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Bҧn tin ngҳn sӕ 4 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 coi nhѭ Mùa Phұt Ĉҧn ÿã qua, các Chùa, Giáo Hӝi các ÿӏa phѭѫng, nhҩt là Chѭ Tôn Ĉӭc
Tăng Ni và Phұt tӱ ÿã trӣ lҥi sinh hoҥt bình thѭӡng. Năm nào cǊng nhѭ năm nҩy, nhҩt là ӣ trong vùng Âu
châu, kӇ tӯ sau thұp niên 70 trӣ lҥi ÿây, Ĉҥi LӉ Phұt Ĉҧn luôn luôn kéo dài ÿӃn năm sáu tuҫn lӉ. Có nѫi tә
chӭc sӟm, có nѫi tә chӭc muӝn. Ĉһc biӋt năm nay, "nhu̯n" 2 tháng tѭ âm lӏch, nên nhiӅu nѫi cӭ "tà tà"
tә chӭc Ngày Khánh Ĉҧn mà không phҧi sӕt ruӝt lo lҳng nhiӅu vӅ thӡi gian chұm trӉ... Tuy nhiên ÿӃn nay
coi nhѭ chҩm dӭt không khí LӉ Hӝi ÿӇ bѭӟc vào nhӳng sinh hoҥt Phұt sӵ khác.
Gҫn nhӭt, ÿó là Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu KǤ 24 tҥi Birmingham (Anh qu͙c). NhiӅu bà con
sӕt sҳn hӓi thăm ÿã ÿӃn ÿâu rӗi ? Hӑc viên lên ÿӃn con sӕ "kͽ lͭc" bao nhiêu rӗi ? Ban Tә chӭc ÿӏa
phѭѫng Anh quӕc ÿã chuҭn bӏ ÿҫy ÿӫ "ngon lành" chѭa ? Có vӏ còn hӓi kӻ hѫn : năm nay cho ngӫ giѭӡng
hay ngӫ trên tҩm nӋm bѫm hѫi ? Ĉѭӧc ngӫ phòng riêng hay ngӫ tұp thӇ ?... Ôi thôi ÿӫ thӭ câu hӓi.
Kính thѭa Chѭ Tôn Ĉӭc.
Kính thѭa chѭ ÿҥo hӳu xa gҫn.
Chúng tôi sӁ lҫn lѭӧt trҧ lӡi tәng quát nhӳng câu hӓi trên. Nhѭng trѭӟc hӃt, xin tán thán công ÿӭc cӫa
Chѭ Tôn Giáo Phҭm và nhiӅu ÿҥo hӳu xa gҫn ÿã hӃt lòng lo lҳng vұn ÿӝng, giҧi thích hӛ trӧ cho công viӋc
tә chӭc Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu châu năm nay, nên mӟi có ÿѭӧc mӝt kӃt quҧ ÿáng kӇ. Nhҩt là mһt vұn
ÿӝng tài chánh qua hình thӭc "m͟i ng˱ͥi 1 bao g̩o" trӏ giá 30¼ mӛi bao. ĈӃn giӡ này, tәng kӃt sѫ khӣi
cho thҩy trên 300 bao ÿѭӧc gӣi vӅ. ViӋc vұn ÿӝng "g̩o" vүn còn tiӃp tөc nhѭng ÿiӅu muӕn nói ӣ ÿây là
Chѭ Tôn Ĉӭc và bà con Phұt tӱ xa gҫn, dҫu ÿi hay không ÿi dӵ Khóa Tu Hӑc mà vүn lo lҳng, ÿӇ tâm kêu
gӑi yӇm trӧ hӃt mình. Ĉó mӟi là ÿiӅu ÿáng quý trӑng, ÿáng tán thán hѫn hӃt.
Trӣ lҥi thӵc tӃ cӫa Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp năm nay (l̯n thͱ 2) ӣ Anh quӕc, bây giӡ chúng tôi mӟi
"dám" nói ra mӝt phҫn sӵ thұt : Khi lҩy quyӃt ÿӏnh tә chӭc Khóa Tu Hӑc cho kǤ này ӣ Anh quӕc là
chҩp nhұn dүm lên mӝt ÿám gai gӕc ÿáng kӇ. Coi dӉ mà không phҧi dӉ ÿâu, thѭa quý vӏ.
