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Bҧn tin ngҳn sӕ 2 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 Toàn thӇ Nam Nӳ Phұt tӱ xa gҫn,
Hôm nay, chúng ta lҥi bҳt ÿҫu bѭӟc vào mӝt năm mӟi nӳa, mӝt năm mӟi âm lӏch, năm Nhâm Thìn - 2012. Ӣ
hҧi ngoҥi, thông thѭӡng năm nào cǊng ÿѭӧc "ăn" hai cái TӃt, mӝt Tây, mӝt Ta. Nhѭng không có cái TӃt nào ÿұm
ÿà ý nghiã cho bҵng nhӳng cái TӃt ÿӝc nhҩt khi còn ӣ quê nhà trѭӟc thӡi ÿiӇm 1975, mһc dҫu lúc bҩy giӡ khói lӱa
chiӃn tranh còn dày ÿһc. Ĉó là nói cҧm nghƭ cӫa nhӳng ngѭӡi lӟn tuәi, gһp hoàn cҧnh nghiӋt ngã phҧi bӓ xӭ ra ÿi.
Chӭ còn ÿӕi vӟi lӟp thanh thiӃu niên ÿѭӧc sinh ra hay lӟn lên ӣ nѭӟc ngoài, thì TӃt nào cǊng nhѭ TӃt nҩy, hoһc
nhiӅu khi các cô cұu còn thích tӃt Tây hѫn Ta. Ĉó cǊng lӁ thông thѭӡng, ӣ ÿâu quen ÿó, sӕng gҫn dӉ nhiӇm hѫn ӣ
xa. NӃu còn gìn giӳ ÿѭӧc vài nét tѭӧng trѭng cho văn hóa ViӋt Nam cǊng ÿã quý lҳm rӗi.
Kính thѭa quý vӏ, trong không khí còn rӝn ràng, phҩn khӣi cӫa nhӳng ngày ÿҫu xuân, chúng tôi xin gӣi ÿӃn
quý vӏ và toàn thӇ bà con phұt tӱ xa gҫn lӡi cҫu chúc năm mӟi an khang, thӏnh vѭӧng, sӣ cҫu nhѭ ý. Ĉӕi vӟi bà con
phұt tӱ, thì bҳt ÿҫu mӝt năm mӟi còn có thêm mӝt ý nghƭa nӳa : nhҳc nhӣ rҵng thӡi gian ÿi qua không bao giӡ trӣ
lҥi, mҥng sӕng giҧm bӟt, nhѭ "cá ít n˱ͣc" (thi͋u thͯy ng˱) nào có gì vui sѭӟng ÿâu ! HiӇu nhѭ vұy ÿӇ mà cҧnh
tӍnh cӕ gҳng vѭѫn lên tҥo cho mình mӝt ÿӡi sӕng có ý nghiã, có lӧi ích thiӃt thӵc cho bҧn thân cǊng nhѭ cho gia
ÿình và xã hӝi.
Nói nhѭ vұy rӗi xin chuyӇn ÿӅ sang mӝt tiӃt mөc khác thӵc tӃ hѫn và cǊng có nhiӅu kӹ niӋm gҳn bó hѫn ÿӕi
vӟi Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và bà con Phұt tӱ trong vùng Âu châu. Ĉó là Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp hàng năm.
Không thӇ thiӃu vҳng, không thӇ ÿành ÿoҥn bӓ ngang cho ÿi vào ngõ bí ÿӇ rӗi chҩm dӭt luôn. Vì ai cǊng biӃt
ÿây là mӝt Phұt sӵ trân qúy nhҩt mà các bұc Trѭӣng Lão tiӅn bӕi ÿã dҫy công hy sinh tҥo dӵng lên và nuôi
dѭӥng liên tөc suӕt 23 năm qua, mӛi năm ÿi ÿӃn mӝt nѭӟc ӣ Âu châu.
Chính vì vұy, mà chúng ta, lӟp ÿi sau, càng nhìn lên, càng phҧi cӕ gҳng, mһc dҫu năm nay, ai ai cǊng thҩy
hoàn cҧnh xã hӝi kính tӃ hӃt sӭc khó khăn. Và ÿi vào nѭӟc Anh là mӝt nѭӟc "ÿ͏ nhͱt r̷c r͙i" vӅ thӫ tөc lҥi thêm
giá cҧ ÿҳt ÿӓ. Nhѭng có lӁ chính nhӳng khó khҳn rҳc rӕi này sӁ là nhӳng bài toán thӱ thách ÿӇ ÿo lѭӡng mӭc kiên
trì dõng mҧnh cӫa Tăng Ni và bà con Phұt tӱ chúng ta, ngoài nѭӟc cǊng nhѭ ngay tҥi trong nѭӟc Anh.
