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Bҧn tin ngҳn sӕ 1 vӅ Khóa tu hӑc Phұt Pháp Âu châu KǤ thӭ 24 - 2012
tҥi Birmingham - Anh quӕc
Nam Mô B͝n S˱ Thích Ca Mâu Ni Ph̵t
Kính bҥch Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni.
Kính thѭa quý ÿҥo hӳu Phұt tӱ xa gҫn,
Trong không khí cӫa nhӳng ngày ÿҫu năm dѭѫng lӏch 2012, chúng tôi xin gӣi ÿӃn Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng
Ni, liӋt Quý Vӏ và bà con Phұt tӱ xa gҫn lӡi vҩn an và cҫu chúc mӝt năm mӟi ÿѭӧc nhiӅu an lành, mһc dҫu ai
ai cǊng dѭ biӃt rҵng tӯ giҧ năm 2011 bѭӟc vào 2012, toàn thӃ giӟi nhân loҥi nhѭ ӣ trong mӝt nhà lӱa (Kinh
Pháp Hoa) vӟi bao nhiêu thӭ bҩt an, bao nhiêu loҥi khӫng hoàng tӯ vұt chҩt ÿӃn tinh thҫn.
Nhѭng sӕng vӟi giáo lý nhà Phұt, chúng ta tin tѭӣng rҵng bҩt cӭ thӭ gì cǊng tuǤ nhân duyên, theo nhân
quҧ, tác nghiӋp mà thành, không phҧi tӵ nhiên mà có hay tӵ dѭng mà chӏu. Bӣi vұy ngѭӡi Phұt tӱ dҫu phҧi
sӕng trong khӫng hoҧng bҩt an mà vүn chҩp nhұn tӵ tin, không sӧ hãi buông xuôi cǊng không ӹ lҥi hay kiêu
căng tӵ mãn. Ĉó là con ÿѭӡng mà chѭ Phұt ÿã dҥy cho tҩt cҧ chúng sanh mà chúng ta ÿang cӕ tâm hѭӟng ÿӃn.
Kính thѭa liӋt quý vӏ và bà con Phұt tӱ nhҩt là trong vùng Âu châu.
Bѭӟc vào năm 2012, chѭ Tăng Ni và bà con Phұt tӱ ӣ Âu châu chҳc chҳn ÿã biӃt Khóa Tu Hӑc Phұt
Pháp Âu Châu, năm nay tә chӭc tҥi Birmingham Anh quӕc. KǤ này là lҫn thӭ 24, bҳt ÿҫu tӯ ngày
26/7/2012 ÿӃn ngày 5/8/2012 do Thѭӧng Tӑa Thích Phѭӟc HuӋ trө trì chùa Tӯ Ĉàm ӣ Birmingham làm
Trѭӣng Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng vӟi chѭѫng trình ÿҥi lѭӧc nhѭ sau :
Vân tұp : thӭ năm 26/7/2012
Khai giҧng : thӭ sáu 27/7/2012 (lúc 10 gi͵ sáng)
BӃ giҧng : thӭ bҧy 4/8/2012 (lúc 2 gi͵ chi͙u)
Chӫ nhӵt 5/8/2012 dӵ LӉ ĈӋ thұp Chu niên xây dӵng chùa Tӯ Ĉàm (Anh quͩc) ӣ ÿӏa chӍ hiӋn tҥi.

Xin nhҳc lҥi : Vào năm 2002, Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu ÿҫu tiên tә chӭc tҥi Anh quӕc trong
vùng Luân Ĉôn (thành ph͙ Wynmondham). Năm nay 2012, sau ÿúng 10 năm, Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu
Châu trӣ lҥi nѭӟc Anh, nhѭng ӣ thành phӕ Birmingham, nѫi ÿây có mӝt ngôi chùa ViӋt Nam (chùa Tͳ Ĉàm)
ÿã sinh hoҥt tӯ lâu, di chuyӇn ÿӃn nhiӅu ÿӏa ÿiӇm. Nhѭng vӟi ÿӏa ÿiӇm hiӋn nay ÿã sinh hoҥt tròn 10 năm. Và
có lӁ ÿây là ÿӏa ÿiӇm thuұn duyên nhҩt cho sӵ phát triӇn lâu dài trên con ÿѭӡng hoҵng dѭѫng Chánh Pháp ӣ xӭ
sѭѫng mù này.
