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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, 

Nh� 	ã h�a, qua mùa Ph�t �
n n�m nay (2557). B
n tin ng�n s� 3 v Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu 
t�i Ph�n Lan s� 	�n tay quý v�. Nh�ng tr��c h�t c�ng nên nh�c l�i m�t chút v không khí bi hùng ph�n kh�i 
trong mùa Ph�t �
n n�m nay � kh�p n�i t�i h
i ngo�i. L�n 	�u tiên t�i Nam Cali - Hoa K� ��i L� Ph�t �
n 
(2557) 	��c t� ch�c v�i 22 chi�c xe hoa trang hoàng r�c r� nh�c l�i l�ch s� ��c Ph�t Thích Ca giáng tr�n 
2637 n�m v tr��c t�i v��n Lâm T� Ni c�a n��c  n �� ngày x�a (nay thu�c v� x� Népal). �oàn xe hoa 
	��c di�n hành qua các khu ph� có 	ông ng��i Vi!t 	�nh c� 	��c m!nh danh là Little Sài gòn thu�c ti"u 
bang California - Hoa K�. �#ng th�i n�m nay c�ng là k� ni�m 50 n�m ngày v� pháp thiêu thân c�a B� 
Tát Thích Qu�ng �c t�i Sài Gòn ngày 11/06/1963. Cho nên trong khuôn viên L� H�i Ph�t �
n 2013, 
nhiu n�i 	ã tri"n lãm, hình 
nh, báo chí, tài li!u c�a B# Tát Thích Qu
ng ��c c�ng nh� ch� Thánh T� 
��o trong Pháp n�n 1963. N�u không có s� hy sinh cao c� c�a quý Ngài lúc �ó thì ch�c ch�n ngày nay 
Ph�t Giáo Vi�t Nam s� không còn ���c m�t b� m�t uy nghi, bi trí gi  v ng h�!ng �i theo l�ch s� 20 
th� k� d�ng n�!c gi  n�!c c�a dân t�c Vi�t. 

M$c d�u mùa Ph�t �
n 2557 v%n còn ti�p di�n nhiu n�i t�i h
i ngo�i. B�i m�t l� d� hi"u � ngoài này 
không có nhiu ch� Tôn Tr��ng Lão, nên m&i mùa Ph�t �
n hay Vu Lan, các Ngài ph
i chia th�i gian 	i 
nhiu n�i 	" ch�ng minh ��i L�, 	#ng th�i c�ng là có d�p th�m vi�ng Ph�t t�, quan sát Ph�t s� t�i các 	�a 
ph��ng xa xôi. Chính vì th� mà m�t ��i L� có khi kéo dài 	�n n�m sáu "cu�i tu�n" t�c t' m�t tháng 	�n 
m�t tháng r��i m�i ch�m d�t. 

Kính b�ch Ch� Tôn ��c T�ng Ni 

Kính th�a Quý v�, 

Tr� l�i Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu k� 25 c�a chúng ta, ph
i nói trong th�i gian qua, m$c d�u b�n 
r�n cho ngày Ph�t �
n, quý Th�y, quý Cô, ch� 	�o h(u v%n luôn luôn kêu g�i v�n 	�ng 	� cách : nào ghi 
danh 	i h�c, nào kêu g�i "m�i ng��i m�t bao g	o" 	ôi khi 5 bao, 10 bao… nào là 	i máy bay, nào là r� 
nhau 	i xe nhà 	" có d�p th��ng th�c khung c
nh thiên nhiên, nào là 	i tr��c m�y ngày, hay � l�i sau m�t 
hai ngày 	" h��ng 	��c giá máy bay nh) h�n v.v…Có n�i 	�n gi� này v%n còn êm ru, nh� không hay bi�t gì 
h�t. Nh�ng 	a s�, chúng tôi 	�n t�n n�i nghe th�y h�t s�c c
m 	�ng. M�i ng��i 	u t�n tâm v�n 	�ng kêu 
g�i. 

