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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,
Qua các Bҧn tin ngҳn sӕ 1 và sӕ 2, chҳc chѭ Tôn Ĉӭc và bà con xa gҫn ÿã nҳm bҳt ÿѭӧc sѫ lѭӧc công tác
chuҭn bӏ cho Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu kǤ 24 năm nay tҥi Anh Quӕc nhѭ thӃ nào rӗi.
Trѭӟc hӃt là tình hình chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và hӑc viên Phұt tӱ ngoài nѭӟc Anh, phҧi lo mua vé máy bay
càng sӟm càng tӕt, vì ÿѭӧc giá hҥ và chҳc chҳn sӁ “có ch͟”. Lҥi nӳa mӝt phҫn cho các vӏ (k͋ c̫ ch˱ Tăng Ni)
chѭa có quӕc tӏch ӣ các nѭӟc Âu Châu, phҧi làm thӫ tөc xin visa vào Anh Quӕc. Thӫ tөc này hѫi “r̷c r͙i”
khác lҥ vӟi các xӭ khác. Cho nên phҧi dành nhiӅu thӡi giӡ rӝng rãi ÿӇ nghiên cӭu, thӵc hiӋn kӻ lѭӥng hѫn. Qua
hai bҧn tin vӯa rӗi các sӵ viӋc kӇ trên ÿã tiӃn triӇn ÿѭӧc mӝt bѭӟc ÿáng kӇ, sӁ ÿѭӧc báo cáo ÿҫy ÿӫ trong phҫn
sau bҧn tin ngҳn sӕ 3 này.
Tin mӟi nhҩt trong kǤ này, ÿó là phiên hӑp chuҭn bӏ cho Khóa tu hӑc kǤ 24 diӉn ra tҥi chùa Tӯ Ĉàm (Anh
Qu͙c) vào ngày chӫ nhұt 11/3/2012. Phiên hӑp này cӕt yӃu bҫu ra Ban Tә chӭc ÿӏa phѭѫng tҥi nѭӟc Anh ÿӇ
trӵc tiӃp bҳt tay vào công tác chuҭn bӏ cho khóa tu hӑc kǤ 24 làm sao cho ÿѭӧc thành công viên mãn. Ĉó là mӝt
ÿiӇm son bҳt ÿҫu cho thҩy không khí vui tѭѫi, hăng hái quyӃt tâm cӫa toàn thӇ, tӯ trên chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni,
Thѭӧng Tӑa trө trì cho ÿӃn bà con Phұt tӱ xa gҫn, tӯ Luân Ĉôn cǊng nhѭ Manchester và các vùng phө cұn tӅ
tӵu vӅ. Hòa Thѭӧng Thích Minh Tâm, Trѭӣng Ban ĈiӅu Hành Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu ÿã vӅ
chӫ trì buәi hӑp. Nên nhӟ chӫ nhұt 11/3/2012 cǊng là ngày 19/2 ÂL, vía Bӗ Tát Quán ThӃ Âm. Bà con Phұt
tӱ vӅ dӵ lӉ vía, cҫu ÿӭc Bӗ tát gia hӝ cho khóa hӑc ÿѭӧc thành tӵu viên mãn. Mӑi ngѭӡi thành kính trang
nghiêm niӋm danh hiӋu Quán ThӃ Âm và thҳp nӃn diӉu hành tӯ chánh ÿiӋn ra ÿӃn ÿài Quan Âm lӝ thiên trѭӟc
sân chùa ÿӇ kính lӉ.
Buәi chiӅu, tӯ 13 giӡ, buәi hӑp bҳt ÿҫu trong chánh ÿiӋn. Gҫn 100 ngѭӡi ngӗi lҥi hӑp. Chѭa bao giӡ, có
Khóa tu hӑc nào hӑp Ban Tә chӭc ÿӏa phѭѫng ÿѭӧc ÿông ÿӫ và trang nghiêm nhѭ ӣ ÿây. Mӣ ÿҫu Hòa Thѭӧng
Trѭӣng Ban trình bày tәng quát vӅ thành quҧ cӫa 23 khóa tu hӑc ÿã qua diӉn ra tҥi các nѭӟc Âu Châu : mӛi
năm mӝt nѭӟc và Anh Quӕc ÿã có mӝt lҫn vào năm 2002 ӣ vùng Luân Ĉôn. KӃt quҧ ÿҥt ÿѭӧc có lӧi ích
thiӃt thӵc cho sӵ phát triӇn Phұt sӵ tҥi ÿӏa phѭѫng. Trong mӛi khóa hӑc, bao giӡ cǊng có hai phҫn công tác.
