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Nam Mô B�n S� Thích Ca Mâu Ni Ph�t 

Kính b�ch ch� Tôn ��c T�ng Ni 

Kính th�a quý ��o h�u Ph�t t	 xa g
n 

Th�i gian nh� thoi ��a, m�i �ây �ã qua khi 2 cái T�t : T�t tây và T�t ta. V�i ng��i Vi�t � n��c ngoài lâu n�m thì 
T�t nào c�ng nh� t�t n�y, c�ng b�n r�n, lu bu �� th	. Nh�t là các chùa � h�i ngo�i. ��c bi�t là Ch� Tôn ��c T�ng Ni, 
tr� trì, tri s�, nghi l�... thôi thì �� th� l� t� su�t 3 ngày T�t mãi cho ��n R�m tháng Giêng m�i t�m ng�ng. 

L�i d�ng th�i gian “t�m ng�ng ngh� m�t” này, chúng tôi xin kính l�i v�n an th�m hi, c
u nguy�n nh�ng ngày �
u 
xuân ���c cát t��ng nh� ý, Ph�t s� th�ng duyên và chúng sanh d
n d
n d� ��. 

Kính th�a li�t quý v� và bà con Ph�t t	 trong vùng Âu Châu. L�i nh� th��ng l� hàng n�m Khóa Tu H c Ph�t Pháp 
Âu Châu s! b�t �
u vào mùa hè n�m nay. C� th" là t� ngày th n�m 25/07/2013 cho ��n ch� nh�t 04/08/2013 t�i 
thành ph� Turku- Ph�n Lan, thu�c vùng �ông b�c Âu Châu v�i l�ch trình ��i khái nh� sau :  

Vân t�p : th� n�m 25/7/2013 

Khai gi�ng : th� sáu 26/07/2013 (10 gi� sáng) 

B� gi�ng : th� b�y 03/08/2013 (2 gi� chi�u)  

Du ngo�n và gi�i tán : ch� nh�t 04/08/2013. 

Ch�#ng trình này �ã ���c H�i ngh� c�a Giáo H�i Âu Châu trong Khóa Tu H c v�a qua (2012 t�i Anh qu�c) quy�t 
��nh và �ã loan báo ��n Ch� Tôn ��c và bà con Ph�t t	 xa g
n qua các ph�#ng ti�n truy$n thông, báo chí cùng các b�n 
tin n�i b�. Hôm nay, chúng tôi ch� l�p l�i �� nh�c nh� và thành tâm kêu g
i ch� Tôn �c c�ng nh� bà con Ph�t 
t�, Gia �ình Ph�t T� các c�p, nh�t là trong vùng Âu Châu hãy ti�p tay ti�p sc th�c hi�n và h� tr� �� cho Khóa 
Tu H
c Ph�t Pháp Âu Châu hàng n�m c�a chúng ta ���c phát tri"n m%i n�m m�t sáng l�n h#n, m�t t�#i nhu�n h&n 
lên v�i nhi$u s�c thái �" thích �ng v�i ��i s�ng � h�i ngo�i nh�t là l�p tr' m�i tr��ng thành � n��c ngoài có c# duyên 
h�p th� và m�nh d�n ti�p tay v�i các b�c cha m( ông bà �i tr��c trong công cu�c gìn gi� và phát huy ��i s�ng v�n hóa 
truy$n th�ng, và tôn giáo c) truy$n c�a dân t�c. 

Khóa Tu H
c Ph�t Pháp k� này là khóa th 25. Nói nôm na, chúng ta �ã �i ���c m�t ph
n t� th� k* r+i. �ã ���c 
m i ng��i các n#i bi�t ��n, ng�i khen. �ó chính là nh� công ��c không b� b�n c�a Ch� Tôn Tr��ng Lão, ch� T�ng Ni 
các t� vi�n và toàn th" bà con Ph�t t	 xa g
n (không ph�i ch� có Âu Châu) �ã tham gia h c hi và h�t lòng h) tr�. 