Ai cǊng muӕn ÿi Anh quӕc. Ngay cҧ nhӳng bà con lâu năm ӣ Âu châu (lͭc ÿ͓a) mà chѭa tӯng có dӏp ÿi
Anh quӕc. Nên mӟi nghe qua, ÿӅu tӓ vҿ thích thú : tҥi sao lҥi không ÿi Anh mӝt chuyӃn chӭ ? Nhѭng khi
vào thӵc tӃ, thì khác hҷn. Nhӳng vӏ ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿi (v͉ gi̭y tͥ cǊng nh˱ v͉ tài chánh) ÿӃn giӡ này, mӝt sӕ
lӟn nêu rҩt nhiӅu lý do ÿӇ thӕi thoát.
Ngѭӧc lҥi, nhӳng bà con muӕn ÿi dӵ Khóa Tu Hӑc Anh quӕc thì hҫu hӃt giҩy tӡ chѭa hӧp lӋ phҧi xin
Visa nhұp cҧnh. Ôi ÿӫ thӭ rҳc rӕi (nh˱ ÿã nói trong các B̫n tin tr˱ͣc). Ӣ ÿây nói riêng vӅ phҫn lӋ phí thôi.
Nѫi nào có Toà Ĉҥi Sӭ hay Lãnh Sӵ Anh trong nѭӟc mình cѭ ngө, thì sau khi làm thӫ tөc qua Internet, lҩy
hҽn ÿӃn chөp hình, lăn tay và ÿóng lӋ phí khoҧn 100¼. Sau ÿó 2 hay 3 tuҫn trӣ lҥi lҩy Visa cho phép vào
nѭӟc Anh 90 ngày. Trѭӡng hӧp này ӣ tҥi Pháp vùng Paris. Nhѭng ӣ các vùng khác, cách xa nѫi cҩp, nên
khi có Visa rӗi phҧi ÿóng thêm phҫn cѭӟc phí ÿӇ gӣi Passeport trӣ lҥi ngѭӡi xin. Tính tҩt cҧ, có nѫi, phҧi
ÿóng tӯ 250 tӟi 300¼ ! Trѭӡng hӧp này xҧy ra ӣ Ĉan Mҥch và nhiӅu nѫi khác.
ThӃ mà có nhiӅu ngѭӡi vүn chӏu tӕn, xin ÿi. Chѭa kӇ tiӅn máy bay (lúc này lên giá), tiӅn hӑc phí, tiӅn
cúng dѭӡng...

Mһt khác, vӅ máy bay, có nѫi gҫn, ÿi thҷng. Có nѫi xa, phҧi ÿәi hai ba chӛ mӟi có ÿѭӧc giá tѭѫng ÿӕi
thҩp. ThӃ mà hiӋn nay xem lҥi, nѫi gҫn ÿi thҷng, giá nhҽ hѫn, ít có ngѭӡi chӏu mua. Trong khi ÿó ÿi phҧi
ÿәi nhiӅu chӛ, tiӅn vé cao hѫn lҥi vүn còn ngѭӡi xin ghi tên ! Bà con nhìn xem có nghӏch lý không ?
Mӝt trong nhӳng nѭӟc mà các Bҧn tin trѭӟc ÿây hy vӑng nhiӅu là Thөy Sƭ nhӡ có ÿѭӡng bay Easy Jet
trӵc tiӃp tӯ Genève ÿӃn Birmingham chӍ có 95¼ khӭ hӗi, nhѭng phҧi ÿӧi ÿӃn tháng 4/2012 mӟi bҳt ÿҫu bán
vé. Bà con ta ӣ Thөy Sƭ hӗ hӣi ÿӧi chӡ. Nhѭng rӗi qua tháng 4 ÿӃn hӃt tháng 5, bây giӡ bѭӟc sang tháng 6
rӗi mà Easy Jet vүn im hѫi lһng tiӃng, coi nhѭ không có chuyӋn gì xҧy ra. Hay có mà rҩt cao, vói không
tӟi. Tӝi nghiӋp mӝt sӕ bà con phҧi tháo chҥy ÿi ngõ khác. Nhѭng sӕ ngѭӡi lúc ÿҫu dӵ ÿӏnh chӍ còn 1/3 vì
giá máy bay lên cao ! Nói chung, bao nhiêu thӭ khó khăn, ÿang "dàn chào" Khoá Tu Hӑc cӫa Âu châu
năm nay ӣ Anh quӕc. ViӋc này không phҧi chӍ có Phұt tӱ mà mӝt sӕ Tăng Ni cǊng gánh chӏu chung.
