng�c nhiên ��i chúng 
trong phút chót. N��c Ý t� ng r'ng v�ng m(t ho(c ch� m�t h�c viên duy nh�t nh� m�y n�m qua. 
Nh�ng k. này ghi ���c 3 vé máy bay. Hoan nghênh m�t phát. N��c Nga, g
n sát bên, c� t� ng là 
thu�n duyên l�m. Nh�ng �n gi! này, ch� ���c 1, m�i báo danh. 

V�n �# còn l�i là công tác �ón tip. �ón tip t* nhi#u phi tr�!ng và t* bn phà, tr��c ngày Khai 
gi�ng và su�t th!i gian Khóa Tu H�c, �n và �i. N(ng nh�t là khâu �ón ��a. ���c ting hay không 
chính là khâu này và t* ngày b�t �
u thành l�p Ban T� Ch�c ��a ph��ng c"ng �ã «��u t�» nhi#u v# 
khâu này. V�y không gì h�n, Ch� Tôn Tr� ng Lão trong Giáo H�i xin kêu g�i Ban T� Ch�c ��a 
Ph��ng hãy rút kinh nghi�m các Khóa Tu H�c v*a qua, chú tâm nhi#u �n «Khâu �ón ��a» này �� 
làm sao cho ng�!i �n c"ng vui mà ng�!i v# c"ng mn, ��y m�i là qu� phúc lâu dài cho Ban T� 
Ch�c ��a Ph��ng. 

Vi�c chu�n b� th� hai c"ng là m�t công tác ht s�c khó kh�n. �ó là chu�n b� phòng �c cho h�c 
viên, chu�n b� nhà bp cho h�c viên. Nh�t là chu�n b� m�t «chánh �in» trang nghiêm �� th�c hi�n 
m�i Ph�t s� su�t trong 10 ngày tu h�c : Khai gi�ng, B gi�ng, Sám h�i, Truy#n gi�i…các khóa t�ng 
ni�m h'ng ngày. 

��i ��c Thích H�nh B�o, Tr� ng Ban T� Ch�c ��a Ph��ng �ã �(t t* Vi�t Nam ��a sang 800 
cái gi�!ng xp, nghe nói nh� k. r�i   Anh qu�c và còn «hin ��i» h�n. Tr!i không l�nh l�m, mùa hè 
  Ph
n Lan vào kho�ng 19° �n 25 �� c là cao nh�t. (��c bi�t � vùng b�c Âu, ��n g�n 12 gi	 �êm, 
tr	i v
n còn sáng tr�ng !) Tuy nhiên bà con nên �em theo túi ng� cá nhân. Nu c
n và vì không �em 
theo gì c�, thì có th� thuê thêm m�t cái m#n m$ng do Ban T� Ch�c cung c�p.  

Nhà bp n�m nay, hoàn toàn t� t�o, dã chin. nghe nói c"ng �(c bi�t l�m. Bà con c� �n mà 
xem. Nhi#u chuy�n không th� di+n t� ht ���c. Ch� bit m�t �i#u là bà con ��a ph��ng ht s�c h�ng 
hái, c� võ, xung phong, vì �ây là l
n th� nh�t t�i vùng �ông b�c Âu này. 

Còn m�t �i#u m
u nhi�m n�a cho Khóa Tu H�c n�m nay. Bây gi! m�i dám b�t mí. T* B�n tin 
Ng�n s� 1, c� t� ng r'ng trong hàng T�ng Khách, Hòa Th��ng Tr� ng Lão Thích Th�ng Hoan n�m 
nay không th� nào �n ���c vì s�c kh$e c�a Ngài không cho phép. Ban T� Ch�c Âu Châu kh�n 
kho�n xin Ngài �n k. này ng�i m�t ch� «làm d�u ban phép lành» thôi, c"ng �ã quý l�m r�i. Ngài 
v%n t* ch�i, vì b�nh mà b�nh thi�t. Nh�ng �n phút chót, Ngài báo tin s- qua Ph
n Lan và nh! Ban 
T� Ch�c bên này lo vé máy bay giùm. Quý v� và bà con ngh& xem, có �(c bi�t không ? ��i Lão Hòa 
Th��ng Th�ng Hoan 86 tu�i s- qua, và qua tr��c. Ngài s-   l�i ht khóa m�i… h�i quy b�n qu�c. 
Trong khi �ó có nhi#u v� Tôn Túc khác vì Ph�t s�   châu l�c c�a mình mà không   l�i ht khóa hay 
có v� ph�i tr+ m�t n	a khóa m�i �n ���c. �ó là Ch� Tôn ��c T�ng Khách n�m nay. Có t�t c� b�n 
v�. Hòa Th��ng Tr��ng Lão Thích Th�ng Hoan và Hòa Th��ng «lu�t s�» Thích ��ng Tuyên 
thì   l�i su�t khóa. Còn ch� v� Hòa th��ng Nguyên Siêu (M� Châu) và Hòa Th��ng Thích Qu�ng 
Ba (Úc Châu) thì có th� «chia», ho(c n	a Khóa �
u hay n	a Khóa sau. �ó là tình hình �n lúc này. 
Ch�a bit trong nh�ng ngày t�i, Qúy Ngài có thay ��i gì n�a không, ch� có Ch� Long Th
n H� Pháp 
  trên th��ng t
ng bit tr��c ���c mà thôi. 



