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Bҧn tin Ngҳn sӕ 3 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,
Nhѭ ÿã hӭa, qua mùa Phұt Ĉҧn năm nay (2557). Bҧn tin ngҳn sӕ 3 vӅ Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu
tҥi Phҫn Lan sӁ ÿӃn tay quý vӏ. Nhѭng trѭӟc hӃt cǊng nên nhҳc lҥi mӝt chút vӅ không khí bi hùng phҩn khӣi
trong mùa Phұt Ĉҧn năm nay ӣ khҳp nѫi tҥi hҧi ngoҥi. Lҫn ÿҫu tiên tҥi Nam Cali - Hoa KǤ Ĉҥi LӉ Phұt Ĉҧn
(2557) ÿѭӧc tә chӭc vӟi 22 chiӃc xe hoa trang hoàng rӵc rӥ nhҳc lҥi lӏch sӱ Ĉӭc Phұt Thích Ca giáng trҫn
2637 năm vӅ trѭӟc tҥi vѭӡn Lâm TǤ Ni cӫa nѭӟc Ҩn Ĉӝ ngày xѭa (nay thu͡c v͉ xͱ Népal). Ĉoàn xe hoa
ÿѭӧc diӉn hành qua các khu phӕ có ÿông ngѭӡi ViӋt ÿӏnh cѭ ÿѭӧc mӋnh danh là Little Sài gòn thuӝc tiӇu
bang California - Hoa KǤ. Ĉӗng thӡi năm nay cǊng là kӹ niӋm 50 năm ngày vӏ pháp thiêu thân cӫa Bӗ
Tát Thích Quҧng Ĉӭc tҥi Sài Gòn ngày 11/06/1963. Cho nên trong khuôn viên LӉ Hӝi Phұt Ĉҧn 2013,
nhiӅu nѫi ÿã triӇn lãm, hình ҧnh, báo chí, tài liӋu cӫa Bӗ Tát Thích Quҧng Ĉӭc cǊng nhѭ chѭ Thánh Tӱ
Ĉҥo trong Pháp nҥn 1963. NӃu không có sӵ hy sinh cao cҧ cӫa quý Ngài lúc ÿó thì chҳc chҳn ngày nay
Phұt Giáo ViӋt Nam sӁ không còn ÿѭӧc mӝt bӝ mһt uy nghi, bi trí giӳ vӳng hѭӟng ÿi theo lӏch sӱ 20
thӃ kӹ dӵng nѭӟc giӳ nѭӟc cӫa dân tӝc ViӋt.
Mһc dҫu mùa Phұt Ĉҧn 2557 vүn còn tiӃp diӉn nhiӅu nѫi tҥi hҧi ngoҥi. Bӣi mӝt lӁ dӉ hiӇu ӣ ngoài này
không có nhiӅu chѭ Tôn Trѭӣng Lão, nên mӛi mùa Phұt Ĉҧn hay Vu Lan, các Ngài phҧi chia thӡi gian ÿi
nhiӅu nѫi ÿӇ chӭng minh Ĉҥi LӉ, ÿӗng thӡi cǊng là có dӏp thăm viӃng Phұt tӱ, quan sát Phұt sӵ tҥi các ÿӏa
phѭѫng xa xôi. Chính vì thӃ mà mӝt Ĉҥi LӉ có khi kéo dài ÿӃn năm sáu "cu͙i tu̯n" tӭc tӯ mӝt tháng ÿӃn
mӝt tháng rѭӥi mӟi chҩm dӭt.
Kính bҥch Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni
Kính thѭa Quý vӏ,
Trӣ lҥi Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu kǤ 25 cӫa chúng ta, phҧi nói trong thӡi gian qua, mһc dҫu bұn
rӝn cho ngày Phұt Ĉҧn, quý Thҫy, quý Cô, chѭ ÿҥo hӳu vүn luôn luôn kêu gӑi vұn ÿӝng ÿӫ cách : nào ghi
danh ÿi hӑc, nào kêu gӑi "m͟i ng˱ͥi m͡t bao g̩o" ÿôi khi 5 bao, 10 bao… nào là ÿi máy bay, nào là rǊ
nhau ÿi xe nhà ÿӇ có dӏp thѭӣng thӭc khung cҧnh thiên nhiên, nào là ÿi trѭӟc mҩy ngày, hay ӣ lҥi sau mӝt
hai ngày ÿӇ hѭӣng ÿѭӧc giá máy bay nhҽ hѫn v.v…Có nѫi ÿӃn giӡ này vүn còn êm ru, nhѭ không hay biӃt gì
hӃt. Nhѭng ÿa sӕ, chúng tôi ÿӃn tұn nѫi nghe thҩy hӃt sӭc cҧm ÿӝng. Mӑi ngѭӡi ÿӅu tұn tâm vұn ÿӝng kêu
gӑi.
