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Khánh Anh
Bҧn tin ngҳn sӕ 2 vӅ Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu KǤ thӭ 23 - 2011
tҥi Wieselburg - Áo
Nam Mô B͝n S˱ Thích Ca Mâu Ni Ph̵t
Nhân ngày ÿҫu Xuân Tân Mão, chúng tôn xin gӣi ÿӃn chѭ Tôn Ĉӭc và bà con phұt tӱ xa gҫn lӡi cҫu
chúc sӭc khӓe, an vui vӟi nhiӅu thҳng duyên trên ÿѭӡng tu tұp và phөc vө Chánh Pháp.
Chҳc quý vӏ ÿã biӃt, qua Bҧn tin ngҳn thӭ nhӭt thông báo tìm ÿѭӧc ÿӏa ÿiӇm cho Khóa Tu Hӑc
Phұt Pháp Âu châu KǤ thӭ 23, tә chӭc tҥi Wieseburg (Áo) tӯ 22/07 ÿӃn 31/07/2011.
Hҫu hӃt chѭ Tôn Ĉӭc và bà con ÿҥo hӳu xa gҫn ÿӅu cho thҩy nӛi vui mӯng khi nghe tin trên và
thành tâm cҫu nguyӋn cho Khóa tu hӑc kǤ này ÿi tӟi chӛ thành công viên mãn, nhҩt là lҫn ÿҫu tiên tә
chӭc tҥi Áo, mӝt nѭӟc thuӝc vùng ‘’trung Âu‘’.
Thұt vұy, kính thѭa quý vӏ, bà con phұt tӱ ViӋt Nam tӷ nҥn có mһt tҥi nѭӟc Áo rҩt sӟm, sau biӃn cӕ
1975. Nhѭng vì lúc ÿó, còn rҩt ít ngѭӡi, lҥi không có mӝt vӏ thҫy nào tҥi chӛ ÿӇ hѭӟng dүn, nên thӍnh
thoҧng, chúng tôi tӯ Pháp ÿӃn thăm và tә chӭc nhӳng buәi lӉ nhѭ Phұt Ĉҧn, Vu Lan cho bà con phұt tӱ
ViӋt Nam tҥi ÿây tӯ năm 1982. Sau nhiӅu năm sinh hoҥt bà con mӟi chӏu hӑp lҥi thành lұp ra mӝt hӝi Phұt
Giáo lҩy tên là Hӝi Văn Hóa Xã Hӝi Phұt Tӱ ViӋt Nam tҥi Áo và làm lӉ ra mҳt trong dӏp Vu Lan năm
1987 tҥi Vienna. Nhѭng tә chӭc mӝt Khóa tu hӑc Phұt Pháp Âu châu thì tӯ hѫn 20 năm qua chѭa có mӝt
lҫn nào. KӇ cҧ hӑc viên ÿi tham dӵ qua 22 Khóa ÿã rӗi cǊng rҩt thѭa thӟt. Bӣi vұy kǤ này, nghe tin Giáo
Hӝi tә chӭc tҥi Áo Khóa tu hӑc Phұt Pháp Âu châu KǤ thӭ 23, lҫn ÿҫu tiên tҥi ÿây, nên mӑi ngѭӡi ai ai
cǊng vui mӯng mong có dӏp tham dӵ và ÿóng góp công quҧ cho Khóa tu hӑc này ÿѭӧc thành tӵu mӻ mãn,
là mӝt ÿiӅu hãnh diӋn không còn gì vui sѭӟng hѫn.
Ĉó là cҧm tѭӣng cӫa mӝt sӕ ÿông bà con phұt tӱ ViӋt Nam tҥi Áo ngày nay.
ĈӇ chuҭn bӏ cho Khóa tu hӑc KǤ thӭ 23 này, mӝt sӕ công viӋc cҫn phҧi thӵc hiӋn càng sӟm càng
tӕt, sau ngày TӃt Nguyên Ĉán năm Tân Mão. Ĉó là phә biӃn và kêu gӑi bà con hӑc viên ghi tên tham dӵ.