Bӣi vұy, qúy Thҫy nói thӃ này không biӃt có ÿúng không. Ĉi Tu Hӑc Khóa này, khӓi cҫn phҧi hӑc. ChӍ
cҫn ÿi ÿӃn nѫi ÿҧnh lӉ ÿҥo tràng là ÿӫ thҩy phѭӟc ÿӭc lӟn lҳm rӗi. Vì phҧi vѭӧt qua bao thӭ chѭӟng duyên,
trӣ ngҥi. Phҫn hӑc chӍ là phҫn phө, phҫn lӡi thêm ! Phҫn chính yӃu là sӵ quyӃt tâm, bӅn chí chҩp nhұn
chѭӟng duyên ÿӇ "H͡ trì Ph̵t Pháp s͵ tr˱ͥng t͛n". Nói nhѭ vұy mӟi có thӇ xem nhҽ nhӳng khó khăn,
coi thѭӡng các thӭ phiӅn não sinh ra tӯ Phұt sӵ này. Tҩt cҧ nhѭ là nhӳng thӱ thách trên ÿѭӡng tu hӑc. Khӓi
phҧi bұn tâm than thӣ, mà ngѭӧc lҥi còn hoan hӍ chҩp nhұn ÿón chӡ !
KӃt toán vӅ sӕ hӑc viên tӯ phía Âu châu (lͭc ÿ͓a) ÿi máy bay hay xe ca, xe nhà sang Birmingham (Anh
qu͙c) dӵ Khóa Tu Hӑc Âu châu KǤ 24 này vì nhiӅu chѭӟng duyên hҥn chӃ, nên ѭӟc tính cao nhӭt vào
khoҧng 400. Con sӕ này có thӇ cao hѫn hay thҩp hѫn chút ÿӍnh. Dѭӟi ÿây sӁ ÿi vào chi tiӃt tӯng nѭӟc.
Nhѭng phҧi có con sӕ "˱ͣc tính" trѭӟc ÿӇ ban Tә chӭc ÿӏa phѭѫng dӉ bӅ chuҭn bӏ thӭc ăn, chӛ ngӫ, nѫi
tҳm rӳa, vӋ sinh... Trong kǤ lӉ Phұt Ĉҧn 13/05/2012 vӯa qua tҥi Birmingham quý Thҫy có gһp lҥi Ban Tә
chӭc Ĉӏa phѭѫng. Chúng tôi ÿã ÿӃn thăm ngôi trѭӡng sӁ làm nѫi Tә chӭc Khóa Tu Hӑc. Và ÿӃn kӃt luұn
chung : Chѭ Tăng Ni và hӑc viên vӅ dӵ Khóa này có thӇ tӯ 500 ÿӃn 700 vӏ. Âu châu (lͭc ÿ͓a) ÿӃn chӯng
400, hӑc viên, tҥi Anh quӕc cӕ gҳng vұn ÿӝng dӵ trù tӕi ÿa là 200. Linh tinh, bҩt thѭӡng giӡ chót cǊng có
thӇ có mӝt sӕ không báo trѭӟc. Cho nên Ban Tә chӭc lo liӋu tӯ 5 ÿӃn 700 Tăng Ni và hӑc viên. ThӃ mӟi
bҧo ÿҧm an toàn...xa lӝ !
Nhân nѫi ÿây, xin nêu lên vài nét nәi bұt cӫa Ban Tә chӭc Ĉӏa phѭѫng (Anh qu͙c). Chuҭn bӏ cho Khoá
Tu Hӑc kǤ này rҩt là chu ÿáo. Các thӭ chén bát ÿӗ dùng, ÿӗ kӹ niӋm cho Khoá Tu Hӑc ÿӅu ÿһt sҹn tӯ ViӋt
Nam ÿã chuyӇn qua ÿӃn nѫi rӗi. Ban Trҫn ThiӃt do Ĉҥi Ĉӭc Tâm HiӅn trӵc tiӃp ÿiӅu khiӇn ÿã lên kӃ
hoҥch, tuyӇn dөng nhân sӵ ngon lành rӗi. Ban Trai Soҥn, cǊng ÿã cho thҩy có kӃ hoҥch chia ra các Ban ÿӇ
lo liӋu trong 10 ngày Tu Hӑc, chѭa kӇ Trai soҥn ÿһc biӋt cho ngày LӉ Kӹ niӋm 10 năm Chùa Tӯ Ĉàm.
Ĉӝc ÿáo nhҩt là Ban Chuyên chӣ, ÿón khách tӯ các phi trѭӡng, xa nhѭ Luân Ĉôn, Manchester và gҫn là
phi trѭӡng Birmingham. Hӑc viên ÿӃn bҩt cӭ nѫi nào (phi tr˱ͥng hay ga xe lͷa, xe ÿò...) Ban Tә chӭc
ÿӅu sӁ cho ngѭӡi ÿi ÿón, nӃu cho biӃt trѭӟc ngày giӡ mӝt cách cө thӇ chính xác.