NhiӅu bà con lo rҵng năm nay ÿi xa, lҥi máy bay giá cao, sӧ nhiӅu ngѭӡi e ngҥi không ÿӫ sӭc. NӃu con sӕ
hӑc viên sөt giҧm, ÿѭa ÿӃn Khóa Tu Hӑc không thành công nhѭ các năm vӅ trѭӟc thì buӗn lҳm. Nên phҧi tұn
tâm tұn lӵc, cҫu Phұt gia hӝ, cҫu Long Thiên Thánh Chúng phò trì. Có nhiӅu vӏ ÿã ӭng trѭӟc cho bҥn bè
mѭӧn mua vé máy bay, sӧ mua trӉ giá tăng cao. Thұt không còn gì quý hóa cho bҵng. Nhѭng, nhѭ lӡi Phұt
dҥy, trong thuұn có nghӏch, trong nghӏch có thuұn. Có ngѭӡi vұn ÿӝng, kêu gӑi thì cǊng có ngѭӡi chӕng
ÿӕi, cҧn trӣ, mһc dҫu chӍ là chuyӋn tu hӑc Phұt Pháp và ÿã tiӃp diӉn ÿӅu ÿһn 25 năm rӗi. Nhѭng bao giӡ
cǊng có ÿӕi nghӏch. Âu ÿó cǊng là chuyӋn bình thѭӡng. Quan trӑng chính ӣ chӛ tҥo nhân mà không nên lo
nhiӅu ÿӃn hұu quҧ. Ĉҥo lý nhân quҧ bao giӡ cǊng sòng phҷng, suӕt cҧ ba ÿӡi. HiӇu ÿѭӧc nhѭ vұy thì bên lӅ
nhӳng lo lҳng, phân vân, nên lҩy quyӃt tâm mà bҳt tay vào viӋc ngay vӟi tҩt cҧ tҩm lòng hy sinh vì Phұt
Pháp, xây dӵng cho thӃ hӋ tѭѫng lai...
Ĉi vào thӵc tӃ, gҫn nhҩt là ba nѭӟc bҳc Âu : Nauy, Thөy ĈiӇn và Ĉan Mҥch, bà con láng giӅng cӫa xӭ
Phҫn Lan. Hai thҫy Thích Viên Giác, Thích Viên Tӏnh và mӝt vài Phұt tӱ hӃt sӭc vұn ÿӝng kêu gӑi. Nghe

ÿâu thҫy Viên Giác than thӣ ít quá chӍ mӟi kêu ÿѭӧc khoҧng bҧy tám hӑc viên. Cӕ lҳm cho ÿӫ chөc là nhiӅu.
Thҫy Viên Tӏnh cǊng than năm nay bұn rӝn sӱa chùa cho rӝng hѫn nên bұn bӏu nhiӅu. Tuy vүn kêu gӑi,
ngoài sӕ chӫ lӵc, còn có thӇ kêu thêm trên sӕ 20 mӟi chӏu thua. Ngoài ra, còn mӝt sӕ lҿ tҿ ÿi riêng không
nҵm vào danh sách nào. Tóm lҥi, Nauy khoҧng 30 hӑc viên là tӕi thiӇu. Cҧ hai Thҫy nghe nói con sӕ này ÿӅu
không hài lòng mà muӕn hѫn nӳa kia. A Di Ĉà Phұt, cҫu mong lҳm. Chҷng lӁ Nauy mà thua Thөy ĈiӇn
sao ?
VӅ xӭ Thөy ĈiӇn, vӯa rӗi, Thѭӧng Tӑa Thích Tâm HuӋ có vӅ Lyon (Pháp) dӵ lӉ Phұt Ĉҧn. Gһp mһt
Thҫy nói ngay : Malmo cӫa thҫy ÿã có 20 hӑc viên rӗi. Có ngѭӡi ÿӭng bên cҥnh thѭa trong bҧn tin sӕ 2, ÿҥo
hӳu ThiӋn Liên - Ngô Thúy Hoa báo cáo ÿã mua vé máy bay cho 13 vӏ rôi. Bây giӡ con sӕ ÿó lên ÿӃn 20 là
chuyӋn ÿáng hoan nghênh. Nhѭng chѭa vѭӧt qua ÿѭӧc con sӕ cӫa chùa Phұt Quang – Goteborg ÿѭa ra. Ĉҥi
Ĉӭc Thích Tӏnh Phѭӟc vӯa cho biӃt thҫy sӁ cӕ gҳng vұn ÿӝng ÿi nhiӅu xe nhà. Cho nên cҧ Phұt Quang Goteborg lүn Phә ChiӃu - Stockholm sӁ có con sӕ là 30. Thѭӧng Tӑa Tâm HuӋ buӝt miӋng "dͷ v̵y à !"