Giáo Hӝi Trung Ѭѫng ÿҧm trách vӅ các phҫn ÿiӅu hành, giҧng huҩn, tài chánh, phòng ӕc và sinh hoҥt tu hӑc
trong suӕt 10 ngày. Phҫn ÿӏa phѭѫng ÿҧm nhұn cө thӇ gҫn nhѭ 3 khâu chánh yӃu : Trҫn thiӃt, Trai soҥn và
TiӃp ÿón các phái ÿoàn, liên lҥc nhà trѭӡng cǊng nhѭ truyӅn thông báo chí ÿӏa phѭѫng. Hӝi nghӏ nghe
ÿҫy ÿӫ các chi tiӃt cǊng nhѭ nhӳng khó khăn mà Giáo Hӝi Trung Ѭѫng cǊng nhѭ Ban Tә chӭc ÿӏa phѭѫng
ÿang gһp phҧi. Nhӳng khó khăn khách quan tӯ bên ngoài cǊng nhѭ nhӳng chѭӟng duyên nghӏch cҧnh ӣ bên
trong. Chҷng hҥn gһp phҧi kǤ tә chӭc Olympic mùa hè ӣ nѭӟc Anh trùng vӟi ngày khai mҥc khóa tu hӑc lҥi
thêm thӫ tөc xin visa nhұp Anh quӕc khó khăn, cӝng vӟi giá sinh hoҥt ӣ nѭӟc Anh ÿҳc ÿӓ hѫn các xӭ khác. Bên
trong, thì nhiӅu Phұt tӱ hӑc viên năm nay thҩy khó khăn quá hѫi “n̫n chí” muӕn bӓ cuӝc mӝt kǤ. Lҥi thêm kǤ
nghӍ hè hӑc sinh chѭa bҳt ÿҫu vào cuӕi tháng 7 dѭѫng lӏch (nh˱ ͧ Ĉͱc ch̻ng h̩n). Cho nên không thӇ tә chӭc
thành ÿoàn ÿông ÿҧo, khi chѭa bѭӟc qua tháng 8. Hoһc có ngѭӡi muӕn ÿi xe ca, vì ÿi máy bay tiӅn vé cao quá,
và lên cao xuӕng thҩp khә cho mҩy ngѭӡi già, mҩy ngѭӡi lӟn có cao huyӃt áp… và ÿӫ thӭ chѭӟng duyên.
Nhѭng tҩt cҧ ÿӅu tùy quyӃt tâm, thiӋn chí ÿӇ vѭӧt qua. Không lúc nào và không có Phұt sӵ nào mà không có
chѭӟng duyên : bên ngoài lүn bên trong. Sau khi nghe phân tích và thҧo luұn sôi nәi, tҩt cҧ bà con Phұt tӱ
ViӋt Nam tҥi Anh quӕc ÿӅu quyӃt tâm làm sao khҳc phөc cho ÿѭӧc các chѭӟng duyên ÿӇ ÿem lҥi thành

công viên mãn cho Khóa tu hӑc kǤ này và sau cùng là lӉ kӹ niӋm 10 năm ngày xây dӵng chùa Tӯ Ĉàm ӣ
ÿӏa ÿiӇm hiӋn tҥi. Phұt tӱ ӣ Anh quӕc sӁ cӕ gҳng thӵc hiӋn :
Kêu gӑi bà con Phұt tӱ vӅ công quҧ tùy theo khҧ năng cӫa mình. Tҩt cҧ sӁ ghi tên vào khóa hӑc chính thӭc
hay dӵ thính ÿӇ cho sӕ hӑc viên ÿѭӧc tăng lên, bên cҥnh sӕ hӑc viên ÿӃn tӯ các nѫi khác. Cӕ gҳng phөc vө hӃt
mình ÿӇ tiӃp ÿón các phái ÿoàn phѭѫng xa ÿӃn dӵ Khóa hӑc và dӵ lӉ 10 năm chùa Tӯ Ĉàm và nӃu có thӇ còn ӣ