Bӣi vұy, nhân ÿây, xin thông tѭ ÿӃn tҩt cҧ Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni cǊng nhѭ hӑc viên nam nӳ rҵng : Chѭ
vӏ nào ÿã có ÿһt vé máy bay hay xe lӳa, xe ÿò... ÿi dӵ Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu châu tӯ 26 ÿӃn
5/8/2012 tҥi Birmingham (Anh qu͙c) xin liên lҥc gҩp vӅ Văn phòng chùa Khánh Anh ÿӇ làm 2 viӋc :
1/- Ghi tên vào danh sách "Khách c̯n ÿón r˱ͣc" ÿ͋ Ban T͝ chͱc bi͇t rõ chi ti͇t ngày giͥ khͱ h͛i,
ÿ͇n nhà ga hay phi tr˱ͥng nào và chuy͇n bay s͙ m̭y mà ÿi ÿón hay ÿ˱a cho chính xác.
2/- Nh̵n lãnh "Phi͇u l̵p h͛ s˯" m͟i ng˱ͥi ÿi͉n vào 1 phi͇u và n̩p tr˱ͣc (qua e-mail) kh͗i m̭t
nhi͉u thì giͥ khi ÿ͇n n˯i.
NӃu có phái ÿoàn, gia ÿình hay cá nhân nào vào giӡ chót sӱ dөng xe nhà ÿi vào nѭӟc Anh, tìm ÿӃn
Khóa Tu Hӑc trong thӡi gian nói trên, xin lѭu ý nhӳng ÿiӇm nҫy :
1/ Nên dùng GPS hѭӟng dүn theo ÿӏa chӍ Khóa Tu Hӑc là :
Hillcrest School Birmingham.
Stonehouse Lane - Bartley Green - Birmingham B32 2AE - England.
(http://www.hillcrest.bham.sch.uk)
2/ Trong trѭӡng hӧp trөc trһc hay lҥc ÿѭӡng, xin liên lҥc vӟi Văn phòng Ban Tә chӭc qua các sӕ ÿiӋn
thoҥi di ÿӝng nhѭ sau : 00.44.7748136786 (Bác Thái văn Tùng), 00.44.7976818888 (Ĉ̩o hͷu
Nghiêm Quang), 00.44.7943865859 (Ĉ̩o hͷu Hu͏ H̩nh), 00.44.1280704291-00.44.7557763732
(Anh ch͓ Thúy H̫o).

3/ Chҳc quý vӏ ÿã biӃt luұt lӋ giao thông ӣ Anh quӕc luôn luôn giӳ tay trái và thӡi gian có Khoá Tu
Hӑc cǊng là thӡi gian có Olympic mùa hè ӣ Luân Ĉôn, nên xe cӝ giao thông có thӇ có nhiӅu thay ÿәi,
xáo trӝn.
Ngoài ra, cǊng vào giai ÿoҥn chót này vì vé máy bay tăng cao, nên tӯ Paris có tә chӭc thêm mӝt
chuyӃn xe ca ÿi tӯ chùa Khánh Anh (Bagneux) lúc 12 giӡ trѭa ngày 24/07/2012 và khӣi hành vӅ tӯ
chùa Tӯ Ĉàm (Birmingham - Anh qu͙c) lúc 14 giӡ chiӅu chӫ nhӵt 05/08/2012. Giá xe ca khӭ hӗi mӛi
ngѭӡi 120¼. Tăng Ni miӉn phí. Xin liên lҥc vӅ chùa Khánh Anh ngay tӯ bây giӡ ÿӇ lҩy chӛ trѭӟc.
VӅ câu hӓi năm nay, Khoá Tu Hӑc cho ӣ phòng cá nhân hay tұp thӇ, nҵm giѭӡng hay nҵm trên tҩm nӋm
bѫm hѫi ?...
Xin trҧ lӡi : Vì trѭӡng này không phҧi là trѭӡng nӝi trú, nên không có phòng cá nhân. Lҩy phòng hӑc
làm phòng ngӫ, nhѭng chӍ vào khoҧng 12 hay 15 ngѭӡi 1 phòng chӭ không phҧi phòng tұp thӇ cҧ 100
ngѭӡi nhѭ Khóa vӯa qua. Ban Tә chӭc có ÿһt mua 500 cái giѭӡng ÿӇ cho các hӑc viên nào muӕn nҵm thì
thuê lҥi (10 Anh kim cho 10 ngày tu h͕c). Ĉây là loҥi giѭӡng xӃp (th̻ng nh˱ ÿi-văng, không gi͙ng nh˱
gi˱ͥng x͇p năm r͛i). Quý vӏ nên ÿem theo túi ngӫ là coi nhѭ tҥm thӡi "ÿͯ ti͏n nghi" !
