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Bҧn tin Ngҳn sӕ 2 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 chѭ Phұt tӱ xa gҫn,
Bҳt ÿҫu Bҧn tin Ngҳn sӕ 2 này, sau khi Bҧn tin Ngҳn sӕ 1 gӣi ÿi hѫn 1 tháng, ÿó là nӛi vui mӯng phҩn khӣi.
Ai ai trong chúng ta, bҩt luұn ӣ ÿâu, ÿӅu không thӇ không lѭu tâm tӟi hoàn cҧnh sӕng chung quanh hiӋn nay :
nào suy thoái kinh tӃ, nào khí hұu ÿҧo ngѭӧc, nào chiӃn tranh ÿe dӑa, nào bӋnh dӏch hoành hành... còn thì giӡ ÿâu
mà nghƭ tӟi Phұt Pháp, các khóa tu nhѭ Khóa Tu Hӑc Phұt pháp Âu Châu ÿã kéo dài hѫn 25 năm qua ? Nhѭng
không phҧi vұy, bên cҥnh nhӳng lo âu vѭӧt bӵc, vүn còn có nhӳng ngѭӡi lѭu tâm ÿӃn Ĉҥo lý, lo lҳng ÿӃn sӵ tӗn
vong cӫa Phұt pháp trên thӃ gian này. Còn Phұt pháp nhѭ còn ngӑn ÿèn ÿӇ soi sáng ÿѭӡng ÿi, nӃu không, dӉ sөp
phҧi hҫm hӕ chông gai. Nhҩt là chѭ Tăng Ni và hàng Phұt tӱ ÿã gánh vác Phұt sӵ nhiӅu nѫi cǊng nhѭ tham gia các
Khóa Tu Hӑc trѭӟc ÿây, ÿã ÿӭng ra vұn ÿӝng kêu gӑi các hӑc viên tham gia, kêu gӑi sӵ ӫng hӝ “m͟i ng˱ͥi 1 bao
g̩o” ÿӇ san sҿ gánh nһng vӟi Ban Tә chӭc ÿӏa phѭѫng. Ĉó mӟi là nәi vui mӯng phҩn khӣi thұt sӵ. Cө thӇ trong
Bҧn tin Ngҳn sӕ 2 này, chúng tôi sӁ lҫn lѭӧt báo cáo ÿӃn chѭ Tôn Ĉӭc và toàn thӇ Phұt tӱ xa gҫn, kӃt quҧ ÿӧt ÿҫu
tiên, các nѫi ÿã vұn ÿӝng và ÿһt vé máy bay ÿi Phҫn Lan, tham dӵ Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu kǤ 25.
Ĉҥo hӳu ThiӋn Liên, Ngô Thúy Hoa ӣ Thөy ĈiӇn (tel : + 46.40219104) vӯa liên lҥc cho biӃt ÿã mua vé máy
bay xong cho 13 vӏ ÿi tham dӵ Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu kǤ 25 ӣ Turku (Ph̯n Lan) tӯ 25/7 ÿӃn
4/8/2013. Giá vé khoҧng 100¼ ÿi (tͳ Copenhagen ÿ͇n Helsinki) qua các hãng Norwegian hay Finnair. Ĉҥo hӳu
ThiӋn Liên còn ÿang vұn ÿông tiӃp theo. Vұy xin báo tin ÿӇ kêu gӑi chѭ ÿҥo hӳu nào ӣ vùng, Malmo - Thөy ĈiӇn
nên vào mҥng Internet mua ngay, nӃu trӉ, giá sӁ tăng cao. NӃu gһp trөc trһc, xin liên lҥc vӟi ÿҥo hӳu ThiӋn Liên,
Ngô Thúy Hoa qua sӕ ÿiӋn thoҥi nêu trên sӁ ÿѭӧc hѭӟng dүn giúp ÿӥ cho.
Ĉҥi Ĉӭc Thích Viên Tӏnh chùa Tam Bҧo (Moss – Nauy, s͙ phone : + 47.69269765) và Ĉҥi Ĉӭc Thích Viên
Giác chùa Ĉôn Hұu (Tromdheim – Nauy, s͙ phone + 47.99980566). Hai thҫy hiӋn ÿang kêu gӑi ghi danh mua vé
máy bay càng sӟm càng tӕt ÿӇ ÿѭӧc giá vé rҿ hѫn, khoҧng tӯ 100¼ ÿӃn 120¼ qua các hãng Norwegian, Finnair.
Ĉҥi Ĉӭc Thích Viên Tӏnh cho biӃt ÿã ghi danh ÿѭӧc 10 vӏ hӑc viên rӗi. Ĉҥi Ĉӭc Thích Viên Giác cǊng ÿã mua
ÿѭӧc 5 vé ÿi Khóa hӑc. Xin quý phұt tӱ ӣ Nauy hãy tiӃp tөc liên lҥc vӅ nѫi 2 thҫy.
Ĉҥi Ĉӭc Thích Pháp Quang (Ĉan M̩ch, s͙ phone + 45.22759953) cho biӃt ÿã mua vé máy bay ÿi dӵ Khóa
Tu Hӑc Phҫn Lan kǤ này cho 15 vӏ tӯ Copenhagen ÿӃn Helsinki vӟi giá 1.302 Krone Ĉan Mҥch (tͱc kho̫ng
160¼) qua các hãng SAS và Finnair. Thҫy ÿang tiӃp tөc ghi danh ÿӇ mua tiӃp. Quý vӏ nào chѭa, nên vào Internet
ngay bây giӡ tìm mua rҿ hѫn. NӃu gһp khó khăn xin liên lҥc vӅ Thѭӧng Tӑa Thích Giác Thanh, chùa Quҧng
Hѭѫng (tel + 4586245744) hay Ĉҥi Ĉӭc Pháp Quang (s͙ ÿi͏n tho̩i ÿã ghi trên ÿây) ÿӇ ÿѭӧc giúp ÿӥ cho.
Ngoài ra, còn có mӝt ÿѭӡng thӫy bҵng phà ÿi tӯ Stockholm, (Thͭy Ĉi͋n) ÿӃn Turku (Ph̯n Lan). Có 2 loҥi
phà (ÿi ch̵m 12 ti͇ng, m͟i ngày 2 chuy͇n. Và 1 hãng ÿi nhanh : 8 ti͇ng). Muӕn biӃt chi tiӃt : giӡ giҩc, giá cҧ, xin
vào các trang mҥng sau ÿây :
1.

Hãng Siljaline (tel + 358600157700) Bookonline : w.w.w : tallinksilja.com.