Chúng ta cǊng ÿѭӧc biӃt thêm, vào năm nay (2012). ThӃ vұn Hӝi Olympic mùa hè sӁ ÿѭӧc tә chӭc tҥi
Anh quӕc nhѭng ӣ vùng thӫ ÿô Luân Ĉôn (cách Birmingham 2 giͥ lái xe trên xa l͡). Và gҫn ÿây lҥi biӃt thêm
mӝt ÿiӅu ÿáng ngҥc nhiên hѫn nӳa : Ĉó là ngày Khai m̩c Olympic mùa hè năm nay l̩i trùng hͫp vͣi ngày
Khai gi̫ng Khóa Tu H͕c Ph̵t Pháp Âu Châu KǤ thͱ 24 t̩i Birmingham tͱc ngày 27/7/2012.
Không biӃt ÿây là ÿiӅu ÿáng mӯng hay ÿáng lo ? Chúng tôi trӝm nghƭ rҵng : cǊng ÿáng mӯng và cǊng
ÿáng lo. Mà có lӁ mӯng thì ít mà lo thì nhiӅu. Tҥi sao lҥi lo và lo nhӳng gì trѭӟc nhӭt ?
Kính thѭa Quý vӏ và bà con Phұt tӱ,
Ngày vui cӫa chúng ta cǊng là ngày hӝi vui cӫa toàn thӃ giӟi. Hàng triӋu cһp mҳt hѭӟng vӅ nѭӟc Anh
trong ngày hôm ÿó ÿӇ xem LӉ Khai Mҥc Olympic tѭng bӯng náo nhiӋt và cǊng trong ngày hôm ÿó có lӉ Khai
giҧng Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu cӫa chúng ta diӉn ra âm thҫm nhѭng nghiêm trang thành kính. Tuy
nhiên, xin thѭa tҩt cҧ bà con, vì lý do trùng hӧp hy hӳu này, mà chúng ta lҥi phҧi lo nhiӅu hѫn : lo cho bao
nhiêu giҩy tӡ xin chiӃu khán (vào n˱ͣc Anh) có thӇ bӏ ӭ ÿӑng chұm trӉ và lo các phѭѫng tiӋn di chuyӇn (nh̭t
là máy bay) có thӇ bӏ tӯ chӕi vì quá tãi hay vì ÿһt mua quá chұm.
Cho nên trong bҧn tin sӕ 1 này, chúng tôi muӕn nêu lên 2 vҩn ÿӅ quan trӑng hàng ÿҫu cҫn phҧi thӵc
hiӋn ngay, nӃu chúng ta quyӃt tâm tә chӭc cho thành công Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu KǤ 24 tҥi Anh
quӕc năm nay.

