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Nam Mô B�n S� Thích Ca Mâu Ni Ph�t 

Kính b�ch ch� Tôn ��c 

Kính th�a Qúy ��o H�u, Ph�t T� g�n xa, 

Ch	ng còn m
y tháng n�a là Khoá tu h�c Ph�t Pháp Âu Châu k� th� 26 s ���c di�n ra t�i Fribourg Th�y 
S�; n�i mà n�m 2013 v�a qua, C� Hòa Th��ng Thích Minh Tâm �ã ��t chân ��n và Ngài �ã cùng Th��ng 
To� Thích Qu�ng Hi�n ��ng ý ��t c�c ti�n thuê �� t� ch�c cho khóa Tu H�c n�m nay. Th� mà ai �âu ng� 
���c s� vô th��ng bi�n ��i c ng nh� b� dâu cu� cu!c s�ng h"ng ngày. Tuy v�y Giáo H!i v#n ph�i kh$c ph�c 
m�i khó kh�n tr% ng�i �� ti�p n�i con ���ng c&a C� Hòa Th��ng Thích Minh Tâm �ã v�ch ra. 

Nh� tâm nguy'n c&a C� Hòa Th��ng Ch& T(ch, n�m nay Giáo H!i v#n ti�p t�c an c� trong 10 ngày n�y, 
trong khi Ph�t t� v#n tu h�c và thính pháp bình th��ng. Ph�n ch� T�ng Ni có thêm vi'c trì t�ng b� kinh ��i 
Th�a Di�u Pháp Liên Hoa vào m�i t�i, trong khi các h�c viên nghe gi�ng. Ch� Tôn ��c s b� trí m�t ngày 
t�ng gi�i cho các v� T� Kheo, T� Kheo Ni và B� Tát t�i gia (có th� vào sáng ch� nh�t ngày 6 tháng 7). 
��ng th�i Giáo H!i c ng s h�p phiên h�p �(nh k� h"ng n�m vào t�i ngày 5 tháng 7 (th� b�y) và tr�a ngày 6 
tháng 7 (ch� nh�t) s có m!t bu�i l� t��ng ni�m L�ch ��i T� S� c�ng nh� t��ng nh� ��n c� Hoà Th� ng 
Thích Minh Tâm, Ch! T�ch H�i ��ng �i	u Hành Giáo H�i Ph�t Giáo Vi�t Nam Th�ng Nht Âu Châu 
�ã quá vãng t�i Ph�n Lan n�m 2013 v�a qua. 

M!t ngày ni'm Ph�t miên m�t s c� hành su�t ngày 8 tháng 7. Ngày 9 tháng 7 là ngày thi và b� gi�ng. T�i 
ngày 9 tháng 7 n�m 2014 s có �êm v�n ngh' �� k�t thúc khóa Tu H�c k� th� 26 n�y. Ngày 10 tháng 7 là 
ngày du ngo�n và tr% v� l�i tr� x� cu� mình. C ng xin nh$c l�i v)i qúy Ph�t t� xa g�n là ngày 30 tháng 6 vân 
t�p v� �(a �i�m Tu H�c và sáng ngày 1 tháng 7 n"m 2014 là ngày khai gi�ng. Qúy V( nên tham d� tr�n 
khóa thì l�i l�c h�n. Trong tr��ng h�p không tham d� �& 10 ngày ���c thì c ng có th� tham d� m!t cu�i 
tu�n hay m!t vài ngày hay ch* m!t ngày ni'm Ph�t c ng qúy hoá vô cùng. Vì trong cu!c s�ng ��y th� thách 
nh� hi'n nay, Qúy V( dành ���c th�i gian �� v� tham d� v)i khóa tu h�c �ã là m!t công ��c không nh+ r�i. 

Gi�ng s� n�m nay c ng s có s� quang lâm ch�ng minh gi�ng d�y c&a Qúy V( Khách T�ng nh� : ��i Lão 
Hòa Th#$ng Thích Th�ng Hoan, Hoà Th#$ng Thích Thái Siêu, Hoà Th� ng Thích Nguyên Siêu (Hoa 

K�) và ch� tôn Hoà Th��ng, ch� Th��ng T�a, ��i ��c T�ng Ni trong Giáo H!i Ph�t Giáo Vi't Nam Th�ng 
Nh�t Âu Châu. 