Sӵ thұt sӁ ra sao ? Phұt Quang, Trúc Lâm, ai sӁ bóp còi qua mһt ÿây ? Nhѭng dҫu gì chăng nӳa, cò kè bӟt
mӝt thêm hai, thì Thөy ĈiӇn cǊng có tӯ 40 ÿӃn 50 hӑc viên. Xin hoan nghênh Thѭӧng Tӑa Tâm HuӋ mӝt
phát. Tuy thҫy mӟi dӡi chùa vӅ ÿӏa ÿiӇm mӟi, chѭa có ÿiӋn cǊng chѭa có nѭӟc ÿѭa vào chùa, sinh hoҥt rҩt là
lúng túng khó khăn. Tuy vұy thҫy vүn không quên khóa Tu Hӑc Âu Châu kǤ này. Do ÿó phҧi tán thán thҫy
hӃt mình mӟi phҧi.
Bѭӟc qua xӭ Ĉan Mҥch cӫa Thѭӧng Tӑa Thích Giác Thanh. Có Ĉҥi Ĉӭc Thích Pháp Quang phө tá. Theo
bҧn tin sӕ 2, thҫy Pháp Quang cho biӃt ÿã mua vé máy bay cho 15 vӏ rӗi. Giӡ này có bә sung thêm nhiӅu vӏ
nӳa ÿi tӯ các chi hӝi cǊng nhѭ nhiӅu ÿӏa phѭѫng khác. Coi nhѭ gҫn 30 vӏ. Ngoài ra, còn mӝt sӕ linh tinh, lҿ
tҿ, không nҵm vào danh sách này. Hy vӑng tӯ ÿây ÿӃn ngày khai giҧng con sӕ sӁ tăng lên nhiӅu hѫn. Quý vӏ
Phұt tӱ ӣ Ĉan Mҥch tӯ các chi hӝi hay ӣ các ÿӏa phѭѫng xa, xin liên lҥc gҩp vӅ Thѭӧng Tӑa Giác Thanh hay
Ĉҥi Ĉӭc Pháp Quang ÿӇ ghi tên vào phái ÿoàn.
Tóm lҥi, ba xӭ Bҳc Âu, tәng kӃt sѫ khӣi, có thӇ tӯ 100 ÿӃn 120 vӏ hӑc viên. Con sӕ này, so vӟi mӑi năm
vӅ trѭӟc, ÿã là con sӕ "khá" rӗi. Nhѭng nӃu ÿóng vai "bà con láng gi͉ng g̯n" thì còn hѫi "nh́" ! Phҧi
150 trӣ lên mӟi ÿúng tҫm cӥ.
Vұy xin kêu gӑi quý thҫy quý cô và bà con Phұt tӱ hӑc viên trong ba nѭӟc bҳc Âu nên "b˱ͣc thêm m͡t
b˱ͣc" nӳa, nhҩt là vұn ÿӝng giӟi trҿ làm mӝt chuyӃn "m̩o hi͋m phiêu l˱u" bҵng xe cá nhân. Và nhѭ thӃ,
con sӕ sӁ vѭӧt ra ngoài dӵ tính mӝt cách bҩt ngӡ !
Bѭӟc sang xӭ Hòa Lan, ÿӃn giӡ này vүn còn sѭѫng mù lan tӓa, vҥn vұt ngӫ yên ? Nhѭng không, ngó vұy
mà không phҧi vұy ÿâu. Bên trong sôi sөc, năng ÿӝng lҳm. Bҵng chӭng LӉ Phұt Ĉҧn vӯa rӗi (02/06/2013)
Phұt tӱ vӅ chùa Vҥn Hҥnh tham dӵ hѫn cҧ ngàn ngѭӡi. Xe cӝ không còn chӛ ÿұu, ngѭӡi ngѭӡi san sát nhau.