Thӭ nhӭt là vҩn ÿӅ xin chiӃu khán (Visa) nhұp cҧnh Anh quӕc. Nhѭ trong Bҧn tin Khánh Anh sӕ 90
(tháng 1/2012) có nói, chúng tôi xin sѫ lѭӧc lҥi. ChӍ xin chiӃu khán (visa) cho nhӳng vӏ Tôn Túc Tăng Ni hay
Phұt tӱ hӑc viên nào ÿã sӕng ӣ nѭӟc ngoài mà chѭa vào quӕc tӏch nѭӟc sӣ tҥi, nghƭa là chѭa có Passeport hoһc
Pháp, hoһc Ĉӭc, hoһc Hòa Lan, Ĉan Mҥch, Na Uy... Nhѭng lҥi có thҿ cѭ trú hӧp lӋ tҥi nѭӟc mình ÿang ӣ. Tҥi
Pháp gӑi là Titre de Séjour, Âu châu gӑi là Residence Permit, Mӻ gӑi là Green Card hay môt loҥi giҩy tӡ
nào tѭѫng tӵ. Tҩt cҧ nhӳng trѭӡng hӧp nêu trên phҧi xin Visa nhұp cҧnh Anh quӕc. Hӗ sѫ nӝp tҥi Tòa Ĉҥi Sӭ
hay Lãnh Sӵ Anh quӕc trong nѭӟc (hay trong thành ph͙) mình ÿang cѭ trú. Xin quý vӏ liên lҥc vӟi Tòa Ĉҥi Sӭ
hay Lãnh Sӵ Quán Anh hӓi xem cҫn phҧi nӝp nhӳng giҩy tӡ gì và nӝp bҵng cách nào ? Có nѫi ÿã trҧ lӡi chӍ
nӝp qua cѫ quan trung gian hay gӣi bҵng e-mail, chӭ không nhұn ÿѫn trӵc tiӃp. Nhѭng chҳc chҳn trѭӟc hӃt là
phҧi có lá thѭ cӫa Thѭӧng Tӑa Thích Phѭӟc HuӋ Trө trì chùa Tӯ Ĉàm (Anh qu͙c) Trѭӣng ban Tә chӭc
ÿӏa phѭѫng ký tên mӡi quý vӏ ÿӃn dӵ Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu KǤ 24 tҥi Birmingham trong
thӡi gian (tͳ 26/7/2012 ÿ͇n 5/8/2012).
Lá thѭ này hiӋn nay ÿã có rӗi. Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni hay Phұt tӱ hӑc viên nào ӣ vào trѭӡng hӧp nói
trên, sau khi nhұn Bҧn tin sӕ 1 này, xin liên lҥc ngay vӅ Chùa Khánh Anh (khanhanh@free.fr hay
thichquangdao@khanhanh.fr) cho các chi tiӃt cҫn thiӃt : tên hӑ (ghi ÿúng thͱ t theo passeport) ngày tháng
năm sanh, sӕ passeport, ngày cҩp và nѫi cҩp, sӁ hӃt hҥn vào ngày tháng năm nào. Và giҩy tҥm trú (Titre de
Séjour, Green Card, Residence Permit hay m͡t lo̩i gi̭y tͥ nào t˱˯ng t) sӕ mҩy, ngày và nѫi cҩp, hӃt hҥn
vào ngày tháng năm nào. Ĉӏa chӍ hiӋn tҥi ӣ ÿâu, sӕ ÿiӋn thoҥi hay e-mail (n͇u có).
Vӟi tҩt cҧ nhӳng chi tiӃt rõ ràng trên ÿây gӣi vӅ chùa Khánh Anh qua e-mail, quý thҫy sӁ ÿiӅn vào giҩy
mӡi (b̹ng ti͇ng Anh) gӣi ngѭӧc trӣ lҥi cho quý vӏ làm hӗ sѫ nӝp lên Tòa Ĉҥi Sӭ hay Lãnh Sӵ Anh nѫi mình ӣ
ÿӇ xin Visa. Thӡi gian chӡ ÿӧi lâu hay mau tùy theo mӛi nѫi. Nhѭng xin thѭa, nên làm sӟm thì tӕt hѫn. Bây
giӡ ÿã bѭӟc sang tháng giêng cӫa năm 2012 rӗi. NӃu quý vӏ không rành xin nhӡ quý thҫy trong ÿӏa phѭѫng
mình ӣ hay mӝt Phұt tӱ nào quen biӃt thông thҥo ngoҥi ngӳ ÿӭng ra lo liӋu giúp cho bà con, công ÿӭc thұt là
vô lѭӧng.
