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Bҧn tin ngҳn sӕ 1 vӅ Khóa tu hӑc Phұt Pháp Âu châu KǤ thӭ 25 - 2013
tҥi Phҫn Lan
Nam Mô B͝n S˱ Thích Ca Mâu Ni Ph̵t
Kính bҥch chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni
Kính thѭa quý ÿҥo hӳu Phұt tӱ xa gҫn
Thӡi gian nhѭ thoi ÿѭa, mӟi ÿây ÿã qua khӓi 2 cái TӃt : TӃt tây và TӃt ta. Vӟi ngѭӡi ViӋt ӣ nѭӟc ngoài lâu năm thì
TӃt nào cǊng nhѭ tӃt nҩy, cǊng bұn rӝn, lu bu ÿӫ thӱ. Nhҩt là các chùa ӣ hҧi ngoҥi. Ĉһc biӋt là Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni,
trө trì, tri sӵ, nghi lӉ... thôi thì ÿӫ thӭ lӉ tӯ suӕt 3 ngày TӃt mãi cho ÿӃn Rҵm tháng Giêng mӟi tҥm ngӯng.
Lӧi dөng thӡi gian “t̩m ngͳng ngh͑ m͏t” này, chúng tôi xin kính lӡi vҩn an thăm hӓi, cҫu nguyӋn nhӳng ngày ÿҫu
xuân ÿѭӧc cát tѭӡng nhѭ ý, Phұt sӵ thҳng duyên và chúng sanh dҫn dҫn dӉ ÿӝ.
Kính thѭa liӋt quý vӏ và bà con Phұt tӱ trong vùng Âu Châu. Lҥi nhѭ thѭӡng lӋ hàng năm Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp
Âu Châu sӁ bҳt ÿҫu vào mùa hè năm nay. Cө thӇ là tӯ ngày thӭ năm 25/07/2013 cho ÿӃn chӫ nhұt 04/08/2013 tҥi
thành phӕ Turku- Phҫn Lan, thuӝc vùng ÿông bҳc Âu Châu vӟi lӏch trình ÿҥi khái nhѭ sau :
Vân tұp : thӭ năm 25/7/2013
Khai giҧng : thӭ sáu 26/07/2013 (10 gi͵ sáng)
BӃ giҧng : thӭ bҧy 03/08/2013 (2 gi͵ chi͙u)
Du ngoҥn và giҧi tán : chӫ nhұt 04/08/2013.
Chѭѫng trình này ÿã ÿѭӧc Hӝi nghӏ cӫa Giáo Hӝi Âu Châu trong Khóa Tu Hӑc vӯa qua (2012 t̩i Anh qu͙c) quyӃt
ÿӏnh và ÿã loan báo ÿӃn Chѭ Tôn Ĉӭc và bà con Phұt tӱ xa gҫn qua các phѭѫng tiӋn truyӅn thông, báo chí cùng các bҧn
tin nӝi bӝ. Hôm nay, chúng tôi chӍ lұp lҥi ÿӇ nhҳc nhӣ và thành tâm kêu gӑi chѭ Tôn Ĉӭc cǊng nhѭ bà con Phұt
tӱ, Gia Ĉình Phұt Tӱ các cҩp, nhҩt là trong vùng Âu Châu hãy tiӃp tay tiӃp sӭc thӵc hiӋn và hә trӧ ÿӇ cho Khóa
Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu hàng năm cӫa chúng ta ÿѭӧc phát triӇn mӛi năm mӝt sáng lҥn hѫn, mӝt tѭѫi nhuұn hҷn
lên vӟi nhiӅu sҳc thái ÿӇ thích ӭng vӟi ÿӡi sӕng ӣ hҧi ngoҥi nhҩt là lӟp trҿ mӟi trѭӣng thành ӣ nѭӟc ngoài có cѫ duyên
hҩp thө và mҥnh dҥn tiӃp tay vӟi các bұc cha mҽ ông bà ÿi trѭӟc trong công cuӝc gìn giӳ và phát huy ÿӡi sӕng văn hóa
truyӅn thӕng, và tôn giáo cә truyӅn cӫa dân tӝc.
Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp kǤ này là khóa thӭ 25. Nói nôm na, chúng ta ÿã ÿi ÿѭӧc mӝt phҫn tѭ thӃ kӹ rӗi. Ĉã ÿѭӧc
mӑi ngѭӡi các nѫi biӃt ÿӃn, ngӧi khen. Ĉó chính là nhӡ công ÿӭc không bӡ bӃn cӫa Chѭ Tôn Trѭӣng Lão, chѭ Tăng Ni
các tӵ viӋn và toàn thӇ bà con Phұt tӱ xa gҫn (không ph̫i ch͑ có Âu Châu) ÿã tham gia hӑc hӓi và hӃt lòng hә trӧ.
Phұt tӱ ViӋt Nam ӣ các quӕc gia Âu Châu luân phiên ÿӭng ra tә chӭc trong vòng 25 năm qua. Nѫi nào tә chӭc ÿѭӧc
mӝt lҫn thì nѫi ÿó coi nhѭ có cѫ duyên vӳng tiӃn hѫn, phát huy mҥnh mӁ hѫn trên mӑi phѭѫng diӋn.
Nhѭng Phҫn Lan là mӝt nѭӟc trong vùng Bҳc Âu (ÿúng là Ĉông B̷c Âu) ÿã có sinh hoҥt Phұt sӵ cӫa ngѭӡi gӕc
ViӋt tӯ khá lâu, gҫn 30 năm nay. ThӃ mà ÿӃn bây giӡ chѭa lҫn nào tә chӭc mӝt Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu. Lý
do chҳc cǊng có nhiӅu. Nhѭng chính yӃu là vì ÿѭӡng ÿi xa xuôi, ngăn sông cách núi. (Múi giͥ cͯa Ph̯n Lan ÿi sͣm h˯n
các n˱ͣc Tây Âu 1 ti͇ng ÿ͛ng h͛). Lҥi thêm lý do nӝi bӝ còn rӡi rҥc, chѭa dám mҥnh dҥn ÿӭng ra ÿҧm trách. Bӣi vұy,
sau hai ba lҫn hoãn ÿi dӡi lҥi, kǤ này, Giáo Hӝi Âu Châu mӟi lҩy quyӃt ÿӏnh tә chӭc tҥi Phҫn Lan mӝt Khóa Tu Hӑc
mһc dҫu biӃt trѭӟc sӁ gһp phҧi nhiӅu khó khăn, trӣ ngҥi.
BiӃt ÿâu chӯng chính nhӡ nhӳng khó khăn trӣ ngҥi này mà chѭ Tôn Ĉӭc và bà con ta mӟi nә lӵc quyӃt tâm dành
thӡi gian ÿӇ vұn ÿӝng kêu gӑi nhân lӵc, tài lӵc ÿӇ làm sao cho khóa này không hѫn ÿѭӧc nhӳng khóa trѭӟc ÿây thì
cǊng phҧi ngang ngang xҩp xӍ vӟi nhau, chӭ không ÿӇ thua kém các ÿӏa phѭѫng khác. Vҧ lҥi, bà con Phұt tӱ ViӋt Nam
ӣ Phҫn Lan tuy chѭa tә chӭc mӝt lҫn nào, nhѭng ÿã tham dӵ qua nhiӅu Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu khҳp nѫi rӗi,
thì ÿâu còn xa lҥ bӥ ngӥ nӳa. Mà có thӇ rút kinh nghiӋm các nѫi khác rӗi lҫn này làm nên mӝt kǤ công nәi bұt nhҩt, biӃt
ÿâu chӯng ? Chúng ta cӭ vӳng tin và hy vӑng chӭ không có gì phҧi bi quan, sӧ hãi cҧ.