N"m 2013 v�a qua nhân vi�c tham d# l� c%u nguy�n t�i tr� s� Qu�c H�i Âu Châu, c� Hòa Th� ng 
Thích Minh Tâm �ã ��a ra ý ki�n mu�n t� chc m�t ��i L� Ph�t ��n Qu�c T� t�i Strasbourg và n"m 
nay chính quy	n Pháp �ã ��ng ý. Do v�y ngày 13 tháng 5 nh&m ngày r&m tháng t� âm l�ch chúng ta s' 
t� chc bu�i l� c%u nguy�n n%y t�i Qu�c H�i Âu Châu. V�y chúng tôi xin thông báo ��n ch� Tôn ��c và 
��ng bào Ph�t T� kh$p n�i v� tin vui n�y và kính mong Qúy V( tham gia �ông �& cho. 

Tinh th�n h, tr� m!t bao g�o cho Khóa Tu H�c n�m nay v#n còn khiêm nh��ng, mong r"ng Qúy ��o 
H�u không �i tham d� ���c c ng nên tr� duyên cho vi'c n�y, qu� là ph�)c báu không nh+. Kính mong Qúy 
V( gia tâm cho. 

Sau �ây là nh�ng �(a ch* c�n thi�t t�i các �(a ph��ng �� Qúy V( ti'n liên l�c ghi danh, ��ng th�i chúng tôi 
c ng xin �i�m s� qua nh�ng k�t q&a s� kh%i c&a nh�ng chuy�n xe Bus t�i các �(a ph��ng trên l�c �(a Âu 
Châu �ã b$t ��u s	n sàng l�n bánh v� khoá Tu H�c, �� Qúy V( chu-n b( cho k(p chuy�n hành trang ��y ý 
nghiã n�y.  



Mu�n bi�t thêm chi ti�t v� các chuy�n bay và xe l�a xin liên l�c : 

- T�i Th�y s� xin liên l�c : Th� ng T
a Thích Qu�ng Hi	n chùa Trí Th!, Tel : + 41 31 911 94 66 + 
41 798 484 656, e-mail : nsanhhy@yahoo.com. 

- Th�y �i(n vùng Malmo liên l�c : Th� ng T
a Thích Tâm Hu� chùa Trúc Lâm. Tel : + 46 721 787 
889, e-mail : thichtamhue2013@gmail.com. Ho�c ��o h�u Thi�n Liên. Tel : + 46 4021 9104 + 46 739 706 
410, e-mail : diechoa@yahoo.com. 

- Goteborg liên l�c : TT Thích T�nh Ph��c. Tel: + 46 704 749 769, e-mail: thichtinhphuoc@gmail.com 
hay �� T. Ph��c Th�)ng, e-mail : phuocthuong@gmail.com, chùa Ph�t Quang. Tel : + 46 3143 5408. 

- Ph%n Lan vùng Turku liên l�c : TT Thích H�nh B�o. Tel: + 358 458 826 110, e-mail : 
thichhanhbao@yahoo.com hay ��o h�u Qu�ng Nh�t - Nguy�n Xuân Minh. Tel : + 358 451 218 548, e-
mail : xmnguy@utu.fi.  

- Hesinki liên l�c : ��o h�u Minh Tâm - Hà Ki�n H� Trình. Tel : + 358 44 31 44 127, e-mail : 
hatrinh75@yahoo.com. 

- �an M�ch vùng Aarhus liên l�c : TT Thích Giác Thanh chùa Qu�ng H�$ng. Tel : + 45 8624 5744 + 
45 2043 1291, e-mail : tgiacthanh@yahoo.dk. Th��ng T�a và ��i ��c có t� ch�c 1 chi�c xe ca 50 ch�, 
kh%i hành ngày 30/6 ��n 10/7/14. 

- Odense liên l�c : �� Thích Pháp Quang chùa V�n H�nh. Tel : + 45 2275 9953, e-mail : 
thichphapquang@gmail.com. 

- Na Uy vùng Tromheim liên l�c : �� Thích Viên Giác chùa �ôn H�u. Tel : + 47 9989 0566 + 47 7260 
2119, e-mail : tvgphilong@yahoo.com. 

- Moss liên l�c : �� Thích Viên T�nh chùa Tam B�o. Tel : + 47 6926 9765 + 47 4809 9267, e-mail: 
tambaotu@yahoo.com. 