2. Hãng Vikingline (tel + 358.600401577 (Ph̯n Lan), + 49.600401577 (tͳ Ĉͱc), + 46.600401577 (tͳ Thͭy
Ĉi͋n). Book on line : w.w.w vikingline.com.
3. Hãng Finnlink (tel + 358.103434500 (Ph̯n Lan), + 49.4511507442 (tͳ Ĉͱc), + 46.771340900 (tͳ Thͭy
Ĉi͋n). Book on line : www.finnlines.com.
Ĉҥi Ĉӭc Thích Tӏnh Phѭӟc ӣ chùa Phұt Quang (Goteborg - Thͭy Ĉi͋n) vӯa rӗi ÿã ÿi dӵ LӉ Vía Quan Âm
và phiên hӑp bҫu Ban Tә chӭc ÿӏa phѭѫng cho Khóa Tu Hӑc kǤ 25 ӣ Phҫn Lan. Thҫy ÿi xe bus tӯ chùa
(Goteborg) ÿӃn bӃn phà ӣ Stockholm rӗi tӯ ÿó lên phà ÿi mӝt ÿêm sáng hôm sau ÿӃn bӃn Turku, có ngѭӡi ÿón vӅ
chùa dӵ lӉ vía và tham gia buәi hӑp. Thҫy cho biӃt ÿi mӝt mình (không có xe) giá vé phà cho cá nhân là 140

krome Thөy ĈiӇn. Trên tàu có nhiӅu loҥi phòng cho mѭӟn ÿӇ ngӫ ÿêm : phòng cho 4 ngѭӡi tӯ 50¼ trӣ lên. Mӝt
chiӃc xe nhà 4, 5 chӛ cho ÿӃn 9 chӛ ngӗi giá qua phà tӯ 250 Krome Thөy ĈiӇn (kho̫ng 30¼) trӣ lên. Mӝt xe bus
có chiӅu dài 14m (kho̫ng 50 ch͟) tӯ 60¼ trӣ lên. Tuy nhiên giá cҧ này thay ÿәi tùy theo loҥi phà ban ngày, ban
ÿêm, mùa ÿông, mùa hè. Giá cho cá nhân, giá cho tұp thӇ. Giá mua trѭӟc hay mua tҥi chӛ. Xin mӡi quý ÿҥo hӳu
rành rӁ vào các trang nhà cӫa tӯng hãng phà ÿӇ biӃt các chi tiӃt cө thӇ rӗi quyӃt ÿӏnh giӳ chӛ ngay bây giӡ ÿӇ khӓi
phҧi xӃp hàng chӡ ÿӧi lâu vào mùa hè.
“Bà con xa không b̹ng láng gi͉ng g̯n” tөc ngӳ ViӋt Nam nói không sai. Láng giӅng cӫa Phҫn Lan, không ai
gҫn hѫn là 3 nѭӟc ӣ Bҳc Âu : Nauy, Thөy ĈiӇn và Ĉan Mҥch. Cho nên chѭ Tăng Ni và Phұt Tӱ ViӋt Nam ӣ 3
xӭ này nӃu hӧp lҥi “ÿi tham quan” Phҫn Lan mӝt chuyӃn cǊng thҩy con sӕ tăng lên ÿáng kӇ rӗi. ĈiӅu kiӋn thiên
nhiên gҫn gӫi, giá vé máy bay tѭѫng ÿӕi nhҽ có thӇ ÿi tàu thӫy ngҳm cҧnh trӡi trăng mây nѭӟc, ÿi cá nhân hay ÿi
xe nhà 4,5 chӛ... thұt là tuyӋt vӡi thuұn duyên, hӧp tình hӧp cҧnh. Kính mong chѭ Tăng Ni và bà con Phұt tӱ ӣ 3
nѭӟc Bҳc Âu lѭu tâm hӛ trӧ cho Khóa Tu Hӑc ÿҫu tiên ӣ Phҫn Lan.
Xa mӝt chút là Ĉӭc quӕc, mӝt nѭӟc luôn luôn giӵt giҧi vӅ sӕ ÿông. Mà thӵc vұy, trong hiӋn tҥi, ngѭӡi ViӋt
ÿӏnh cѭ ÿông nhҩt ӣ Âu Châu, chính là ӣ Ĉӭc. Bҩt cӭ công tác gì, nѭӟc Ĉӭc cǊng xӃp lên hàng ÿҫu. Nhѭng ÿӃn
giӡ này danh sách hӑc viên ghi danh mua vé máy bay ÿi Helsinki vүn còn “l˯ th˯ t˯ li͋u”, chѭa ÿúng tҫm cӥ cӫa
mӝt “ÿ̩i gia”.
Tuy nhiên, ӣ vùng Tây Bҳc nѭӟc Ĉӭc, Dusseldorf, có ÿҥo hӳu DiӋu Khánh (tel : + 49.2166603208) tӯ khi có
Khóa Tu Hӑc 22 tҥi Neuss (2010) ÿӃn nay, năm nào bà cǊng ÿӭng ra kêu gӑi phұt tӱ ÿi dӵ Khóa Tu Hӑc Phұt
Pháp Âu Châu. Năm nay 2013 ÿҥo hӳu vӯa cho biӃt ÿã mua vé ÿi Phҫn Lan cho 15 ngѭӡi rӗi và còn có thӇ tiӃp
tөc cho 10 ngѭӡi nӳa. Thұt là công ÿӭc vô lѭӧng. Vé cӫa ÿҥo hӳu DiӋu Khánh ÿһt mua qua các hãng Finnair,
SAS hay Lufthansa ÿi tӯ Dusseldorf vӟi giá phҧi chăng. Vұy xin loan báo cho quý hӑc viên ӣ vùng này nӃu chѭa
mua, nên vào Internet ÿһt ngay. Còn nӃu gһp trөc trһc gì, có thӇ liên lҥc qua sӕ phone cӫa ÿҥo hӳu DiӋu Khánh (ÿã
nêu trên) ÿӇ ÿѭӧc hѭӟng dүn giúp ÿӥ cho. Ӣ Munchen, vùng Tây Nam nѭӟc Ĉӭc, có ÿҥo hӳu Thӑ VǊ chùa Phә
Bҧo (tel + 49.17684338013 và + 49.8941874379) ÿã lo vé máy bay ÿi Phҫn Lan cho 9 vӏ rӗi và còn ÿang tiӃp tөc
kêu gӑi thêm. Theo ÿҥo hӳu cho biӃt : ÿó là hãng Air Berlin ÿi tӯ Munchen ÿӃn Helsinki, giá không ÿҳt lҳm, nӃu
