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Khánh Anh 
B�n tin Ng�n s� 2 v	 Khóa Tu H
c Ph�t Pháp Âu Châu K� th 25 - 2013 

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 ch� Ph�t t� xa g�n, 

B	t 
�u B�n tin Ng	n s� 2 này, sau khi B�n tin Ng	n s� 1 gi 
i h�n 1 tháng, 
ó là n�i vui m�ng ph�n khi.  

Ai ai trong chúng ta, b�t lu�n  
âu, 
�u không th� không l�u tâm t�i hoàn c�nh s�ng chung quanh hi�n nay : 
nào suy thoái kinh t�, nào khí h�u 
�o ng��c, nào chi�n tranh 
e d�a, nào b�nh d�ch hoành hành... còn thì gi� 
âu 
mà ngh� t�i Ph�t Pháp, các khóa tu nh� Khóa Tu H�c Ph�t pháp Âu Châu 
ã kéo dài h�n 25 n�m qua ? Nh�ng 
không ph�i v�y, bên c�nh nh�ng lo âu v��t b�c, v�n còn có nh�ng ng��i l�u tâm 
�n ��o lý, lo l	ng 
�n s� t�n 
vong c a Ph�t pháp trên th� gian này. Còn Ph�t pháp nh� còn ng�n 
èn 
� soi sáng 
��ng 
i, n�u không, d! s"p 
ph�i h�m h� chông gai. Nh�t là ch� T�ng Ni và hàng Ph�t t� 
ã gánh vác Ph�t s� nhi�u n�i c#ng nh� tham gia các 
Khóa Tu H�c tr��c 
ây, 
ã 
�ng ra v�n 
$ng kêu g�i các h�c viên tham gia, kêu g�i s�  ng h$ “m�i ng��i 1 bao 
g�o” 
� san s% gánh n&ng v�i Ban T' ch�c 
�a ph��ng. �ó m�i là n'i vui m�ng ph�n khi th�t s�. C" th� trong 
B�n tin Ng	n s� 2 này, chúng tôi s( l�n l��t báo cáo 
�n ch� Tôn ��c và toàn th� Ph�t t� xa g�n, k�t qu� 
�t 
�u 
tiên, các n�i 
ã v�n 
$ng và 
&t vé máy bay 
i Ph�n Lan, tham d� Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu k) 25.  

��o h�u Thi�n Liên, Ngô Thúy Hoa  Th�y �i�n (tel : + 46.40219104) v�a liên l�c cho bi�t 
ã mua vé máy 
bay xong cho 13 v� �i tham d� Khóa Tu H
c Ph�t Pháp Âu Châu k� 25 � Turku (Ph�n Lan) t� 25/7 
�n 
4/8/2013. Giá vé kho�ng 100� 
i (t� Copenhagen ��n Helsinki) qua các hãng Norwegian hay Finnair. ��o h�u 
Thi�n Liên còn 
ang v�n 
ông ti�p theo. V�y xin báo tin 
� kêu g�i ch� 
�o h�u nào  vùng, Malmo - Th"y �i�n 
nên vào m�ng Internet mua ngay, n�u tr!, giá s( t�ng cao. N�u g&p tr"c tr&c, xin liên l�c v�i 
�o h�u Thi�n Liên, 
Ngô Thúy Hoa qua s� 
i�n tho�i nêu trên s( 
��c h��ng d�n giúp 
* cho.  

��i �c Thích Viên T�nh chùa Tam B�o (Moss – Nauy, s� phone : + 47.69269765) và ��i �c Thích Viên 
Giác chùa �ôn H�u (Tromdheim – Nauy, s� phone + 47.99980566). Hai th�y hi�n 
ang kêu g�i ghi danh mua vé 
máy bay càng s�m càng t�t 
� 
��c giá vé r% h�n, kho�ng t� 100� 
�n 120� qua các hãng Norwegian, Finnair. 
��i ��c Thích Viên T�nh cho bi�t 
ã ghi danh 
��c 10 v� h
c viên r�i. ��i ��c Thích Viên Giác c#ng 
ã mua 

��c 5 vé �i Khóa h
c. Xin quý ph�t t�  Nauy hãy ti�p t"c liên l�c v� n�i 2 th�y.  

��i �c Thích Pháp Quang (�an M�ch, s� phone + 45.22759953) cho bi�t 
ã mua vé máy bay 
i d� Khóa 
Tu H�c Ph�n Lan k) này cho 15 v� t� Copenhagen 
�n Helsinki v�i giá 1.302 Krone �an M�ch (t�c kho	ng 
160�) qua các hãng SAS và Finnair. Th�y 
ang ti�p t"c ghi danh 
� mua ti�p. Quý v� nào ch�a, nên vào Internet 
ngay bây gi� tìm mua r% h�n. N�u g&p khó kh�n xin liên l�c v� Th��ng T
a Thích Giác Thanh, chùa Qu�ng 
H��ng (tel + 4586245744) hay ��i �c Pháp Quang (s� �i
n tho�i �ã ghi trên �ây) 
� 
��c giúp 
* cho.  

Ngoài ra, còn có m$t 
��ng th y b+ng phà 
i t� Stockholm, (Th�y �i�n) 
�n Turku (Ph�n Lan). Có 2 lo�i 
phà (�i chm 12 ti�ng, m�i ngày 2 chuy�n. Và 1 hãng �i nhanh : 8 ti�ng). Mu�n bi�t chi ti�t : gi� gi�c, giá c�, xin 
vào các trang m�ng sau 
ây :  

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

2. Hãng Vikingline (tel + 358.600401577 (Ph�n Lan), + 49.600401577 (t� ��c), + 46.600401577 (t� Th�y 
�i�n). Book on line : w.w.w vikingline.com. 

3. Hãng Finnlink (tel + 358.103434500 (Ph�n Lan), + 49.4511507442 (t� ��c), + 46.771340900 (t� Th�y 
�i�n). Book on line : www.finnlines.com. 