Ph�t t	 Vi�t Nam � các qu�c gia Âu Châu luân phiên ��ng ra t) ch�c trong vòng 25 n�m qua. N#i nào t) ch�c ���c 
m�t l
n thì n#i �ó coi nh� có c# duyên v�ng ti�n h#n, phát huy m�nh m! h#n trên m i ph�#ng di�n. 

Nh�ng Ph�n Lan là m t n�!c trong vùng B�c Âu (�úng là �ông B�c Âu) �ã có sinh ho�t Ph�t s� c�a ng��i g�c 
Vi�t t� khá lâu, g
n 30 n�m nay. Th� mà ��n bây gi� ch�a l
n nào t) ch�c m�t Khóa Tu H c Ph�t Pháp Âu Châu. Lý 
do ch�c c�ng có nhi$u. Nh�ng chính y�u là vì ���ng �i xa xuôi, ng�n sông cách núi. (Múi gi� c	a Ph
n Lan �i s�m h�n 
các n�c Tây Âu 1 ti�ng ��ng h�). L�i thêm lý do n�i b� còn r�i r�c, ch�a dám m�nh d�n ��ng ra ��m trách. B�i v�y, 
sau hai ba l
n hoãn �i d�i l�i, k, này, Giáo H�i Âu Châu m�i l�y quy�t ��nh t) ch�c t�i Ph
n Lan m�t Khóa Tu H c 
m�c d
u bi�t tr��c s! g�p ph�i nhi$u khó kh�n, tr� ng�i. 

Bi�t �âu ch�ng chính nh� nh�ng khó kh�n tr� ng�i này mà ch� Tôn ��c và bà con ta m�i n) l�c quy�t tâm dành 
th�i gian �" v�n ��ng kêu g i nhân l�c, tài l�c �" làm sao cho khóa này không h#n ���c nh�ng khóa tr��c �ây thì 
c�ng ph�i ngang ngang x�p x- v�i nhau, ch� không �" thua kém các ��a ph�#ng khác. V� l�i, bà con Ph�t t	 Vi�t Nam 
� Ph
n Lan tuy ch�a t) ch�c m�t l
n nào, nh�ng �ã tham d� qua nhi$u Khóa Tu H c Ph�t Pháp Âu Châu kh�p n#i r+i, 
thì �âu còn xa l� b. ng. n�a. Mà có th" rút kinh nghi�m các n#i khác r+i l
n này làm nên m�t k, công n)i b�t nh�t, bi�t 
�âu ch�ng ? Chúng ta c� v�ng tin và hy v ng ch� không có gì ph�i bi quan, s� hãi c�. 

Tr��c h�t có 2 v�n �$ c
n ph�i làm ngay : 



I/- V�n �	 di chuy�n ��n Turku Ph�n Lan. 

a/ B"ng ��#ng máy bay :  

M�y khóa g
n �ây vì t) ch�c � các ��a ph�#ng xa, nên ph
n l�n di chuy"n b�ng máy bay. Do �ó ph�i có th�i gian 
r�ng rãi �" tìm ki�m các chuy�n bay thích h�p. �+ng th�i, n�u quy�t ��nh r+i thì nên l�y vé s�m s! ���c giá th�p h#n. 

Turku v$n có phi tr�#ng t�i �%a ph�&ng. Nh�ng theo ý ki�n chung �$ ngh� : các h c viên t� ngo�i qu�c t�i nên 
xu�ng 2 phi tr�#ng Helsinki (th	 �ô) và phi tr�#ng Tampere (n�u �i b�ng hãng Ryonair) thì s' có xe ca c�a Ban T� 
chc �%a ph�&ng túc tr�c ��a t(ng ��t v	 Turku. Nh� v�y có v' ti�n l�i và chi phí ���c nh( h#n. N�u có v� nào 
mu�n l�y vé �i th&ng v$ Turku (��i máy bay � Helsinki) thì càng t�t, mi�n thông báo rõ ràng gi� gi�c và chuy�n bay ��n 
Turku cho Ban T) ch�c ��a ph�#ng bi�t �" d� b$ ti�p �ón t�i ch%. Còn l�i t�t c� nên l�y vé kh� h+i xu�ng Helsinki hay 
Tampere. D��i �ây là danh sách, m�t s� các hãng có chuy�n bay kh� h+i ��n Helsinki và Tampere. 