lҥi kéo dài thêm mӝt hai ngày. Tҩt cҧ hӃt sӭc hoan nghênh : cuӕi cùng Ban Tә chӭc ÿӏa phѭѫng Anh quӕc ÿѭӧc
bҫu ra nhѭ sau :
Trѭӣng Ban : Th˱ͫng T͕a Thích Ph˱ͣc Hu͏ (chùa Tͳ Ĉàm)
Phó Trѭӣng Ban : Th˱ͫng T͕a Thích Trí Nh˱ (chùa Linh S˯n, Luân Ĉôn)
Phó Trѭӣng Ban : Ĉ̩i Ĉͱc Thích T͓nh Thông (D˱ͫc S˱ Ph̵t ÿ˱ͥng, Luân Ĉôn)
Trѭӣng Ban trҫn thiӃt : Th˱ͫng T͕a Thích Nguyên L͡c (chùa V̩n H̩nh – Pháp)
Phө tá thӵc hiӋn : Ĉ̩i Ĉͱc Thích Tâm Hi͉n (chùa Tͳ Ĉàm)
Trѭӣng Ban Trai soҥn : Ĉh Di͏u Khánh (Ĉͱc)
Phó Ban Trai soҥn : Ĉh Hu͏ H˱˯ng (Anh qu͙c)
Phó Ban Trai soҥn : Ĉh Lan Thông (Anh qu͙c)
Trѭӣng Ban Vұn chuyӇn, tiӃp tân : Ĉh Thái văn Tùng (Anh qu͙c, trách nhi͏m t͝ng quát, phͭ trách vùng
Birmingham).
Phó Ban Vұn chuyӇn, tiӃp tân : Ĉh Nhâm Gia H͛ng (Anh qu͙c, phͭ trách vùng Manchester).
Phó Ban Vұn chuyӇn, tiӃp tân : Ĉh Hu͏ H̩nh (Anh qu͙c, phͭ trách vùng Luân Ĉôn).
Phө trách liên lҥc vӟi nhà trѭӡng : Ĉh Ĉ͛ng Vân (Anh qu͙c).
Phө trách liên lҥc vӟi TruyӅn thông Báo chí : Các Ĉh Ĉ͛ng Toàn, Hu͏ Viên, Hu͏ Nghiêm (Anh qu͙c).
Phө trách Y TӃ : Ĉh Ĉ͛ng Vân (Anh qu͙c).
Danh sách này còn ÿѭӧc bә túc sӁ thông báo chi tiӃt sau. Nhѭng ÿҥi ÿӇ cho thҩy mӑi ngѭӡi ÿӅu hăng hái bҳt
tay vào viӋc kӇ tӯ ngày vía Quán Âm 19/2 Al. Mӝt vài quyӃt ÿӏnh khác ÿã thông qua : ÿó là các phái ÿoàn ÿӃn
bҵng máy bay xuӕng phi trѭӡng Birmingham, viӋc ÿón ÿѭa không thành vҩn ÿӅ. Nhѭng nӃu xuӕng phi trѭӡng
Manchester, cách Birmingham 150km cǊng sӁ có ban tiӃp ÿón lo liӋu chu tҩt nӃu cho biӃt trѭӟc, và kӇ cҧ các
phái ÿoàn, giӡ chót ÿӃn phi trѭӡng Stansted (vùng Luân Ĉôn) cách Birmingham khoҧng 3 giӡ xe bus cǊng sӁ
có ngѭӡi tiӃp ÿón, nӃu cho biӃt rõ các chi tiӃt : giӡ giҩc, chuyӃn bay. Và các phái ÿoàn ÿӃn sӟm mӝt hai ngày
hay vӅ trӉ mӝt hai ngày cǊng sӁ ÿѭӧc lo liӋu, xin quý vӏ ӣ xa ÿӃn khӓi bұn tâm.
Có thӇ nói ÿó là kӃt quҧ sѫ khӣi phiên hӑp ÿҫu tiên cӫa Ban Tә chӭc ÿӏa phѭѫng chùa Tӯ Ĉàm Anh quӕc.