Ĉó là mӕi lo thӭ nhӭt. Còn mӕi lo thӭ hai, chính là vҩn ÿӅ di chuyӇn. Nói gҫn hѫn là mua vé máy
bay. Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và bà con Phұt tӱ hӑc viên ÿã có Passeport ӣ các nѭӟc Âu Châu (Pháp, Ĉͱc, Hoà
Lan...) hay các nѭӟc Hoa KǤ, Canada, Úc, Nhұt... ÿӅu có thӇ mua vé máy bay ngay bây giӡ mà không cҫn phҧi
có Visa nhұp cҧnh vào Anh quӕc. Ai cǊng biӃt vé máy bay khӭ hӗi mua càng sӟm càng ÿѭӧc rҿ hѫn. Nhҩt là
các hãng bay giá hҥ, thѭӡng có lѭӧng khách ÿi rҩt ÿông vào mùa hè. Và mùa hè năm nay lҥi có ThӃ Vұn Hӝi
Olympic. Vҩn ÿӅ ÿһt ra là không biӃt tӯ ÿӏa phѭѫng mình ӣ ÿi ÿӃn Birmingham (Anh qu͙c) có ÿѭӡng
bay nào bay trӵc tiӃp mà giá hҥ ? Phҧi là mӝt ngѭӡi quen lөc lҥo qua Internet mӟi biӃt ÿѭӧc. Bӣi vұy xin
Chѭ Tôn Ĉӭc cǊng nhѭ bà con Phұt tӱ hӑc viên hãy nhӡ mӝt ngѭӡi (có th͋ là Tăng Ni, có th͋ là Ph̵t t͵) miӉn
là ngѭӡi ÿã có kinh nghiӋm tìm mua vé qua Internet giúp ÿӥ cho. Quҧ là công ÿӭc không thӇ nghƭ bàn.
Chúng tôi ÿã nhӡ mӝt vài ngѭӡi tìm tòi qua Internet, biӃt ÿѭӧc mӝt sӕ hãng bay ÿi tӯ các ÿӏa phѭѫng Âu
châu ÿӃn thҷng Birmingham. Nhѭng chѭa biӃt hӃt các chi tiӃt nhѭ ngày giӡ bay và giá cҧ nhѭ thӃ nào. Kính
mong Quý vӏ và chѭ Phұt tӱ hãy vào Internet tìm thêm. Và nӃu có ÿѭӧc nhӳng chi tiӃt nào lý thú hѫn, xin cho
chúng tôi biӃt ÿӇ loan báo cho bà con ta ӭng phó kӏp thӡi. Dѭӟi ÿây là mӝt sӕ ÿѭӡng bay tӯ các ÿӏa phѭѫng
Âu châu bay thҷng ÿӃn Birmingham (x͇p theo abc) :
Tӯ Amsterdam (Hòa Lan) có các hãng KLM, Bmibaby, tӯ Avignon (Pháp) có hãng Flybe, tӯ
Bordeaux (Pháp) có Flybe, tӯ Brest (Pháp) có Flybe, tӯ Brusselles (B͑) có Brusselles Airlines, tӯ
Copenhagen có SAS và Luthansa, tӯ Dusseldorf (Ĉͱc) có Flybe, Luthansa, tӯ Dusseldorf Weeze (Ĉͱc) có
Ryanair, tӯ Frankfurt (Ĉͱc) có Flybe, Luthansa, tӯ Genève (Thͭy Sƭ) có Bmibaby và Easy Jet, tӯ
Hamburg (Ĉͱc) có Flybe, tӯ Lyon (Pháp) có Air France, tӯ Milan (Ý) có Flybe, tӯ Munchen (Ĉͱc) có
Luthansa, tӯ Nice (Pháp) có Bmibaby, tӯ Paris (Pháp) có Air France và Flybe, tӯ Praha (Ti͏p) có
Bmibaby, tӯ Stuttgart (Ĉͱc) có Flybe, tӯ Toulouse (Pháp) có Flybe, tӯ Zurich (Thͭy Sƭ) có Swiss...
Có thӇ còn nhiӅu ÿѭӡng bay khác tӯ nhiӅu ÿӏa phѭѫng khác ӣ Âu châu ÿi thҷng ÿӃn Birmingham.