* V!i hãng Ryonair (�i kho�ng 24, 25/7 v� kho�ng 4, 5, 6/8/2013)  

- t� Frankfurt Haln (��c) ��n Tampere kh� h+i 147) 

- t� Bremen (��c) ��n Tampere kh� h+i 200) 

- t� London (Stansted) ��n Tampere 161£ hay 195) 

- t� Milan (Ý) ��n Tampere 200). 

* V!i hãng Norwegian (Na Uy) 

- t� Oslo ��n Helsinki. Kh� h+i t� 100) ��n 120). 

(�ây là giá c� trong hi�n t�i, n�u có v� nào gi�i v� vi tính, tìm thêm nhi�u ��ng bay c	a Ryonair và giá c� c�p nh�t, xin 
liên l�c v� chùa Khánh Anh cho bi�t, r�t ��c hoan nghênh.) 

* V!i hãng Finnair (�i 24,25/ v� 4/8/2013) 

- t� Copenhagen (�an M�ch) ��n Turku (��i máy bay � Helsinki) kh� h+i : 1.302Dk (Couronnes �an M�ch), kho�ng 
165). 

- t� Copenhagen ��n Helsinki, kh� h+i : 850Dk, kho�ng 100). 

- t� Stockholm (Th�y �i�n) ��n Turku (��i � Helsinki) kh� h+i 1.234Sk (Couronnes Th�y �i�n), kho�ng 145). 

- t� Stockholm ��n Helsinki kh� h+i : 689Sk, kho�ng 81). 

- t� Bruxelles (B�) ��n Helsinki kh� h+i : 294). 

- t� Bruxelles (B�) ��n Turku (��i � Helsinki) kh� h+i : 297). 

* V!i hãng KLM  

- t� Amsterdam ��n Helsinki kh� h+i : 209). 

* V!i hãng SAS 

- t� Zurich (Th�y S�) ��n Helsinki (��i � Copenhagen) kh� h+i : 316 Francs Th�y S/, kho�ng 260). 

Ch� T�ng Ni và h
c viên �i t( Pháp. 

* V!i hãng Finnair  

- �i t� Paris (ngày 25/7, lúc 10 gi� 50) ��n Helsinki (14 gi� 50), kh� h+i : 240). 

- �i t� Paris (ngày 25/7, lúc 15 gi� 25) ��n Turku (21 gi� 40) (��i � Helsinki), kh� h+i : 244). 

* V!i hãng KLM  

- �i t� Toulouse (ngày 25/7 lúc 17 gi� 50) ��n Helsinki (23 gi� 55), (��i � Amsterdam), kh� h+i : 265). 

- �i t� Marseille (ngày 24/7 lúc 7 gi� 05) ��n Helsinki (13 gi� 05), (��i � Amsterdam), kh� h+i : 273). 

* V!i hãng SAS 

- �i t� Lyon (ngày 25/7 lúc 7 gi� 05) ��n Helsinki (12 gi� 10), (��i � Munich) kh� h+i : 273). 