Trѭӟc hӃt có 2 vҩn ÿӅ cҫn phҧi làm ngay :

I/- Vҩn ÿӅ di chuyӇn ÿӃn Turku Phҫn Lan.
a/ Bҵng ÿѭӡng máy bay :
Mҩy khóa gҫn ÿây vì tә chӭc ӣ các ÿӏa phѭѫng xa, nên phҫn lӟn di chuyӇn bҵng máy bay. Do ÿó phҧi có thӡi gian
rӝng rãi ÿӇ tìm kiӃm các chuyӃn bay thích hӧp. Ĉӗng thӡi, nӃu quyӃt ÿӏnh rӗi thì nên lҩy vé sӟm sӁ ÿѭӧc giá thҩp hѫn.
Turku vүn có phi trѭӡng tҥi ÿӏa phѭѫng. Nhѭng theo ý kiӃn chung ÿӅ nghӏ : các hӑc viên tӯ ngoҥi quӕc tӟi nên
xuӕng 2 phi trѭӡng Helsinki (thͯ ÿô) và phi trѭӡng Tampere (n͇u ÿi b̹ng hãng Ryonair) thì sӁ có xe ca cӫa Ban Tә
chӭc ÿӏa phѭѫng túc trӵc ÿѭa tӯng ÿӧt vӅ Turku. Nhѭ vұy có vҿ tiӋn lӧi và chi phí ÿѭӧc nhҽ hѫn. NӃu có vӏ nào
muӕn lҩy vé ÿi thҷng vӅ Turku (ÿ͝i máy bay ͧ Helsinki) thì càng tӕt, miӉn thông báo rõ ràng giӡ giҩc và chuyӃn bay ÿӃn
Turku cho Ban Tә chӭc ÿӏa phѭѫng biӃt ÿӇ dӉ bӅ tiӃp ÿón tҥi chӛ. Còn lҥi tҩt cҧ nên lҩy vé khӭ hӗi xuӕng Helsinki hay
Tampere. Dѭӟi ÿây là danh sách, mӝt sӕ các hãng có chuyӃn bay khӭ hӗi ÿӃn Helsinki và Tampere.
* Vӟi hãng Ryonair (ÿi kho̫ng 24, 25/7 v͉ kho̫ng 4, 5, 6/8/2013)
- tӯ Frankfurt Haln (Ĉͱc) ÿӃn Tampere khӭ hӗi 147¼
- tӯ Bremen (Ĉͱc) ÿӃn Tampere khӭ hӗi 200¼
- tӯ London (Stansted) ÿӃn Tampere 161£ hay 195¼
- tӯ Milan (Ý) ÿӃn Tampere 200¼.
* Vӟi hãng Norwegian (Na Uy)
- tӯ Oslo ÿӃn Helsinki. Khӭ hӗi tӯ 100¼ ÿӃn 120¼.
(Ĉây là giá c̫ trong hi͏n t̩i, n͇u có v͓ nào gi͗i v͉ vi tính, tìm thêm nhi͉u ÿ˱ͥng bay cͯa Ryonair và giá c̫ c̵p nh̵t, xin
liên l̩c v͉ chùa Khánh Anh cho bi͇t, r̭t ÿ˱ͫc hoan nghênh.)

* Vӟi hãng Finnair (ÿi 24,25/ v͉ 4/8/2013)
- tӯ Copenhagen (Ĉan M̩ch) ÿӃn Turku (ÿ͝i máy bay ͧ Helsinki) khӭ hӗi : 1.302Dk (Couronnes Ĉan M̩ch), khoҧng
165¼.
- tӯ Copenhagen ÿӃn Helsinki, khӭ hӗi : 850Dk, khoҧng 100¼.
- tӯ Stockholm (Thͭy Ĉi͋n) ÿӃn Turku (ÿ͝i ͧ Helsinki) khӭ hӗi 1.234Sk (Couronnes Thͭy Ĉi͋n), khoҧng 145¼.
- tӯ Stockholm ÿӃn Helsinki khӭ hӗi : 689Sk, khoҧng 81¼.
