GIÁO HӜI PHҰT GIÁO VIӊT NAM THӔNG NHҨT ÂU CHÂU
Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Chùa Association Bouddhique

Khánh Anh
Bҧn tin ngҳn sӕ 4 vӅ Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu châu KǤ thӭ 26 - 2014
tҥi Thөy Sƭ
Nam Mô B͝n S˱ Thích Ca Mâu Ni Ph̵t
Kính bҥch chѭ Tôn Ĉӭc
Kính thѭa quý Ĉҥo Hӳu Phұt Tӱ,
Thӡi gian chӍ còn hѫn mӝt tháng nӳa là Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu kǤ thӭ 26 sӁ ÿѭӧc diӉn ra tҥi
vùng Schwarzsee (g̯n Fribourg) Thөy Sƭ do Thѭӧng Tӑa Thích Quҧng HiӅn và Phұt Tӱ tҥi Thuӷ Sƭ
ÿӭng ra ÿăng cai tә chӭc. Giáo Hӝi Phұt Giáo ViӋt Nam Thӕng Nhҩt Âu Châu sӁ hӛ trӧ nhӳng phѭѫng diӋn
nào mà ÿӏa phѭѫng ÿӭng ra tә chӭc cҫn ÿӃn nhѭ : Ban Trang Trí, Ban Trai Soҥn, Ban Văn Phòng, v.v… Hôm
nay chúng tôi xin sѫ lѭӧc qua mӝt sӕ thành quҧ ÿã ÿѭӧc ghi nhұn nhѭ sau :
VӅ sӕ hӑc viên tham gia : Ĉҫu tiên phҧi kӇ ÿӃn nhӳng xӭ Bҳc Âu và sau ÿó sӁ lҫn lѭӧt nói ÿӃn nhӳng ÿӏa
phѭѫng khác cӫa Âu Châu.
Na Uy do Ĉҥi Ĉӭc Thích Viên Tӏnh Trө Trì chùa Tam Bҧo tҥi Moss cho hay ÿã có gҫn 30 hӑc viên ÿi
bҵng máy bay. Phҫn Ĉҥi Ĉӭc Thích Viên Giác Trө Trì chùa Ĉôn Hұu tҥi Trondheim cǊng sӁ có 2 Phұt
Tӱ ÿi máy bay cùng.
Thuӷ ĈiӇn do Thѭӧng Tӑa Thích Tâm HuӋ tҥi Malmo cho hay ÿã có 3 hӑc viên và Thѭӧng Toҥ Thích
Tӏnh Phѭӟc sӁ hѭӟng dүn 10 hӑc viên ÿi máy bay ÿӃn Thөy Sƭ.
Phҫn Lan theo chӛ Thѭӧng Toҥ Hҥnh Bҧo cho biӃt cǊng sӁ có vài hӑc viên ÿi máy bay ÿӃn Thөy Sƭ.
HiӋn giӡ có 1 Phұt Tӱ ghi danh tӯ Helsinki.
Ĉan Mҥch ban ÿҫu Thѭӧng Tӑa Thích Giác Thanh ÿӏnh tә chӭc ÿi xe Bus; nhѭng nay thì ÿã ÿәi sang ÿi
máy bay, vì ÿѭӡng qúa xa, hiӋn giӡ ÿã ghi danh 5 vӏ. Thҫy Pháp Trú sӁ ÿi xe Bus vӟi chùa Viên Giác
Hannover cùng vӟi 5 Phұt Tӱ tҥi Ejsberg, Thҫy Pháp Quang ÿã ÿһt vé máy bay ÿi cùng vӟi 10 Phұt Tӱ, Sѭ
Cô Hҥnh Khánh sӁ ÿi chung xe Bus vӟi chùa Viên Giác. Có 10 Phұt Tӱ ӣ Ĉan Mҥch gӣi phiӃu ghi danh rӗi,
ÿi tӵ túc. Con sӕ hӑc viên chѭa chính thӭc ÿӃn tӯ Ĉan Mҥch chҳc cǊng không dѭӟi 30 ngѭӡi.
Anh quӕc do Thѭӧng Tӑa Thích Phѭӟc HuӋ vұn ÿӝng kêu gӑi Phұt Tӱ gӗm London, Manchester và
Birmingham, tҥi Birmingham Ĉҥo Hӳu Ĉӗng Vân cho biӃt ÿѭӧc 6 hӑc viên ghi danh và London Ĉҥo Hӳu
Ĉӗng Toàn cho hay có 19 hӑc viên ÿi máy bay ÿӃn trӵc tiӃp Thөy Sƭ.
Nga là mӝt nѭӟc tѭѫng ÿӕi xa, nhѭng năm nay ÿã có 28 ngѭӡi ÿang xin Visa vào Thөy Sƭ ÿӇ dӵ khóa Tu
Hӑc kǤ nҫy, nhѭng kӃt quҧ chѭa biӃt sӁ ra sao. Mong rҵng nhiӅu ngѭӡi sӁ ÿѭӧc ÿӃn dӵ ÿҫy ÿӫ.