M t vài �i	u xin chú ý, khi ch� T�ng Ni c�ng nh� các h c viên Ph�t t	 �*t vé máy bay kh h+i. N�u �i ��n �úng 
vào ngày 25/7/2013 thì không thành v�n �$, vì �ã có s�p ��t xe �i �ón. N�u �i ��n tr�!c ngày 25/7 mà xu�ng các phi 
tr�#ng Helsiki hay Tampere thì nên cho Ban T� Chc �%a ph�&ng bi�t tr�!c �� s�p �*t ph�&ng ti�n �ón r�!c. 
Chuy�n v	, nên l�y máy bay t( Helsinki vào bu�i chi	u. (Tr� nh�ng v� có vi�c c
n ph�i v� s�m thì không nói). Vì bu)i 
sáng ch� nh�t 4/8/2013 có ch�#ng trình du ngo�n �i t� Turku ��n Helsinki. Sau c#m tr�a, s! chia tay l
n l��t ��a t�t c� 
ra phi tr��ng Helsinki hay Tampere �" tr� v$ trú x� c�a m%i ng��i. 



Trong tr��ng h�p có v� nào mu�n � l�i Helsinki m�t hai hôm n�a �" tham quan thêm (hay h�ng giá h� c	a máy bay 
vì không �i ngày ch	 nh�t). Nh�ng tr��ng h�p này c�ng xin cho Ban T) Ch�c bi�t tr��c �" lo li�u ch) n#i t�m trú vài 
ngày � Helsinki. 

b/ B"ng ��#ng th�y và ��#ng b  

Có 3 hãng phà (Ferry) �i t� Stockholm (Th�y �i�n) ��n Turku (Ph
n Lan). 

- Phà Siljaline (12 gi�) m%i ngày 2 chuy�n : 7 gi# sáng ��n n#i 19 gi# 30 t�i và 19 gi# ��n n#i 7 gi# sáng ngày 
hôm sau. 

- Phà Viking Line (m i ngày 2 chuy�n) 7h30 ��n n#i 20h00 và t� 20h00 ��n n#i 7h30 sáng hôm sau. 

- Giá vé m,i ng�#i 1 chuy�n t( 8 ��n 15), m�t chi�c xe du l�ch v�i 5 ng�#i giá qua 1 chuy�n phà là 100). (Phà 
Viking Grace, hi�n ��i �!p nh�t, m i chi�c xe du l�ch qua 1 chuy�n phà là 185") 

- Phà Finnlink ch�y nhanh (trong vòng 8 ti�ng) t� Stockholm (Kapellskar) Th-y �i�n ��n Turku (Naantali) Ph
n 
Lan m%i ngày 3 chuy�n.  

1 gi# sáng ��n n#i 10 gi# sáng 

9 gi# sáng ��n n#i 6 gi# chi	u  

21h45 t�i ��n n#i 6h 45 sáng hôm sau. 

Giá vé m%i chi�c xe qua phà 40), m%i ng��i 55) (g�m luôn 2 b�a #n Buffet trên tàu). Trên m%i chuy�n phà có phòng 
ng� cho m��n riêng �" ngh- ng#i, giá t� th�p lên cao. Th�p nh�t là : 40). 

Tóm l�i, các chuy�n phà này nh� 1 du thuy$n �i qua các v�nh, các ��o d c theo b� bi"n. Có d�ng l�i 1 tr�m trên 1 
��o gi�a ���ng �" khách lên xu�ng sau �ó �i ti�p ��n �i"m sau cùng là Turku. L�i �i này r�t thích h�p cho gi�i tr' 
c�ng nh� cho thành ph
n thích ng�m c�nh tham quan tr�i tr�ng mây n��c. Ch�ng 4,5 ng��i �i 1 chi�c xe du l�ch ��n t� 
các n��c xa r+i xu�ng phà t�i Stockholm. 8 gi� hay 12 gi� sau c�p b�n Turku Ph�n Lan. Trên tàu có �� ti�n nghi �" 
th� giãn gi�i trí ngh- ng#i, tùy thích. M%i chi�c xe du l�ch qua phà giá t� 50) ��n 100) cho 1 chuy�n. N�u l�y kh� h+i 
còn r' h#n. Mu�n ���c gi�m giá và khi ph�i x�p hàng ch� ��i (nh�t là mùa hè) xin gi� vé tr��c 3 tháng. D��i �ây là 
s� �i�n tho�i c�a các hãng phà t�i Stockholm �" liên l�c bi�t thêm các chi ti�t c
n thi�t c�ng nh� ��t vé tr��c : 

1/- Siljaline 

Book online : w.w.w.tallinksilja.com. 