Thұt ÿáng tán thán và khích lӋ. Xin tѭӡng trình ÿӃn chѭ Tôn Ĉӭc và bà con Phұt tӱ xa gҫn liӇu tri và gia tâm
cҫu nguyӋn cho.
VӅ phҫn Ban ĈiӅu hành Khóa tu hӑc năm nay cǊng xin tiӃt lӝ thêm mӝt vài ÿiӅu. Ĉó là chӫ tâm cӫa khóa tu
hӑc năm nay. Ngoài các chѭѫng trình thѭӡng lӋ, Khóa tu hӑc kǤ 24 sӁ chú ý ÿӃn 2 mөc tiêu :
1/- Giҧng dҥy cho giӟi trҿ. Cө thӇ là lӟp 1A chѭѫng trình Phұt pháp bҵng tiӃng Anh cho lӟp trҿ sinh ra hay
lӟn lên tҥi nѭӟc Anh cǊng nhѭ 1 sӕ trҿ các nѭӟc khác có hӑc tiӃng Anh làm ngoҥi ngӳ chính. Chѭѫng trình này
sӁ do mӝt ban Giáo thӑ ÿѭӧc mӡi các thҫy cô có trình ÿӝ Anh ngӳ và có khҧ năng diӉn ÿҥt Phұt pháp phә thông
bҵng Anh ngӳ cho giӟi trҿ ViӋt (k͋ c̫ giͣi tr̓ Anh MͿ). Ĉây là mӝt bѭӟc thí nghiӋm ÿҫu tiên cho lӟp 1A. Có
nghƭa là lӟp 1A, bên cҥnh lӟp hӑc bҵng tiӃng ViӋt có thêm phҫn giҧng bҵng Anh ngӳ. Kính mong các phө
huynh mҥnh dҥn cho con em tham dӵ và cǊng xin lên tiӃng kêu gӑi chѭ Tăng Ni có khҧ năng truyӅn ÿҥt nói
trên hoan hӹ thm gia vào ban giҧng huҩn năm nay.
2/- Hӑc giӟi và Bӕ tát : Khóa tu hӑc nào cǊng có cho thӑ giӟi Bӗ tát Tҥi gia, tính ÿӃn nay cǊng gҫn 10
khóa. Nhѭng hành trì Bӗ tát giӟi tҥi gia thӃ nào ? gҫn nhѭ bӏ bӓ trӕng, hay thӵc hiӋn mӝt cách chѭa ÿúng mӭc.
Có nghƭa là chѭa tә chӭc Hӑc giӟi Bӗ tát, cǊng nhѭ tә chӭc ÿӅu ÿһn các kǤ Bӕ tát. Chính vì vұy mà kǤ này,
ngoài nӝi dung thông thѭӡng cӫa các khóa tu hӑc, có mӝt chѭѫng trình ÿһc biӋt cho Bӗ tát giӟi tҥi gia : Hӑc
giӟi và Bӕ tát.

Kính mong quý vӏ hӑc viên ÿã thӑ giӟi Bӗ tát, có ÿҳp y Bӗ tát tҥi gia, hãy cӕ gҳng tham dӵ khóa hӑc kǤ này
ÿӇ biӃt qua vӅ sinh hoҥt thӃ nào cho ÿúng ý nghƭa vӟi ngѭӡi ÿã thӑ giӟi Bӗ tát và sӁ ÿҥt ÿѭӧc công ÿӭc thù
thҳng khi thӵc hành nghiêm túc hҥnh Bӗ tát.
ĈӃn ÿây, xin báo cáo qua kӃt quҧ hiӋn thӡi các ÿӏa phѭѫng có sӕ lѭӧng hӑc viên ÿã mua vé máy bay ÿi dӵ
Khóa tu hӑc Phұt Pháp Âu Châu kǤ 24 tҥi Birmingham (Anh qu͙c).