mua sӟm. Vұy kính thông báo ÿӇ bà con ta hãy vào Net, gõ cӱa Air Berlin ÿһt vé ngay. NӃu cҫn giúp ÿӥ chi tiӃt
nào có thӇ liên lҥc vӟi ÿҥo hӳu Thӑ VǊ qua các sӕ Phone nêu trên. Lҥi vӯa có tin ÿҥo hӳu ThiӋn Giáo cǊng ӣ vùng
này ghi danh 3 vӏ tham dӵ Khóa Âu Châu kǤ 25. Xin hoan nghênh mӝt phát nӳa.
Ӣ vùng Berlin, thӫ ÿô nѭӟc Ĉӭc, có mӝt ÿҥo hӳu pháp danh ThiӋn Giӟi (tel + 49.304364194) ÿã mua vé cho
mình tӯ Bá Linh ÿӃn Phҫn Lan dӵ Khóa Tu Hӑc năm nay. Mua xong, ÿҥo hӳu gӣi mail vӅ chùa Khánh Anh cho
biӃt giá vé khӭ hӗi tӯ Berlin ÿi Helsinki cӫa Air Berlin là 127,38¼. Vұy xin báo chѭ Tăng Ni và Phұt tӱ ӣ vùng Bá
Linh nên vào Air Berlin (ho̿c các hãng nào khác) ÿһt chӛ càng sӟm càng tӕt.
Ӣ các vùng khác cӫa nѭӟc Ĉӭc, chѭa cho thҩy tin tӭc nào sӕt dҿo. Kính mong chѭ Tăng Ni và các Chi Hӝi lên
tiӃng cә võ ghi danh ÿһt vé ÿӇ hàng Phұt tӱ có dӏp nѭѫng nhӡ sӵ hѭӟng dүn cӫa quý vӏ. Riêng vӅ vùng Frankfurt
(trong kǤ th͕ Bát Quan Trai cͯa Chi H͡i Ascheffenburg 9,10/03/2013) có mӝt vài ÿҥo hӳu hӓi thăm giá vé máy
bay ÿi tӯ Frankfurt/Main ÿӃn Helsinki chӭ không phҧi ÿi Ryanair tӯ Frankfurt/Haln cách xa cҧ 100km, lúc ÿó
chúng tôi lúng túng chѭa trҧ lӡi ÿѭӧc, vì không biӃt chҳc. Sau này có thҫy ÿã tìm trong Net cho biӃt nhѭ sau :
Ĉi tӯ Frankfurt/Main 25/7 ÿӃn Helsinki và vӅ 4/8 bҵng hãng Finnair = giá 200¼ bҵng Air Berlin = giá
203¼. nӃu ÿi vӅ sau chӫ nhұt 4/8, giá còn thҩp hѫn. Vұy xin trҧ lӡi cho quý ÿҥo hӳu ÿã nêu câu hӓi trong ngày Thӑ
Bát hôm ÿó. Và mong rҵng nӃu có ÿҥo hӳu nào trong vùng này phát tâm ÿӭng ra mua vé và hѭӟng dүn cho các
ÿҥo hӳu khác thì thұt quý hóa vô cùng.
Xa nhҩt, có lӁ là nѭӟc Anh năm nào cǊng có mӝt sӕ hӑc viên “truy͉n th͙ng”. Năm nay thӃ nào ? Có vѭӧt
“bͱc t˱ͥng l͵a” nәi không ? Hay còn “say mê chi͇n th̷ng” năm vӯa qua, ӣ Khóa 24 tҥi Birmingham ? Quý
thҫy Phѭӟc HuӋ và Tâm HiӅn ӣ chùa Tӯ Ĉàm cho biӃt chѭa thҩy tin tӭc ÿӝng tƭnh gì cҧ. Riêng vùng Luân Ĉôn,
ÿҥo hӳu Mӻ LӋ (tel + 44.2089491487), báo cáo rҵng vӅ quê ăn tӃt mӟi sang nhѭng ÿã lo liӋu mua vé xong cho 12
vӏ ÿi khóa hӑc Phҫn Lan năm nay. Thұt ÿáng hoan nghênh. Và danh sách cӫa ÿҥo hӳu Mӻ LӋ sӁ còn kéo dài
thêm nӳa. Theo ÿҥo hӳu cho biӃt ngoài hãng Ryanair còn có các hãng Norwegian, Finnair hay Lufthansa ÿӅu
có ÿѭӡng bay ÿӃn Helsinki vӟi giá phҧi chăng. Mong quý ÿҥo hӳu ӣ Anh quӕc nói chung và Luân Ĉôn nói riêng,
nên vào Net mua ngay. NӃu có gì trөc trһc cҫn giúp ÿӥ xin liên lҥc vӟi ÿҥo hӳu Mӻ LӋ qua sӕ ÿiӋn thoҥi kӇ trên.
Chѭ Tăng Ni và Phұt tӱ ViӋt Nam ӣ các nѭӟc Hòa Lan, BӍ hay Thөy Sƭ ÿӅu có truyӅn thông “nói ít làm
nhi͉u” mһc dҫu ÿӃn giӡ này vүn im hѫi lһng tiӃng nhѭng thӵc tӃ bên trong âm thҫm có nhiӅu kӃ hoҥch cө thӇ lҳm.
Mong rҵng ÿӃn bҧn tin sӕ 3 quý vӏ bұt mí cho biӃt chính xác con sӕ hӑc viên tham dӵ ÿӇ bà con vӛ tay reo mӯng.
Ĉһc biӋt có 2 ÿҥo hӳu Trҫn Hӳu LӉ và Nhұt Hѭng thì hѫi phá lӋ. Hai ÿҥo hӳu này ít khi vҳng mһt trong các
Khóa Tu Hӑc trѭӟc ÿây. Ông thѭӡng tham gia vào công tác trӏ bӋnh (châm cͱu - di͏n cẖn) cho các hӑc viên mһc
dҫu năm nay ÿã nhiӅu tuәi và bà là mӝt nhà văn nӳ thѭӡng viӃt các bài tѭӡng thuұt vӅ sinh hoҥt các Khóa Tu Hӑc.
Hai ông bà gӣi mail vӅ chùa Khánh Anh cho biӃt ÿã lҩy vé ÿi tӯ Zurich ÿӃn Helsinki ngày 25/7 khӭ hӗi 350