Thӵc phҭm hӃt sҥch tӯ sӟm. Ĉã thӃ, lҥi thêm tin tӭc phҩn khӣi vӅ công trình xây cҩt ngôi chùa Vҥn Hҥnh
(quen g͕i là chùa 12) mӟi ÿây mà ÿã lên tҫng 2 rӗi. Chҷng bao lâu nӳa sӁ làm lӉ khánh thành trong năm tӟi.
ThӃ thì ÿâu phҧi ngӫ yên !
ChӍ vì "say men chi͇n th̷ng" nên tҥm quên vұn ÿӝng ghi danh ÿi Khóa Tu Hӑc Âu Châu thôi. ThiӃt tha
xin thӍnh cҫu nhӏ vӏ Thѭӧng Tӑa và chѭ Phұt tӱ chӫ lӵc cho lên danh sách hӑc viên năm nay mӝt sӕ khҧ dƭ
"d͍ coi", không cҫn nhiӅu. Chӯng 30 cǊng ÿã là "an ͯi" lҳm rӗi. Mong lҳm thay !
Tin giӡ chót, Thѭӧng Tӑa Thông Trí cho biӃt ÿã mua vé ÿi dӵ Khóa Âu Châu ӣ Phҫn Lan ÿѭӧc 10 vӏ rӗi.
Và tӯ ÿây trӣ ÿi chҳc sӁ tăng lên theo cҩp sӕ nhân. Cho ÿӃn ngày khai giҧng thì không còn thҩy có gì cách
biӋt nӳa, hy vӑng là nhѭ vұy.
Sang thăm nѭӟc BӍ, gһp ÿҥo hӳu DiӋu Chѫn, ngѭӡi thѭӡng ÿӭng ra liên lҥc vұn ÿӝng cho bà con ÿi dӵ
Khóa Tu Hӑc hàng năm. Ĉҥo hӳu cho biӃt năm nay kêu gӑi khó quá. Ĉi xa, máy bay ÿҳt, nhiӅu ngѭӡi muӕn
ÿi mà ÿành chӏu. Ĉҥo hӳu chӍ vұn ÿӝng mua vé cho 7 vӏ thôi. Hy vӑng có thӇ mӝt hai ngѭӡi nӳa; nghƭa là
trong khoҧng 10 hӑc viên cho nѭӟc BӍ hiӋn nay. A Di Ĉà Phұt, xem ra kêu gӑi ÿi Tu Hӑc Phұt Pháp cǊng
không phҧi là viӋc dӉ dàng, không phҧi ai cǊng vui thích nhѭ ÿi xem văn nghӋ ÿâu. Bӣi vұy ÿòi hӓi ngѭӡi
vұn ÿӝng cҫn phҧi áp dөng nhiӅu pháp môn, mà trong ÿó nhүn nhөc và ái ngӳ ÿѭӧc trӑng dөng hѫn hӃt.
Công ÿӭc vô lѭӧng.
Bѭӟc sang nѭӟc Anh thӱ xem tình hình có sáng tӓ hѫn chút nào không ? Có vùng sáng mà cǊng có vùng
sáng rӗi lҥi…tӕi. Vùng Birmingham năm rӗi thұt là sáng, vì ÿã tә chӭc Khóa Tu Hӑc kǤ 24 thành công rӵc
rӥ. Năm nay, Phұt sӵ "bung" ra hѫi nhiӅu : nào là xây lҥi giҧng ÿѭӡng rӝng lӟn, nào là tә chӭc hành hѭѫng
Ҩn Ĉӝ… Bӣi vұy mà Khóa Tu Hӑc Âu Châu kǤ này bӏ mӡ ÿi, chӍ có mӝt hai vӏ tham gia ÿӇ "tr̫ l͍" thôi.
Còn lҥi vùng Luân Ĉôn mӝt mình mӝt chӧ, không sӧ ai "c̩nh tranh" nӳa. Ĉҥo hӳu Mӻ LӋ (ͧ Luân Ĉôn)

cho biӃt ÿã vұn ÿӝng mua vé ÿi Phҫn Lan ÿѭӧc 15 vӏ. Ngoài ra ÿѭӧc biӃt có vài vӏ mua riêng, cǊng là tӯ
nѭӟc Anh ÿӃn Phҫn Lan. Cӝng chung tҩt cҧ khoҧng 20 hӑc viên là phҫn chҳc. Tӯ bây giӡ ÿӃn ngày khai
giҧng sӁ có thêm mӝt sӕ nӳa, chѭa biӃt là bao nhiêu. Tӯ cӵc tây là nѭӟc Anh múi giӡ ÿi sau mӝt tiӃng ÿӃn
nѭӟc Phҫn Lan (cc ÿông) múi giӡ ÿi sӟm mӝt tiӃng, so vӟi các nѭӟc ӣ chһng giӳa nhѭ Pháp, Ĉӭc, BӍ… thì
con ÿѭӡng khá xa, nhѭng bà con ӣ Anh chҩp nhұn ÿi Khóa Tu Hӑc kǤ này tӯ 20 ÿӃn 30 vӏ, phҧi nói là con sӕ
ÿáng ÿѭӧc tán thán hѫn hӃt, không phҧi dӉ dàng mà vұn ÿӝng ÿѭӧc nhѭ vұy ÿâu.