Nhiu bà con lo r*ng n�m nay 	i xa, l�i máy bay giá cao, s� nhiu ng��i e ng�i không 	� s�c. N�u con s� 
h�c viên s+t gi
m, 	�a 	�n Khóa Tu H�c không thành công nh� các n�m v tr��c thì bu#n l�m. Nên ph
i t�n 
tâm t�n l�c, c�u Ph�t gia h�, c�u Long Thiên Thánh Chúng phò trì. Có nhiu v� 	ã �ng tr��c cho b�n bè 
m��n mua vé máy bay, s� mua tr� giá t�ng cao. Th�t không còn gì quý hóa cho b*ng. Nh�ng, nh� l�i Ph�t 
d�y, trong thu�n có ngh�ch, trong ngh�ch có thu�n. Có ng��i v�n 	�ng, kêu g�i thì c�ng có ng��i ch�ng 
	�i, c
n tr�, m$c d�u ch, là chuy!n tu h�c Ph�t Pháp và 	ã ti�p di�n 	u 	$n 25 n�m r#i. Nh�ng bao gi� 
c�ng có 	�i ngh�ch. Âu 	ó c�ng là chuy!n bình th��ng. Quan tr�ng chính � ch& t�o nhân mà không nên lo 
nhiu 	�n h�u qu
. ��o lý nhân qu
 bao gi� c�ng sòng ph-ng, su�t c
 ba 	�i. Hi"u 	��c nh� v�y thì bên l 
nh(ng lo l�ng, phân vân, nên l�y quy�t tâm mà b�t tay vào vi!c ngay v�i t�t c
 t�m lòng hy sinh vì Ph�t 
Pháp, xây d�ng cho th� h! t��ng lai... 

�i vào th�c t�, g�n nh�t là ba n��c b�c Âu : Nauy, Th+y �i"n và �an M�ch, bà con láng ging c�a x� 
Ph�n Lan. Hai th�y Thích Viên Giác, Thích Viên T�nh và m�t vài Ph�t t� h�t s�c v�n 	�ng kêu g�i. Nghe 



	âu th�y Viên Giác than th� ít quá ch, m�i kêu 	��c kho
ng b
y tám h�c viên. C� l�m cho 	� ch+c là nhiu. 
Th�y Viên T�nh c�ng than n�m nay b�n r�n s�a chùa cho r�ng h�n nên b�n b�u nhiu. Tuy v%n kêu g�i, 
ngoài s� ch� l�c, còn có th" kêu thêm trên s� 20 m�i ch�u thua. Ngoài ra, còn m�t s� l. t. 	i riêng không 
n*m vào danh sách nào. Tóm l�i, Nauy kho
ng 30 h�c viên là t�i thi"u. C
 hai Th�y nghe nói con s� này 	u 
không hài lòng mà mu�n h�n n(a kia. A Di �à Ph�t, c�u mong l�m. Ch-ng l� Nauy mà thua Th+y �i"n 
sao ? 

V x� Th+y �i"n, v'a r#i, Th��ng T�a Thích Tâm Hu! có v Lyon (Pháp) d� l� Ph�t �
n. G$p m$t 
Th�y nói ngay : Malmo c�a th�y 	ã có 20 h�c viên r#i. Có ng��i 	�ng bên c�nh th�a trong b
n tin s� 2, 	�o 
h(u Thi!n Liên - Ngô Thúy Hoa báo cáo 	ã mua vé máy bay cho 13 v� rôi. Bây gi� con s� 	ó lên 	�n 20 là 
chuy!n 	áng hoan nghênh. Nh�ng ch�a v��t qua 	��c con s� c�a chùa Ph�t Quang – Goteborg 	�a ra. ��i 
��c Thích T�nh Ph��c v'a cho bi�t th�y s� c� g�ng v�n 	�ng 	i nhiu xe nhà. Cho nên c
 Ph�t Quang - 
Goteborg l%n Ph� Chi�u - Stockholm s� có con s� là 30. Th��ng T�a Tâm Hu! bu�t mi!ng "d
 v�y à !" 

S� th�t s� ra sao ? Ph�t Quang, Trúc Lâm, ai s� bóp còi qua m$t 	ây ? Nh�ng d�u gì ch�ng n(a, cò kè b�t 
m�t thêm hai, thì Th+y �i"n c�ng có t' 40 	�n 50 h�c viên. Xin hoan nghênh Th��ng T�a Tâm Hu! m�t 
phát. Tuy th�y m�i d�i chùa v 	�a 	i"m m�i, ch�a có 	i!n c�ng ch�a có n��c 	�a vào chùa, sinh ho�t r�t là 
lúng túng khó kh�n. Tuy v�y th�y v%n không quên khóa Tu H�c Âu Châu k� này. Do 	ó ph
i tán thán th�y 
h�t mình m�i ph
i. 