- tӯ Bruxelles (B͑) ÿӃn Helsinki khӭ hӗi : 294¼.
- tӯ Bruxelles (B͑) ÿӃn Turku (ÿ͝i ͧ Helsinki) khӭ hӗi : 297¼.
* Vӟi hãng KLM
- tӯ Amsterdam ÿӃn Helsinki khӭ hӗi : 209¼.
* Vӟi hãng SAS
- tӯ Zurich (Thͭy Sƭ) ÿӃn Helsinki (ÿ͝i ͧ Copenhagen) khӭ hӗi : 316 Francs Thөy Sƭ, khoҧng 260¼.
Chѭ Tăng Ni và hӑc viên ÿi tӯ Pháp.
* Vӟi hãng Finnair
- Ĉi tӯ Paris (ngày 25/7, lúc 10 giͥ 50) ÿӃn Helsinki (14 giͥ 50), khӭ hӗi : 240¼.
- Ĉi tӯ Paris (ngày 25/7, lúc 15 giͥ 25) ÿӃn Turku (21 giͥ 40) (ÿ͝i ͧ Helsinki), khӭ hӗi : 244¼.
* Vӟi hãng KLM
- Ĉi tӯ Toulouse (ngày 25/7 lúc 17 giͥ 50) ÿӃn Helsinki (23 giͥ 55), (ÿ͝i ͧ Amsterdam), khӭ hӗi : 265¼.
- Ĉi tӯ Marseille (ngày 24/7 lúc 7 giͥ 05) ÿӃn Helsinki (13 giͥ 05), (ÿ͝i ͧ Amsterdam), khӭ hӗi : 273¼.
* Vӟi hãng SAS
- Ĉi tӯ Lyon (ngày 25/7 lúc 7 giͥ 05) ÿӃn Helsinki (12 giͥ 10), (ÿ͝i ͧ Munich) khӭ hӗi : 273¼.
Mӝt vài ÿiӅu xin chú ý, khi chѭ Tăng Ni cǊng nhѭ các hӑc viên Phұt tӱ ÿһt vé máy bay khӭ hӗi. NӃu ÿi ÿӃn ÿúng
vào ngày 25/7/2013 thì không thành vҩn ÿӅ, vì ÿã có sҳp ÿһt xe ÿi ÿón. NӃu ÿi ÿӃn trѭӟc ngày 25/7 mà xuӕng các phi
trѭӡng Helsiki hay Tampere thì nên cho Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng biӃt trѭӟc ÿӇ sҳp ÿһt phѭѫng tiӋn ÿón rѭӟc.
ChuyӃn vӅ, nên lҩy máy bay tӯ Helsinki vào buәi chiӅu. (Trͳ nhͷng v͓ có vi͏c c̯n ph̫i v͉ sͣm thì không nói). Vì buәi
sáng chӫ nhұt 4/8/2013 có chѭѫng trình du ngoҥn ÿi tӯ Turku ÿӃn Helsinki. Sau cѫm trѭa, sӁ chia tay lҫn lѭӧt ÿѭa tҩt cҧ
ra phi trѭӡng Helsinki hay Tampere ÿӇ trӣ vӅ trú xӭ cӫa mӛi ngѭӡi.

Trong trѭӡng hӧp có vӏ nào muӕn ӣ lҥi Helsinki mӝt hai hôm nӳa ÿӇ tham quan thêm (hay h˱ͧng giá h̩ cͯa máy bay
vì không ÿi ngày chͯ nh̵t). Nhӳng trѭӡng hӧp này cǊng xin cho Ban Tә Chӭc biӃt trѭӟc ÿӇ lo liӋu chә nѫi tҥm trú vài
ngày ӣ Helsinki.
b/ Bҵng ÿѭӡng thӫy và ÿѭӡng bӝ
Có 3 hãng phà (Ferry) ÿi tӯ Stockholm (Thͭy Ĉi͋n) ÿӃn Turku (Ph̯n Lan).