NӃu có vӏ nào tìm ÿѭӧc thêm xin mách cho biӃt ÿӇ kӏp thӡi thông báo ÿӃn bà con hӑc viên qua các bҧn tin sau.
Mӝt chi tiӃt lý thú : Ĉҥo hӳu DiӋu Khánh ӣ vùng Dusseldorf (Ĉͱc) tìm ra ÿѭӡng bay Ryanair ÿi tӯ
Dusseldorf ÿӃn Birmingham (Anh). Mҩy hôm trѭӟc chӍ có 95¼ khӭ hӗi, bӳa nay lên giá 108¼. Bà ÿã mua
ngay và ÿã kêu gӑi mӝt sӕ bҥn bè mua ngay. Vұy chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni hay các ÿҥo hӳu hӑc viên nào muӕn
sӱ dөng ÿѭӡng bay Dusseldorf-Birmingham, xin liên lҥc ngay vӟi ÿҥo hӳu DiӋu Khánh (Tél :
00.49.2166603208) nhӡ mua vé giùm.
Có ngѭӡi vӯa tìm trên Internet cho biӃt mӝt vài tin tӭc sӕt dҿo nhѭ sau :
# Tӯ Frankfurt (Ĉͱc) ÿӃn Birmingham (Anh), ÿi ngày 26/7/2012 vӅ 5/8/2012, máy bay Luthansa (LH
954 và 957), giá khӭ hӗi 139¼.

# Tӯ Berlin (Ĉͱc) ÿӃn Birmingham (Anh), ÿi ngày 26/7/2012 vӅ 5/8/2012, máy bay Luthansa (LH
3420 và 3421), giá khӭ hӗi 129¼.
# Tӯ Munchen (Ĉͱc) ÿӃn Birmingham (Anh), ÿi ngày 26/7/2012 vӅ 5/8/2012, máy bay Luthansa (LH
2508 và 2513), giá khӭ hӗi 164¼.
# Tӯ Hamburg (Ĉͱc) ÿӃn Birmingham (Anh), ÿi ngày 26/7/2012 vӅ 5/8/2012, máy bay Luthansa, giá
khӭ hӗi 169¼.
Xin thông báo ÿӃn Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và bà con Phұt tӱ hӑc viên ӣ Ĉӭc, nӃu ÿã có quyӃt ÿӏnh làm
mӝt chuyӃn "du h͕c" Anh quӕc thì xin lҩy vé ngay (giá này sͅ tăng cao, n͇u mua tr͍).
Ngoài ra, có ngѭӡi ÿã tìm thҩy ÿѭӡng bay ÿi tӯ Ĉan Mҥch :
# Tӯ Copenhagen (Ĉan M̩ch) ÿӃn Birmingham (Anh), ÿi ngày 26/7/2012 vӅ 5/8/2012, máy bay
Luthansa, giá khӭ hӗi 1.511Kr.
# Tӯ Billund (Ĉan M̩ch) ÿӃn Birmingham (Anh), ÿi ngày 26/7/2012 vӅ 5/8/2012, máy bay Luthansa,
giá khӭ hӗi 1.750Kr.
Vұy kính thông báo ÿӃn Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và Phұt tӱ hӑc viên ӣ Ĉan Mҥch tùy nghi sӱ dөng. Phұt
tӱ hӑc viên nào muӕn ghi tên có thӇ liên lҥc vӅ chùa Quҧng Hѭѫng (Th˱ͫng T͕a Thích Giác Thanh, Tél :
00.45.86245744) hay Ĉҥi Ĉӭc Thích Pháp Quang, (Tél : 00.45.22759953), ÿӇ ÿѭӧc hѭӟng dүn, sҳp xӃp mӑi
chi tiӃt liên hӋ.
Riêng tҥi vùng Paris, có vài ÿiӅu thay ÿәi : nhѭ Bҧn tin Khánh Anh (tháng 1/2012) ÿã nói giá vé tұp thӇ
khӭ hӗi cӫa Air France là 175¼, hành lý gӣi mӛi ngѭӡi 1 kiӋn 23kg.