B��c qua x� �an M�ch c�a Th��ng T�a Thích Giác Thanh. Có ��i ��c Thích Pháp Quang ph+ tá. Theo 
b
n tin s� 2, th�y Pháp Quang cho bi�t 	ã mua vé máy bay cho 15 v� r#i. Gi� này có b� sung thêm nhiu v� 
n(a 	i t' các chi h�i c�ng nh� nhiu 	�a ph��ng khác. Coi nh� g�n 30 v�. Ngoài ra, còn m�t s� linh tinh, l. 
t., không n*m vào danh sách này. Hy v�ng t' 	ây 	�n ngày khai gi
ng con s� s� t�ng lên nhiu h�n. Quý v� 
Ph�t t� � �an M�ch t' các chi h�i hay � các 	�a ph��ng xa, xin liên l�c g�p v Th��ng T�a Giác Thanh hay 
��i ��c Pháp Quang 	" ghi tên vào phái 	oàn. 

Tóm l�i, ba x� B�c Âu, t�ng k�t s� kh�i, có th" t' 100 	�n 120 v� h�c viên. Con s� này, so v�i m�i n�m 
v tr��c, 	ã là con s� "khá" r#i. Nh�ng n�u 	óng vai "bà con láng gi�ng g�n" thì còn h�i "nh�" ! Ph
i 
150 tr� lên m�i 	úng t�m c�. 

V�y xin kêu g�i quý th�y quý cô và bà con Ph�t t� h�c viên trong ba n��c b�c Âu nên "b�c thêm m�t 
b�c" n(a, nh�t là v�n 	�ng gi�i tr. làm m�t chuy�n "m	o hi�m phiêu l�u" b*ng xe cá nhân. Và nh� th�, 
con s� s� v��t ra ngoài d� tính m�t cách b�t ng� ! 

B��c sang x� Hòa Lan, 	�n gi� này v%n còn s��ng mù lan t/a, v�n v�t ng� yên ? Nh�ng không, ngó v�y 
mà không ph
i v�y 	âu. Bên trong sôi s+c, n�ng 	�ng l�m. B*ng ch�ng L� Ph�t �
n v'a r#i (02/06/2013) 
Ph�t t� v chùa V�n H�nh tham d� h�n c
 ngàn ng��i. Xe c� không còn ch& 	�u, ng��i ng��i san sát nhau. 
Th�c ph0m h�t s�ch t' s�m. �ã th�, l�i thêm tin t�c ph�n kh�i v công trình xây c�t ngôi chùa V�n H�nh 
(quen g�i là chùa 12) m�i 	ây mà 	ã lên t�ng 2 r#i. Ch-ng bao lâu n(a s� làm l� khánh thành trong n�m t�i. 
Th� thì 	âu ph
i ng� yên ! 

Ch, vì "say men chi�n th�ng" nên t�m quên v�n 	�ng ghi danh 	i Khóa Tu H�c Âu Châu thôi. Thi�t tha 
xin th,nh c�u nh� v� Th��ng T�a và ch� Ph�t t� ch� l�c cho lên danh sách h�c viên n�m nay m�t s� kh
 d1 
"d� coi", không c�n nhiu. Ch'ng 30 c�ng 	ã là "an �i" l�m r#i. Mong l�m thay ! 

Tin gi� chót, Th��ng T�a Thông Trí cho bi�t 	ã mua vé 	i d� Khóa Âu Châu � Ph�n Lan 	��c 10 v� r#i. 
Và t' 	ây tr� 	i ch�c s� t�ng lên theo c�p s� nhân. Cho 	�n ngày khai gi
ng thì không còn th�y có gì cách 
bi!t n(a, hy v�ng là nh� v�y. 