Bҳt ÿҫu tính tӯ vùng Bҳc Âu : ÿӏa phѭѫng Phҫn Lan : chѭa có danh sách rõ ràng, nhѭng nghe ÿâu khoҧng
chӯng 10 ngѭӡi ÿã tӵ ÿӝng liên lҥc mua vé máy bay rӗi. Xin nhҳc lҥi : trѭӡng hӧp quen mua vé qua Internet thì
không thành vҩn ÿӅ. Nhѭng nӃu chѭa quen hay gһp khó khăn thì có thӇ liên lҥc vӟi các ÿҥo hӳu Minh Tâm Hҥ Trình (vùng Helsinki tel 00.358.443144127) hay ÿh Minh - Quҧng Nhӵt, (vùng Turku, tel
00.358.451218548) ÿӇ ÿѭӧc hѭӟng dүn giúp ÿӥ cho.
Bѭӟc sang nѭӟc Na Uy, danh sách hӑc viên ÿѭӧc biӃt hѫn 30 ngѭӡi ghi danh mua vé máy bay. Sӣ dƭ ÿѭӧc
sӕ ÿông này, theo Ĉҥi Ĉӭc Viên Tӏnh (chùa Tam B̫o) là nhӡ tìm ÿѭӧc ÿѭӡng bay trӵc tiӃp tӯ Na Uy sang
Manchester (cách Birmingham 150km) vӯa nhanh lҥi rҿ. Bӣi vұy mà sӕ hӑc viên ghi danh ÿѭӧc tăng lên và
ban tiӃp tân vұn chuyӇn vùng Manchester (ÿh H͛ng vͳa ÿ˱ͫc b̯u ra) khi biӃt tin này cǊng hӃt sӭc hoan hӹ
ÿón tiӃp.
Vұy kính báo ÿӇ kêu gӑi chѭ phұt tӱ hӑc viên tҥi Na Uy, nӃu muӕn kӃt duyên vӟi chùa Tӯ Ĉàm Anh quӕc
trong mùa hè năm nay, xin liên lҥc vӟi Ĉҥi Ĉӭc Viên Tӏnh chùa Tam Bҧo tel : 00.47.69269765 ÿӇ ghi danh
mua vé máy bay ngay.
ĈӃn nѭӟc Thөy ĈiӇn, thì dѭӡng nhѭ chѭa ÿѭӧc ÿông ÿҧo cho lҳm Ĉh ThiӋn Liên – Ngô Thúy Hoa tel:
00.46.40219104 hӃt sӭc vұn ÿӝng kêu gӑi, nhѭng ÿӃn giӡ này chӍ mӟi hai ba vӏ ghi tên ÿһt vé máy bay. Chùa
Phұt Quang ӣ Goteborg vүn hoàn toàn im lһng vì Ĉҥi Ĉӭc Thích Tӏnh Phѭӟc (trͭ trì), bұn ÿi “hành ÿ̩o”
phѭѫng xa chѭa vӅ, nên chѭa có tin tӭc cұp nhұt. Nhѭng năm nào, hӑc viên ӣ vùng này cǊng có mӝt sӕ tham
dӵ, chҳc phҧi chӡ ÿӃn bҧn tin sӕ 4 hay 5 mӟi ÿѭӧc “b̵t mí” ?
Nѭӟc còn lҥi cuӕi cùng trong vùng Bҳc Âu là Ĉan Mҥch, tình hình có vҿ sáng sӫa hѫn. Ĉҥi Ĉӭc Pháp
Quang (tél : 00.45.22759953) cho biӃt, hiӋn tҥi vào khoҧng 20 hӑc viên ÿã ghi mua vé máy bay ÿi Anh quӕc
năm nay, mӝt sӕ khác ÿang tiӃp tөc ghi. Con sӕ hӑc viên Ĉan Mҥch sӁ tӯ tӯ tăng lên. Hoan nghênh hӃt mình.
Xin bà con Phұt tӱ hӑc viên ӣ Ĉan Mҥch hoһc liên lҥc vӅ chùa Quҧng Hѭѫng (TT Giác Thanh tel:
004586245744) hay Ĉҥi Ĉӭc Pháp Quang ÿӇ ÿѭӧc hѭӟng dүn lo liӋu cho...