Trӣ vӅ lөc ÿӏa Âu Châu, thăm nѭӟc Thөy Sƭ, trӡi ÿҩt sang xuân, cây cӕi xanh tѭѫi khoe ÿӫ màu sҳc.
Nhѭng sao sѭѫng mù vүn còn bao phӫ dày ÿһc nên tin tӭc khó lӑt ra bên ngoài. Hӓi thăm chҷng gһp ai, lҩy
gì mà bӓ vào bҧn tin kǤ này. Kҽt quá, ÿành phҧi kiӃm Thѭӧng Tӑa Quҧng HiӅn phӓng vҩn vài câu. Thѭӧng
Tӑa bҧo : cӭ nói rҵng ÿã có sҹn 10 vӏ rӗi, tӯ ÿây ÿӃn ÿó sӁ có thêm 10 vӏ nӳa. Dân Thөy Sƭ ít nói lҳm, nhѭng
làm thiӋt ÿàng hoàng, ÿâu có sӧ ai. Hy vӑng ÿѭӧc nhѭ vұy là quý lҳm. Nghe ÿâu sang năm, Khóa Tu Hӑc
kǤ 26 sӁ ÿѭa vӅ Thөy Sƭ, sau 16 năm xa cách. Hӓi ý kiӃn Thѭӧng Tӑa thӃ nào ? Thҫy bҧo : nhҵm nhò gì.
Bҧo ÿҧm là cái chҳc. A Di Ĉà Phұt, xin kiӃu.
Giáp ranh vӟi Thөy Sƭ vӅ phía ÿông là nѭӟc Áo. Bà con ӣ nѭӟc này ÿã tә chӭc Khóa Tu Hӑc kǤ 23, rҩt
kӃt quҧ. Gҫn nѫi này là Linz, có mӝt cӝng ÿӗng ngѭӡi ViӋt nho nhӓ sinh sӕng ӣ ÿây, cǊng thѭӡng xuyên tә
chӭc các ngày lӉ Phұt Ĉҧn, Vu Lan… KǤ này, ÿҥo hӳu DiӋu Hoa- NguyӉn thӏ Ngӑc Liên cho biӃt ÿã vұn
ÿӝng mua 8 vé ÿi Phҫn Lan rӗi. Và giӡ ÿây hy vӑng có thêm mӝt vài vӏ nӳa. Xin hoan nghênh hӃt mӭc và
xin kêu gӑi thêm.
Bѭӟc qua nѭӟc Ĉӭc là mӝt nѭӟc lӟn có ÿông ÿҧo ngѭӡi ViӋt ÿӏnh cѭ. Và cӝng ÿӗng Phұt tӱ ViӋt ӣ ÿây
cǊng rҩt sinh ÿӝng muôn màu muôn vҿ. ĈӃn giӡ này, các chi hӝi vүn còn trѭӟng phӫ màn che, im hѫi lһng
tiӃng, chѭa có mӝt tin tӭc nào ÿѭӧc gӣi ÿi. Có chăng chӍ là các nѫi khác không nҵm trong hӋ thӕng hoһc là
cá nhân. Chҷng hҥn ÿҥo hӳu DiӋu Khánh (ͧ vùng Dusseldorf, n˯i t͝ chͱc Khóa Tu H͕c kǤ 22) ÿã vұn ÿӝng
mua cho 27 vӏ rӗi, ÿҥo hӳu cǊng cho biӃt ӣ thành phӕ Krefeld bên cҥnh có 6 vӏ nӳa, ÿҥo hӳu ĈiӅn Kim Thoa
(ͧ vùng Koln) ghi thêm 6 vӏ, 4 Sѭ cô chùa Viên Giác + 2 phұt tӱ, và nghe nói chùa Linh Thӭu có 2 Sѭ cô + 2
phұt tӱ tháp tùng, vұy chi là 49 vӏ. Và chùa Phә Bҧo ӣ Munchen ÿã gӣi vӅ chùa Khánh Anh mӝt danh sách
23 vӏ ÿi máy bay ÿӃn Phҫn Lan. Có tin mӝt vài ÿҥo hӳu khác cǊng ӣ Ĉӭc ÿã lo lҳng, tӵ mua vé riêng ÿi
thҷng ÿӃn Turku (Ph̯n Lan) ÿӇ tham dӵ Khóa Tu Hӑc.