Sang th�m n��c B,, g$p 	�o h(u Di!u Ch�n, ng��i th��ng 	�ng ra liên l�c v�n 	�ng cho bà con 	i d� 
Khóa Tu H�c hàng n�m. ��o h(u cho bi�t n�m nay kêu g�i khó quá. �i xa, máy bay 	�t, nhiu ng��i mu�n 
	i mà 	ành ch�u. ��o h(u ch, v�n 	�ng mua vé cho 7 v� thôi. Hy v�ng có th" m�t hai ng��i n(a; ngh1a là 
trong kho
ng 10 h�c viên cho n��c B, hi!n nay. A Di �à Ph�t, xem ra kêu g�i 	i Tu H�c Ph�t Pháp c�ng 
không ph
i là vi!c d� dàng, không ph
i ai c�ng vui thích nh� 	i xem v�n ngh! 	âu. B�i v�y 	òi h/i ng��i 
v�n 	�ng c�n ph
i áp d+ng nhiu pháp môn, mà trong 	ó nh%n nh+c và ái ng( 	��c tr�ng d+ng h�n h�t. 
Công 	�c vô l��ng. 

B��c sang n��c Anh th� xem tình hình có sáng t/ h�n chút nào không ? Có vùng sáng mà c�ng có vùng 
sáng r#i l�i…t�i. Vùng Birmingham n�m r#i th�t là sáng, vì 	ã t� ch�c Khóa Tu H�c k� 24 thành công r�c 
r�. N�m nay, Ph�t s� "bung" ra h�i nhiu : nào là xây l�i gi
ng 	��ng r�ng l�n, nào là t� ch�c hành h��ng 
 n ��… B�i v�y mà Khóa Tu H�c Âu Châu k� này b� m� 	i, ch, có m�t hai v� tham gia 	" "tr� l�" thôi. 
Còn l�i vùng Luân �ôn m�t mình m�t ch�, không s� ai "c	nh tranh" n(a. ��o h(u M2 L! (� Luân �ôn) 



cho bi�t 	ã v�n 	�ng mua vé 	i Ph�n Lan 	��c 15 v�. Ngoài ra 	��c bi�t có vài v� mua riêng, c�ng là t' 
n��c Anh 	�n Ph�n Lan. C�ng chung t�t c
 kho
ng 20 h�c viên là ph�n ch�c. T' bây gi� 	�n ngày khai 
gi
ng s� có thêm m�t s� n(a, ch�a bi�t là bao nhiêu. T' c�c tây là n��c Anh múi gi� 	i sau m�t ti�ng 	�n 
n��c Ph�n Lan (c�c �ông) múi gi� 	i s�m m�t ti�ng, so v�i các n��c � ch$ng gi(a nh� Pháp, ��c, B,… thì 
con 	��ng khá xa, nh�ng bà con � Anh ch�p nh�n 	i Khóa Tu H�c k� này t' 20 	�n 30 v�, ph
i nói là con s� 
	áng 	��c tán thán h�n h�t, không ph
i d� dàng mà v�n 	�ng 	��c nh� v�y 	âu. 

Tr� v l+c 	�a Âu Châu, th�m n��c Th+y S1, tr�i 	�t sang xuân, cây c�i xanh t��i khoe 	� màu s�c. 
Nh�ng sao s��ng mù v%n còn bao ph� dày 	$c nên tin t�c khó l�t ra bên ngoài. H/i th�m ch-ng g$p ai, l�y 
gì mà b/ vào b
n tin k� này. K)t quá, 	ành ph
i ki�m Th��ng T�a Qu
ng Hin ph/ng v�n vài câu. Th��ng 
T�a b
o : c� nói r*ng 	ã có s3n 10 v� r#i, t' 	ây 	�n 	ó s� có thêm 10 v� n(a. Dân Th+y S1 ít nói l�m, nh�ng 
làm thi!t 	àng hoàng, 	âu có s� ai. Hy v�ng 	��c nh� v�y là quý l�m. Nghe 	âu sang n�m, Khóa Tu H
c 
k� 26 s� ��a v	 Th"y S#, sau 16 n�m xa cách. H/i ý ki�n Th��ng T�a th� nào ? Th�y b
o : nh*m nhò gì. 
B
o 	
m là cái ch�c. A Di �à Ph�t, xin ki�u. 

Giáp ranh v�i Th+y S1 v phía 	ông là n��c Áo. Bà con � n��c này 	ã t� ch�c Khóa Tu H�c k� 23, r�t 
k�t qu
. G�n n�i này là Linz, có m�t c�ng 	#ng ng��i Vi!t nho nh/ sinh s�ng � 	ây, c�ng th��ng xuyên t� 
ch�c các ngày l� Ph�t �
n, Vu Lan… K� này, 	�o h(u Di!u Hoa- Nguy�n th� Ng�c Liên cho bi�t 	ã v�n 
	�ng mua 8 vé 	i Ph�n Lan r#i. Và gi� 	ây hy v�ng có thêm m�t vài v� n(a. Xin hoan nghênh h�t m�c và 
xin kêu g�i thêm.  