- Phà Siljaline (12 giͥ) mӛi ngày 2 chuyӃn : 7 giӡ sáng ÿӃn nѫi 19 giӡ 30 tӕi và 19 giӡ ÿӃn nѫi 7 giӡ sáng ngày
hôm sau.
- Phà Viking Line (m͟i ngày 2 chuy͇n) 7h30 ÿӃn nѫi 20h00 và tӯ 20h00 ÿӃn nѫi 7h30 sáng hôm sau.
- Giá vé mӛi ngѭӡi 1 chuyӃn tӯ 8 ÿӃn 15¼, mӝt chiӃc xe du lӏch vӟi 5 ngѭӡi giá qua 1 chuyӃn phà là 100¼. (Phà
Viking Grace, hi͏n ÿ̩i ÿ́p nh̭t, m͟i chi͇c xe du l͓ch qua 1 chuy͇n phà là 185¼)
- Phà Finnlink chҥy nhanh (trong vòng 8 ti͇ng) tӯ Stockholm (Kapellskar) Thөy ĈiӇn ÿӃn Turku (Naantali) Phҫn
Lan mӛi ngày 3 chuyӃn.
1 giӡ sáng ÿӃn nѫi 10 giӡ sáng
9 giӡ sáng ÿӃn nѫi 6 giӡ chiӅu
21h45 tӕi ÿӃn nѫi 6h 45 sáng hôm sau.
Giá vé mӛi chiӃc xe qua phà 40¼, mӛi ngѭӡi 55¼ (g͛m luôn 2 bͷa ăn Buffet trên tàu). Trên mӛi chuyӃn phà có phòng
ngӫ cho mѭӟn riêng ÿӇ nghӍ ngѫi, giá tӯ thҩp lên cao. Thҩp nhҩt là : 40¼.
Tóm lҥi, các chuyӃn phà này nhѭ 1 du thuyӅn ÿi qua các vӏnh, các ÿҧo dӑc theo bӡ biӇn. Có dӯng lҥi 1 trҥm trên 1
ÿҧo giӳa ÿѭӡng ÿӇ khách lên xuӕng sau ÿó ÿi tiӃp ÿӃn ÿiӇm sau cùng là Turku. Lӕi ÿi này rҩt thích hӧp cho giӟi trҿ
cǊng nhѭ cho thành phҫn thích ngҳm cҧnh tham quan trӡi trăng mây nѭӟc. Chӯng 4,5 ngѭӡi ÿi 1 chiӃc xe du lӏch ÿӃn tӯ
các nѭӟc xa rӗi xuӕng phà tҥi Stockholm. 8 giӡ hay 12 giӡ sau cұp bӃn Turku Phҫn Lan. Trên tàu có ÿӫ tiӋn nghi ÿӇ
thѭ giãn giҧi trí nghӍ ngѫi, tùy thích. Mӛi chiӃc xe du lӏch qua phà giá tӯ 50¼ ÿӃn 100¼ cho 1 chuyӃn. NӃu lҩy khӭ hӗi
còn rҿ hѫn. Muӕn ÿѭӧc giҧm giá và khӓi phҧi xӃp hàng chӡ ÿӧi (nh̭t là mùa hè) xin giӳ vé trѭӟc 3 tháng. Dѭӟi ÿây là
sӕ ÿiӋn thoҥi cӫa các hãng phà tҥi Stockholm ÿӇ liên lҥc biӃt thêm các chi tiӃt cҫn thiӃt cǊng nhѭ ÿһt vé trѭӟc :
1/- Siljaline
Book online : w.w.w.tallinksilja.com.
Tél + 358 600 157 700.
Tӯ Ĉӭc + 49 405 475 41222.
Tӯ Thөy ĈiӇn + 46 8666 3330.
2/- Vikingline
Book online : w.w.w.vikingline.com.
Tél + 358 6004 1577.
Tӯ Ĉӭc + 49 6004 1577.