Nói chung, toàn nѭӟc Ĉӭc, chѭa tính các chi hӝi, ÿã có khoҧng 70 hay 80 vӏ rӗi. NӃu tính thêm trên 20
chi hӝi và mѭӡi mҩy Gia ÿình Phұt tӱ nӳa thì con sӕ phҧi vѭӧt khӓi 100 là cái chҳc. Nhѭng ÿӃn giӡ này, các
Chi hӝi cӫa Ĉӭc vүn còn tu "t͓nh kẖu" nên ngѭӡi viӃt bҧn tin này chҷng làm gì hѫn ÿѭӧc. ChӍ có hӓi dò và
ÿoán mò mà thôi. Xin chѭ Tôn Ĉӭc và bà con xa gҫn thông cҧm mà hoan hӹ cho.
Cuӕi cùng trӣ vӅ Pháp. Tӯ trѭӟc ÿӃn nay vӕn là mӝt nѭӟc "ÿa h͏", "ÿa nguyên", cho nên ít ai giӕng ai.
Tuy nhiên cǊng có mӝt sӕ ÿiӇm chung hay mӝt mүu sӕ chung. Chҷng hҥn vӅ sinh hoҥt hay tu hӑc Phұt Pháp.
Tuy không cùng hӋ thӕng tә chӭc nhѭng thích hӧp trên phѭѫng diӋn hӑc hӓi tu tұp vүn có thӇ làm chung,
hӑp chung vӟi nhau, không có vҩn ÿӅ xҧy ra rҳc rӕi to tát. Xong rӗi, sau ÿó, ai vӅ nhà nҩy… ÿӝi mǊ an toàn.
Tәng kӃt sѫ khӣi ÿӃn giӡ này toàn nѭӟc Pháp ÿѭӧc báo cáo là 94 vӏ. Vùng Paris 72 vӏ, Marseilles có 13 vӏ
và Toulouse ÿһt vé máy bay là 3 vӏ, Lyon có 3 vӏ, còn Nice ÿѭӧc 3 vӏ, Strasbourg, Bordeaux và Nantes chѭa
có tin tӭc. chҳc cǊng có thêm mӝt ít nӳa. Vùng Paris ÿi máy bay gӗm hai ÿӧt. Ĉӧt nhӭt vào ngày 24/07 gӗm
16 vӏ và ÿӧt nhì, ngày 25/07 gӗm 38 vӏ. Ĉӧt 3 là mѭӟn 2 xe 9 chӛ vӯa chӣ ngѭӡi và chӣ ÿӗ ÿҥc làm viӋc văn
phòng. Nói chung hiӋn tҥi có tӯ 90 ÿӃn 100 hӑc viên ÿi tӯ Pháp. Dƭ nhiên tӯ nay ÿӃn ngày khai giҧng còn
thêm mӝt ít nӳa, vì bà con ta bao giӡ cǊng thích ÿӃn giӡ chót mӟi chӏu ghi danh cho…vui.
Nhѭ vұy, lѭӟt qua mӝt vòng sѫ khӣi, cho thҩy con sӕ tӯ nѭӟc ngoài ÿӃn Phҫn Lan ÿã có tӯ 350 ÿӃn 380
vӏ. NӃu so vӟi con sӕ dӵ ÿӏnh tӯ xa tӟi là 500 thì chúng ta còn mӝt khoҧng cách là 120 vӏ nӳa. Vұy xin báo
cáo ÿӇ chѭ Tôn Ĉӭc và bà con xa gҫn vui mӯng phҩn khӣi và cӕ thêm mӝt bѭӟc nӳa, ÿӇ san bҵng cách biӋt.
Hoһc vұn ÿӝng sӕ trҿ ÿi xe nhà ÿông hѫn ÿӇ vui chѫi ÿѭӡng xa, tham quan thҳng cҧnh thiên nhiên. Hoһc vұn
ÿӝng bҥn ÿҥo lӟn tuәi vӯa ÿi hӑc vӯa thăm nhau lâu ngày mӟi gһp lҥi. BiӃt ÿâu ÿây là nhӳng cѫ may hi hӳu
còn gһp nhau niӋm Phұt trӑn mӝt ngày tҥi Khóa Tu Hӑc KǤ thӭ 25 này. Rӗi năm tӟi sӁ ra sao, nào ai biӃt
trѭӟc ÿѭӧc ?