B��c qua n��c ��c là m�t n��c l�n có 	ông 	
o ng��i Vi!t 	�nh c�. Và c�ng 	#ng Ph�t t� Vi!t � 	ây 
c�ng r�t sinh 	�ng muôn màu muôn v.. ��n gi� này, các chi h�i v%n còn tr��ng ph� màn che, im h�i l$ng 
ti�ng, ch�a có m�t tin t�c nào 	��c g�i 	i. Có ch�ng ch, là các n�i khác không n*m trong h! th�ng ho$c là 
cá nhân. Ch-ng h�n 	�o h(u Di!u Khánh (� vùng Dusseldorf, n	i t
 ch�c Khóa Tu H�c k� 22) 	ã v�n 	�ng 
mua cho 27 v� r#i, 	�o h(u c�ng cho bi�t � thành ph� Krefeld bên c�nh có 6 v� n(a, 	�o h(u �in Kim Thoa 
(� vùng Koln) ghi thêm 6 v�, 4 S� cô chùa Viên Giác + 2 ph�t t�, và nghe nói chùa Linh Th�u có 2 S� cô + 2 
ph�t t� tháp tùng, v�y chi là 49 v�. Và chùa Ph� B
o � Munchen 	ã g�i v chùa Khánh Anh m�t danh sách 
23 v� 	i máy bay 	�n Ph�n Lan. Có tin m�t vài 	�o h(u khác c�ng � ��c 	ã lo l�ng, t� mua vé riêng 	i 
th-ng 	�n Turku (Ph�n Lan) 	" tham d� Khóa Tu H�c. 

Nói chung, toàn n��c ��c, ch�a tính các chi h�i, 	ã có kho
ng 70 hay 80 v� r#i. N�u tính thêm trên 20 
chi h�i và m��i m�y Gia 	ình Ph�t t� n(a thì con s� ph
i v��t kh/i 100 là cái ch�c. Nh�ng 	�n gi� này, các 
Chi h�i c�a ��c v%n còn tu "t�nh kh�u" nên ng��i vi�t b
n tin này ch-ng làm gì h�n 	��c. Ch, có h/i dò và 
	oán mò mà thôi. Xin ch� Tôn ��c và bà con xa g�n thông c
m mà hoan h4 cho. 

Cu�i cùng tr� v Pháp. T' tr��c 	�n nay v�n là m�t n��c "�a h�", "�a nguyên", cho nên ít ai gi�ng ai. 
Tuy nhiên c�ng có m�t s� 	i"m chung hay m�t m%u s� chung. Ch-ng h�n v sinh ho�t hay tu h�c Ph�t Pháp. 
Tuy không cùng h! th�ng t� ch�c nh�ng thích h�p trên ph��ng di!n h�c h/i tu t�p v%n có th" làm chung, 
h�p chung v�i nhau, không có v�n 	 x
y ra r�c r�i to tát. Xong r#i, sau 	ó, ai v nhà n�y… 	�i m� an toàn. 

T�ng k�t s� kh�i 	�n gi� này toàn n��c Pháp 	��c báo cáo là 94 v�. Vùng Paris 72 v�, Marseilles có 13 v� 
và Toulouse 	$t vé máy bay là 3 v�, Lyon có 3 v�, còn Nice 	��c 3 v�, Strasbourg, Bordeaux và Nantes ch�a 
có tin t�c. ch�c c�ng có thêm m�t ít n(a. Vùng Paris 	i máy bay g#m hai 	�t. ��t nh�t vào ngày 24/07 g#m 
16 v� và 	�t nhì, ngày 25/07 g#m 38 v�. ��t 3 là m��n 2 xe 9 ch& v'a ch� ng��i và ch� 	# 	�c làm vi!c v�n 
phòng. Nói chung hi!n t�i có t' 90 	�n 100 h�c viên 	i t' Pháp. D1 nhiên t' nay 	�n ngày khai gi
ng còn 
thêm m�t ít n(a, vì bà con ta bao gi� c�ng thích 	�n gi� chót m�i ch�u ghi danh cho…vui. 