Kính thѭa quý vӏ,
Trӣ lҥi thӵc tӃ, có 2 vҩn ÿӅ ÿã nêu ra trong Bҧn tin ngҳn sӕ 1. Ĉó là Visa nhұp cҧnh Anh quӕc và mua vé máy
bay càng sӟm càng ÿѭӧc "nh́ nhàng" hѫn. Hôm nay, Bҧn tin ngҳn sӕ 2, xin trӣ lҥi 2 vҩn ÿӅ trên và bә túc thêm
nhiӅu chi tiӃt cө thӇ :
1/. ChiӃu khán (Visa) nhұp cҧnh Anh quӕc : Xin nhҳc lҥi : chӍ dành cho Chѭ Tăng Ni và hӑc viên Phұt tӱ
hiӋn ӣ nѭӟc ngoài mà chѭa vào quӕc tӏch, nghiã là chѭa có Passeport cӫa nѭӟc mình ÿang ӣ. Tuy nhiên quý vӏ
hiӋn có trong ngѭӡi mӝt thӭ giҩy tӡ tҥm trú hӧp lӋ ӣ nѭӟc ÿó. Cө thӇ nhѭ Titre de Séjour cӫa Pháp, Green Card
cӫa Mӻ hay mӝt loҥi giҩy tӡ tѭѫng tӵ ӣ các nѭӟc Âu châu có giá trӏ nhѭ mӝt Residence Permit... Tҩt cҧ các trѭӡng
hӧp trên ÿây ÿӅu phҧi xin Visa nhұp cҧnh Anh quӕc. Thӫ tөc xin Visa cǊng nhѭ nhӳng giҩy tӡ kèm theo, xin hӓi
nѫi Tòa Ĉҥi Sӭ hay Lãnh Sӵ Anh quӕc trong nѭӟc mình ÿang cѭ ngө. Vӏ nào rành rӁ Internet, thì vào Web.Site cӫa
Tòa Ĉҥi Sӭ hay Lãnh Sӵ thì biӃt ngay. NӃu chѭa quen, có thӇ nhӡ Chѭ Tăng Ni hay mӝt phұt tӱ nào thông thҥo
ngoҥi ngӳ và thӫ tөc giҩy tӡ giúp ÿӥ cho. Nhѭng trѭӟc hӃt phҧi có lá thѭ cӫa Thѭӧng Tӑa Thích Phѭӟc HuӋ,
Trө Trì chùa Tӯ Ĉàm ӣ Birmingham là Trѭӣng ban Tә Chӭc Ĉӏa phѭѫng ký tên mӡi tham dӵ Khóa Tu Hӑc
Phұt Pháp Âu châu tӯ ngày 26/7 ÿӃn 5/8/2012 tҥi Anh quӕc.
Lá thѭ này (b̹ng Anh ngͷ) hiӋn ÿã có sҹn tҥi chùa Khánh Anh (Pháp). Vұy Chѭ Tăng Ni hay hӑc viên
phұt tӱ nào ӣ vào trѭӡng hӧp nói trên muӕn xin Visa vào Anh quӕc dӵ Khóa hӑc, xin liên lҥc gҩp vӅ chùa Khánh
Anh (e-mail : khanhanh@free.fr hay thichquangdao@khanhanh.fr), cho nhӳng chi tiӃt cҫn thiӃt là hӑ tên (ghi
ÿúng theo thͱ t trong Passeport), ngày tháng năm sanh, Passeport sӕ mҩy, ngày cҩp và nѫi cҩp, còn hiӋu lӵc

ÿӃn ngày tháng nào. Và thӭ hai là giҩy tҥm trú cӫa nѭӟc mình ÿang ӣ nhѭ Titre de Séjour, Green Card hay bҩt
cӭ các loҥi giҩy tӡ tѭѫng tӵ nhѭ Residence Permit cǊng phҧi ghi nhѭ trên, nghiã là hӑ và tên, ngày tháng năm
sanh, giҩy tҥm trú sӕ mҩy, cҩp ngày nào, ӣ ÿâu, có giá trӏ ÿӃn ngày nào hay Permanent. Và ÿӏa chӍ, ÿiӋn thoҥi hay
e-mail cӫa mình (n͇u có). Sau khi nhұn ÿӫ nhӳng yӃu tӕ kӇ trên, tӯ chùa Khánh Anh sӁ gӣi ÿӃn quý vӏ lá thѭ mӡi
dӵ Khóa Tu Hӑc (b̹ng Anh ngͷ).