��i �c Thích T�nh Ph��c  chùa Ph�t Quang (Goteborg - Th�y �i�n) v�a r�i 
ã 
i d� L! Vía Quan Âm 
và phiên h�p b�u Ban T' ch�c 
�a ph��ng cho Khóa Tu H�c k) 25  Ph�n Lan. Th�y 
i xe bus t� chùa 
(Goteborg) 
�n b�n phà  Stockholm r�i t� 
ó lên phà 
i m$t 
êm sáng hôm sau 
�n b�n Turku, có ng��i 
ón v� 
chùa d� l! vía và tham gia bu'i h�p. Th�y cho bi�t 
i m$t mình (không có xe) giá vé phà cho cá nhân là 140 



krome Th�y �i�n. Trên tàu có nhi�u lo�i phòng cho m��n 
� ng  
êm : phòng cho 4 ng��i t� 50� tr lên. M$t 
chi�c xe nhà 4, 5 ch� cho 
�n 9 ch� ng�i giá qua phà t� 250 Krome Th�y �i�n (kho	ng 30�) tr lên. M$t xe bus 
có chi�u dài 14m (kho	ng 50 ch�) t� 60� tr lên. Tuy nhiên giá c� này thay 
'i tùy theo lo�i phà ban ngày, ban 

êm, mùa 
ông, mùa hè. Giá cho cá nhân, giá cho t�p th�. Giá mua tr��c hay mua t�i ch�. Xin m�i quý 
�o h�u 
rành r( vào các trang nhà c a t�ng hãng phà 
� bi�t các chi ti�t c" th� r�i quy�t 
�nh gi� ch� ngay bây gi� 
� kh,i 
ph�i x�p hàng ch� 
�i lâu vào mùa hè.  

“Bà con xa không b�ng láng gi	ng g
n” t"c ng� Vi�t Nam nói không sai. Láng gi�ng c a Ph�n Lan, không ai 
g�n h�n là 3 n��c  B	c Âu : Nauy, Th�y �i�n và �an M�ch. Cho nên ch� T�ng Ni và Ph�t T� Vi�t Nam  3 
x� này n�u h�p l�i “�i tham quan” Ph�n Lan m$t chuy�n c#ng th�y con s� t�ng lên 
áng k� r�i. �i�u ki�n thiên 
nhiên g�n g i, giá vé máy bay t��ng 
�i nh- có th� 
i tàu th y ng	m c�nh tr�i tr�ng mây n��c, 
i cá nhân hay 
i 
xe nhà 4,5 ch�... th�t là tuy�t v�i thu�n duyên, h�p tình h�p c�nh. Kính mong ch� T�ng Ni và bà con Ph�t t�  3 
n��c B	c Âu l�u tâm h� tr� cho Khóa Tu H�c 
�u tiên  Ph�n Lan. 

Xa m$t chút là ��c qu�c, m$t n��c luôn luôn gi�t gi�i v� s� 
ông. Mà th�c v�y, trong hi�n t�i, ng��i Vi�t 

�nh c� 
ông nh�t  Âu Châu, chính là  ��c. B�t c� công tác gì, n��c ��c c#ng x�p lên hàng 
�u. Nh�ng 
�n 
gi� này danh sách h�c viên ghi danh mua vé máy bay 
i Helsinki v�n còn “l� th� t� liu”, ch�a 
úng t�m c* c a 
m$t “��i gia”.  

Tuy nhiên,  vùng Tây B�c n��c �c, Dusseldorf, có 
�o h�u Di�u Khánh (tel : + 49.2166603208) t� khi có 
Khóa Tu H�c 22 t�i Neuss (2010) 
�n nay, n�m nào bà c#ng 
�ng ra kêu g�i ph�t t� 
i d� Khóa Tu H�c Ph�t 
Pháp Âu Châu. N�m nay 2013 
�o h�u v�a cho bi�t 
ã mua vé 
i Ph�n Lan cho 15 ng��i r�i và còn có th� ti�p 
t"c cho 10 ng��i n�a. Th�t là công 
�c vô l��ng. Vé c a 
�o h�u Di�u Khánh 
&t mua qua các hãng Finnair, 
SAS hay Lufthansa 
i t� Dusseldorf v�i giá ph�i ch�ng. V�y xin loan báo cho quý h�c viên  vùng này n�u ch�a 
mua, nên vào Internet 
&t ngay. Còn n�u g&p tr"c tr&c gì, có th� liên l�c qua s� phone c a 
�o h�u Di�u Khánh (�ã 
nêu trên) 
� 
��c h��ng d�n giúp 
* cho. . Munchen, vùng Tây Nam n��c �c, có 
�o h�u Th
 V  chùa Ph! 
B�o (tel + 49.17684338013 và + 49.8941874379) 
ã lo vé máy bay 
i Ph�n Lan cho 9 v� r�i và còn 
ang ti�p t"c 
kêu g�i thêm. Theo 
�o h�u cho bi�t : 
ó là hãng Air Berlin 
i t� Munchen 
�n Helsinki, giá không 
	t l	m, n�u 
mua s�m. V�y kính thông báo 
� bà con ta hãy vào Net, gõ c�a Air Berlin 
&t vé ngay. N�u c�n giúp 
* chi ti�t 
nào có th� liên l�c v�i 
�o h�u Th� V# qua các s� Phone nêu trên. L�i v�a có tin 
�o h�u Thi�n Giáo c#ng  vùng 
này ghi danh 3 v� tham d� Khóa Âu Châu k) 25. Xin hoan nghênh m$t phát n�a. 

. vùng Berlin, th  
ô n��c �c, có m$t 
�o h�u pháp danh Thi�n Gi�i (tel + 49.304364194) 
ã mua vé cho 
mình t� Bá Linh 
�n Ph�n Lan d� Khóa Tu H�c n�m nay. Mua xong, 
�o h�u gi mail v� chùa Khánh Anh cho 
bi�t giá vé kh� h�i t� Berlin 
i Helsinki c a Air Berlin là 127,38�. V�y xin báo ch� T�ng Ni và Ph�t t�  vùng Bá 
Linh nên vào Air Berlin (ho�c các hãng nào khác) 
&t ch� càng s�m càng t�t.  