Ĉӭc là mӝt trong nhӳng nѭӟc lӟn cӫa Âu Châu và sӕ ngѭӡi ViӋt cѭ trú cǊng nhiӅu, nên năm nay sӕ hӑc
viên tham dӵ ÿi xe Bus ÿã có 3 nѫi gӗm 4 xe Bus. Ĉó là Hannover, Dusseldorf và Munchen. Ngoài ra còn
xe tѭ nhân nӳa. Chùa Linh Thӭu ӣ Berlin do Sѭ Cô TuӋ NguyӋt hѭӟng dүn mua vé xe lӱa ÿѭӧc 6 vӏ. Chùa
Bҧo Quang do Sѭ Cô TuӋ Ĉàm Nghiêm ÿһt vé xe lӱa cho 10 vӏ. Tӏnh Thҩt Bҧo Thành do Ni Sѭ Minh
HiӃu hѭӟng dүn phái ÿoàn 8 vӏ. Do vұy con sӕ hӑc viên và chѭ Tăng Ni tҥi Ĉӭc sӁ tham dӵ khoҧng tӯ 150
ÿӃn 200 ngѭӡi nhѭ mӑi năm.
Nѭӟc Hòa Lan qua Thѭӧng Tӑa Thích Minh Giác cho biӃt sӁ có khoҧng 20 ngѭӡi ÿi máy bay.
BӍ ӣ thӫ ÿô Bruxelle do chӏ DiӋu Chѫn - Trҫn thӏ Mӻ Ngôn cho biӃt ÿѭӧc 9 hӑc viên ÿi bҵng xe lӱa và 1
vӏ ÿi bҵng máy bay. Nghe nói cô DiӋu Hҧo - NguyӉn thӏ Trѭӡng Nghi (Chùa Tu͏ Giác - Liege) có tә chӭc
chiӃc xe 9 chӛ, hiӋn giӡ bà con hӑc viên ghi danh ÿѭӧc 5 chӛ, bà con Phұt Tӱ ӣ Liège muӕn tham dӵ xin liên
lҥc vӟi cô DiӋu Hҧo sӟm.

Áo cǊng nhѭ mӑi khi, chҳc sӕ ngѭӡi tham dӵ sӁ không quá 5 ngѭӡi. Còn nѭӟc Ý năm nҫy chҷng biӃt nhѭ
thӃ nào.
ĈӃn nѭӟc Pháp là nѭӟc chӫ lӵc, theo Thѭӧng Tӑa Quҧng Ĉҥo cho biӃt thì Paris ÿã ÿҫy 2 xe Bus, nӃu có
Phұt Tӱ ghi danh sӁ thuê thêm mӝt chiӃc xe thӭ 3, Chùa Phә HiӅn Strassburg mӝt xe gҫn ÿӫ sӕ 50 chӛ,
Marseille ÿѭӧc 19 hӑc viên cùng Toulouse 30 hӑc viên (Chùa Qu̫ng Ĉͱc) thuê mӝt xe Bus. Chùa ThiӋn
Minh – Hoà Thѭӧng Tánh ThiӋt cho biӃt Phұt Tӱ ÿi xe nhà hѫn 60 ngѭӡi. Phұt Tӱ Besancon do chӏ DiӋu
Dung – Bùi Ngӑc Hҥnh ghi danh gҫn 10 hӑc viên. Phұt Tӱ ӣ Grenoble gӣi phiӃu ghi danh ÿѭӧc 6 hӑc viên
chính thӭc. Phұt Tӱ tӯ Paris ÿi xe nhà khoҧng 10 ngѭӡi. Riêng 4 xe Bus và xe nhà cǊng ÿã 300 ngѭӡi rӗi, ÿó
là chѭa kӇ ÿӃn nhӳng ngѭӡi ÿi xe nhà ӣ các vùng lân cұn nѭӟc Thөy Sӻ.
Cuӕi cùng là ÿӏa phѭѫng nhà Thөy Sƭ. Cho ÿӃn giӡ nҫy cҧ Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng cǊng nhѭ nhӳng
ngѭӡi ghi danh tham gia khóa hӑc cǊng sӁ ÿҥt ÿӃn con sӕ trên dѭӟi 100 ngѭӡi. Ngoài ra nhӳng ngѭӡi ÿӃn tӯ
Hoa KǤ hay Canada hoһc Úc Châu cǊng chѭa kӇ ÿӃn.