Nh� v�y, l��t qua m�t vòng s� kh�i, cho th�y con s� t' n��c ngoài 	�n Ph�n Lan 	ã có t' 350 	�n 380 
v�. N�u so v�i con s� d� 	�nh t' xa t�i là 500 thì chúng ta còn m�t kho
ng cách là 120 v� n(a. V�y xin báo 
cáo 	" ch� Tôn ��c và bà con xa g�n vui m'ng ph�n kh�i và c� thêm m�t b��c n(a, 	" san b*ng cách bi!t. 
Ho$c v�n 	�ng s� tr. 	i xe nhà 	ông h�n 	" vui ch�i 	��ng xa, tham quan th�ng c
nh thiên nhiên. Ho$c v�n 
	�ng b�n 	�o l�n tu�i v'a 	i h�c v'a th�m nhau lâu ngày m�i g$p l�i. Bi�t 	âu 	ây là nh(ng c� may hi h(u 
còn g$p nhau ni!m Ph�t tr�n m�t ngày t�i Khóa Tu H�c K� th� 25 này. R#i n�m t�i s� ra sao, nào ai bi�t 
tr��c 	��c ? 

Còn vài tin t�c ph�n kh�i n(a là ca s1 Gia Huy có ý tham gia Khóa Tu H�c Âu Châu k� này 	" h�c h/i 
Ph�t Pháp và 	#ng th�i c�ng là c� duyên 	" ph� bi�n nh(ng b
n nh�c 	�o sâu s�c c�a anh 	�n bà con h�c 
viên xa g�n. L�i có tin N( ngh! s1 Bích Xuân c�ng xin tham d� Khóa Tu H�c 	" th�c hi!n m�t phóng s� 
b*ng vidéo v Khóa Tu H�c cho các c� quan truyn thông h
i ngo�i. Xin m�i ng��i m�t tràng pháo tay 	" 
hoan nghênh 2 h�c viên ngh! s1 này. 



V ph�n n��c ch� nhà t� ch�c là Ph�n Lan, nh� các n�i khác, bao gi� c�ng 	�t m�c t' 200 	�n 300 h�c 
viên tham d� ho$c chánh th�c ho$c v'a làm công qu
 v'a d� thính. Nh�ng t�t c
 	u ph
i ghi danh 	" bi�t 
s� l��ng bao nhiêu. 

Kinh nghi!m cho th�y, n��c nào ch�p nh�n t� ch�c Khóa Tu H�c 	u ra công ra s�c t�n l�c t�n tâm 	" 
hoàn thành công tác cho 	��c sung mãn tr�n v)n. Ph�n lan c�ng không ra ngoài thông l! 	ó. ��n gi� này, 
không khí khá r�n r�p, nào v�n 	�ng phân chia công tác. Nào kêu g�i "m�i ng��i m�t bao g	o". Nào thúc 
nh�c "ghi danh tr�c" s� lu bu công vi!c r#i quên luôn. Có ng��i h/i r*ng : Mình là ph�t t� 	�a ph��ng, lo 
công qu
 ng�t ng� m&i ngày, mà 	i tu h�c còn ph
i 	óng h�c phí n(a hay sao ? Xin th�a : 5 	�a ph��ng, 
th�t ra, không b�t bu�c 	óng 	�, mà g�i là con s� t��ng tr�ng, có s� góp ph�n chia s. gánh n$ng v�i Ban T� 
Ch�c. N�u có thì gi�, thì ghi h�c hành toàn th�i, nh� các h�c viên khác. Còn nh� ph
i b�n r�n v�i công vi!c 
T� Ch�c thì ghi vào danh sách h�c viên "d� thính" 	" có th" v'a công qu
 và gi� nào r
nh thì vào l�p nghe 
gi
ng. Ban 	êm có th" v nhà ngh, ng�i, n�u � g�n. Chính vì v�y con s� h�c viên t�i n��c T� ch�c 	�a 
ph��ng th��ng th��ng t' 200 	�n 300. 

V�y khi B
n tin s� 3 này 	�n n�i, xin Ban T� ch�c 	�a ph��ng b�t 	�u cho ghi vào "phi�u h� s�" h�c 
viên 	" 	�a vào danh sách chung cho k�p th�i s�p x�p phòng �c và phân b� công tác tr��c khi khai gi
ng. 