. các vùng khác c a n��c ��c, ch�a cho th�y tin t�c nào s�t d%o. Kính mong ch� T�ng Ni và các Chi H$i lên 
ti�ng c' võ ghi danh 
&t vé 
� hàng Ph�t t� có d�p n��ng nh� s� h��ng d�n c a quý v�. Riêng v� vùng Frankfurt 
(trong k� th� Bát Quan Trai c�a Chi H�i Ascheffenburg 9,10/03/2013) có m$t vài 
�o h�u h,i th�m giá vé máy 
bay 
i t� Frankfurt/Main 
�n Helsinki ch� không ph�i 
i Ryanair t� Frankfurt/Haln cách xa c� 100km, lúc 
ó 
chúng tôi lúng túng ch�a tr� l�i 
��c, vì không bi�t ch	c. Sau này có th�y 
ã tìm trong Net cho bi�t nh� sau :  

�i t� Frankfurt/Main 25/7 �"n Helsinki và v	 4/8 b+ng hãng Finnair = giá 200� b+ng Air Berlin = giá 
203�. n�u 
i v� sau ch  nh�t 4/8, giá còn th�p h�n. V�y xin tr� l�i cho quý 
�o h�u 
ã nêu câu h,i trong ngày Th� 
Bát hôm 
ó. Và mong r+ng n�u có 
�o h�u nào trong vùng này phát tâm 
�ng ra mua vé và h��ng d�n cho các 

�o h�u khác thì th�t quý hóa vô cùng.  

Xa nh�t, có l( là n��c Anh n�m nào c#ng có m$t s� h�c viên “truy	n th�ng”. N�m nay th� nào ? Có v��t 
“b�c t��ng l�a” n'i không ? Hay còn “say mê chi�n th�ng” n�m v�a qua,  Khóa 24 t�i Birmingham ? Quý 
th�y Ph��c Hu� và Tâm Hi	n  chùa T# �àm cho bi�t ch�a th�y tin t�c 
$ng t�nh gì c�. Riêng vùng Luân �ôn, 

�o h�u M$ L� (tel + 44.2089491487), báo cáo r+ng v� quê �n t�t m�i sang nh�ng 
ã lo li�u mua vé xong cho 12 
v� �i khóa h
c Ph�n Lan n%m nay. Th�t 
áng hoan nghênh. Và danh sách c a 
�o h�u M/ L� s( còn kéo dài 
thêm n�a. Theo 
�o h�u cho bi�t ngoài hãng Ryanair còn có các hãng Norwegian, Finnair hay Lufthansa 
�u 
có 
��ng bay 
�n Helsinki v�i giá ph�i ch�ng. Mong quý 
�o h�u  Anh qu�c nói chung và Luân �ôn nói riêng, 
nên vào Net mua ngay. N�u có gì tr"c tr&c c�n giúp 
* xin liên l�c v�i 
�o h�u M/ L� qua s� 
i�n tho�i k� trên.  

Ch� T�ng Ni và Ph�t t� Vi�t Nam  các n��c Hòa Lan, B& hay Th�y S' 
�u có truy�n thông “nói ít làm 
nhi	u” m&c d�u 
�n gi� này v�n im h�i l&ng ti�ng nh�ng th�c t� bên trong âm th�m có nhi�u k� ho�ch c" th� l	m. 
Mong r+ng 
�n b�n tin s� 3 quý v� b�t mí cho bi�t chính xác con s� h�c viên tham d� 
� bà con v� tay reo m�ng. 
�&c bi�t có 2 
�o h�u Tr�n H�u L( và Nh�t H�ng thì h�i phá l�. Hai 
�o h�u này ít khi v	ng m&t trong các 
Khóa Tu H�c tr��c 
ây. Ông th��ng tham gia vào công tác tr� b�nh (châm c�u - di
n ch�n) cho các h�c viên m&c 
d�u n�m nay 
ã nhi�u tu'i và bà là m$t nhà v�n n� th��ng vi�t các bài t��ng thu�t v� sinh ho�t các Khóa Tu H�c. 
Hai ông bà gi mail v� chùa Khánh Anh cho bi�t 
ã l�y vé 
i t� Zurich 
�n Helsinki ngày 25/7 kh� h�i 350 



quan Th�y S' (t��ng ���ng 290�) th�t 
áng cho m$t tràng pháo tay chúc m�ng 2 v� h�c viên s�m nh�t c a Th"y 
S�. L�i m�i có tin 
�o h�u Di�u Ch�n (tel + 32.498518481),  B0 
ã lo vé máy bay cho 5 v� �i t# Bruxelles �"n 
Turku d� Khóa Tu H�c. Hoan nghênh ti�p theo. 

T� m$t n�i xa xuôi là n��c Áo, mà  t�n vùng Linz (t�c g�n n�i T� ch�c Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu 
k� 23-2011) 
�o h�u Di�u Hoa - Mayerhof Ng
c Liên (tel + 43.6767277413) v�a cho bi�t 
ã v�n 
$ng mua vé 
máy bay 
�n Helsinki d� Khóa Tu H�c k) 25 cho 8 v�. Th�t 
áng hò reo tán th�ng. V�y quý v� Ph�t t� nào  
vùng Linz (Áo) và ph" c�n mu�n 
i d� khóa 25 này  Ph�n Lan, có th� liên l�c v�i 
�o h�u Di�u Hoa 
� 
��c 
s	p x�p h��ng d�n cho.  

Cu�i cùng tr v� n��c Pháp, bao gi� c#ng có nhi�u v�n 
�. Nh�ng tr��c h�t xin nói ngay r+ng : vùng 
Marseille n�m nay d�n 
�u : 
ã mua vé 
i d� Khóa Tu H�c Ph�n Lan là 12 ng��i. Vùng Toulouse 
��c 3 ng��i 
r�i.  