quan Thөy Sƭ (t˱˯ng ÿ˱˯ng 290¼) thұt ÿáng cho mӝt tràng pháo tay chúc mӯng 2 vӏ hӑc viên sӟm nhҩt cӫa Thөy
Sƭ. Lҥi mӟi có tin ÿҥo hӳu DiӋu Chѫn (tel + 32.498518481), ӣ BӍ ÿã lo vé máy bay cho 5 vӏ ÿi tӯ Bruxelles ÿӃn
Turku dӵ Khóa Tu Hӑc. Hoan nghênh tiӃp theo.
Tӯ mӝt nѫi xa xuôi là nѭӟc Áo, mà ӣ tұn vùng Linz (tͱc g̯n n˯i T͝ chͱc Khóa Tu H͕c Ph̵t Pháp Âu Châu
kǤ 23-2011) ÿҥo hӳu DiӋu Hoa - Mayerhof Ngӑc Liên (tel + 43.6767277413) vӯa cho biӃt ÿã vұn ÿӝng mua vé
máy bay ÿӃn Helsinki dӵ Khóa Tu Hӑc kǤ 25 cho 8 vӏ. Thұt ÿáng hò reo tán thѭӣng. Vұy quý vӏ Phұt tӱ nào ӣ
vùng Linz (Áo) và phө cұn muӕn ÿi dӵ khóa 25 này ӣ Phҫn Lan, có thӇ liên lҥc vӟi ÿҥo hӳu DiӋu Hoa ÿӇ ÿѭӧc
sҳp xӃp hѭӟng dүn cho.
Cuӕi cùng trӣ vӅ nѭӟc Pháp, bao giӡ cǊng có nhiӅu vҩn ÿӅ. Nhѭng trѭӟc hӃt xin nói ngay rҵng : vùng
Marseille năm nay dүn ÿҫu : ÿã mua vé ÿi dӵ Khóa Tu Hӑc Phҫn Lan là 12 ngѭӡi. Vùng Toulouse ÿѭӧc 3 ngѭӡi
rӗi.
Vùng Paris mӟi ghi danh mua vé chӍ có mӝt hai ngѭӡi. Vұy rõ ràng còn “ch̵m ti͇n” hѫn các nѫi khác. Cho
nên nhân ÿây xin mҥn phép “qu̫ng cáo” mӝt sӕ ÿѭӡng bay cӫa hãng Finnair (Ph̯n Lan) ÿi 27/7 vӅ 4/8/2013 tӯ
Charles ÿe Gaulle ÿӃn Turku, khӭ hӗi 256¼, tӯ Charles ÿe Gaulle ÿӃn Helsinki, khӭ hӗi 220¼ hãng Norwegian
ÿi tӯ Orly ÿӃn Helsinki khӭ hӗi 211¼. NӃu vӅ sau ngày chӫ nhұt 4/8/2013, giá vé còn thҩp hѫn. Vұy xin loan báo
ÿӇ bà con vùng Paris “mua ngay k̓o tr͍”, vì trӉ giá sӁ lên cao.
Tӯ Lyon ÿi Helsinki qua hãng SAS ÿi bҵng máy bay Lufthamsa (ÿ͝i 1 l̯n ͧ Ĉͱc), giá khӭ hӗi 233¼, hãng
KLM cǊng có chuyӃn bay tӯ Lyon ÿӃn Helsinki (ÿ͝i 1 l̯n ͧ Amsterdam) giá khӭ hӗi 229¼. NӃu chuyӃn vӅ sau
ngày chӫ nhұt 4/8/2013 còn rҿ hѫn.
Tӯ Strasbourg ÿӃn Helsinki bҵng hãng Lufthamsa cӫa Ĉӭc ÿi tӯ Frankfurt/Main.
Tӯ Strasbourg ÿӃn Frankfurt bҵng xe Bus (8h15 ÿ͇n 11h) máy bay tӯ Frankfurt 14h05 ÿӃn Helsinki 17h30.
NӃu vӅ ngày 5/8/2013, giá vé khӭ hӗi là 248¼ (k͋ c̫ xe bus) quý vӏ vào trang nhà cӫa Lufthansa ÿӇ mua ngay.
Còn nӃu gһp trөc trһc có thӇ gӑi ÿҥo hӳu Quҧng Nhѫn - Lӝc Thành (tel : + 33.616902190) sӁ ÿѭӧc hѭӟng dүn
giúp ÿӥ cho.
Tóm lҥi chѭ Tăng Ni và Phұt tӱ hӑc viên cǊ cǊng nhѭ mӟi, ÿӃn giӡ này, xin xúc tiӃn càng sӟm càng tӕt viӋc
ghi tên ÿһt vé máy bay khӭ hӗi ÿӃn Phҫn Lan hoһc xuӕng phi trѭӡng Turku hay Helsinki hoһc Tampere. Xuӕng
phi trѭӡng nào cǊng có phѭѫng tiӋn ÿón rѭӟc, miӉn là cho biӃt trѭӟc tên tuәi, giӡ giҩc, chuyӃn bay và ngày giӡ hҥ
cánh (cǊng nh˱ c̭t cánh cho chuy͇n v͉). Ban vұn chuyӇn và tiӃp ÿón tҥi ÿӏa phѭѫng sӁ sҳp xӃp lo liӋu. Muӕn thӃ
sau khi lҩy vé xong rӗi, xin quý vӏ gӣi danh sách vӅ chùa Khánh Anh, ÿӇ tӯ ÿây sӁ thông báo ÿӃn Ban tә chӭc
ÿӏa phѭѫng sҳp xӃp chѭѫng trình. Mһt khác cǊng tӯ chùa Khánh Anh sӁ gӱi ÿӃn quý vӏ “Phi͇u ghi danh l̵p
H͛ s˯” vào khóa hӑc năm nay. Nhanh nhҩt là gӱi bҵng e-mail. Bӣi vұy quý vӏ cҫn ghi rõ tên, ÿӏa chӍ, ÿiӋn thoҥi
và e-mail (n͇u có) ÿӇ dӉ bӅ liên lҥc. Mӝt diӅu nӳa, nӃu không có viӋc gì cҫn gҩp, quý vӏ có thӇ ÿһt vé vӅ sau
ngày chӫ nhұt 4/8/2013 sӁ ÿѭӧc giá máy bay thҩp hѫn. Chӛ ӣ lҥi có thӇ tҥi trѭӡng hӑc hay tҥi chùa Liên Tâm,
không có gì trӣ ngҥi.
Vҩn ÿӅ Visa nhұp cҧnh Phҫn Lan
Ngoài nhӳng trѭӡng hӧp không cҫn visa nhұp cҧnh Phҫn Lan, nhѭ ÿã nói trong Bҧn tin Ngҳn sӕ 1 ngày
5/3/2013, nhӳng vӏ có thҿ xanh ӣ Hoa KǤ, nhӳng vӏ có thҿ tҥm trú ӣ mӝt nѭӟc khác ngoài Liên HiӋp Âu Châu
(EU) hay các vӏ còn giӳ hӝ chiӃu ViӋt Nam cҫn phҧi xin Visa nhұp cҧnh ÿӇ dӵ Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu
kǤ thӭ 25 ӣ Phҫn Lan. Xin liên lҥc vӅ chùa Khánh Anh ӣ Pháp hay chùa Liên Tâm ӣ Phҫn Lan ÿӇ xin mӝt lá thѭ
mӡi ÿi dӵ Khóa Tu Hӑc trong thӡi gian 25/7- 4/8/2013 tҥi Turku - Phҫn Lan. HiӋn nay thѭ mӡi (b̹ng anh ngͷ)
ÿã có rӗi, nӃu ÿѭӧc yêu cҫu sӁ gӱi ÿӃn quý vӏ, hoһc qua bѭu ÿiӋn hay bҵng e-mail. Sau khi nhұn ÿѭӧc hãy ÿiӅn
vào ÿҫy ÿӫ chi tiӃt, rӗi ÿem nҥp tҥi Tòa Ĉҥi Sӭ cӫa Phҫn Lan ӣ trong nѭӟc mình ÿang cѭ ngө ÿӇ xin Visa (du l͓ch)
nhұp cҧnh 3 tháng vào Phҫn Lan. Và khi nào ÿѭӧc chҩp thuұn cho Visa nhұp cҧnh rӗi xin báo cho chùa
Khánh Anh biӃt ÿӇ có thêm các hѭӟng dүn cҫn thiӃt ngõ hҫu chánh thӭc ghi danh vào Khóa Tu Hӑc kǤ 25.
Nhӳng Phұt tӱ ӣ 3 nѭӟc vùng Baltique (Estonia, Latvia v à Lithuania), cǊng nhѭ Ba Lan, ngày nay ÿã nҵm trong
EU rӗi thì không cҫn phҧi có visa nhұp cҧnh Phҫn Lan. ChӍ có Phұt tӱ tӯ Nga ÿӃn phҧi có visa. Nhѭng nghe ÿâu :
không khó khăn lҳm. ChӍ cҫn có mӝt thѫ mӡi là ÿӫ lý do ÿӇ xin Visa.
Mӝt ÿiӅu xin chú ý, thӡi gian không còn bao lâu nӳa, chѭ vӏ nào có ý ÿӏnh ÿӃn Phҫn Lan tham dӵ Khóa Tu Hӑc
KǤ 25 này, xin tranh thӫ liên lҥc càng nhanh càng tӕt ÿӇ giҩy tӡ khӓi trӉ nãi.
BAN TӘ CHӬC ĈӎA PHѬѪNG
Vào cuӕi tuҫn 30 và 31/3/2013, Hӝi Phұt tӱ ViӋt Nam tҥi Phҫn Lan ÿã tә chӭc mӝt sinh hoҥt Phұt sӵ trӑng ÿҥi
tҥi chùa Liên Tâm (Turku) gӗm 3 mөc tiêu :
1. Tә chӭc kǤ thӑ Bát Quan trai ÿҫu tiên tҥi chùa Liên Tâm (Ph̯n Lan) tӯ 11h trѭa thӭ bҧy 30 ÿӃn 11h
chӫ nhұt 31/3/2013.