V ph�n h�c viên t' các châu l+c khác 	�n, ngoài m�t s� "mi�n visa nh�p c�nh Ph�n Lan", 	ã có k�t 
qu
 cho m�t hai v� xin visa t' các n��c Á Châu t�i. Gi�y m�i "�i Tu H�c" g�i 	i nhiu nh�ng k�t qu
 ch, 
m�i m�t hai, ch�c th�i gian t�i s� bi�t 	��c nhiu h�n. 

��n m�t ph�n quan tr�ng n(a là Ch� T�ng Ni. Theo quy�t 	�nh sau k� Ki�t �ông t�i Th+y S1 vào 	�u 
n�m nay 2013, Khóa Tu H�c 10 ngày hàng n�m, s� 	��c t� ch�c thành 10 ngày "An c� mùa hè". Cho nên, 
ngoài công tác ph+c v+ Khóa Tu H�c, Ch� T�ng Ni còn dành th�i gian cho khóa l� nh� � Th+y S1 v'a qua. 
Ch��ng trình chi ti�t s� do ch� T�ng quy�t 	�nh và công b� sau ngày Khai gi
ng. V�y xin thông báo 	�n 
toàn th" Ch� T�ng Ni 	ang hành ho�t trong vùng Âu châu, không phân bi!t h! phái nào, n�u 	� thu�n duyên 
xin m�i quang lâm v 	�o tràng Khóa Tu H�c k� 25 � Ph�n Lan 	" tham d� "Khóa an c� mùa hè 10 

ngày". 

Nh� t' tr��c 	�n gi�, ch� T�ng Ni 	��c "mi�n h�c phí". V ph�n l� phí di chuy"n 	�n n�i, Ban T� ch�c 
Khóa Tu H�c s� v�n 	�ng cúng d��ng m�t ph�n nào (��c ��y �� càng t�t). Xin Ch� Tôn ��c T�ng Ni hãy 
liên l�c v Chùa Khánh Anh qua các e-mail: khanhanh@free.fr hay thichquangdao@khanhanh.fr. 

Sau cùng, k�t thúc B
n tin s� 3 này, xin nh�c l�i vài 	i"m chính : 

1/- Xin Ch� Tôn ��c và bà con ph�t t� v�n 	�ng, kêu g�i "��t chót" b�n bè, bà con, 	�o h(u tham d� 
Khóa Tu H�c 25 t�i Ph�n Lan n�m nay, vì còn thi�u h�n 100 v� h�c viên 	�n t' xa (theo d� li�u). 

2/- Xin th,nh Ch� Tôn ��c T�ng Ni trong vùng Âu Châu (t� châu khác ��n c�ng r�t hoan nghênh) tham 
d� "10 ngày an c� mùa hè" trong Khóa Tu H�c k� 25 t�i Ph�n Lan. 

3/- Qúy v� 	ã mua vé máy bay r#i (hay mua vé phà, n�u �i b�ng xe nhà) xin thông báo v chùa Khánh 
Anh g�p 	" t' 	ây s� làm danh sách chi ti�t (ngày tháng, chuy�n bay, chuy�n phà…kh� h�i) r#i chuy"n 	�n 
Ban T� Ch�c 	�a ph��ng ngõ h�u s�p x�p ch��ng trình ti�p 	ón hay ti"n 	�a theo th� t� th�i gian d� dàng. 

4/- Và sau khi nh�n 	��c danh sách c�a quý v� r#i, t' chùa Khánh Anh s� g�i "phi�u h� s�" h�c viên 	" 
bà con có th" thong th
 	in vào tr��c r#i g�i v chùa Khánh Anh ngõ h�u s�p x�p phòng �c c�ng nh� phân 
chia công tác k�p th�i. (có th� g�i b�ng e-mail c�ng ��c) 

Kính chúc Ch� Tôn ��c T�ng Ni pháp th" khinh an, chúng sinh d� 	� và toàn th" nam n( ph�t t� tâm b# 
	 bn ch�c, chí tu h�c v(ng bn, cùng pháp gi�i chúng sanh, 	u tr�n thành Ph�t 	�o. H)n B
n tin ng�n s� 
4 vào 	�u tháng 7, tr��c ngày Khai gi
ng. 

Bagneux, ngày 11/06/2013 

Tr��ng Ban �iu 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 