HiӋn nay, ÿã có mӝt sӕ chѭ Tăng Ni và phұt tӱ nhұn ÿѭӧc thѫ mӡi rӗi và ÿang làm thӫ tөc nӝp qua các Lãnh
Sӵ Anh quӕc ӣ các nѭӟc trong vùng Âu châu. LӋ phí xin Visa vào Anh quӕc ÿѭӧc thông báo là 95¼.
Vұy, mӝt lҫn nӳa, xin thông báo ÿӃn chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni cǊng nhѭ bà con phұt tӱ hӑc viên nào ӣ trong
trѭӡng hӧp nói trên xin liên lҥc gҩp vӅ chùa Khánh Anh ÿӇ nhұn "th˯ mͥi", nhҵm bә túc hӗ sѫ xin Visa. Thӡi gian
không còn bao lâu nӳa, xin quý vӏ lѭu tâm cho, kҿo trӉ, A Di Ĉà Phұt. Và nhӟ : khi ÿѭѫc Visa rӗi xin liên lҥc vӅ
chùa Khánh Anh ÿӇ ghi danh vào Khóa Tu Hӑc ngay và mһt khác ÿһt vé máy bay.
2/. Vҩn ÿӅ mua vé máy bay ÿӃn Birmingham (Anh qu͙c). KӇ tӯ ngày Bҧn tin ngҳn sӕ 1 gӣi ÿi không khí
khá sôi nәi. NhiӅu bà con hӓi rҵng qúy thҫy sҳp mӣ văn phòng du lӏch hay sao mà thuӝc lòng giӡ bay hãng nào, ӣ
ÿâu có vҿ còn thành thҥo hѫn các nhân viên cӫa công ty du lӏch ? Xin thѭa : Ĉó là nhӡ quý bà con phұt tӱ rành rӁ và
nhҩt là các vӏ hӳu tâm lo lҳng, tìm vào "m̩ng" này, "m̩ng" nӑ rӗi mách cho quý thҫy biӃt ÿӇ thông tѭ ÿӃn quý bà
con xa gҫn. Chӭ nӃu ÿӇ quý thҫy không thôi, thì chҳc là "tr̵t ÿ˱ͥng r̯y" hӃt ráo. Tөc ngӳ nói : nhiӅu tay vӛ nên
kêu, hay nhiӅu ngѭӡi dӕt gӝp ý lҥi cǊng có ÿѭӧc mӝt ngѭӡi thông chӭ !
Vұy hôm nay, Bҧn tin ngҳn sӕ 2, xin gӝp lҥi mӝt sӕ ý kiӃn vӅ viӋc mua vé máy bay ÿi Birmingham (Anh
qu͙c) nhѭ sau :
Trѭӡng hӧp cӫa Ĉan Mҥch, trong Bҧn tin ngҳn sӕ 1 ÿã nói khá rõ rӗi, kǤ này chӍ xin nhҳc lҥi vài ÿiӇm chính
thôi : Ĉi bҵng máy bay Lufthansa tӯ Copenhagen ÿӃn Birmingham, giá khӭ hӗi hiӋn nay là 1.511Kr Ĉan Mҥch,
(tͱc kho̫ng 200Euros). NӃu ÿi tӯ Billund, giá khӭ hӗi 1.750Kr Ĉan Mҥch.
Vұy chѭ Tăng Ni hay hӑc viên phұt tӱ nào ӣ Ĉan Mҥch phát tâm ÿi dӵ Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu châu KǤ
24 này, xin liên lҥc vӅ chùa Quҧng Hѭѫng (Th˱ͫng T͕a Thích Giác Thanh, tél: 00.45.86.24.57.44 hay Ĉ̩i Ĉͱc
Thích Pháp Quang, tél: 00.45.22.75.99.53) ÿӇ ÿѭӧc hѭӟng dүn và sҳp xӃp mӑi chi tiӃt liên hӋ.
VӅ phҫn Thөy ĈiӇn, nӃu thuӝc vùng Malmo, có thӇ ÿi qua phi trѭӡng gҫn nhӭt là Copenhagen cӫa Ĉan
Mҥch vӟi ÿѭӡng bay cӫa hãng Lufthansa nhѭ quý vӏ ӣ Ĉan Mҥch sӱ dөng (ÿã nói ͧ trên). Ӣ Malmo, bà con phұt
tӱ có thӇ liên lҥc vӅ chùa Trúc Lâm vӟi Thѭӧng Tӑa Thích Tâm HuӋ (tél: 00.46.40.92.69.63) hay vӟi ÿҥo hӳu
ThiӋn Liên - Ngô Thúy Hoa (tél: 00.46.40.21.91.04) ÿӇ ÿѭӧc hѭӟng dүn mua vé và sҳp xӃp chuyӃn ÿi giùm cho.