- Hòa Lan xin liên l�c : TT Thích Minh Giác chùa V�n H�nh. Tel : + 31 294 254 393, e-mail : 
thichminhgiac@yahoo.com. TT Thích Thông Trí. Tel: +31 611467545, e-mail: anhluong03@yahoo.com. 

- Anh qu�c vùng Birmingham xin liên l�c : TT Thích Ph��c Hu� và �� Tâm Hi	n chùa T� �àm, Tel: 
+ 44 121 551 8614 + 44 779 596 4053, e-mail : tudamtu@hotmail.com - hoasen0072000@yahoo.com.  

- London liên l�c : ��o h�u ��ng Toàn. Tel : + 44 791 659 7787, e-mail : joonn@hotmail.co.uk. ��o 
h�u Hu� Trí. Tel : + 44 750 675 0629. 

- Ái Nh� Lan xin liên l�c : ��o h�u Lê v"n Danh, Tel : + 353 868 369 027, e-mail : 
hiepaithanthien@gmail.com. 

- �c qu�c vùng Hannover xin liên l�c : �� Thích H�nh Gi�i chùa Viên Giác, Tel : + 49 511 879 630, 
e-mail : hanhgioi@web.de. Chùa Viên Giác d� �(nh s t� ch�c 1 chi�c xe ca 50 ch�, kh%i hành ngày 30/6 
��n 10/7/14. 

- Hamburg liên l�c : S� Cô Thích N* Tu� �àm Nghiêm chùa B�o Quang, Tel : + 49 403 296 1520 + 
49 176 8114 2750, e-mail : tuenghiem@yahoo.de. Qúy S� Cô và ch� Ph�t t� chùa B�o Quang �ã ghi danh 
mua vé máy bay trên 10 ng�)i. 

- Berlin liên l�c : S� Cô Thích N* Tu� Nguy�t chùa Linh Thu, Tel : + 49 303 671 1287, e-mail : 
thichnutuenguyet@yahoo.de. Qúy S� Cô và ch� Ph�t t� chùa Linh Thu �ã ghi danh mua vé xe l�a trên 
10 ng�)i. 

- Munchen liên l�c : ��o h�u Thi�n Hoàng chùa Ph� B�o, Tel : + 49 894 187 4379 + 49 7763 8930, e-
mail : thikimoanhngo@yahoo.de. Chùa Ph� B�o d� trù s t� ch�c 1 chi�c xe ca 50 ch�. 

- Munchen liên l�c : �� Thích Trung L�u chùa Tâm Giác, Tel : + 49 809 1537 6848 + 49 176 6345 
2212, e-mail : trungluu2003@yahoo.com. ��i ��c s t� ch�c 1 chi�c xe ca 50 ch�, kh%i hành ngày 30/6 
��n 10/7/14. 

- Monchengladbach - Dusseldorf liên l�c : ��o h�u Di�u Khánh, Tel : + 49 216 660 3208, e-mail : 
tuyetmai7777@yahoo.de. ��o h�u Di'u Khánh có t� ch�c 1 chi�c xe ca 50 ch�, kh%i hành ngày 30/6 ��n 
10/7/14. 



- Áo qu�c vùng Wien xin liên l�c : ��o h�u Nhã Châu – Quan Kuan Th�c Dinh, Tel : + 43 664 647 
3578, e-mail : tdquanat@yahoo.de. 

- B+ qu�c vùng Bruxelles xin liên l�c : ��o h�u Di�u Ch$n - Tr%n th� M, Ngôn. Tel : + 32 498 518 481, 
e-mail : thimyngon@yahoo.fr. 

- B+ qu�c vùng Liège xin liên l�c : ��o h�u Di�u H�o - Nguy�n th� Tr�)ng Nghi. Tel : + 32 498 251 
876, e-mail : ttnnguyen2004@yahoo.fr. 

- Pháp qu�c xin liên l�c : TT Thích Qu�ng ��o Chùa Khánh Anh. Tel : + 33 146 55 84 44 + 33 770 07 
33 99, e-mail : thichquangdao@khanhanh.fr. Chùa Khánh Anh có t� ch�c 1 chi�c xe ca 50 ch�, kh%i hành 
t� ngày 30/6 ��n 10/7/14. Hi'n gi� bà con Ph�t t� ghi danh g�n ��y m!t chi�c xe ca. N�u nhu c�u bà con 
Ph�t t� ghi danh thêm, hy v�ng có th� ��t thêm 1 chi�c xe ca th� hai. 