Nhân s� quang lâm ��c �áo c�a Ch� Tôn Tr� ng Lão «Liên Châu» trong khóa tu h�c này, 
chúng tôi xin thông báo và chí thành cung th�nh Ch� Tôn Thi#n ��c T�ng Ni trong Giáo H�i Âu 
Châu dành ít thì gi! v# th�m Khóa Tu H�c K. 25 t�i Ph
n Lan. Tr��c là d� «Hip K� T� S� 50 n�m 

B� Tát Qu
ng ��c và Ch� Thánh T� ��o» t� ch�c t�i Khóa Tu H�c, và sau là d� phiên h�p 
th�!ng niên c�a Giáo H�i. M(t khác, s� hi�n di�n c�a Quý Ngài c"ng là m�t khích l� tinh th
n to l�n 
cho toàn th� T�ng Ni Ph�t t	 h�c viên n�m nay. Th!i gian thu�n ti�n nh�t là cu�i tu
n �
u, li#n sau 
ngày khai gi�ng, t�c là 27 và 28/07. Qúy Ngài có th� �n s�m h�n và v# tr+ h�n vài ngày, ho(c…  
luôn �n cu�i khóa, không có gì tr  ng�i c�. Nh�t là Th��ng T�a T�ng S�, lâu nay ít xu�t hi�n. K. 
này, nghe Ngài có ���c «th�n thông» r�i, nh�t là «th�n túc thông», xin Ngài chiu c� m�t phen. Vì 
�(c bi�t k. này trong phiên h�p th�!ng niên có nhi#u v�n �# thu�c ph�m vi T�ng S�. Xin Th��ng 
T�a hoan h/ cho. 

Và nhân có ���c nhân duyên thù th�ng : Ch� Tôn Tr� ng Lão quang lâm ��o tràng, Giáo H�i 
Âu Châu xin kính trình Quý Ngài : �
u n�m r�i (2013) Giáo H�i t�i �ây có t� ch�c m�t khóa an c� 
mùa �ông �
u tiên m�t tu
n t�i chùa Trí Th� (Thy S�) cho T�ng Ni. Kt qu� r�t kh� quan. Nhân �à 
này, toàn th� T�ng Ni Âu Châu m�i quyt ��nh thêm m�t khóa an c� mùa hè 10 ngày n'm trong 
Khóa Tu H�c hàng n�m. Và khóa 25 này c�ng chính là Khóa an c� mùa h� ��u tiên kh�i s� t�i 
Ph�n Lan. V�y xin kính trình lên Ch� Tôn ��c ch�ng giám li�u tri cho và xin thông báo, kêu g�i 
m�t l
n n�a �n Ch� T�ng Ni �ang có m(t trong vùng Âu Châu, b�t lu�n truy#n th�ng nào, b�t lu�n 
tông phái nào, c� y theo gi�i lu�t xu�t gia tr  v# sinh ho�t 10 ngày an c� mùa h�, th�t không gì quý 
hóa cho b'ng. M�i chi phí di chuy�n �n ��o tràng, Ban T� Ch�c nguy�n s- v�n ��ng cúng d�!ng. 
Và c"ng nhân �ây, xin nh�c Ch� Tôn ��c �(c trách ph
n «tác pháp» và sinh ho�t 10 ngày an c� 
chu�n b� �
y �� các «v�n kin» liên h�, �� th�c hi�n ngay sau ngày khai gi�ng. 

Sau cùng là ph
n v�n ��ng cúng d�!ng �� h� tr� ��o tràng. Nh�ng n�m v*a qua chính nh! s� 
v�n ��ng cúng d�!ng «m�i ng��i m�t bao g�o» mà Khóa Tu H�c «khá an �n». Không ph�i kêu g�i 
m�i ngày, sau b�a c�m. N�m nay, c"ng theo �à �ó, thành tâm kêu g�i trên Ch� Tôn Tr� ng Lão, các 
T� Vi�n kh�p n�i, cho �n hàng Ph�t t	 t�i gia h� tr� cho. 

V*a r�i t�ng kt s� kh i, t* �
u �n hôm nay (15/07) t�t c� ���c 603 bao g�o. M�i bao g�o 
quy ��nh là 30 euros. Quý v� cúng b'ng ti#n gì c"ng ���c g i b'ng cách nào c"ng ���c, qua các 
email c�a Ban T� Ch�c t�i chùa Khánh Anh (Pháp) hay chùa Liên Tâm   Ph
n Lan hay liên l�c qua 
Ch� Tôn ��c T�ng Ni lãnh ��o t�i ��a ph��ng c�a mình. Nu so v�i n�m r�i, tr��c ngày Khai gi�ng 
s� thu là 694 bao, Tuy ch�a b'ng n�m v*a qua nh�ng c"ng là m�t s� «kh
 quan». Kính mong Ch� 
Tôn ��c T�ng Ni, các T� vi�n xa g
n thùy t* chiu c�, ban ph��c cho chúng �� t	 ���c nh!. ��ng 
th!i, c"ng xin kêu g�i bà con Ph�t t	 xa g
n tip tay tip s�c «m�i ng��i m�t bao g�o» �� cho ��o 
tràng ���c h�ng long, Khóa Tu ���c yên �n, m�i ng�!i ���c bình tâm an l�c. Th�t là ph��c báu vô 
cùng. 

Còn nhi#u �i#u mu�n nói thêm n�a, nh�ng th!i gian không cho phép, xin Ch� Tôn ��c và bà 
con Ph�t t	 t* bi hoan h� cho phép d*ng l�i n�i �ây. H0n g�p l�i �
y �� trong ngày Khai gi�ng 26/07 
lúc 10 gi� sáng t�i Turku Ph�n Lan. C
u nguy�n Tam B�o ch�ng minh gia h� cho t�t c� ���c m�i 
s� an lành. 

Bagneux, ngày 16/07/2013 

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