Tӯ Thөy ĈiӇn + 46 600 41577.
3/- Finnlink
Book online : w.w.w.finnlines.com.
Tél + 358 10343 4500.
Tӯ Ĉӭc + 49 451 1507 443.
Tӯ Thөy ĈiӇn + 46 771 340 900.
Muӕn hӓi thêm chi tiӃt vӅ các chuyӃn bay cǊng nhѭ các chuyӃn phà nêu trên xin liên lҥc.
- Phҫn Lan : ÿҥo hӳu NguyӉn Minh pháp danh : Quҧng Nhұt. Tel : + 358 451 218 548.
- Na Uy : ĈĈ Thích Viên Tӏnh chùa Tam Bҧo. Tel : + 47 6926 9765 + 47 4809 9267.
- Thөy ĈiӇn : ĈĈ Thích Tӏnh Phѭӟc hay ĈĈ Thích Nhuұn Hӹ, chùa Phұt Quang, Goteborg. Tel : + 46 3143 5408
+ 46 314 5408.
- Ĉҥo Hӳu ThiӋn Liên. Tel : + 46 4021 9104.
- Ĉan Mҥch : TT Thích Giác Thanh (chùa Qu̫ng H˱˯ng). Tel : + 45 8624 5744 + 45 2043 1291.
- ĈĈ Thích Pháp Quang. Tel : + 45 2275 9953.

- Hòa Lan : TT Thích Minh Giác - TT Thích Thông Trí (chùa V̩n H̩nh). Tel : + 31 294 254 393 + 31 611 467
545.
- BӍ : Ĉҥo hӳu DiӋu Chѫn (B͑). Tel : + 32 498 518 481.
- Pháp : Chùa Khánh Anh, TT Thích Quҧng Ĉҥo. Tel : + 33 146 55 84 44 + 33 770 07 33 89.
- Ĉҥo hӳu Quҧng Nhѫn (Pháp). Tel : + 33 616 90 21 90.
- Ĉӭc : ĈĈ Thích Hҥnh Giӟi (chùa Viên Giác), Tel : + 49 511 879 630.
- Sѭ Cô Thích Nӳ TuӋ Ĉàm Nghiêm (chùa B̫o Quang), Tel : + 49 403 296 1520.
- Ĉҥo hӳu DiӋu Khánh, Tel : + 49 216 666 03208.
- Ĉҥo hӳu Thӑ VǊ (chùa Ph͝ B̫o), Tel : + 49 894 187 4379.
- Thөy sƭ : TT Thích Quҧng HiӅn (chùa Trí Thͯ), Tel : + 41 31 911 94 66 + 41 798 481 656.
- Ĉҥo hӳu DiӋu Hѭѫng, Tel : + 41 762 769 240 + 41 223 299 236.
- Ĉҥo hӳu Ĉӗng Sanh (chùa Ph̵t T͝ Thích Ca), Tel : + 41 78740 4788.
- Anh quӕc : TT Thích Phѭӟc HuӋ và ĈĈ Tâm HiӅn (chùa Tͳ Ĉàm), Tel : + 44 121 551 8614 + 44 779 596 4053.
- Ĉҥo hӳu Mӻ LӋ (vùng Luân Ĉôn), Tel : + 44 208 949 1487 + 44 777 611 4588.
- Áo : Ĉҥo Hӳu Nhã Châu (vùng Wien), Tel : + 43 664 647 3578.
- Ĉҥo Hӳu Liên (vùng Linz), Tel : + 43 676 727 7413.
- Ái Nhƭ Lan : Ĉҥo hӳu Lê văn Danh, Tel : + 353 868 369 027.
II/- Vҩn ÿӇ thӫ tөc giҩy tӡ : xin Visa vào Phҫn Lan
- Vӟi quý vӏ có quӕc tӏch ӣ các nѭӟc Âu Châu khӓi cҫn visa nhұp cҧnh Phҫn Lan. ChӍ mang theo Passeport hoһc 1
giҩy căn cѭӟc (còn hi͏u lc) là ÿӫ.