2.

LӉ vía Bӗ tát Quan ThӃ Âm 19/2 âm lӏch.

3.

Bҫu Ban Tә chӭc ÿӏa phѭѫng cho Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu kǤ 25 tҥi Phҫn Lan.

Hòa Thѭӧng Thích Minh Tâm ÿã vӅ hѭӟng dүn tinh thҫn cho các sinh hoҥt Phұt sӵ trong thӡi gian này. Có
khoҧng 60 vӏ ghi danh Thӑ Bát Quan Trai và ngày hôm sau nhiӅu Phұt tӱ ӣ xa vӅ dӵ lӉ vía Quan Âm và buәi
chiӅu hӑp bҫu Ban Tә chӭc ÿӏa phѭѫng Phҫn Lan. Sinh hoҥt trong 2 ngày kҿ tӟi ngѭӡi ÿi có khoҧng tӯ 150 ÿӃn
200 ngѭӡi tham dӵ. Thӡi tiӃt còn rҩt lҥnh, nhѭng có nҳng ÿҫu mùa sáng chói. TuyӃt còn ÿӑng lҥi tӯng ÿӕng trҳng
xóa trong khuôn viên chùa Liên Tâm có diӋn tích 11.000m2.
Buәi hӑp nghe thuyӃt trình vӅ công tác cӫa Khóa Tu Hӑc hàng năm nói chung và trách nhiӋm cӫa Ban tә chӭc
ÿӏa phѭѫng nói riêng, gӗm 3 khâu chánh yӃu.
1. Trҫn thiӃt : trang hoàng trong khuôn viên Khóa Tu Hӑc, nhҩt là Chánh ÿiӋn, các lӟp hӑc, phòng ăn,
phòng sinh hoҥt cәng vào...
2. Trai soҥn : lo liӋu cung ӭng các bӳa ăn cho tҩt cҧ tӯ Chѭ Tôn Trѭӣng Lão, Tăng Ni cho ÿӃn các hӑc viên
nam nӳ (ít nh̭t tͳ 500 ÿ͇n 800 trong thͥi gian 10 ngày Khóa Tu H͕c).
3. Vұn chuyӇn, tiӃp ÿón : hӑc viên ÿӃn bҵng máy bay, tàu thӫy tӯ nѭӟc ngoài. Ĉón tiӃp ÿѭa vӅ nѫi Khóa Tu
Hӑc cǊng nhѭ tiӉn ÿѭa ÿӃn các phi trѭӡng hay bӃn cҧng, nhà ga... là cҧ mӝt vҩn ÿӅ phӭc tҥp, ÿòi hӓi nhiӅu nhân
sӵ, năng nә, bһt thiӋp, nhүn nҥi mӟi có thӇ ÿem lҥi thành công (rút kinh nghi͏m tͳ các khóa tr˱ͣc ÿây).
Ngoài 3 khâu chính yӃu, còn có thêm 3 cái mӕc nhӓ, tuy cҫn ít nhân sӵ nhѭng cǊng quan trӑng không kém.
1.

TiӇu ban liên lҥc vӟi nhà trѭӡng và chánh quyӅn ÿӏa phѭѫng.

2.

TiӇu ban liên lҥc vӟi truyӅn thông, báo chí, tivi.

3.

TiӇu ban y tӃ : săn sóc sӭc khӓe cho tҩt cҧ hӑc viên, nhҩt là các vӏ lӟn tuәi và vác trҿ em.

Ĉó là mӝt gánh rҩt nһng cho Ban tә chӭc ÿӏa phѭѫng ÿòi hӓi mӝt lӵc lѭӧng nhân sӵ hùng hұu, ÿa năng, nhүn
nҥi. Và nhҩt là phҧi có ÿҥo tâm kiên cӕ, tinh thҫn phөc vө tha nhân, tҥo dӵng công ÿӭc ÿӇ tu tұp bҧn thân và trang
nghiêm Giáo Hӝi. Ĉѭӧc nhѭ vұy Khóa Tu Hӑc mӟi ÿҥt ÿѭӧc mөc ÿích cӭu cánh, xӭng ÿáng vӟi công sӭc hy sinh
cӫa Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và bà con Phұt tӱ xa gҫn.
Sau mӝt hӗi thҧo luұn sôi nәi, cuӕi cùng cǊng ÿi ÿӃn chӛ bҫu ra mӝt Ban Tә chӭc ÿӏa phѭѫng gӗm các bӝ phұn
chính yӃu nhѭ sau :
- Trѭӣng Ban Tә chӭc Ĉӏa phѭѫng : Ĉ̩i Ĉͱc Thích H̩nh B̫o.
- Phó Ban ÿһc trách Ngoҥi Vө : Ĉ̩o hͷu Ari Vuokko (ng˱ͥi Ph̯n Lan) (tel + 358.449512323).
- Phó Ban ÿһc trách Nӝi Vө : Ĉ̩o hͷu Ph˱˯ng M͇n (tel + 358.404117563).
- Ban Thѭ Ký : Ĉ̩o hͷu Nguy͍n Xuân Minh (tel + 358.451218548), Huy͉n Linh C˯ (tel + 358.409653312).
- Ban Thӫ Quӹ : Ĉ̩o hͷu Nguy͍n Ng͕c Nga PaKarinen (tel + 358 405 032 847), Tr̯n th͓ C̱m Xuân (tel +
358.453133957).
- Ban Trҫn ThiӃt : Ĉ̩i Ĉͱc Thích H̩nh B̫o (tel + 358.458826110), Nguy͍n văn Hi͉n (tel +
358.465925729) và mӝt sӕ ÿҥo hӳu khác.
- Ban Trai Soҥn : Ĉ̩o hͷu Ĉ͛ng Hoa - Ph̩m th͓ Kim Oanh (tel + 358.445780167), Nguy͍n th͓ Thanh Xuân
(tel + 358.44 656677) và mӝt sӕ ÿҥo hӳu khác.
- Ban Vұn ChuyӇn, tiӃp ÿón, liên lҥc : Trѭӣng Ban : Ĉ̩o hͷu Thi͏n Hͽ - Tr̯n văn Hát (tel +
358.443530097).
* Helsinki : Ĉ̩o hͷu HuǤnh Minh D̯u (tel + 358.443334800).
* Vantaa : Ĉ̩o hͷu VǊ th͓ M͉m (tel + 358.405721070).
* Tampere : Ĉ̩o hͷu Ph˱˯ng Linh (tel + 358.504446547).
* Turku : Ĉ̩o hͷu Tr̯n văn My, Tr̯n Quang Tr͕ng (tel + 358.415493722).
* Porvoo : Ĉ̩o hͷu Nguy͍n Ng͕c Nga PaKarinen (tel + 358.405032847).
* Kokola : Ĉ̩o hͷu Lâm th͓ Xuân Trang (tel + 358.4055614529).
* Oulu : Ĉ̩o hͷu Nguy͍n Thanh Tâm (tel + 358.413100555).
* Narpes : Ĉ̩o hͷu Nguy͍n H̹ng (tel + 358.503765834).