Nhҩt là bà con phұt tӱ nhӳng nѭӟc xa trong vùng Âu châu nhѭ Nga, Anh quӕc, Ái NhӍ Lan, Na Uy, Phҫn
Lan, Thөy ĈiӇn, Ĉan Mҥch, Ĉӭc quӕc, Hòa Lan, BӍ, Pháp,… Bà con hӑc viên ÿӃn tӯ các nѭӟc kӇ trên,
thuұn tiӋn nhҩt là máy bay. Và là máy bay giá hҥ. Mà loҥi vé này, càng mua sӟm càng ÿѭӧc rҿ hѫn. Do ÿó
ngay bây giӡ, nên quyӃt ÿӏnh ghi tên sӟm và lҩy vé liӅn. Nѫi ÿӃn là mӝt trong hai phi trѭӡng : Vienna và
Linz (cͯa n˱ͣc Áo). Thӡi gian giӳ chӛ trên vé máy bay : Ĉi ngày 21/07/2011 và vӅ ngày 31/07/2011
(bu͝i chi͉u, kho̫ng 5, 6 giͥ trͧ ÿi). Lý do vì ngày 31/07, theo chѭѫng trình, là ngày du ngoҥn thăm thҳng
cҧnh thӫ ÿô Vienna, sau ÿó xe ca sӁ ÿѭa ra phi trѭӡng luôn. Khi ‘’ÿ͇n‘’, nӃu ÿúng vào ngày 21/07, thì
Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng, tùy theo sӕ ngѭӡi ÿӃn sӁ sҳp xӃp nhiӅu chuyӃn xe ca ÿón tӯ phi trѭӡng ÿѭa vӅ
ÿӏa ÿiӇm Khóa hӑc. Còn nӃu ÿӃn và vӅ (b̹ng máy bay) không ÿúng vào nhӳng ngày nói trên, cǊng có
nhӳng phѭѫng tiӋn khác, nhѭ xe lӱa hay xe nhà ÿѭa, ÿón. Nhѭng xin cho Ban Tә Chӭc biӃt trѭӟc ÿӇ sҳp
xӃp (trͳ tr˱ͥng hͫp có bà con hay b̩n hͷu quen bi͇t ͧ Áo).
Bà con phұt tӱ ӣ các nѭӟc gҫn Áo nhѭ Ĉӭc, Thөy Sƭ, TiӋp Khҳc, Hung Gia Lӧi, Ý…, có thӇ ÿӃn
Áo bҵng xe nhà, xe lӱa hay bҵng máy bay giá hҥ tӯ các phi trѭӡng Dusseldorf, Frankfurt, Dormund,
Berlin Zurich hay Milano... Và trѭӡng hӧp ÿi máy bay giá hҥ, cǊng giӕng nhѭ trên, nên giӳ chӛ ngay
bây giӡ thì ‘’ch̷c ăn’’ và ÿѭӧc giá rҿ ÿһc biӋt hѫn.
Riêng bà con hӑc viên ÿi tӯ Pháp quӕc, xin nói thêm vài ÿiӇm nhѭ sau : nӃu ÿi tӯ Paris, phi trѭӡng
Charles De Gaulle bҵng hãng Niki Fly ngày 21/07/2011 chuyӃn 8 giӡ 45 sáng ÿӃn Vienna lúc 10 giӡ 35

và vӅ ngày 31/07/2011 tӯ Vienna lúc 18 giӡ 35 vӅ ÿӃn Paris 20 giӡ 25, giá vé groupe 30 ngѭӡi, khӭ hӗi
mӛi ngѭӡi 135¼ + bҧo hiӇm (không b̷t bu͡c) mӛi ngѭӡi là 4¼.

- Chѭ Tăng Ni và ÿҥo hӳu nào ÿã quyӃt ÿӏnh ÿi dӵ Khóa tu hӑc, nên ghi tên ngay bây giӡ cho
groupe ÿҫu tiên. Xin liên lҥc vӅ chùa Khánh Anh qua e-mail : khanhanh@free.fr hay
thichquangdao@khanhanh.fr cho biӃt hӑ tên, ngày, tháng, năm sanh. Khi ÿi nhӟ ÿem theo Passeport
hay Carte d’Identité (còn hi͏u lc cho ÿ͇n h͇t tháng 08/2011, nên xem l̩i). Nhӟ cho biӃt hӑ tên ÿúng
theo thӭ tӵ ÿã ghi trong Passeport hay Carte d’Identité.
Các hӑc viên ӣ các ÿӏa phѭѫng Lyon, Strasbourg, Marseille, Bordeaux… có thӇ ÿi tӯ các ÿӏa
phѭѫng cӫa mình ÿӃn Vienna hoһc vӅ Paris ‘’nh̵p’’ vӟi groupe trên này theo giá cҧ và giӡ giҩc nhѭ ÿã
nói ӣ trѭӟc. NӃu groupe ÿҫu tiên hӃt chӛ, sӁ ghi vào groupe kӃ tiӃp. Giá vé có thӇ cao hѫn, nӃu ghi tên
chұm.