Bѭӟc sang nhӳng nѭӟc vùng Trung và Tây Âu, bҳt ÿҫu là Hòa Lan. Nѭӟc có ÿѭӡng bay trӵc tiӃp ÿӃn
Birmingham vӟi giá rҩt hҥ (so vͣi các n˱ͣc khác). Nhѭng ÿӃn giӡ này, con sӕ hӑc viên ghi danh mua vé trѭӟc
chѭa ÿѭӧc ÿúng nhѭ dӵ ÿoán. Theo Thѭӧng Tӑa Thích Minh Giác cho biӃt mӟi có khoҧng chӯng 20 ÿӃn 25
vӏ ghi danh. Phҫn còn lҥi sӁ do Thѭӧng Tӑa Thông Trí và Ban vұn ÿӝng sӁ cho biӃt cө thӇ sau. ĈӃn nѭӟc BӍ
(Belgique) gҫn nhӭt, có ÿѭӡng bay ngҳn và có cҧ xe lӱa cao tӕc. Nhѭng giá vé có phҫn "h˯i cao" hѫn ӣ Hòa
Lan. Bӡi vұy bà con ta còn lѭӥng lӵ chѭa biӃt nên ÿi "trên trͥi" hay ÿi "d˱ͣi ÿ̭t". ĈӃn giӡ này, ÿҥo hӳu DiӋu
Chѫn - Trҫn thӏ Mӻ Ngôn, (tél: 00.32.498518481) cho biӃt mӝt cách phӓng ÿӝ tӯ 10 ngѭӡi ÿӃn 15 ngѭӡi có ý
ÿӏnh ÿi tham dӵ Khóa tu hӑc KǤ 24 ӣ Anh, nhѭng chѭa quyӃt ÿӏnh chӑn cách nào. Bà con ta có "t̵t" lӵa chӑn
kӻ, mà kӻ qúa, thì giá lҥi lên, vói không tӟi. Mong quý bà con nên làm mӝt phát "ÿ͡t xṷt" quyӃt ÿӏnh nhanh
ÿӇ Ban vұn ÿӝng cho mӝt tràng pháo tay sӕt dӁo.
ĈӃn nѭӟc Thөy Sƭ là nѭӟc có "ÿ͛ng ti͉n ͝n ÿ͓nh" nhҩt Âu châu, nhѭng bà con phұt tӱ hӑc viên muӕn ÿi
Anh quӕc cǊng phҧi xӃp hàng chӡ hãng bay Easy Jet bұt ÿèn xanh bán vé cho tháng 7/2012. ĈӃn tháng 4/2012,
hӑ mӟi bҳt ÿҫu bán và bán giá rҿ hѫn các nѫi khác, ÿi trӵc tiӃp tӯ Genève ÿӃn Birmingham (Anh qu͙c). Nghƭ
nhѭ vұy chҳc là bà con ta sӁ ÿi nhiӅu lҳm. Ngѭӧc lҥi, Thѭӧng Tӑa Quҧng HiӅn và các ÿҥo hӳu vұn ÿӝng cho
biӃt chӍ mӟi 10 ÿӃn 15 vӏ ghi danh chӡ ÿӧi "ÿ̯u tháng t˱... xanh" mà thôi. Mӝt lҫn nӳa, mong rҵng chѭ Tôn
Ĉӭc và bà con phұt tӱ ӣ các xӭ nhiӅu thuұn duyên nhѭ Hòa Lan và Thөy Sƭ, năm nay hãy ra tay cӭu hӝ cho
bҵng cách vұn ÿӝng hӑc viên tham dӵ nhiӅu gҩp ÿôi các năm cǊ bù cho nhӳng nѭӟc xa xuôi, khó khăn, nhiӅu
tӕn kém. Nam mô Cӭu khә cӭu nҥn.