Vùng Paris m�i ghi danh mua vé ch0 có m$t hai ng��i. V�y rõ ràng còn “ch�m ti�n” h�n các n�i khác. Cho 
nên nhân 
ây xin m�n phép “qu�ng cáo” m$t s� 
��ng bay c a hãng Finnair (Ph�n Lan) 
i 27/7 v� 4/8/2013 t� 
Charles �e Gaulle 
�n Turku, kh� h�i 256�, t� Charles �e Gaulle 
�n Helsinki, kh� h�i 220� hãng Norwegian 

i t� Orly 
�n Helsinki kh� h�i 211�. N�u v� sau ngày ch  nh�t 4/8/2013, giá vé còn th�p h�n. V�y xin loan báo 

� bà con vùng Paris “mua ngay k�o tr�”, vì tr! giá s( lên cao.  

T� Lyon 
i Helsinki qua hãng SAS 
i b+ng máy bay Lufthamsa (��i 1 l�n � ��c), giá kh� h�i 233�, hãng 
KLM c#ng có chuy�n bay t� Lyon 
�n Helsinki (��i 1 l�n � Amsterdam) giá kh� h�i 229�. N�u chuy�n v� sau 
ngày ch  nh�t 4/8/2013 còn r% h�n.  

T� Strasbourg 
�n Helsinki b+ng hãng Lufthamsa c a ��c 
i t� Frankfurt/Main. 

T� Strasbourg 
�n Frankfurt b+ng xe Bus (8h15 ��n 11h) máy bay t� Frankfurt 14h05 
�n Helsinki 17h30. 
N�u v� ngày 5/8/2013, giá vé kh� h�i là 248� (k� c	 xe bus) quý v� vào trang nhà c a Lufthansa 
� mua ngay. 
Còn n�u g&p tr"c tr&c có th� g�i 
�o h�u Qu�ng Nh�n - L)c Thành (tel : + 33.616902190) s( 
��c h��ng d�n 
giúp 
* cho.  

Tóm l�i ch� T�ng Ni và Ph�t t� h�c viên c# c#ng nh� m�i, 
�n gi� này, xin xúc ti�n càng s�m càng t�t vi�c 
ghi tên 
&t vé máy bay kh� h�i 
�n Ph�n Lan ho&c xu�ng phi tr��ng Turku hay Helsinki ho&c Tampere. Xu�ng 
phi tr��ng nào c#ng có ph��ng ti�n 
ón r��c, mi!n là cho bi�t tr��c tên tu'i, gi� gi�c, chuy�n bay và ngày gi� h� 
cánh (c�ng nh� c�t cánh cho chuy�n v�). Ban v�n chuy�n và ti�p 
ón t�i 
�a ph��ng s( s	p x�p lo li�u. Mu�n th� 
sau khi l�y vé xong r�i, xin quý v� g�i danh sách v	 chùa Khánh Anh, 
� t� 
ây s( thông báo 
�n Ban t' ch�c 

�a ph��ng s	p x�p ch��ng trình. M&t khác c#ng t# chùa Khánh Anh s* g+i �"n quý v� “Phi�u ghi danh l�p 
H� s�” vào khóa h�c n�m nay. Nhanh nh,t là g+i b-ng e-mail. Bi v�y quý v� c�n ghi rõ tên, 
�a ch0, 
i�n tho�i 
và e-mail (n�u có) 
� d! b� liên l�c. M$t di�u n�a, n"u không có vi�c gì c�n g,p, quý v� có th� �.t vé v	 sau 
ngày ch/ nh�t 4/8/2013 s* ���c giá máy bay th,p h�n. Ch�  l�i có th� t�i tr��ng h�c hay t�i chùa Liên Tâm, 
không có gì tr ng�i.  

V,n �	 Visa nh�p c�nh Ph�n Lan 

Ngoài nh�ng tr��ng h�p không c�n visa nh�p c�nh Ph�n Lan, nh� 
ã nói trong B�n tin Ng	n s� 1 ngày 
5/3/2013, nh�ng v� có th% xanh  Hoa K), nh�ng v� có th% t�m trú  m$t n��c khác ngoài Liên Hi�p Âu Châu 
(EU) hay các v� còn gi� h$ chi�u Vi�t Nam c�n ph�i xin Visa nh�p c�nh 
� d� Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu 
k) th� 25  Ph�n Lan. Xin liên l�c v� chùa Khánh Anh  Pháp hay chùa Liên Tâm  Ph�n Lan 
� xin m$t lá th� 
m�i �i d� Khóa Tu H
c trong th�i gian 25/7- 4/8/2013 t�i Turku - Ph�n Lan. Hi�n nay th� m�i (b�ng anh ng�) 

ã có r�i, n�u 
��c yêu c�u s( g�i 
�n quý v�, ho&c qua b�u 
i�n hay b+ng e-mail. Sau khi nh�n 
��c hãy 
i�n 
vào 
�y 
  chi ti�t, r�i 
em n�p t�i Tòa ��i S� c a Ph�n Lan  trong n��c mình 
ang c� ng" 
� xin Visa (du l�ch) 
nh�p c�nh 3 tháng vào Ph�n Lan. Và khi nào ���c ch,p thu�n cho Visa nh�p c�nh r�i xin báo cho chùa 
Khánh Anh bi"t 
� có thêm các h��ng d�n c�n thi�t ngõ h�u chánh th�c ghi danh vào Khóa Tu H�c k) 25. 
Nh�ng Ph�t t�  3 n��c vùng Baltique (Estonia, Latvia v à Lithuania), c#ng nh� Ba Lan, ngày nay 
ã n+m trong 
EU r�i thì không c�n ph�i có visa nh�p c�nh Ph�n Lan. Ch0 có Ph�t t� t� Nga 
�n ph�i có visa. Nh�ng nghe 
âu : 
không khó kh�n l	m. Ch0 c�n có m$t th� m�i là 
  lý do 
� xin Visa. 