- Vӟi Ban Hѭӟng Dүn Gia Ĉình Phұt Tӱ ViӋt Nam tҥi Âu Châu, xin thông báo : ngoài chӛ ӣ và
sinh hoҥt trong các Hall lӟn, còn có chӛ (ͧ khu rͳng) bên ngoài ÿӇ cҩm trҥi (n͇u mu͙n). Chѭѫng trình
sinh hoҥt tùy theo Ban Hѭӟng Dүn quyӃt ÿӏnh, nhѭng chӍ giӟi hҥn trong thӡi gian mà Khóa tu hӑc Âu
châu sinh hoҥt (22-31/07/2011).

- Vӟi Hӝi Phұt Giáo và bà con ÿӗng hѭѫng phұt tӱ ViӋt Nam tҥi Áo và các vùng phө cұn. ĈӇ
phӕi hӧp, sҳp xӃp phân công chuҭn bӏ cho viӋc tә chӭc Khóa tu hӑc KǤ thӭ 23 ÿѭӧc kӃt quҧ, quý thҫy
trong Ban ĈiӅu Hành Khóa tu hӑc sӁ ÿӃn Áo tә chӭc mӝt buәi lӉ Phұt cҫu an ÿһc biӋt, sau ÿó có mӝt buәi
hӑp ÿҫu tiên do quý thҫy hѭӟng dүn ÿӇ hình thành Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng vӟi ÿҫy ÿӫ các ban ngành
phө trách.
* Ĉӏa ÿiӇm lӉ Phұt và hӝi hӑp : NiӋm Phұt Ĉѭӡng Minh Tӏnh, Haberlgasse 73, 1160 Wien,
Austria. (Trong tr˱ͥng hͫp thay ÿ͝i ÿ͓a ÿi͋m h͡i h͕p sͅ thông báo sau).
* Thӡi gian : Chӫ nhӵt 10/04/2011, vào buәi trѭa.
Vұy kính mӡi chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni, bà con phұt tӱ tҥi Áo và các vùng phө cұn, hoan hӍ, dành thì
giӡ vӅ tham dӵ buәi lӉ cҫu an và phiên hӑp nói trên ÿӇ biӃt thêm chi tiӃt, góp ý cǊng nhѭ nhұn lãnh trách
nhiӋm, tùy theo khҧ năng cӫa mình ÿӇ cho Khóa tu hӑc KǤ 23 này ÿѭӧc thұp phҫn viên mãn.
Vì Phұt sӵ chung cӫa Giáo Hӝi tҥi Âu châu, cǊng nhѭ ÿӇ phát huy tinh thҫn hӑc Phұt, nhҩt là cho
giӟi trҿ lӟn lên ӣ nѭӟc ngoài, kính xin chѭ Tôn Ĉӭc và bà con ÿҥo hӳu quyӃt tâm vѭӧt qua các chѭӟng
duyên, trӣ vӅ xây dӵng ngôi nhà Phұt Pháp tҥi Âu châu mһc dҫu còn phôi thai mà cǊng ÿã gһp ÿӫ thӭ tai
ѭѫng hoҥn nҥn. Nhѭng rӗi, năm nào cǊng vѭӧt qua ÿѭӧc là nhӡ sӵ quyӃt tâm và cҫu nguyӋn cӫa tҩt cҧ
chúng ta.
Nhӳng chi tiӃt khác vӅ chѭѫng trình hӑc, vӅ chѭ Tăng khách giҧng huҩn ÿӃn tӯ các châu lөc khác,
vӅ sӵ kêu gӑi ӫng hӝ ‘’m͟i ng˱ͥi, m͡t bao g̩o‘’ . . . nhѭ các năm trѭӟc sӁ ÿѭӧc thông báo trong nhӳng
e-mail kӃ tiӃp. Quý vӏ nhұn ÿѭӧc e-mail này, xin phә biӃn rӝng rãi, vì lӁ sӕ ngѭӡi nhұn e-mail còn rҩt hҥn
chӃ, chѭa ÿѭӧc phә cұp.
Cҫu nguyӋn Tam Bҧo chӭng minh, chѭ Bӗ Tát, Long Thiên, Thánh Chúng, ThiӋn Thҫn thùy tӯ gia
hӝ cho chúng ta Bӗ ĈӅ Tâm kiên cӕ, vѭӧt qua các chѭӟng duyên, bên ngoài cǊng nhѭ bên trong, ÿӇ hoàn
thành sӭ mӋnh hoҵng pháp lӧi sanh trên vùng ÿҩt Âu châu này. A Di Ĉà Phұt.
Bagneux, ngày 07/02/2011
Trѭӣng Ban ĈiӅu Hành Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu
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