- Ban Y TӃ : Ĉ̩o hͷu B̩ch th͓ H˱˯ng (tel + 358.443629700), Di͏u Trí - Ĉinh th͓ Hu͏ (tel +
358.503743978).
- Liên lҥc vӟi Nhà Trѭӡng và Chánh QuyӅn : Ĉ̩o hͷu Nguy͍n Xuân Minh (tel + 358.451218548).
- Liên lҥc TruyӅn thông, Báo chí : Ĉ̩o hͷu Ari VuoKKo (tel + 358.449512323).
Và nhiӅu Ban khác nӳa phө trách vӅ Kӻ thuұt, âm thanh, ánh sáng, nhiӃp ҧnh, quay phim, du ngoҥn…
Mӝt công tác ÿһc biӋt nӳa không thӇ không nói ÿӃn : ÿó là nhà bӃp. Nhà bӃp kǤ này không phҧi cӫa nhà trѭӡng
mà là tӵ mình lo liӋu. Có nghƭa là nhà trѭӡng cho phép Ban Tә chӭc dӵng mӝt lӅu lӟn rӗi kiӃn thiӃt thành mӝt dàn
bӃp “chuyên nghi͏p” vӟi tҩt cҧ các bӝ phұn cҫn thiӃt : hӋ thӕng phòng lҥnh (cho rau c̫i…) hӋ thӕng nѭӟc dùng,
nѭӟc thҧi… Tҩt cҧ do mình tӵ chӃ… ÿӇ sӱ dөng. Ĉó là mӝt công trình khá nһng mà mӝt sӕ trong 25 Khóa Tu Hӑc
vӯa qua cǊng ÿã gánh chӏu (nh˱ Khóa 16 ͧ Ý 2004, Khóa 22 ͧ Neuss (Ĉͱc) 2010)…
Sѫ lѭӧc nhѭ vұy cǊng ÿӫ thҩy rҵng : Không phҧi là mӝt công tác nhҽ nhàng, thoҧi mái mà ÿòi hӓi rҩt nhiӅu
nhân sӵ, chia ra nhiӅu ban, làm viӋc tұn lӵc tұn tình vӟi tҩt cҧ tinh thҫn trách nhiӋm. Mһc dҫu trong Khóa Tu Hӑc
có cӱ ra mӝt sӕ Ban công tác hҵng ngày nhѭ Hành Ĉѭӡng, Trai Soҥn, VӋ Sinh… nhѭng chӍ là phө giúp tӯng ngày,
tӯng bӳa… Còn trách nhiӋm, lo liӋu xuyên suӕt vүn là Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng. Cҫu nguyӋn sao cho năm nay
Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng năng nә, hòa hӧp và tích cӵc, nhҩt là các ban TiӃp Ĉón, Trai Soҥn ÿѭӧc nhiӅu bà con
ÿӃn tӯ phѭѫng xa, sau khi vӅ không bao giӡ quên ÿѭӧc tinh thҫn phөc vө, cҧm tình hiӃu khách cӫa Phұt tӱ ÿӏa
phѭѫng Phҫn Lan. Ĉó mӟi là mӝt ÿiӇm son lӟn không bao giӡ phai.
Chѭѫng Trình Tu Hӑc Khóa 25 có gì mӟi lҥ ?
Có ngѭӡi hӓi rҵng Khóa Tu Hӑc 25 kǤ này có gì mӟi lҥ ? Xin trҧ lӡi : cǊng có cái quen mà cǊng có cái lҥ. Cái
quen là lâu nay thӃ nào, năm nay cǊng nhѭ vұy. CǊng có lӉ Khai giҧng, lӉ BӃ giҧng. Trѭӟc lӉ BӃ giҧng có mӝt
ngày NiӋm Phұt, có mӝt kǤ thi “t͙t nghi͏p”. Giӳa khóa, có hӝi nghӏ thѭӡng niên cӫa Giáo Hӝi Âu Châu. Sau lӉ bӃ
giҧng có mӝt ÿêm văn nghӋ chia tay. Ngày chӫ nhұt sau cùng là ngày ÿi du ngoҥn cӫa toàn thӇ hӑc viên (k͋ c̫ m͡t
s͙ quý Th̯y, Cô). Trong khuôn viên Khóa Tu Hӑc Âu Châu, năm nào cǊng có mӝt kǤ “tr̩i” cӫa Ban Hѭӟng Dүn
Gia Ĉình Phұt Tӱ ViӋt Nam tҥi Âu Châu.
Ĉó là nhӳng sinh hoҥt quen thuӝc hҵng năm. Nhѭng năm nay Kӹ niӋm 50 năm ngày Bӗ Tát Quҧng Ĉӭc vӏ
pháp thiêu thân cӭu nҥn cho Phұt Giáo ViӋt Nam (ngày 11/06/1963 t̩i Sài Gòn). Do ÿó, trong Khóa hӑc thӃ