CǊng vӅ Thөy ĈiӇn mà thuӝc vùng trên, vùng Goteborg, quý bà con phát tâm ÿi dӵ Khóa Tu Hӑc ӣ Anh
quӕc năm nay, có thӇ liên lҥc vӅ chùa Phұt Quang vӟi Ĉҥi Ĉӭc Thích Tӏnh Phѭӟc (tél: 00.46.31.43.54.08) trӵc
tiӃp hѭӟng dүn ÿi máy bay theo hãng Lufthansa, giá khӭ hӗi hiӋn nay là 1.867Kr Thөy ĈiӇn (tͱc kho̫ng 213¼).
Chѭ Tăng Ni và hӑc viên phұt tӱ ӣ Na Uy có thӇ ÿi qua phi trѭӡng Oslo cǊng vӟi hãng bay Lufthansa, khӣi
hành ngày 26/7/12 vӅ ngày 5/8/12, vӟi giá khӭ hӗi hiӋn nay là 2.055Kr Na uy (tͱc kho̫ng 240¼). Quý vӏ có thӇ
mua thҷng qua Internet. NӃu không quen hay gһp phҧi rҳc rӕi, có thӇ liên lҥc vӟi Ĉҥi Ĉӭc Thích Viên Tӏnh, chùa
Tam Bҧo (tél: 00.47.69.26.97.65) ÿӇ ÿѭӧc hѭӟng dүn sҳp xӃp cho.
Vӟi bà con phұt tӱ ӣ Phҫn Lan, tӯ phi trѭӡng Helsinki ÿӃn Birmingham (Anh), hãng bay Lufthansa, ÿi
ngày 26/7/12 vӅ chiӅu thӭ hai 6/8/12, giá khӭ hӗi hiӋn nay là 186,36 Euros. Quý bà con có thӇ mua qua Internet.
NӃu gһp rҳc rӕi có thӇ liên lҥc vӟi Thѭӧng Tӑa Thích Hҥnh Thông, chùa Phúc Lâm (tél: 00.358.504.31.12.33)
hay ÿҥo hӳu Minh Tâm - Hҥ Trình (tél: 00.358.443.14.41.27) ÿӇ ÿѭӧc hѭӟng dүn giúp ÿӥ cho.
CǊng xin nói thêm m͡t ÿi͉u vͣi các phái ÿoàn ͧ các n˱ͣc xa (nh˱ Ph̯n Lan, Na Uy, Thͭy Ĉi͋n,...), n͇u v͉
ngay trong ngày chͯ nht 5/8/12, khi ÿ͝i máy bay, khuya quá, ph̫i ngͯ l̩i phi tr˱ͥng 1 ÿêm r̭t là b̭t ti͏n. Bͧi
v̵y, quý Th̯y ÿã th̫o lu̵n ÿ͋ các phái ÿoàn g̿p tr˱ͥng hͫp nói trên có th͋ ͧ l̩i Khóa h͕c hay t̩i chùa Tͳ Ĉàm
(Anh) 1 ÿêm nͷa r͛i ngày hôm sau (6/8/12) ra v͉, thong th̫ h˯n.
Mӝt nѭӟc ӣ xa hѫn nӳa, ÿó là nѭӟc Áo (mͣi vͳa t͝ chͱc Khóa Tu H͕c kǤ 23). Tӯ phi trѭӡng Vienna ÿӃn
Birmingham (Anh) ngày 26/7/12 vӅ ngày 5/8/12 bҵng máy bay Lufthansa, giá khӭ hӗi hiӋn nay la 197¼. Quý vӏ
có thӇ mua thҷng trên Internet. NӃu không quen hay gһp khó khăn, có thӇ liên lҥc vӟi ÿҥo hӳu Nhã Châu (ÿ͇n
tháng 3/2012, tél: 00.43.664.647.35.78) sӁ ÿѭӧc hѭӟng dүn và giúp ÿӥ cho.