M$t 
i�u xin chú ý, th�i gian không còn bao lâu n�a, ch� v� nào có ý 
�nh 
�n Ph�n Lan tham d� Khóa Tu H�c 
K) 25 này, xin tranh th  liên l�c càng nhanh càng t�t 
� gi�y t� kh,i tr! nãi.  

BAN T0 CH1C �2A PH34NG 

Vào cu�i tu�n 30 và 31/3/2013, H$i Ph�t t� Vi�t Nam t�i Ph�n Lan 
ã t' ch�c m$t sinh ho�t Ph�t s� tr�ng 
�i 
t�i chùa Liên Tâm (Turku) g�m 3 m"c tiêu : 

1. T! chc k� th
 Bát Quan trai ��u tiên t�i chùa Liên Tâm (Ph�n Lan) t� 11h tr�a th b�y 30 
�n 11h 
ch/ nh�t 31/3/2013. 



2. L( vía B� tát Quan Th" Âm 19/2 âm l�ch. 

3. B�u Ban T! chc ��a ph��ng cho Khóa Tu H
c Ph�t Pháp Âu Châu k� 25 t�i Ph�n Lan.  

Hòa Th��ng Thích Minh Tâm 
ã v� h��ng d�n tinh th�n cho các sinh ho�t Ph�t s� trong th�i gian này. Có 
kho�ng 60 v� ghi danh Th� Bát Quan Trai và ngày hôm sau nhi�u Ph�t t�  xa v� d� l! vía Quan Âm và bu'i 
chi�u h�p b�u Ban T' ch�c 
�a ph��ng Ph�n Lan. Sinh ho�t trong 2 ngày k% t�i ng��i 
i có kho�ng t� 150 
�n 
200 ng��i tham d�. Th�i ti�t còn r�t l�nh, nh�ng có n	ng 
�u mùa sáng chói. Tuy�t còn 
�ng l�i t�ng 
�ng tr	ng 
xóa trong khuôn viên chùa Liên Tâm có di�n tích 11.000m2.  

Bu'i h�p nghe thuy�t trình v� công tác c a Khóa Tu H�c hàng n�m nói chung và trách nhi�m c a Ban t' ch�c 

�a ph��ng nói riêng, g�m 3 khâu chánh y�u.  

1. Tr�n thi"t : trang hoàng trong khuôn viên Khóa Tu H�c, nh�t là Chánh 
i�n, các l�p h�c, phòng �n, 
phòng sinh ho�t c'ng vào...  

2. Trai so�n : lo li�u cung �ng các b�a �n cho t�t c� t� Ch� Tôn Tr�ng Lão, T�ng Ni cho 
�n các h�c viên 
nam n� (ít nh�t t� 500 ��n 800 trong th�i gian 10 ngày Khóa Tu H�c). 

3. V�n chuy�n, ti"p �ón : h�c viên 
�n b+ng máy bay, tàu th y t� n��c ngoài. �ón ti�p 
�a v� n�i Khóa Tu 
H�c c#ng nh� ti!n 
�a 
�n các phi tr��ng hay b�n c�ng, nhà ga... là c� m$t v�n 
� ph�c t�p, 
òi h,i nhi�u nhân 
s�, n�ng n', b&t thi�p, nh�n n�i m�i có th� 
em l�i thành công (rút kinh nghi
m t� các khóa tr��c �ây). 

Ngoài 3 khâu chính y�u, còn có thêm 3 cái m�c nh,, tuy c�n ít nhân s� nh�ng c#ng quan tr�ng không kém.  

1. Ti�u ban liên l�c v�i nhà tr��ng và chánh quy	n ��a ph��ng. 

2. Ti�u ban liên l�c v�i truy	n thông, báo chí, tivi.  

3. Ti�u ban y t" : s�n sóc s�c kh,e cho t�t c� h�c viên, nh�t là các v� l�n tu'i và vác tr% em.  

�ó là m$t gánh r�t n&ng cho Ban t' ch�c 
�a ph��ng 
òi h,i m$t l�c l��ng nhân s� hùng h�u, 
a n�ng, nh�n 
n�i. Và nh�t là ph�i có 
�o tâm kiên c�, tinh th�n ph"c v" tha nhân, t�o d�ng công 
�c 
� tu t�p b�n thân và trang 
nghiêm Giáo H$i. ���c nh� v�y Khóa Tu H�c m�i 
�t 
��c m"c 
ích c�u cánh, x�ng 
áng v�i công s�c hy sinh 
c a Ch� Tôn ��c T�ng Ni và bà con Ph�t t� xa g�n.  

Sau m$t h�i th�o lu�n sôi n'i, cu�i cùng c#ng 
i 
�n ch� b�u ra m$t Ban T' ch�c 
�a ph��ng g�m các b$ ph�n 
chính y�u nh� sau : 

- Tr��ng Ban T! chc ��a ph��ng : ��i ��c Thích H�nh B�o. 

- Phó Ban �.c trách Ngo�i V� : ��o h�u Ari Vuokko (ng��i Ph�n Lan) (tel + 358.449512323). 

- Phó Ban �.c trách N)i V� : ��o h�u Ph��ng M�n (tel + 358.404117563). 

- Ban Th� Ký : ��o h�u Nguy�n Xuân Minh (tel + 358.451218548), Huy	n Linh C� (tel + 358.409653312). 

- Ban Th/ Qu5 : ��o h�u Nguy�n Ng�c Nga PaKarinen (tel + 358 405 032 847), Tr
n th� C�m Xuân (tel + 
358.453133957). 

- Ban Tr�n Thi"t : ��i ��c Thích H�nh B�o (tel + 358.458826110), Nguy�n v�n Hi	n (tel + 
358.465925729) và m$t s� 
�o h�u khác. 

- Ban Trai So�n : ��o h�u ��ng Hoa - Ph�m th� Kim Oanh (tel + 358.445780167), Nguy�n th� Thanh Xuân 
(tel + 358.44 656677) và m$t s� 
�o h�u khác. 