Tél + 358 600 157 700. 

T� �c + 49 405 475 41222. 

T� Th-y �i�n + 46 8666 3330. 

2/- Vikingline 

Book online : w.w.w.vikingline.com. 

Tél + 358 6004 1577. 

T� �c + 49 6004 1577. 

T� Th-y �i�n + 46 600 41577. 

3/- Finnlink 

Book online : w.w.w.finnlines.com. 

Tél + 358 10343 4500. 

T� �c + 49 451 1507 443. 

T� Th-y �i�n + 46 771 340 900. 

Mu�n h.i thêm chi ti�t v	 các chuy�n bay c�ng nh� các chuy�n phà nêu trên xin liên l�c. 

- Ph
n Lan : ��o h�u Nguy/n Minh pháp danh : Qu�ng Nh�t. Tel : + 358 451 218 548. 

- Na Uy : �� Thích Viên T%nh chùa Tam B�o. Tel : + 47 6926 9765 + 47 4809 9267. 

- Th�y �i"n : �� Thích T%nh Ph�!c hay �� Thích Nhu�n H0, chùa Ph�t Quang, Goteborg. Tel : + 46 3143 5408 
+ 46 314 5408. 

- ��o H�u Thi�n Liên. Tel : + 46 4021 9104. 

- �an M�ch : TT Thích Giác Thanh (chùa Qu�ng H�ng). Tel : + 45 8624 5744 + 45 2043 1291. 

- �� Thích Pháp Quang. Tel : + 45 2275 9953. 



- Hòa Lan : TT Thích Minh Giác - TT Thích Thông Trí (chùa V�n H�nh). Tel : + 31 294 254 393 + 31 611 467 
545. 

- B- : ��o h�u Di�u Ch&n (B�). Tel : + 32 498 518 481. 

- Pháp : Chùa Khánh Anh, TT Thích Qu�ng ��o. Tel : + 33 146 55 84 44 + 33 770 07 33 89. 

- ��o h�u Qu�ng Nh&n (Pháp). Tel : + 33 616 90 21 90. 

- ��c : �� Thích H�nh Gi!i (chùa Viên Giác), Tel : + 49 511 879 630. 

- S� Cô Thích N1 Tu� �àm Nghiêm (chùa B�o Quang), Tel : + 49 403 296 1520. 

- ��o h�u Di�u Khánh, Tel : + 49 216 666 03208. 

- ��o h�u Th
 V� (chùa Ph� B�o), Tel : + 49 894 187 4379. 

- Th�y s/ : TT Thích Qu�ng Hi	n (chùa Trí Th	), Tel : + 41 31 911 94 66 + 41 798 481 656. 

- ��o h�u Di�u H�&ng, Tel : + 41 762 769 240 + 41 223 299 236. 

- ��o h�u �+ng Sanh (chùa Ph�t T� Thích Ca), Tel : + 41 78740 4788. 

- Anh qu�c : TT Thích Ph�!c Hu� và �� Tâm Hi	n (chùa T� �àm), Tel : + 44 121 551 8614 + 44 779 596 4053. 

- ��o h�u M2 L� (vùng Luân �ôn), Tel : + 44 208 949 1487 + 44 777 611 4588. 

- Áo : ��o H�u Nhã Châu (vùng Wien), Tel : + 43 664 647 3578.  

- ��o H�u Liên (vùng Linz), Tel : + 43 676 727 7413. 

- Ái Nh/ Lan : ��o h�u Lê v�n Danh, Tel : + 353 868 369 027. 