Có mӝt nѭӟc tiӋn lӧi hѫn hӃt mà giá vé cǊng lҥi "m͉m" hѫn hӃt. Ĉó là nѭӟc Hòa Lan. Ĉѭӡng bay cӫa hãng
KLM trӵc tiӃp tӯ Amsterdam ÿӃn Birmingham ÿi ngày 26/7/12 lúc 16 giӡ 20 ÿӃn nѫi 16 giӡ 35 (giͥ Anh qu͙c)
vӅ ngày 5/8/12 lúc 17 giӡ 30 ÿӃn nѫi 19 giӡ 40, giá khӭ hӗi hiӋn nay chӍ có 102¼. Không nѫi nào ÿѭӧc "˱u ÿãi"
cho bҵng. Vұy xin kêu gӑi bà con phұt tӱ ӣ Hòa Lan hãy vұn ÿӝng ÿi cho ÿông ÿӇ yӇm trӧ mҥnh mӁ Khóa tu hӑc 24
ӣ Anh quӕc kǤ này. Muӕn biӃt thêm chi tiӃt, xin liên lҥc vӅ chùa Vҥn Hҥnh (tél: 00.31.294.25.43.93) có Thѭӧng
Tӑa Thích Minh Giác và Thѭӧng Tӑa Thích Thông Trí (tél: 00.31.611.46.75.45) hay ÿҥo hӳu Trҫn văn Thҳng
(tél: 00.31.402.42.56.29) hoһc ÿҥo hӳu Lâm ThӃ Ĉҥt (tél: 00.31.725.61.85.91) ÿӇ ÿѭӧc hѭӟng dүn và sҳp xӃp cho.

Mӝt nѭӟc khác cǊng gҫn, rҩt gҫn, nhѭng lҥi không ÿѭӧc "˱u ÿãi" nhѭ Hòa Lan. Ĉó là nѭӟc BӍ. NӃu ÿi bҵng
Brussels Airlines tӯ Bruxelles ÿӃn Birmingham vào ngày 26/7/12 vӅ ngày 5/8/12, giá khӭ hӗi thay ÿәi tùy giӡ,
nhѭng trung bình vào khoҧng 196 Euros. Mӑi chi tiӃt ÿӇ biӃt thêm, xin bà con ta có thӇ liên lҥc ngay vӟi ÿҥo hӳu
DiӋu Chѫn (tél: 00.32.498.51.84.81 ho̿c sau 18 giͥ, 00.32.27.35.41.15) ÿӇ ÿѭӧc hѭӟng dүn và giúp ÿӥ cho.
Mӝt nѭӟc khác nӳa cǊng ÿѭӧc "˱u ÿãi" ÿһc biӋt nhѭng cӭ tà tà không phҧi gҩp rút gì cҧ. Ĉó là trѭӡng hӧp
cӫa Thөy Sƭ. Có hãng Easy Jet bay thҷng tӯ Genève ÿӃn Birmingham theo ngày giӡ ÿã ÿӏnh : ÿi ngày 26/7/12 vӅ
5/8/12, giá mӝt lѭӧt ÿi trung bình là 29Fs (tͱc vào kho̫ng 25¼). NӃu tính 2 lѭӧt cҧ ÿi lҭn vӅ chѭa tӟi 100Fs, tӭc
vào khoҧng 80Euros khӭ hӗi. Ĉѭӧc nhѭ vұy, thì còn "˱u ÿãi" nào ÿһt biӋt hѫn nӳa ? Nhѭng rҩt tiӃc, giӡ này Easy
Jet chӍ bán vé ÿӃn ngày 2/4/12 mà thôi. Còn vé tӯ tháng 4/2012 trӣ vӅ sau chѭa có bán. Bӣi thӃ, mӯng mӟi 50%
thôi, còn phҧi chӡ ÿӧi thêm 1 lúc nӳa. Cho nên, hiӋn tҥi xin chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và bà con phұt tӱ hӑc viên ӣ
Thөy Sƭ nên lҩy danh sách ÿӇ sҹn, chӡ ÿèn xanh bұt lên là "ṱn công" liӅn liӅn. Mӑi chi tiӃt xin liên lҥc vӅ chùa
Trí Thӫ, vӟi Thѭӧng Tӑa Thích Quҧng HiӅn, (tél: 00.41.798.48.16.56) hay ÿҥo hӳu DiӋu Hѭѫng - LӋ Hoa (tél:
00.41.223.29.92.36) ÿӇ ÿѭӧc hѭӟng dүn ÿһt vé và sҳp xӃp chuyӃn ÿi "du h͕c Ăng-Lê" 2012.
CǊng tҥi Thөy Sƭ, nhѭng ӣ vùng Zurich, có ÿѭӡng bay cӫa hãng Swiss Airlines tӯ Zurich ÿӃn thҷng
Birmingham, ÿi ngày 26/7/12 vӅ ngày 5/8/12, giá khӭ hӗi hiӋn nay là 226Fs (tͱc kho̫ng 195¼). Quý vӏ có thӇ mua
vé thҷng trên Internet. NӃu gһp khó khăn, xin liên lҥc vӟi ÿҥo hӳu Ĉӗng Sanh (00.41.787.40.47.88) ÿӇ giúp ÿӥ cho.