Còn mӝt nѭӟc nӳa, ӣ vùng Trung Âu là nѭӟc Áo, nѭӟc vӯa mӟi tә chӭc Khóa 23. Năm nay chҳc còn "vui
mͳng chi͇n th̷ng" chѭa thҩy tin tӭc giӡ chót gì cҧ. Nghe ÿâu chӍ ghi danh mӟi 10 ngѭӡi. Ĉҥo hӳu giӳ ÿѭӡng
dây liên lҥc vұn ÿӝng thì giӡ này, ÿi công viӋc phѭѫng xa, chѭa cho biӃt tin tӭc cұp nhӵt. Các ÿӏa phѭѫng khác,
không ai thúc ÿҭy, khuyӃn tҩn, thành ra nhiӅu vӏ muӕn ÿi dӵ cǊng chҷng biӃt liên lҥc vӟi ai. Vұy kính mong bà
con hӑc viên ӣ Áo (vùng Vienna) hãy liên lҥc vӟi ÿҥo hӳu Nhã Châu (tel: 00.43.6646473578), và Kim Dung
(tel: 00.43.69919995089), bà con vùng Linz hãy liên lҥc vӟi ÿҥo hӳu Liên (tel: 00.43.6767277413) hay Quang
DǊng (tel: 00.43.6604947621), ÿӇ ghi danh và ÿһt vé máy bay càng sӟm càng ÿѭӧc giá hҥ. A Di Ĉà Phұt.

Trӣ vӅ nѭӟc Ĉӭc là nѭӟc năm nào cǊng gӑi là "Ĉͱc th̷ng" nghƭa là mһt nào cǊng thҳng. Có lӁ vì lúc nào
cǊng thҳng nên ít lo các vҩn ÿӅ chi tiӃt. Bӣi vұy ÿӃn nay Ĉҥi Ĉӭc Thích Hҥnh Giӟi (Chi B͡ Tr˱ͧng, Trͭ trì
chùa Viên Giác) cho biӃt ÿã vұn ÿӝng hӃt mình nhѭng chѭa thҩy mӝt Chi hӝi nào cho biӃt cө thӇ con sӕ ghi
danh hay mua vé ÿi dӵ Khóa tu hӑc ӣ Anh quӕc KǤ 24. ChӍ riêng có ÿӏa phѭѫng Dusseldorf (n˯i T͝ chͱc Khóa
tu h͕c KǤ 22) do ÿҥo hӳu DiӋu Khánh ÿӭng ra vұn ÿӝng, mua vé máy bay Ryanair giùm cho bà con ÿi trӵc
tiӃp ÿӃn Birmingham. Vӯa qua ÿҥo hӳu cho biӃt : ÿã ÿһt ÿѭӧc 25 vé rӗi. CǊng xin nói thêm : Ĉҥo hӳu DiӋu
Khánh kǤ này còn giӳ luôn chӭc Trѭӣng Ban Trai Soҥn cho Khóa Tu Hӑc KǤ 24 tҥi Anh. Vұy xin kêu gӑi
quý ÿҥo hӳu nào ӣ gҫn vùng Dusseldorf muӕn ÿi theo ÿѭӡng bay này ÿӇ dӵ Khóa tu hӑc, xin liên lҥc ngay vӟi
ÿҥo hӳu DiӋu Khánh (tel: 00.49.2166603208). NӃu vӅ ngày chӫ nhӵt 5/8 giá cao, thì có thӇ dӡi lҥi ngày 6 hay
7/8, hãng Ryanair có giá rҿ hѫn. Nghe ÿâu nhѭ thӃ, quý vӏ kiӇm lҥi xem thӱ có ÿúng không ?
Cuӕi cùng là nѭӟc Pháp. Sӕ vé máy bay giӳ ÿѭӧc cho ÿӃn giӡ này là 109 vé. Chia ra : vùng Paris : 68 vé,
Lyon 12, Strasbourg 12, Marseille 13, Toulouse 4. Các vùng khác chѭa có tin chính xác. Kính mong chѭ
Tăng Ni hay các ÿҥo hӳu hӑc viên ӣ Pháp (hay các n˱ͣc khác) ÿã mua vé máy bay rӗi xin liên lҥc vӅ chùa
Khánh Anh cho biӃt ÿӇ ghi vào danh sách ÿón rѭӟc và nhұn phiӃu lұp hӗ sѫ hӑc viên.
Tәng kӃt mӝt vòng sѫ khӣi qua các nѭӟc Âu châu (trͳ Anh qu͙c) cho thҩy vào khoҧng tӯ 220 ÿӃn 250 hӑc
viên ghi danh ÿһt vé máy bay. Con sӕ này mӟi chӍ là bѭӟc ÿҫu, hy vӑng chѭa phҧi là con sӕ sau cùng ÿúng mӭc
ѭӟc muӕn.