- Ban V�n Chuy�n, ti"p �ón, liên l�c : Tr��ng Ban : ��o h�u Thi�n H  - Tr
n v�n Hát (tel + 
358.443530097). 

* Helsinki : ��o h�u Hu�nh Minh D
u (tel + 358.443334800). 

* Vantaa : ��o h�u V! th� M	m (tel + 358.405721070). 

* Tampere : ��o h�u Ph��ng Linh (tel + 358.504446547). 

* Turku : ��o h�u Tr
n v�n My, Tr
n Quang Tr�ng (tel + 358.415493722). 

* Porvoo : ��o h�u Nguy�n Ng�c Nga PaKarinen (tel + 358.405032847). 

* Kokola : ��o h�u Lâm th� Xuân Trang (tel + 358.4055614529). 

* Oulu : ��o h�u Nguy�n Thanh Tâm (tel + 358.413100555). 

* Narpes : ��o h�u Nguy�n H�ng (tel + 358.503765834). 



- Ban Y T" : ��o h�u B�ch th� H��ng (tel + 358.443629700), Di�u Trí - �inh th� Hu� (tel + 
358.503743978). 

- Liên l�c v�i Nhà Tr��ng và Chánh Quy	n : ��o h�u Nguy�n Xuân Minh (tel + 358.451218548). 

- Liên l�c Truy	n thông, Báo chí : ��o h�u Ari VuoKKo (tel + 358.449512323). 

Và nhi�u Ban khác n�a ph" trách v� K/ thu�t, âm thanh, ánh sáng, nhi�p �nh, quay phim, du ngo�n… 

M$t công tác 
&c bi�t n�a không th� không nói 
�n : 
ó là nhà b�p. Nhà b�p k) này không ph�i c a nhà tr��ng 
mà là t� mình lo li�u. Có ngh�a là nhà tr��ng cho phép Ban T' ch�c d�ng m$t l�u l�n r�i ki�n thi�t thành m$t dàn 
b�p “chuyên nghi�p” v�i t�t c� các b$ ph�n c�n thi�t : h� th�ng phòng l�nh (cho rau c	i…) h� th�ng n��c dùng, 
n��c th�i… T�t c� do mình t� ch�… 
� s� d"ng. �ó là m$t công trình khá n&ng mà m$t s� trong 25 Khóa Tu H�c 
v�a qua c#ng 
ã gánh ch�u (nh� Khóa 16 � Ý 2004, Khóa 22 � Neuss (��c) 2010)… 

S� l��c nh� v�y c#ng 
  th�y r+ng : Không ph�i là m$t công tác nh- nhàng, tho�i mái mà 
òi h,i r�t nhi�u 
nhân s�, chia ra nhi�u ban, làm vi�c t�n l�c t�n tình v�i t�t c� tinh th�n trách nhi�m. M&c d�u trong Khóa Tu H�c 
có c� ra m$t s� Ban công tác h+ng ngày nh� Hành ���ng, Trai So�n, V� Sinh… nh�ng ch0 là ph" giúp t�ng ngày, 
t�ng b�a… Còn trách nhi�m, lo li�u xuyên su�t v�n là Ban T' Ch�c 
�a ph��ng. C�u nguy�n sao cho n�m nay 
Ban T' Ch�c 
�a ph��ng n�ng n', hòa h�p và tích c�c, nh�t là các ban Ti�p �ón, Trai So�n 
��c nhi�u bà con 

�n t� ph��ng xa, sau khi v� không bao gi� quên 
��c tinh th�n ph"c v", c�m tình hi�u khách c a Ph�t t� 
�a 
ph��ng Ph�n Lan. �ó m�i là m$t 
i�m son l�n không bao gi� phai. 

Ch��ng Trình Tu H
c Khóa 25 có gì m�i l� ? 

Có ng��i h,i r+ng Khóa Tu H�c 25 k) này có gì m�i l� ? Xin tr� l�i : c#ng có cái quen mà c#ng có cái l�. Cái 
quen là lâu nay th� nào, n�m nay c#ng nh� v�y. C#ng có l! Khai gi�ng, l! B� gi�ng. Tr��c l! B� gi�ng có m$t 
ngày Ni�m Ph�t, có m$t k) thi “t�t nghi�p”. Gi�a khóa, có h$i ngh� th��ng niên c a Giáo H$i Âu Châu. Sau l! b� 
gi�ng có m$t 
êm v�n ngh� chia tay. Ngày ch  nh�t sau cùng là ngày 
i du ngo�n c a toàn th� h�c viên (k� c	 m�t 
s� quý Th�y, Cô). Trong khuôn viên Khóa Tu H�c Âu Châu, n�m nào c#ng có m$t k) “tr�i” c a Ban H��ng D�n 
Gia �ình Ph�t T� Vi�t Nam t�i Âu Châu. 

�ó là nh�ng sinh ho�t quen thu$c h+ng n�m. Nh�ng n�m nay K5 ni�m 50 n%m ngày B� Tát Qu�ng �c v� 
pháp thiêu thân cu n�n cho Ph�t Giáo Vi�t Nam (ngày 11/06/1963 t�i Sài Gòn). Do 
ó, trong Khóa h�c th� 
nào c#ng có m$t l( T��ng ni�m v	 công �c cao c� c/a Ngài và Ch� Thánh T+ ��o Vi�t Nam trong Pháp 
n�n 1963. 

Ch��ng trình h�c n�m nay c#ng có ph�n thay 
'i b' sung cho thích h�p v�i hoàn c�nh hi�n t�i. Th� nh�t là l�p 
tr%. N�m nay quý Th�y Cô có 
� ngh� cách chia l�p cho d! nh� : C,p 1 hoàn toàn cho l�p tr%. C,p 2 cho ng��i 
l�n (m�i �i d  ��u tiên hay còn g�i là Pht Pháp ph� thông). C,p 3 cho ng��i l�n (�ã �i d  nhi�u Khóa, t�m g�i 
là Pht Pháp chuyên khoa). Còn l�i là C,p 4 dành riêng cho Tu s0 : Ch� v� T�ng Ni. Thay vì tr��c 
ây ch0 có 3 
c�p, bây gi� là 4 c�p. Xin t�t c� h�c viên l�u ý cho, nh�t là khi 
i�n vào “Phi�u ghi danh l�p H� S�”, nh� là c�p 
h�c c a mình n�m nay 
ã có s� thay 
'i, nh� trên 
ã nói. 