Còn lҥi 2 nѭӟc lӟn, khá lӟn nhѭng cǊng có khá nhiӅu vҩn ÿӅ. Trѭӡng hӧp nѭӟc Ĉӭc, trong Bҧn tin ngҳn sӕ 1
ÿã nêu rõ giá vé khӭ hӗi theo ÿѭӡng bay ÿӃn Birmingham cӫa hãng Lufthansa ÿi ngày 26/7/12 vӅ ngày 5/8/12, tӯ
Berlin (khͱ h͛i 129¼) tӯ Munchen (164¼), tӯ Frankfurt (139¼), tӯ Hamburg (169¼)...
Nhѭng ÿӃn giӡ này vүn yên lһng 100% chѭa nghe có tiӃng ÿӝng nào ÿáp ӭng. ChӍ trӯ mӝt nhóm nhӓ ӣ vùng
Dusseldorf do ÿҥo hӳu DiӋu Khánh (tél: 00.49.21.66.60.32.08) ÿӭng ra liên lҥc mua vé qua hãng Ryanair ÿi
thҷng ÿӃn Birmingham, khӭ hӗi hѫn 100¼.
Vұy mӝt lҫn nӳa, xin có lӡi kêu gӑi chѭ Tăng Ni trách nhiӋm trong Chi Bӝ Ĉӭc cǊng nhѭ quý ÿҥo hӳu trách
nhiӋm trong các Chi Hӝi ÿӏa phѭѫng hãy ÿӭng ra vұn ÿӝng cә võ cho Khóa Tu Hӑc Âu châu kǤ 24, mà cө thӇ là ghi
tên và ÿһt vé liӅn, vì nӃu chұm trӇ là giá sӁ tăng cao. Hoһc các ÿҥo hӳu hӑc viên nào, nӃu biӃt sӱ dөng Internet, có
thӇ vào ÿҩy mua ngay vé máy bay. Sau ÿó báo tin ÿӃn quý thҫy, cô có trách nhiӋm tҥi ÿӏa phѭѫng và báo vӅ văn
phòng chùa khánh Anh ÿӇ lên danh sách hӑc viên.
Cuӕi cǊng là trѭӡng hӧp cӫa nѭӟc Pháp, có khá nhiӅu phӭc tҥp, nhѭng không ÿӃn nӛi bӃ tҳc. Xin lҫn lѭӧt
tháo gӥ nhѭ sau. Mong Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và bà con phұt tӱ nên liên lҥc ÿӇ mua ngay. NӃu trӉ, sӁ giá tăng.
Tӯ Marseille ÿӃn Birmingham (Anh) ÿi ngày 26/7/12 vӅ ngày 5/8/12. Mӛi ngày có 2 chuyӃn, hãng
Brussels Airlines, ÿәi 1 lҫn ӣ Bruxelles. Hành lý gӣi mӛi ngѭӡi 1 kiӋn 23kg. Giá khӭ hӗi hiӋn nay là 176¼.
Tӯ Nice ÿӃn Birmingham (Anh) ÿi ngày 26/7/12 vӅ ngày 5/8/12. Mӛi ngày 2 chuyӃn, hãng Brussels
Airlines, ÿәi 1 lҫn ӣ Bruxelles. Hành lý gӣi mӛi ngѭӡi 1 kiӋn 23kg. Giá khӭ hӗi hiӋn nay là 171¼.
Tӯ Toulouse ÿӃn Birmingham (Anh) ÿi ngày 26/7/12 vӅ ngày 5/8/12. Mӛi ngày 2 chuyӃn, hãng Brussels
Airlines, ÿәi 1 lҫn ӣ Bruxelles. Hành lý gӣi mӛi ngѭӡi 1 kiӋn 23kg. Giá khӭ hӗi hiӋn nay là 171¼.
Tӯ Lyon ÿӃn Birmingham (Anh) ÿi ngày 26/7/12 vӅ ngày 5/8/12. Mӛi ngày 2 chuyӃn, hãng Brussels
Airlines, ÿәi 1 lҫn ӣ Bruxelles. Hành lý gӣi mӛi ngѭӡi 1 kiӋn 23kg. Giá khӭ hӗi hiӋn nay 160¼.
Tӯ La Rochelle ÿӃn Birmingham (Anh) ÿi ngày 25/7/12 vӅ ngày 5/8/12. Hãng Flybe bay trӵc tiӃp, không
ÿәi. Giá khӭ hӗi hiӋn nay là 164¼. Hành lý gӣi mӛi ngѭӡi 1 kiӋn 20kg. Chѭ vӏ nào chӑn ÿi ÿѭӡng này (sͣm 1
ngày) xin cho biӃt ÿӇ Ban Tә Chӭc sҳp xӃp cho ngѭӡi ÿón riêng. Tҩt cҧ các trѭӡng hӧp trên ÿây có thӇ mua liӅn
qua Internet. NӃu không quen hay gһp rҳc rӕi, xin liên lҥc vӟi ÿҥo hӳu Quҧng Nhѫn - Lӝc Thành (tél:
06.16.90.21.90) nhӡ giúp ÿӥ ÿһt vé ngay cho kӏp thӡi gian còn giá hiӋn nay.