nào cǊng có mӝt lӉ Tѭӣng niӋm vӅ công ÿӭc cao cҧ cӫa Ngài và Chѭ Thánh Tӱ Ĉҥo ViӋt Nam trong Pháp
nҥn 1963.
Chѭѫng trình hӑc năm nay cǊng có phҫn thay ÿәi bә sung cho thích hӧp vӟi hoàn cҧnh hiӋn tҥi. Thӭ nhҩt là lӟp
trҿ. Năm nay quý Thҫy Cô có ÿӅ nghӏ cách chia lӟp cho dӉ nhӟ : Cҩp 1 hoàn toàn cho lӟp trҿ. Cҩp 2 cho ngѭӡi
lӟn (mͣi ÿi d ÿ̯u tiên hay còn g͕i là Ph̵t Pháp ph͝ thông). Cҩp 3 cho ngѭӡi lӟn (ÿã ÿi d nhi͉u Khóa, t̩m g͕i
là Ph̵t Pháp chuyên khoa). Còn lҥi là Cҩp 4 dành riêng cho Tu sӍ : Chѭ vӏ Tăng Ni. Thay vì trѭӟc ÿây chӍ có 3
cҩp, bây giӡ là 4 cҩp. Xin tҩt cҧ hӑc viên lѭu ý cho, nhҩt là khi ÿiӅn vào “Phi͇u ghi danh l̵p H͛ S˯”, nhӟ là cҩp
hӑc cӫa mình năm nay ÿã có sӵ thay ÿәi, nhѭ trên ÿã nói.
Trӣ lҥi Cҩp 1 cho giӟi trҿ. Cҩp này sӁ chia ra nhiӅu trình ÿӝ (a, b, c…) Nhѭng tҩt cҧ ÿӅu ÿѭӧc giҧng dҥy bҵng
hai ngôn ngӳ ViӋt và Anh. Lӟp trҿ lӟn lên ӣ nѭӟc ngoài hҫu hӃt “y͇u” tiӃng ViӋt, nhѭng ÿӅu hӑc tiӃng Anh làm
ngoҥi ngӳ chính. Bӣi vұy mӝt ê-kíp giáo thӑ trҿ (nhi͉u Th̯y, Cô ÿã có h͕c qua các tr˱ͥng ͧ ngo̩i qu͙c) sӁ
hѭӟng dүn các em bҵng hai thӭ tiӃng. ViӋt và Anh ÿӇ bә túc cho nhau. Em nào “y͇u” tiӃng ViӋt, sӁ nghe tiӃng
Anh rõ nghƭa thêm. Em nào “y͇u” tiӃng Anh nhӡ có nghe giҧng tiӃng ViӋt mà bә túc chӛ còn thiӃu sót.
Bӣi lӁ ÿó, nhân ÿây cǊng xin các ÿҥo hӳu phө huynh khuyӃn khích các con em cӫa mình ÿӯng e ngҥi hãy mҥnh
dҥn ghi danh vào Cҩp 1 có rҩt nhiӅu lӧi ích thiӃt thӵc vӅ văn hóa và ÿҥo ÿӭc cho các cháu. Kinh nghiӋm các năm
vӯa qua ӣ Áo và ӣ Anh quӕc cho thҩy nhiӅu kӃt quҧ cө thӇ. Mһt khác cǊng xin ê-kíp giáo thӑ trҿ cӫa các khóa vӯa
qua rút tӍa kinh nghiӋm lұp giáo án thӵc tӃ hѫn, cұp nhӵt hѫn cho giӟi trҿ ngày nay cǊng nhѭ tuyӇn thӍnh thêm
nhiӅu giáo thӑ trҿ ÿa năng, hoҥt bát và dƭ nhiên không ÿi quá xa ra ngoài phҥm vi ÿҥo ÿӭc nhà Phұt.
Cҩp 2 cho ngѭӡi lӟn hӑc vӅ Phұt Pháp phә thông vӟi các ÿҥo lý căn bҧn nhѭ Nhân Quҧ, Luân Hӗi, Tam
Quy, NgǊ Giӟi, Ăn Chay, NiӋm Phұt, thӡ cúng Ông Bà, Cҫu Siêu cha mҽ, thӡ Phұt cúng Phұt…v…v… Ngѭӡi
ViӋt Nam hҫu hӃt ÿӅu có tín ngѭӥng Phұt giáo, nhѭng rҩt ít ngѭӡi hiӇu rõ ý nghƭa giáo lý căn bҧn cӫa nhà Phұt.
Ĉó là mӝt trӣ ngҥi lӟn ÿӇ hѭӟng dүn dҥy dӛ con cái sinh ra ӣ nѭӟc ngoài mà muӕn giӳ gìn ÿҥo lý cӫa Tә tiên ông
bà. Mһt khác cǊng là mӝt trӣ ngҥi ÿáng kӇ khi sӕng vӟi bҥn bè ngoҥi quӕc và hӑ muӕn biӃt sѫ qua thӃ nào là ý
nghƭa cӫa ÿҥo Phұt ViӋt Nam. Lӟp này do nhiӅu vӏ giҧng sѭ ӣ Âu Châu cǊng nhѭ chѭ Tăng Khách ÿѭӧc cung
thӍnh ÿӃn tӯ các châu lөc khác sӁ giҧng cho chúng ta nhӳng ÿҥo lý căn bҧn và kinh nghiӋm sӕng ÿҥo ӣ các nѭӟc
phѭѫng xa nhѭ Mӻ châu hay Úc châu…