Còn vài tin tӭc phҩn khӣi nӳa là ca sƭ Gia Huy có ý tham gia Khóa Tu Hӑc Âu Châu kǤ này ÿӇ hӑc hӓi
Phұt Pháp và ÿӗng thӡi cǊng là cѫ duyên ÿӇ phә biӃn nhӳng bҧn nhҥc ÿҥo sâu sҳc cӫa anh ÿӃn bà con hӑc
viên xa gҫn. Lҥi có tin Nӳ nghӋ sƭ Bích Xuân cǊng xin tham dӵ Khóa Tu Hӑc ÿӇ thӵc hiӋn mӝt phóng sӵ
bҵng vidéo vӅ Khóa Tu Hӑc cho các cѫ quan truyӅn thông hҧi ngoҥi. Xin mӑi ngѭӡi mӝt tràng pháo tay ÿӇ
hoan nghênh 2 hӑc viên nghӋ sƭ này.

VӅ phҫn nѭӟc chӫ nhà tә chӭc là Phҫn Lan, nhѭ các nѫi khác, bao giӡ cǊng ÿҥt mӭc tӯ 200 ÿӃn 300 hӑc
viên tham dӵ hoһc chánh thӭc hoһc vӯa làm công quҧ vӯa dӵ thính. Nhѭng tҩt cҧ ÿӅu phҧi ghi danh ÿӇ biӃt
sӕ lѭӧng bao nhiêu.
Kinh nghiӋm cho thҩy, nѭӟc nào chҩp nhұn tә chӭc Khóa Tu Hӑc ÿӅu ra công ra sӭc tұn lӵc tұn tâm ÿӇ
hoàn thành công tác cho ÿѭӧc sung mãn trӑn vҽn. Phҫn lan cǊng không ra ngoài thông lӋ ÿó. ĈӃn giӡ này,
không khí khá rӝn rӏp, nào vұn ÿӝng phân chia công tác. Nào kêu gӑi "m͟i ng˱ͥi m͡t bao g̩o". Nào thúc
nhҳc "ghi danh tr˱ͣc" sӧ lu bu công viӋc rӗi quên luôn. Có ngѭӡi hӓi rҵng : Mình là phұt tӱ ÿӏa phѭѫng, lo
công quҧ ngҩt ngѭ mӛi ngày, mà ÿi tu hӑc còn phҧi ÿóng hӑc phí nӳa hay sao ? Xin thѭa : Ӣ ÿӏa phѭѫng,
thұt ra, không bҳt buӝc ÿóng ÿӫ, mà gӑi là con sӕ tѭӧng trѭng, có sӵ góp phҫn chia sҿ gánh nһng vӟi Ban Tә
Chӭc. NӃu có thì giӡ, thì ghi hӑc hành toàn thӡi, nhѭ các hӑc viên khác. Còn nhѭ phҧi bұn rӝn vӟi công viӋc
Tә Chӭc thì ghi vào danh sách hӑc viên "d thính" ÿӇ có thӇ vӯa công quҧ và giӡ nào rҧnh thì vào lӟp nghe
giҧng. Ban ÿêm có thӇ vӅ nhà nghӍ ngѫi, nӃu ӣ gҫn. Chính vì vұy con sӕ hӑc viên tҥi nѭӟc Tә chӭc ÿӏa
phѭѫng thѭӡng thѭӡng tӯ 200 ÿӃn 300.
Vұy khi Bҧn tin sӕ 3 này ÿӃn nѫi, xin Ban Tә chӭc ÿӏa phѭѫng bҳt ÿҫu cho ghi vào "phi͇u h͛ s˯" hӑc
viên ÿӇ ÿѭa vào danh sách chung cho kӏp thӡi sҳp xӃp phòng ӕc và phân bә công tác trѭӟc khi khai giҧng.
VӅ phҫn hӑc viên tӯ các châu lөc khác ÿӃn, ngoài mӝt sӕ "mi͋n visa nh̵p c̫nh Ph̯n Lan", ÿã có kӃt
quҧ cho mӝt hai vӏ xin visa tӯ các nѭӟc Á Châu tӟi. Giҩy mӡi "ÿi Tu H͕c" gӣi ÿi nhiӅu nhѭng kӃt quҧ chӍ
mӟi mӝt hai, chҳc thӡi gian tӟi sӁ biӃt ÿѭӧc nhiӅu hѫn.