Vùng Paris và phө cұn : Nhѭ trong Bҧn tin ngҳn sӕ 1 ÿã nói : chӍ có hãng Air France là tiӋn lӧi và có giá
hҥ tѭѫng ÿӕi lúc này. Trung bình khӭ hӗi 135¼, ÿi ngày 26/7/12 vӅ ngày 5/8/12. Hành lý gӣi, mӛi ngѭӡi 1 kiӋn
23kg. Xin quý vӏ vào Opodo.fr hay Voyages-SNCF.com ÿӇ mua ngay. Chұm trӇ, giá sӁ tăng. NӃu không quen
Internet, có thӇ liên lҥc vӟi ÿҥo hӳu Quҧng Nhѫn - Lӝc Thành (tél: 06.16.9021.90) ÿӇ nhӡ giúp ÿӥ ÿһt vé giùm
cho.
Riêng ÿӏa phѭѫng Strasbourg, không tìm thҩy ÿѭӡng bay trӵc tiӃp giá hҥ. Mà chӍ có Air France cӝng tác
vӟi hãng Flybe. Khӣi hành tӯ Strasbourg ngày 26/7/12 lúc 7 giӡ 50 bҵng Air France ÿәi tҥi Charles de Gaulle
chuyӇn sang Flybe bay thҷng vӅ Birmingham ÿӃn nѫi lúc 10 giӡ 15 (giͥ Anh qu͙c). VӅ ngày 5/8/12 khӣi hành
15 giӡ 15 ÿәi ӣ Charles de Gaulle, ÿӃn Strasbourg 21 giӡ 57. Hành lý gӣi mәi ngѭӡi 1 kiӋn 20Kg. Giá khӭ hӗi
250¼.
Các ÿӏa phѭѫng Bordeaux, Nantes chѭa tìm thҩy có ÿѭӡng bay nào thuұn tiӋn, giá hҥ. Cà 2 ÿӏa phѭѫng nói
trên có thӇ vӇ La Rochelle ÿӇ sӱ dөng ÿѭӡng bay cӫa hãng Flybe bay trӵc tiӃp ÿӃn Birmingham vӟi giá khӭ
hӗi 164¼. Nhѭng phҧi ÿi sӟm hѫn 1 ngày tӭc ngày 25/7/12. Máy bay cҩt cánh lúc 10 giӡ 55 ÿӃn nѫi 11 giӡ 40

(giͥ Anh qu͙c). VӅ ngày 5/8/12, khӣi hành 8 giӡ 55 vӅ ÿӃn La Rochelle 11 giӡ 45. Quý vӏ và bà con phұt tӱ hӑc
viên có thӇ vào Internet mua ngay. NӃu không quen hay gһp trөc trһc, xin liên lҥc vӟi ÿҥo hӳu Quҧng Nhѫn - Lӝc
Thành (tél: 06.16.90.21.90) yêu cҫu giúp ÿӥ cho.
Kính thѭa quý vӏ và bà con phұt tӱ xa gҫn, qua 23 Khóa Tu Hӑc, có lӁ Khóa 24 này là Khóa có nhiӅu ÿiӇm
ÿһt biӋt hѫn hӃt. Trѭӟc nhҩt là 2 vҩn ÿӅ xin Visa nhұp cҧnh và mua vé máy bay. Khóa 23 ӣ Áo có vào khoҧng 60%
hӑc viên ÿi máy bay. Bây giӡ Khóa 24, sӕ sӱ dөng ÿѭӡng hàng không có thӇ lên ÿӃn 80%. Cho nên muӕn cho Khóa
Tu Hӑc kǤ này ÿѭӧc thành tӵu viên mãn, trѭӟc hӃt phҧi cӕ gҳng khҳc phөc cho ÿѭӧc 2 chѭӟng duyên kӇ trên.
Kính mong chѭ Tôn Ĉӭc và bà con Phұt tӱ hӑc viên xa gҫn thông cҧm cҫu nguyӋn và hӃt lòng hӛ trӧ cho.
Mһc khác, nhѭ mҩy năm gҫn ÿây, vӅ mһt tài chánh quý thҫy không phҧi bұn tâm nhiӅu nhѭ các Khóa trѭӟc
phҧi theo dõi, kêu gӑi tӯng ngày. Ĉó là nhӡ sӵ tiӃp tay ӫng hӝ "m͟i ng˱ͥi 1 bao g̩o" (tr͓ giá t˱˯ng ÿ˱˯ng 30¼).