Mong tҩt cҧ Phұt tӱ ÿӯng e ngҥi, vì nghƭ rҵng chѭa tӯng sinh hoҥt vӟi Giáo Hӝi vӟi các Khóa Tu Hӑc nên
không dám bѭӟc vào, không dám ghi danh, cӭ nhѭ là ngѭӡi “khách l̩” ÿӭng bên ngoài nên không bao giӡ am
tѭӡng ÿѭӧc giáo lý căn bҧn cӫa ÿҥo Phұt mà ngày nay ÿã phә biӃn khҳp mӑi nѫi trên thӃ giӟi. Bӣi vұy, Khóa Tu
Hӑc Phұt Pháp KǤ này ӣ Phҫn Lan là mӝt cѫ hӝi tӕt, xin mӡi tҩt cҧ ÿӃn ghi danh nhұp hӑc vào Cҩp 2, lӟp Phұt
Pháp Phә thông.
Lӟp hӑc cҩp 3 dành cho ngѭӡi lӟn, nhӳng ngѭӡi ÿã trҧi qua nhiӅu khóa trѭӟc ÿây. Bây giӡ có thӇ ÿi vào
“chuyên ÿ͉” ÿӇ hiӇu biӃt sâu hѫn và thӵc hành nghiêm túc hѫn. Nhѭ pháp môn Duy Thӭc hӑc, Tӏnh Ĉӝ Tông,
ThiӅn căn bҧn nhҩt là Bӗ Tát Hҥnh mà hҫu hӃt các hӑc viên ÿã thӑ Bӗ Tát giӟi nhѭng chѭa hiӇu nhiӅu vӅ Bӗ Tát
Hҥnh. Nói mӝt cách khác, giӟi Bӗ tát là mӝt giӟi dung thông cҧ xuҩt gia lүn tҥi gia, ÿӅu không nһng vӅ “ch͑ trì”
mà chính là “tác trì”, chính hành ÿӝng mӟi là giӳ giӟi. Mà hành ÿӝng nhѭ thӃ nào ? Trong phҥm vi nào ? Trên
nӅn tҧng nào ? Ĉó là ÿiӅu cҫn phҧi hӑc, hӑc thұt kӻ.
Năm nay ÿһc biӋt có Hòa Thѭӧng Thích Ĉәng Tuyên, mӝt vӏ “Lu̵t S˱” cӫa Giáo Hӝi Hoa KǤ sӁ ÿӃn vӟi
chúng ta trong Khóa Tu Hӑc kǤ này. Ngài sӁ hѭӟng dүn chuyên ÿӅ giӟi Bӗ Tát và “B͛ Tát H̩nh”. Trѭӟc ÿây ӣ
khóa thӭ 21, Ngài ÿã có ÿӃn mӝt năm vӟi chúng ta. Rӗi vҳng bóng mҩy năm. Bây giӡ ÿӃn khóa 25 tҥi Phҫn Lan,
Hòa Thѭӧng Thích Ĉәng Tuyên hӭa sӁ trӣ lҥi và chuyên vӅ giӟi Bӗ tát. Hòa Thѭӧng Thích Nhѭ ĈiӇn, có lӁ sӁ
chuyên vӅ Tinh Ĉӝ Tông, Hòa Thѭӧng Thích Nguyên Siêu tӯ Hoa KǤ ÿӃn sӁ chuyên vӅ các ÿӅ tài thӵc tӃ trong
ÿӡi sӕng cӫa ngѭӡi Phұt tӱ hiӋn ÿҥi. Ĉһc biӋt năm nay còn có Hòa Thѭӧng Thích Quҧng Ba ÿӃn tӯ Úc Châu. Ngài
rҩt ÿa năng trong mӑi lãnh vӵc. Chҳc chҳn Thҫy sӁ ÿem lҥi cho bà con hӑc viên nhiӅu ÿӅ tài bҩt ngӡ, hҩp dүn.
Riêng vӅ Ĉҥi Lão Hòa Thѭӧng Thích Thҳng Hoan, Ngài hѭӟng dүn vӅ Duy Thӭc Hӑc suӕt bao nhiêu kǤ trong các
Khóa Tu Hӑc Âu Châu. Năm nay, nӃu Ngài ÿӃn Khóa 25 chҳc cǊng không ngoài Duy Thӭc nhѭng ÿào sâu hѫn.
ChӍ lo mӝt ÿiӅu là sӭc khӓe cӫa Hòa Thѭӧng, ÿӝ này có phҫn sút giҧm ÿáng lo ngҥi, nhҩt là ÿi xa. NӃu năm nay
Ngài ÿӃn vӟi chúng ta ӣ Khóa Âu Châu kǤ 25 này thì quҧ là mӝt ÿҥi nhân duyên thù thҳng cho Khóa Tu Hӑc. Và
Ngài sӁ ÿѭӧc cung thӍnh chӭng minh “ban phép lành” năm ba phút chӭ không dám ÿӇ Ngài nҳm micro ÿӭng trên
bөc giҧng say sѭa suӕt hai tiӃng ÿӗng hӗ nhѭ các kǤ trѭӟc.
Tóm lҥi, ÿӃn giӡ này, có tҩt cҧ bӕn vӏ Tăng Khách ÿһc biӋt ÿӃn tӯ phѭѫng xa. Chѭa biӃt tӯ ÿây ÿӃn giӡ khai
giҧng, có thêm ngôi sao nào nӳa xuҩt hiên trên bҫu trӡi Phҫn Lan không ? Chúng ta hãy cҫu nguyӋn và chӡ xem.
VӅ cҩp 4 dành cho lӟp Tăng Ni năm nay cǊng có mӝt tý thay ÿәi. Rút kinh nghiӋm trong kǤ KiӃt Ĉông vӯa
qua ӣ Thөy Sƭ, quý Thҫy, Cô có ÿӅ nghӏ thêm, trong Khóa Tu Hӑc mѭӡi ngày mùa hè năm nay, nên ÿәi thành
Khóa Tu KiӃt Hҥ mѭӡi ngày cho Tăng Ni. Nghƭa là trong Khóa Tu Hӑc mùa hè mѭӡi ngày, Chѭ Tăng Ni tә chӭc
theo nghi thӭc Khóa An Cѭ mùa hҥ vӟi các mөc Tác pháp, KiӃt giӟi, Bӕ tát, Tӵ tӭ… nhѭ kǤ KiӃt Ĉông. Dƭ nhiên
vӅ phҫn tөng niӋm ÿӅu luôn có Phұt tӱ hӑc viên tham dӵ.
Ĉó là ÿҥi cѭѫng vӅ nӝi dung Khóa Tu Hӑc kǤ thӭ 25 tҥi Phҫn Lan. Ngoài ra, còn có mӝt “Ĉ̩i H͕c” nәi tiӃng
xѭa nay, mà năm nào cǊng có. Ĉó là “Ĉ̩i H͕c Oanh VǊ” cho con em còn nhӓ cӫa các “h͕c viên” cha mҽ ÿem
theo, không biӃt bӓ chúng vào ÿâu trong giӡ tu hӑc, thì có trѭӡng Ĉҥi Hӑc này sҹn sàng tiӃp ÿón dҥy dӛ hѭӟng
dүn cho ăn, dҥy múa… Tҩt cҧ ÿӅu do các Huynh Trѭӣng Gia Ĉình Phұt Tӱ ÿҧm trách và Ban Hѭӟng Dүn Gia
Ĉình Phұt Tӱ ViӋt Nam tҥi Âu Châu ÿiӅu ÿӝng. Và năm nào cǊng ÿѭӧc các phө huynh cӫa các em hӃt sӭc cám ѫn
và ca ngӧi. Năm nay mӝt lҫn nӳa, Ĉҥi Hӑc Oanh VǊ cǊng sӁ khai giҧng trong khuôn viên cӫa Khóa Tu Hӑc Phұt
Pháp Âu Châu kǤ thӭ 25 tҥi Turku Phҫn Lan.
KӃt thúc Bҧn tin Ngҳn sӕ 2 này, ÿiӅu cӕt yӃu xin Chѭ Tăng Ni và Phұt tӱ xa gҫn, nên mua vé máy bay hay tàu
thӫy ngay bây giӡ ÿӇ ÿѭӧc giá cҧ nhҽ hѫn chút xíu. Sau ÿó xin quý vӏ liên lҥc vӅ chùa Khánh Anh cho biӃt chuyӃn
bay ÿӇ vào danh sách ÿón tiӃp kӏp thӡi, ÿúng lúc. Sau cùng khi nhұn “Phi͇u ghi danh l̵p H͛ s˯” tӯ chùa Khánh
Anh qúy vӏ hãy ÿiӅn vào ÿҫy ÿӫ nҥp cho Văn Phòng Ban ĈiӅu Hành Khóa Tu Hӑc ÿӇ biӃt rõ con sӕ hӑc viên tӯng
lӟp, ngõ hҫu dӉ sҳp xӃp cho mӑi sinh hoҥt tҥi Khóa Tu Hӑc.
Kính chúc Chѭ Tôn Ĉӭc phѭӟc trí nhӏ nghiêm, toàn thӇ nam nӳ hӑc viên Tâm Bӗ ĈӅ bӅn chҳc, chí Tu Hӑc
vӳng bӅn, cùng khҳp pháp giӟi chúng sanh ÿӅu trӑn thành Phұt ÿҥo. Hҽn Bҧn tin Ngҳn sӕ 3 trong tháng 5/2013
vӟi sә lѭӧng hӑc viên chính xác cӫa tӯng ÿӏa phѭѫng.
Bagneux, ngày 12/04/2013
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