ĈӃn mӝt phҫn quan trӑng nӳa là Chѭ Tăng Ni. Theo quyӃt ÿӏnh sau kǤ KiӃt Ĉông tҥi Thөy Sƭ vào ÿҫu
năm nay 2013, Khóa Tu Hӑc 10 ngày hàng năm, sӁ ÿѭӧc tә chӭc thành 10 ngày "An c˱ mùa hè". Cho nên,
ngoài công tác phөc vө Khóa Tu Hӑc, Chѭ Tăng Ni còn dành thӡi gian cho khóa lӉ nhѭ ӣ Thөy Sƭ vӯa qua.
Chѭѫng trình chi tiӃt sӁ do chѭ Tăng quyӃt ÿӏnh và công bӕ sau ngày Khai giҧng. Vұy xin thông báo ÿӃn
toàn thӇ Chѭ Tăng Ni ÿang hành hoҥt trong vùng Âu châu, không phân biӋt hӋ phái nào, nӃu ÿӫ thuұn duyên
xin mӡi quang lâm vӅ ÿҥo tràng Khóa Tu Hӑc kǤ 25 ӣ Phҫn Lan ÿӇ tham dӵ "Khóa an c˱ mùa hè 10
ngày".
Nhѭ tӯ trѭӟc ÿӃn giӡ, chѭ Tăng Ni ÿѭӧc "mi͋n h͕c phí". VӅ phҫn lӝ phí di chuyӇn ÿӃn nѫi, Ban Tә chӭc
Khóa Tu Hӑc sӁ vұn ÿӝng cúng dѭӡng mӝt phҫn nào (ÿ˱ͫc ÿ̯y ÿͯ càng t͙t). Xin Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni hãy
liên lҥc vӅ Chùa Khánh Anh qua các e-mail: khanhanh@free.fr hay thichquangdao@khanhanh.fr.
Sau cùng, kӃt thúc Bҧn tin sӕ 3 này, xin nhҳc lҥi vài ÿiӇm chính :
1/- Xin Chѭ Tôn Ĉӭc và bà con phұt tӱ vұn ÿӝng, kêu gӑi "ÿͫt chót" bҥn bè, bà con, ÿҥo hӳu tham dӵ
Khóa Tu Hӑc 25 tҥi Phҫn Lan năm nay, vì còn thiӃu hѫn 100 vӏ hӑc viên ÿӃn tӯ xa (theo d li͏u).
2/- Xin thӍnh Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni trong vùng Âu Châu (tͳ châu khác ÿ͇n cǊng r̭t hoan nghênh) tham
dӵ "10 ngày an c˱ mùa hè" trong Khóa Tu Hӑc kǤ 25 tҥi Phҫn Lan.
3/- Qúy vӏ ÿã mua vé máy bay rӗi (hay mua vé phà, n͇u ÿi b̹ng xe nhà) xin thông báo vӅ chùa Khánh
Anh gҩp ÿӇ tӯ ÿây sӁ làm danh sách chi tiӃt (ngày tháng, chuy͇n bay, chuy͇n phà…khͱ h͛i) rӗi chuyӇn ÿӃn
Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng ngõ hҫu sҳp xӃp chѭѫng trình tiӃp ÿón hay tiӇn ÿѭa theo thӭ tӵ thӡi gian dӉ dàng.
4/- Và sau khi nhұn ÿѭӧc danh sách cӫa quý vӏ rӗi, tӯ chùa Khánh Anh sӁ gӣi "phi͇u h͛ s˯" hӑc viên ÿӇ
bà con có thӇ thong thҧ ÿiӅn vào trѭӟc rӗi gӣi vӅ chùa Khánh Anh ngõ hҫu sҳp xӃp phòng ӕc cǊng nhѭ phân
chia công tác kӏp thӡi. (có th͋ gͧi b̹ng e-mail cǊng ÿ˱ͫc)
Kính chúc Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni pháp thӇ khinh an, chúng sinh dӏ ÿӝ và toàn thӇ nam nӳ phұt tӱ tâm bӗ
ÿӅ bӅn chҳc, chí tu hӑc vӳng bӅn, cùng pháp giӟi chúng sanh, ÿӅu trӑn thành Phұt ÿҥo. Hҽn Bҧn tin ngҳn sӕ
4 vào ÿҫu tháng 7, trѭӟc ngày Khai giҧng.
Bagneux, ngày 11/06/2013
Trѭӣng Ban ĈiӅu Hành Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu
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