II/- V�n �� th� t-c gi�y t# : xin Visa vào Ph�n Lan 

- V�i quý v� có qu�c t�ch � các n��c Âu Châu khi c
n visa nh�p c�nh Ph
n Lan. Ch- mang theo Passeport ho�c 1 
gi�y c�n c��c (còn hi�u l$c) là ��. 

- V�i quý v� có gi�y th��ng trú hay t�m trú 2 n�m (Titre de Sejour hay Residence Permit còn hi�u l$c) �$u Ph
n Lan 
khi ph�i xin visa. Nên �em theo Titre de Sejour và Passeport. 

- V�i quý v� có visa du l�ch 3 tháng trong các n��c thu�c không gian “Schengen” n�u th�i gian còn hi�u l�c có th" 
vào Ph
n Lan khi ph�i xin Visa. 

- V�i quý v� mang Passeport Hoa K,, Canada, Úc, Nh�t và m�t s� n��c có ký k�t v�i Ph
n Lan, �$u khi xin Visa. 

Ch- quý v� không thu�c vào các tr��ng h�p k" trên thì ph�i xin Visa. Mu�n ���c Visa vào Ph
n Lan, quý v� hãy 
liên l�c v$ Ban T) Ch�c ��a ph�#ng � Ph
n Lan (��o h�u Nguy�n Minh pd : Qu	ng Nh�t. Tel : + 358 451 218 548. E-

mail : xmnguy@utu.fi) hay Chùa Khánh Anh t�i Pháp, E-mail : (khanhanh@free.fr – thichquangdao@khanhanh.fr.) �" 
xin m t th� m#i (b�ng anh ng�) tham d� Khóa tu H
c Ph�t Pháp k� 25 t�i Ph�n Lan. V�i gi�y m�i này, quý v� 
�em ��n Tòa ��i S Ph�n Lan � trong n�!c mình �ang c� ng- �� xin chi�u khán du l%ch 3 tháng vào n�!c Ph�n 
Lan (Finland). 

Kính b�ch ch� Tôn ��c  

Kính th�a ch� ��o h�u xa g
n. 

Trên �ây là b�n tin ng�n s� 1 v$ Khóa Tu H c Ph�t Pháp Âu Châu k, 25, 2013 t�i Ph
n Lan.  

Kính mong quý v% theo dõi, �
c k2 và cho bi�t ý ki�n �� b� túc nh1ng ch, còn thi�u sót nh�t là v	 2 �i�m : 
ph�&ng ti�n di chuy�n và gi�y t# nh�p qu�c Ph�n Lan. B�n tin ng�n s� 2 s�p t�i, chúng tôi mong ���c ti�p thu �
y 
�� nh�ng b) sung h�u ích c�a quý v� �" giúp cho ch� T�ng Ni và bà con Ph�t t	 h c viên �i tham d� khóa 25 t�i Ph
n 
Lan ���c m i �i$u thu�n l�i. 

M�t l
n n�a, xin thành tâm c
u nguy�n Tam B�o ch�ng minh, L�ch ��i T) S�, B+ Tát, Thi�n Th
n thùy t� gia h� 
trên Ch� Tôn Tr��ng Lão, ch� Hòa Th��ng, Th��ng T a, ��i ��c, T�ng Ni và toàn th" bà con Ph�t t	 các gi�i thân 
tâm th��ng l�c, v�n s� hanh thông, Ph�t s� châu viên, nh�t thi�t ch��ng duyên t�t giai tiêu di�t.  

Nam Mô Tiêu Tai Gi�ng Ki�t T��ng B+ Tát. 

Bagneux, ngày 05/03/2013 

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

 

 

Hòa Th��ng Thích Minh Tâm 

14 Av Henri Barbusse. 92220 Bagneux (FRANCE). Tél : 01.46.55.84.44. Fax : 01.47.35.59.08. E-mail : khanhanh@free.fr 