Trên ÿây là giá vé ÿi tұp thӇ (cho ÿ͇n tháng 7/12).
HiӋn tҥi, quý vӏ có thӇ vào Internet mua liӅn, sӁ ÿѭӧc giá hҥ nhѭ sau : Paris (Charles De Gaulle) Birmingham (Anh qu͙c) Air France. Ĉi ngày 26/7/2012 vӅ ngày 5/8/12. Vì dӵ lӉ tҥi chùa Tӯ Ĉam buәi trѭa,
nên chӑn chuyӃn vӅ lúc 17 giӡ 20 (AF 2069) ÿӃn Paris (CDG) lúc 20 giӡ 20. Hay chuyӃn 20 giӡ (AF 1565) vӅ
ÿӃn Paris (CDG) 22 giӡ 20. Hành lý gӣi : mӛi ngѭӡi 1 kiӋn 20kg. Hành lý xách tay 12 kg. Giá khӭ hӗi (hi͏n
t̩i) khoҧng 135¼. Giá này sӁ tăng lên, nӃu mua châm. Xin quý vӏ vào Opodo.fr hay Voyages-SNCF.com. Khi
nào mua xong vé, xin liên lҥc vӅ chùa Khánh Anh cho biӃt ÿӇ ghi danh sách.
Ĉӕi vӟi chѭ vӏ còn phҧi xin Visa, trong khi chӡ ÿӧi hãy xem qua ÿѭӡng bay cӫa mình. Khi có visa, phҧi
mua vé liӅn, kҿo trӉ. NӃu chҫn chӯ, vӯa phҧi trҧ giá cao lҥi ÿôi khi không còn chӛ.
Mӝt ÿiӅu quan trӑng xin nhҳc lҥi. Khi ÿһt vé máy bay : ĈӃn Birmingham vào ngày thӭ năm 26/7/2012
và vӅ tӯ Birmingham vào chiӅu hay tӕi chӫ nhӵt 5/8/2012.
KӃt thúc vӅ hai mӕi lo hàng ÿҫu này, trѭӟc hӃt chúng tôi xin cung thӍnh Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni tҥi các
quӕc gia Âu Châu ÿӭng ra, kêu gӑi, tә chӭc chuyӃn ÿi tұp thӇ cho bà con Phұt tӱ hӑc viên. Ĉѭӧc nhѭ vұy,
thұt là phѭӟc báu vô cùng. TiӃp ÿӃn, nhѭ năm rӗi, có nhiӅu ÿҥo hӳu tѭѫng ÿӕi quen cách mua vé qua
Internet phát tâm ÿӭng ra giúp ÿӥ cho nhiӅu bà con còn bӥ ngӥ ӣ các ÿӏa phѭѫng không có ngѭӡi lo
lҳng. ViӋc làm này ÿã là mӝt ÿiӇm son. Năm nay cǊng xin kêu gӑi quý vӏ nói trên nên phát tâm tiӃp cho bà con
ÿѭӧc nhӡ. Quý ÿҥo hӳu nào hoan hӹ tiӃp tөc làm công viӋc trên, xin liên lҥc vӅ Chùa Khánh Anh ÿӇ Bҧn tin sӕ
2 sӁ ghi rõ danh tánh và sӕ ÿiӋn thoҥi cho bà con tiӋn viӋc liên lҥc.
Ĉó là hai ÿiӅu quan trӑng cҫn phҧi làm gҩp trong thӡi gian này. Kính mong Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và bà
con Phұt tӱ xa gҫn thông cҧm mà hoan hӹ cho nhӳng lӡi lӁ ÿѭӡng ÿӝt thiӃu ái ngӳ, nhҩt là trong nhӳng ngày
ÿҫu năm. Kính chúc mӑi ÿiӅu an lành, ngày ÿêm sáu thӡi ÿӅu an lành...
Nam mô Hoan Hӹ Tҥng Bӗ Tát.
Bagneux, ngày 08/01/2012
Trѭӣng Ban ĈiӅu Hành Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu
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