Tәng kӃt sѫ khӣi cho ÿӃn giӡ nҫy ÿã có trên dѭӟi 731 hӑc viên chính thӭc ghi danh tham dӵ Khóa Tu Hӑc
và con sӕ cuӕi cùng có thӇ nâng lên trên dѭӟi 830 ngѭӡi là con sӕ lý tѭӣng, bӣi vì trong sӕ hӑc viên chѭa kӇ
ÿӃn Gia Ĉình Phұt Tӱ. Các anh chӏ em Gia Ĉình Phұt Tӱ nên mang theo lӅu trҥi cá nhân ÿӇ cҳm trҥi
bên trong vѭӡn cӫa Khóa Tu Hӑc cǊng rҩt ÿҽp cho nhӳng sinh hoҥt ӣ ngoài trӡi.
Lҫn trѭӟc ÿѭӧc Thѭӧng Tӑa Thích Quҧng HiӅn cho biӃt là quý vӏ ÿi máy bay tӯ các nѫi ÿӃn Geneve hay
Zürich - Thөy Sƭ. Khi quý vӏ ÿӃn phi trѭӡng Geneve hay Zürich sӁ có Ban tә chӭc ÿӏa phѭѫng cҫm lá cӡ
Phұt Giáo ÿón tiӃp và hѭӟng dүn ÿѭa quý vӏ tӯ ga xe lӱa vӅ ga Fribourg, khi ÿӃn ÿó sӁ có Ban Vұn chuyӇn
ÿѭa quý hӑc viên vӅ trѭӡng hӑc ӣ Schwarzsee. Trѭӡng hӧp quý vӏ ÿi theo ÿoàn sӕ ngѭӡi nhiӅu, xin loan báo
cho biӃt phi trѭӡng nào ÿӇ ÿi thuê xe ÿón, thay vì sӕ tiӅn mua vé xe lӱa, quý vӏ có thӇ lҩy sӕ tiӅn ÿó giúp Ban
Vұn ChuyӇn. Vұy phái ÿoàn nào ÿi máy bay và muӕn ÿѭӧc ÿón ӣ các phi trѭӡng Geneve hay Zürich tҥi
Thөy Sӻ thì xin liên lҥc thҷng vӟi Thѭӧng Tӑa Thích Quҧng HiӅn sӕ : ++41.31.911.9466 ÿiӋn thoҥi cҫm
++41.79.848.1656 hoһc E-Mail: chuatrithu@ymail.com hay trӵc tiӃp vӟi Thѭӧng Tӑa Quҧng Ĉҥo E-Mail
: thichquangdao@khanhanh.fr hoһc Tel : ++33.1.46.55.84.44 ÿiӋn thoҥi cҫm ++33.7.70.07.33.99 gҩp.
Ngoài ra dҫu cho quý vӏ ÿi xe Bus hay máy bay hoһc xe hѫi ÿi nӳa thì cǊng nên ÿiӅn phiӃu ghi danh
Tên Hӑ, ÿӏa chӍ, ÿiӋn thoҥi, e-mail cho ÿҫy ÿӫ, cҫn nhҩt nhӟ ghi ngày giӡ ÿӃn phi trѭӡng nào ? chuyӃn
bay, giӡ ÿӃn hay nhà ga ? chuyӃn xe lӱa ÿӃn mҩy giӡ và khӭ hӗi, xin gӱi vӅ cho Thѭӧng Tӑa Quҧng
Ĉҥo theo ÿӏa chӍ E-Mail bên trên ÿӇ tiӋn viӋc làm hӗ sѫ hӑc viên cǊng nhѭ trong viӋc phân ban ÿѭӧc dӉ dàng
hѫn. Hӗ sѫ ghi danh nҫy quý vӏ có thӇ Download phiӃu có gӱi kèm. Xin quý vӏ ÿӯng quên ÿiӅu nҫy.
Mӝt bao gҥo 30¼ ÿӇ ӫng hӝ cho Khóa Tu Hӑc vӕn là mӝt truyӅn thӕng có tӯ thӡi Hòa Thѭӧng Chӫ
Tӏch còn tҥi thӃ. Nhӡ sӵ ӫng hӝ cӫa các hӑc viên không ÿi tham dӵ ÿѭӧc kǤ nҫy, mà Giáo Hӝi cǊng ÿӥ bӟt ÿi
nhӳng gánh nһng cho viӋc thâm hөt ngân quӻ. Kính mong quý vӏ tiӃp tөc hӛ trӧ cho. Công ÿӭc thұt là không
nhӓ.
Trên ÿây là mӝt sӕ ÿiӇm cҫn thiӃt ÿӇ tѭӡng trình lên chѭ Tôn Ĉӭc cǊng nhѭ gӱi ÿӃn các hӑc viên xa gҫn.
Mong rҵng quý vӏ sӁ có nhӳng ngày tu hӑc thұt là an lҥc bên chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni cǊng nhѭ nhӳng ngѭӡi
bҥn Ĉҥo thân thѭѫng cӫa mình.
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