Tr l�i C,p 1 cho gi�i tr6. C�p này s( chia ra nhi�u trình 
$ (a, b, c…) Nh�ng t�t c� 
�u 
��c gi�ng d�y b+ng 
hai ngôn ng� Vi�t và Anh. L�p tr% l�n lên  n��c ngoài h�u h�t “y�u” ti�ng Vi�t, nh�ng 
�u h�c ti�ng Anh làm 
ngo�i ng� chính. Bi v�y m$t ê-kíp giáo th� tr% (nhi�u Th�y, Cô �ã có h�c qua các tr��ng � ngo�i qu�c) s( 
h��ng d�n các em b+ng hai th� ti�ng. Vi�t và Anh 
� b' túc cho nhau. Em nào “y�u” ti�ng Vi�t, s( nghe ti�ng 
Anh rõ ngh�a thêm. Em nào “y�u” ti�ng Anh nh� có nghe gi�ng ti�ng Vi�t mà b' túc ch� còn thi�u sót. 

Bi l( 
ó, nhân 
ây c#ng xin các 
�o h�u ph" huynh khuy�n khích các con em c a mình 
�ng e ng�i hãy m�nh 
d�n ghi danh vào C�p 1 có r�t nhi�u l�i ích thi�t th�c v� v�n hóa và 
�o 
�c cho các cháu. Kinh nghi�m các n�m 
v�a qua  Áo và  Anh qu�c cho th�y nhi�u k�t qu� c" th�. M&t khác c#ng xin ê-kíp giáo th� tr% c a các khóa v�a 
qua rút t0a kinh nghi�m l�p giáo án th�c t� h�n, c�p nh�t h�n cho gi�i tr% ngày nay c#ng nh� tuy�n th0nh thêm 
nhi�u giáo th� tr% 
a n�ng, ho�t bát và d� nhiên không 
i quá xa ra ngoài ph�m vi 
�o 
�c nhà Ph�t. 

C,p 2 cho ng��i l�n h
c v	 Ph�t Pháp ph! thông v�i các 
�o lý c�n b�n nh� Nhân Qu�, Luân H�i, Tam 
Quy, Ng# Gi�i, 1n Chay, Ni�m Ph�t, th� cúng Ông Bà, C�u Siêu cha m-, th� Ph�t cúng Ph�t…v…v… Ng��i 
Vi�t Nam h�u h�t 
�u có tín ng�*ng Ph�t giáo, nh�ng r�t ít ng��i hi�u rõ ý ngh�a giáo lý c�n b�n c a nhà Ph�t. 
�ó là m$t tr ng�i l�n 
� h��ng d�n d�y d� con cái sinh ra  n��c ngoài mà mu�n gi� gìn 
�o lý c a T' tiên ông 
bà. M&t khác c#ng là m$t tr ng�i 
áng k� khi s�ng v�i b�n bè ngo�i qu�c và h� mu�n bi�t s� qua th� nào là ý 
ngh�a c a 
�o Ph�t Vi�t Nam. L�p này do nhi�u v� gi�ng s�  Âu Châu c#ng nh� ch� T�ng Khách 
��c cung 
th0nh 
�n t� các châu l"c khác s( gi�ng cho chúng ta nh�ng 
�o lý c�n b�n và kinh nghi�m s�ng 
�o  các n��c 
ph��ng xa nh� M/ châu hay Úc châu… 



Mong t�t c� Ph�t t� 
�ng e ng�i, vì ngh� r+ng ch�a t�ng sinh ho�t v�i Giáo H$i v�i các Khóa Tu H�c nên 
không dám b��c vào, không dám ghi danh, c� nh� là ng��i “khách l�” 
�ng bên ngoài nên không bao gi� am 
t��ng 
��c giáo lý c�n b�n c a 
�o Ph�t mà ngày nay 
ã ph' bi�n kh	p m�i n�i trên th� gi�i. Bi v�y, Khóa Tu 
H�c Ph�t Pháp K) này  Ph�n Lan là m$t c� h$i t�t, xin m�i t�t c� 
�n ghi danh nh�p h�c vào C�p 2, l�p Ph�t 
Pháp Ph' thông. 

L�p h
c c,p 3 dành cho ng��i l�n, nh�ng ng��i 
ã tr�i qua nhi�u khóa tr��c 
ây. Bây gi� có th� 
i vào 
“chuyên �	” 
� hi�u bi�t sâu h�n và th�c hành nghiêm túc h�n. Nh� pháp môn Duy Th�c h�c, T�nh �$ Tông, 
Thi�n c�n b�n nh�t là B� Tát H�nh mà h�u h�t các h�c viên 
ã th� B� Tát gi�i nh�ng ch�a hi�u nhi�u v� B� Tát 
H�nh. Nói m$t cách khác, gi�i B� tát là m$t gi�i dung thông c� xu�t gia l�n t�i gia, 
�u không n&ng v� “ch" trì” 
mà chính là “tác trì”, chính hành 
$ng m�i là gi� gi�i. Mà hành 
$ng nh� th� nào ? Trong ph�m vi nào ? Trên 
n�n t�ng nào ? �ó là 
i�u c�n ph�i h�c, h�c th�t k/. 