Vӟi chѭ Tăng Ni và bà con Phұt tӱ (ch˱a có qu͙c t͓ch các n˱ͣc Âu châu) ÿang nҥp hӗ sѫ xin visa vào Anh
quӕc ӣ các Ĉҥi Sӭ Quán hay Lãnh Sӵ Quán cӫa Anh tҥi nѭӟc ngoài. Tҩt cҧ hӗ sѫ nҥp hӧp lӋ nói trên, hӑ sӁ trҧ
lӡi trѭӟc khi ÿi 2 tháng, tӭc vào khoҧng tháng 5/2012.
Vӟi nhӳng vӏ chѭa nҥp hӗ sѫ xin visa, nên xúc tiӃn ngay bây giӡ tҥi ÿӏa phѭѫng cӫa mình ӣ. NӃu không
rành, có thӇ xin quý Thҫy, Cô tҥi ÿiҥ phѭѫng, hay mӝt phұt tӱ nào thông thҥo ngoҥi ngӳ liên lҥc, giúp ÿӥ. ThӇ
thӭc này cӫa Anh quӕc rҩt phúc tҥp, rҳc rӕi và tӕn kém (phí kho̫n 95¼). Nhѭng quan trӑng trong hӗ sѫ là lá thѫ
mӡi cӫa Thѭӧng Tӑa Trѭӣng Ban Tә chӭc ÿӏa phѭѫng chùa Tӯ Ĉàm. Muӕn có lá thѫ mӡi này, xin quý vӏ Tăng
Ni hay Phұt tӱ gӣi Tên Hӑ, ngày tháng năm sanh, ÿӏa chӍ hiӋn tҥi, sӕ Passport, ngày cҩp và nѫi cҩp, còn hiӋu
lӵc ÿӃn ngày tháng nào. Giҩy tҥm trú cӫa ÿӏa phѭѫng mình ӣ vӟi các chi tiӃt y hӋt nhѭ trên, gӣi vӅ chùa Khánh
Anh (Pháp) ÿӇ xin nhұn "th˱ mͥi". Tӕt hѫn hӃt là quý vӏ copy cҧ passport và giҩy tҥm trú gӣi vӅ chùa Khánh
Anh là chҳc ăn hѫn cҧ. Kính mong quý vӏ lѭu ý cho. Ĉây là lӡi nhҳc nhӣ cuӕi cùng, vì thӡi gian không còn nӳa.
Kính bҥch chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni,
Kính thѭa bà con Phұt tӱ xa gҫn,
ChӍ còn 3 tháng nӳa, kính mong chѭ Tôn Ĉӭc và bà con xa gҫn cӕ gҳng kêu gӑi vұn ÿӝng hӑc viên tham dӵ
ÿông ÿҧo ÿӇ ӫng hӝ tinh thҫn bà con Phұt tӱ tҥi Anh quӕc thành tӵu Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp KǤ 24 này là mӝt
nét son rӵc rӣ liên kӃt hӛ trӧ công cuӝc Hoҵng dѭѫng Phұt Pháp tҥi vùng ÿҩt Âu châu khó khăn, nhҩt là tҥi Anh
quӕc xӭ sѭѫng mù giá lҥnh này.
Ĉó là mӝt công ÿӭc cao quý mà chúng ta có thӇ gӑi là dâng lên cúng dѭӡng ngày Ĉҧn Sanh cӫa Ĉӭc Tӯ Phө
năm nay, và cǊng là LӉ Kӹ niӋm Ĉһt biӋt : 2.600 năm ngày Thành Ĉҥo cӫa Ĉӭc Phұt.
Kính chúc Chѭ Tôn Ĉӭc pháp thӇ khinh an, chúng sanh dӏ ÿӝ và bà con Phұt tӱ xa gҫn tâm bӗ ÿӅ bӅn chҳc,
chí tu hӑc vӳng bӅn, các Phұt sӵ ÿѭӧc châu viên, cùng pháp giӟi chúng sanh ÿӗng thành Phұt Ĉҥo.
Nam mô Hoan Hӹ Tҥng Bӗ Tát.
Bagneux ngày 25/03/2012
Trѭӣng Ban ĈiӅu Hành Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu
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