Nhӡ ÿó mà bù vào sӕ thâm thӫng thu chi cӫa mӛi khóa, ngoài vҩn ÿӅ ÿóng hӑc phí và cúng dѭӡng Khóa tu hӑc,
cúng dѭӡng Trai phҥn...
KǤ này, ÿӗng thӡi vӟi Bҧn tin ngҳn sӕ 2 gӣi ÿi, chúng tôi cǊng mҥn phép xin gӣi kèm theo PhiӃu Ӫng Hӝ
Khóa Tu Hӑc Phұt Phҩp Âu Châu KǤ 24 "m͟i ng˱ͥi 1 bao g̩o". Kính mong chѭ Tôn Trѭӣng Lão thѭѫng xót,
chѭ Tăng Ni và bà con phұt tӱ xa gҫn nhiӋt tình ӫng hӝ và vұn ÿӝng ngѭӡi quen ӫng hӝ cho. Công ÿӭc thұt là Vô
lѭӧng vô biên.
Bҧn tin nói là "ng̷n" mà cǊng ÿã quá dài, lҥi thêm nhiӅu chi tiӃt nhӭc ÿҫu, mӋt óc làm Chѭ Tôn Ĉӭc và bà
con Phұt tӱ xa gҫn phҧi ÿӇ tâm suy nghƭ, tính tӟi, tính lui... ÿáng lӁ mҩy ngày ÿҫu năm phҧi ÿѭӧc thҧnh thѫi buông
bӓ thoҧi mái... Nhѭng cӵc chҷng ÿã, viӋc ÿӃn nѫi rӗi, không thӇ lһng thinh, ÿành phҧi nói ra. Kính mong chѭ Tôn
Ĉӭc tӯ bi hoan hӍ và bà con Phұt tӱ xa gҫn thông cҧm mà bӓ qua cho. (Xin h́n B̫n tin ng̷n s͙ 3 l̩i ti͇p).
Nam mô Hoan Hӹ Tҥng Bӗ Tát.
Bagneux ngày mùng bҧy TӃt Nhâm Thìn tӭc ngày 29/01/2012
Trѭӣng Ban ĈiӅu Hành Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu

Hòa Thѭӧng Thích Minh Tâm
Các B̻n tin ng͇n này ÿ́ͻc gͷi b͉ng lͩi E-mail, va nhanh va ti͟n lͻi, cͅp nhͅt ÿ́ͻc t̽t c̻ nh·ng tin tc c̿n
loan báo g̽p. Tuy nhiên, nh·ng vͣ, nh·ng ÿ̹o h·u không có E-mail, hay có mà ch́a thông báo v͙ chùa Khánh Anh nên
nh·ng b̻n tin ng͇n không ÿ́ͻc ÿ͗n tͅn n˿i kͣp th͵i, ÿúng lúc. Cho nên nhân ÿây cǊng xin quý vͣ và bà con ÿ̹o h·u ÿã
có E-mail xin thông báo v͙ văn phòng chùa Khánh Anh ÿ͛ bͭ túc vào ÿͣa ch͡ cͿa mình. Và m͏t khác, cǊng nh͵ quý vͣ và
bà con ÿ̹o h·u xa g̿n nhͅn ÿ́ͻc b̻n tin này rͫi xin phͭ bi͗n ÿ͗n nh·ng vͣ ch́a có E-mail, nh̽t là mͱt sͩ các chùa hay
quý th̿y, cô t lâu nay ít ÿ͛ ý ÿ͗n các th E-mail này. Xin chân thành c̻m ˿n.

14 Av Henri Barbusse. 92220 Bagneux (FRANCE). Tél : 01.46.55.84.44. Fax : 01.47.35.59.08. E-mail : khanhanh@free.fr

PhiӃu ӫng hӝ "Mӛi ngѭӡi 1 bao Gҥo" cho,
Khóa tu hӑc Phұt Pháp Âu châu KǤ 24 tҥi Birmingham (Anh quͩc)
Ph̵t t͵ tên là :........................................................................................................................................................................................
Ĉ͓a ch͑ hi͏n t̩i :.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................. Tél : ............................................... E-mail :........................................................
- Xin phát tâm Ϳng hͱ : .......................bao g̹o (m͟i bao G̩o tr͓ giá 30¼)

Xin liên l̩c v͉ : Chùa Khánh Anh 14 av Henri Barbusse 92220 Bagneux - France. Tél : 01.46.55.84.44
E.mail : khanhanh@free.fr - thichquangdao@khanhanh.fr