N�m nay 
&c bi�t có Hòa Th��ng Thích �'ng Tuyên, m$t v� “Lu�t S�” c a Giáo H$i Hoa K) s( 
�n v�i 
chúng ta trong Khóa Tu H�c k) này. Ngài s( h��ng d�n chuyên 
� gi�i B� Tát và “B� Tát H�nh”. Tr��c 
ây  
khóa th� 21, Ngài 
ã có 
�n m$t n�m v�i chúng ta. R�i v	ng bóng m�y n�m. Bây gi� 
�n khóa 25 t�i Ph�n Lan, 
Hòa Th��ng Thích �'ng Tuyên h�a s( tr l�i và chuyên v� gi�i B� tát. Hòa Th��ng Thích Nh� �i�n, có l( s( 
chuyên v� Tinh �$ Tông, Hòa Th��ng Thích Nguyên Siêu t� Hoa K) 
�n s( chuyên v� các 
� tài th�c t� trong 

�i s�ng c a ng��i Ph�t t� hi�n 
�i. �&c bi�t n�m nay còn có Hòa Th��ng Thích Qu�ng Ba 
�n t� Úc Châu. Ngài 
r�t 
a n�ng trong m�i lãnh v�c. Ch	c ch	n Th�y s( 
em l�i cho bà con h�c viên nhi�u 
� tài b�t ng�, h�p d�n. 
Riêng v� ��i Lão Hòa Th��ng Thích Th	ng Hoan, Ngài h��ng d�n v� Duy Th�c H�c su�t bao nhiêu k) trong các 
Khóa Tu H�c Âu Châu. N�m nay, n�u Ngài 
�n Khóa 25 ch	c c#ng không ngoài Duy Th�c nh�ng 
ào sâu h�n. 
Ch0 lo m$t 
i�u là s�c kh,e c a Hòa Th��ng, 
$ này có ph�n sút gi�m 
áng lo ng�i, nh�t là 
i xa. N�u n�m nay 
Ngài 
�n v�i chúng ta  Khóa Âu Châu k) 25 này thì qu� là m$t 
�i nhân duyên thù th	ng cho Khóa Tu H�c. Và 
Ngài s( 
��c cung th0nh ch�ng minh “ban phép lành” n�m ba phút ch� không dám 
� Ngài n	m micro 
�ng trên 
b"c gi�ng say s�a su�t hai ti�ng 
�ng h� nh� các k) tr��c. 

Tóm l�i, 
�n gi� này, có t�t c� b�n v� T�ng Khách 
&c bi�t 
�n t� ph��ng xa. Ch�a bi�t t� 
ây 
�n gi� khai 
gi�ng, có thêm ngôi sao nào n�a xu�t hiên trên b�u tr�i Ph�n Lan không ? Chúng ta hãy c�u nguy�n và ch� xem. 

V	 c,p 4 dành cho l�p T%ng Ni n�m nay c#ng có m$t tý thay 
'i. Rút kinh nghi�m trong k) Ki�t �ông v�a 
qua  Th"y S�, quý Th�y, Cô có 
� ngh� thêm, trong Khóa Tu H�c m��i ngày mùa hè n�m nay, nên 
'i thành 
Khóa Tu Ki�t H� m��i ngày cho T�ng Ni. Ngh�a là trong Khóa Tu H�c mùa hè m��i ngày, Ch� T�ng Ni t' ch�c 
theo nghi th�c Khóa An C� mùa h� v�i các m"c Tác pháp, Ki�t gi�i, B� tát, T� t�… nh� k) Ki�t �ông. D� nhiên 
v� ph�n t"ng ni�m 
�u luôn có Ph�t t� h�c viên tham d�. 

�ó là 
�i c��ng v� n$i dung Khóa Tu H�c k) th� 25 t�i Ph�n Lan. Ngoài ra, còn có m$t “��i H�c” n'i ti�ng 
x�a nay, mà n�m nào c#ng có. �ó là “��i H�c Oanh V!” cho con em còn nh, c a các “h�c viên” cha m- 
em 
theo, không bi�t b, chúng vào 
âu trong gi� tu h�c, thì có tr��ng ��i H�c này s2n sàng ti�p 
ón d�y d� h��ng 
d�n cho �n, d�y múa… T�t c� 
�u do các Huynh Tr�ng Gia �ình Ph�t T� 
�m trách và Ban H��ng D�n Gia 
�ình Ph�t T� Vi�t Nam t�i Âu Châu 
i�u 
$ng. Và n�m nào c#ng 
��c các ph" huynh c a các em h�t s�c cám �n 
và ca ng�i. N�m nay m$t l�n n�a, ��i H�c Oanh V# c#ng s( khai gi�ng trong khuôn viên c a Khóa Tu H�c Ph�t 
Pháp Âu Châu k) th� 25 t�i Turku Ph�n Lan. 

K�t thúc B�n tin Ng	n s� 2 này, 
i�u c�t y�u xin Ch� T�ng Ni và Ph�t t� xa g�n, nên mua vé máy bay hay tàu 
th y ngay bây gi� 
� 
��c giá c� nh- h�n chút xíu. Sau 
ó xin quý v� liên l�c v� chùa Khánh Anh cho bi�t chuy�n 
bay 
� vào danh sách 
ón ti�p k�p th�i, 
úng lúc. Sau cùng khi nh�n “Phi�u ghi danh l�p H� s�” t� chùa Khánh 
Anh qúy v� hãy 
i�n vào 
�y 
  n�p cho V�n Phòng Ban �i�u Hành Khóa Tu H�c 
� bi�t rõ con s� h�c viên t�ng 
l�p, ngõ h�u d! s	p x�p cho m�i sinh ho�t t�i Khóa Tu H�c. 

Kính chúc Ch� Tôn ��c ph��c trí nh� nghiêm, toàn th� nam n� h�c viên Tâm B� �� b�n ch	c, chí Tu H�c 
v�ng b�n, cùng kh	p pháp gi�i chúng sanh 
�u tr�n thành Ph�t 
�o. H-n B�n tin Ng�n s� 3 trong tháng 5/2013 
v�i s' l��ng h�c viên chính xác c a t�ng 
�a ph��ng. 

Bagneux, ngày 12/04/2013 
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