- Vӟi quý vӏ có giҩy thѭӡng trú hay tҥm trú 2 năm (Titre de Sejour hay Residence Permit còn hi͏u lc) ÿӅu Phҫn Lan
khӓi phҧi xin visa. Nên ÿem theo Titre de Sejour và Passeport.
- Vӟi quý vӏ có visa du lӏch 3 tháng trong các nѭӟc thuӝc không gian “Schengen” nӃu thӡi gian còn hiӋu lӵc có thӇ
vào Phҫn Lan khӓi phҧi xin Visa.
- Vӟi quý vӏ mang Passeport Hoa KǤ, Canada, Úc, Nhұt và mӝt sӕ nѭӟc có ký kӃt vӟi Phҫn Lan, ÿӅu khӓi xin Visa.
ChӍ quý vӏ không thuӝc vào các trѭӡng hӧp kӇ trên thì phҧi xin Visa. Muӕn ÿѭӧc Visa vào Phҫn Lan, quý vӏ hãy
liên lҥc vӅ Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng ӣ Phҫn Lan (ÿ̩o hͷu Nguy͍n Minh pd : Qu̫ng Nh̵t. Tel : + 358 451 218 548. Email : xmnguy@utu.fi) hay Chùa Khánh Anh tҥi Pháp, E-mail : (khanhanh@free.fr – thichquangdao@khanhanh.fr.) ÿӇ
xin mӝt thѭ mӡi (b̹ng anh ngͷ) tham dӵ Khóa tu Hӑc Phұt Pháp kǤ 25 tҥi Phҫn Lan. Vӟi giҩy mӡi này, quý vӏ
ÿem ÿӃn Tòa Ĉҥi Sӭ Phҫn Lan ӣ trong nѭӟc mình ÿang cѭ ngө ÿӇ xin chiӃu khán du lӏch 3 tháng vào nѭӟc Phҫn
Lan (Finland).
Kính bҥch chѭ Tôn Ĉӭc
Kính thѭa chѭ ÿҥo hӳu xa gҫn.
Trên ÿây là bҧn tin ngҳn sӕ 1 vӅ Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu kǤ 25, 2013 tҥi Phҫn Lan.
Kính mong quý vӏ theo dõi, ÿӑc kӻ và cho biӃt ý kiӃn ÿӇ bә túc nhӳng chӛ còn thiӃu sót nhҩt là vӅ 2 ÿiӇm :
phѭѫng tiӋn di chuyӇn và giҩy tӡ nhұp quӕc Phҫn Lan. Bҧn tin ngҳn sӕ 2 sҳp tӟi, chúng tôi mong ÿѭӧc tiӃp thu ÿҫy
ÿӫ nhӳng bә sung hӳu ích cӫa quý vӏ ÿӇ giúp cho chѭ Tăng Ni và bà con Phұt tӱ hӑc viên ÿi tham dӵ khóa 25 tҥi Phҫn
Lan ÿѭӧc mӑi ÿiӅu thuұn lӧi.
Mӝt lҫn nӳa, xin thành tâm cҫu nguyӋn Tam Bҧo chӭng minh, Lӏch Ĉҥi Tә Sѭ, Bӗ Tát, ThiӋn Thҫn thùy tӯ gia hӝ
trên Chѭ Tôn Trѭӣng Lão, chѭ Hòa Thѭӧng, Thѭӧng Tӑa, Ĉҥi Ĉӭc, Tăng Ni và toàn thӇ bà con Phұt tӱ các giӟi thân
tâm thѭӡng lҥc, vҥn sӵ hanh thông, Phұt sӵ châu viên, nhҩt thiӃt chѭӟng duyên tҩt giai tiêu diӋt.
Nam Mô Tiêu Tai Giҧng KiӃt Tѭӡng Bӗ Tát.
Bagneux, ngày 05/03/2013
Trѭӣng Ban ĈiӅu Hành Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu
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