- Lyon liên l�c : ��o h�u Qu�ng T�nh - Tr%n Minh C�nh (chùa Thi�n Minh). Tel : + 33 478 88 41 27 + 
33 698 49 97 87, e-mail : tran.minh.canh12@gmail.com. Nghe nói ph�t t� chùa Thi'n Minh ghi danh �i xe 
nhà trên 60 ng�)i. 

- Strasbourg liên l�c : ��o h�u Di�u ��o - Nguy�n th� Song Ph� ng (chùa Ph� Hi	n). Tel : + 33 388 26 
35 56 + 33 611 24 13 91, e-mail : n_songphuong@yahoo.fr. Chùa Ph� Hi	n có t� ch�c 1 chi�c xe ca 50 
ch�, kh%i hành ngày 30/6 ��n 10/7/14. 

- Toulouse liên l�c : ��o h�u Di�u B�ch - Hà B"ng Tâm (chùa Qu�ng 
�c). Tel : + 33 601 91 36 60, e-
mail : tbtamha@yahoo.fr. Chùa Qu�ng �c có t� ch�c 1 chi�c xe ca 50 ch�, kh%i hành ngày 30/6 ��n 
10/7/14. 

- Marseille liên l�c : ��o h�u Qu�ng Nh$n - Tô Ph! L�c Thành. Tel : + 33 616 90 21 90, e-mail : 
ltophu@yahoo.com, và ��o h�u Di�u Tánh - Phùng Ng
c Tâm (chùa Pháp Hoa). Tel : + 33 486 95 31 50 
+ 33 652 25 93 43, e-mail : pngoctam@hotmail.fr. Ph�t t� Marseille d� trù s t� ch�c 1 chi�c xe ca 30 ch�, 
kh%i hành ngày 30/6 ��n 10/7/14. 

- Besancon liên l�c : ��o h�u Di�u Dung - Bùi Ng
c H�nh. Tel : + 33 628 42 05 66, e-mail : 
mbui@laposte.net. Bà con Ph�t t� Besancon d� trù �i tham d� khóa tu h�c g�n 10 ng��i. 

= �i máy bay : ��n phi tr��ng Geneve hay Zürich �ón xe l�a �i th	ng v� Fribourg. Vé xe l�a nên mua 
tr�)c t�i trang nhà www.sbb.ch (mua vé tr��c � ti�n kh�i �i ti	n Th�y S� t�i phi tr��ng n�u không có th� 
tín d�ng và ch�n i�m xu�t phát là Geneve phi tr��ng ho�c Zurich phi tr��ng). T� phi tr��ng Geneve luôn 
có xe l�a �i th	ng v� Fribourg giá 22 Frances Th�y S� (m�t chi	u), th�i gian 1:30 phút. T� phi tr��ng Zürich 
v� Fribourg giá 30 Frances Th�y S� (m�t chi	u) có chuy�n �i th	ng ho�c ph�i ��i tàu t�i thành ph� Bern (th�i 

gian 1:45 phút). Khi qúy v� ��n phi tr�)ng Geneve hay Zürich s' có Ban h��ng d-n ��a ph�$ng c%m lá 
c) Ph�t Giáo �ón ti�p và h��ng d-n ��a qúy v� ��n ga xe l.a v	 ga Fribourg, s' có ng�)i ��a v	 
tr�)ng h
c Schwarzsee. 

= Xe h$i : L
y h�)ng Zürich, Basel, Genève, Lausanne sau �ó theo h�)ng Bern, và l
y h�)ng 
Fribourg ra Sortie / Ausfahrt Dundingen, r�i th	ng h�)ng Schwarzsee. 

= Xe l.a : Các qu�c gia lân c�n giáp ranh gi)i v)i Th�y S� có th� �i b"ng xe l�a ��n ga Fribourg Th�y 
S�. Nên ��t mua vé xe l�a s)m �� có ���c giá r.. 

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Ki�t T��ng B� Tát. 
Bagneux, ngày 2 tháng 3 n�m 2014 

Ch�ng minh Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu K� th� 26 

Ban �i�u Hành Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu 

C� Hòa Th� ng Thích Minh Tâm 

Hòa Th� ng Thích Tánh Thi�t 

Hòa Th� ng Thích Nh� �i(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 