Bây giӡ xin ÿѭӧc phép ÿi vào tӯng nѭӟc ӣ Âu châu ÿӇ xem nóng lҥnh thӃ nào ? KӇ tӯ trên xuӕng.
Bҳt ÿҫu tӯ nѭӟc Phҫn Lan (B̷c Âu). Vào khoҧng 10 hӑc viên ÿã tӵ ÿӝng mua vé nhѭ Bҧn tin trѭӟc ÿã
thông báo. Nghe nói có thêm ÿѭӧc mӝt hai ngѭӡi nӳa. HӃt sӭc hoan nghinh. Xin cә ÿӝng thêm.
NӃu có trөc trһc, xin liên lҥc vӟi các ÿҥo hӳu Hҥ Trình - Minh Tâm (vùng Helsinki, tel:
00.358.443144127) hay ÿҥo hӳu Minh - Quҧng Nhӵt (vùng Turku, tel: 00.358.451218548) ÿӇ ÿѭӧc giúp
ÿӥ.
ĈӃn nѭӟc Na Uy, ÿѭӧc 40 hӑc viên ÿã mua vé rӗi. Tҥi ÿây tìm ra ÿѭӧc ÿѭӡng bay trӵc tiӃp ÿӃn
Manchester City vӯa nhanh vӯa rҿ. Quý ÿҥo hӳu ӣ Na Uy hay gҫn Na Uy muӕn ÿi theo ngã này, xin liên
lҥc vӟi Ĉҥi Ĉӭc Viên Tӏnh (Chùa Tam B̫o, tél: 00.47.69269765) ÿӇ ÿѭӧc hѭӟng dүn giúp ÿӥ cho.
Bѭӟc qua Thөy ĈiӇn, vùng Malmo có ÿҥo hӳu ThiӋn Liên – Ngô Thúy Hoa (tél: 00.46.40219104), ÿã
gӣi mail cho biӃt 7 vӏ. Còn vùng Goteborg, Chùa Phұt Quang trҧ lӡi khoҧng 9 vӏ. Tҩt cҧ là 16 vӏ.
ĈӃn nѭӟc Ĉan Mҥch, thì con sӕ rõ hѫn. Nhӡ có Thѭӧng Tӑa Giác Thanh (Chùa Qu̫ng H˱˯ng, tel:
004586245744) và Ĉҥi Ĉӭc Pháp Quang (tél : 00.45.22759953) liên lҥc nên sӕ hӑc viên tӯ tӯ tăng lên.
HiӋn tҥi mua vé rӗi ÿѭӧc biӃt là 25 vӏ.
Tӯ Amsterdam có ÿѭӡng bay trӵc tiӃp ÿӃn Birmingham, nhѭng Phұt tӱ tҥi Hòa Lan ÿӃn giӡ này mua
vé ÿi dӵ Khóa Tu Hӑc theo Thѭӧng Tӑa Minh Giác (tel: 00.31.294254393) và Thѭӧng Tӑa Thông Trí
(tel: 00.31.611467545) khoҧng chӯng 50 vӏ. Tӹ lӋ nhѭ vұy còn khiêm nhѭӡng. Mong sao bà con Phұt tӱ ӣ
Hòa Lan phҧi tiӃn lên hàng ÿҫu mӟi ÿѭӧc.
Nѭӟc BӍ cǊng là mӝt trong nhӳng nѭӟc gҫn Anh quӕc. Có ÿѭӡng bay, có xe lӳa cao tӕc và có thӇ lái xe
nhà qua thҷng Birmingham chӯng 5 hay 6 tiӃng ÿӗng hӗ. Có lӁ vì vұy mà ÿӃn giӡ này chӍ vào khoҧng 10
vӏ "d ÿ͓nh" ÿi, mà chѭa biӃt là sӁ ÿi bҵng cách nào ? NӃu cҫn giúp ÿӥ ÿiӅu gì, xin liên lҥc vӟi ÿҥo hӳu
DiӋu Chѫn - Trҫn thӏ Mӻ Ngôn, (tél: 00.32.498518481).
Nѭӟc xa hѫn nҵm ӣ vùng Trung Âu ÿó là nѭӟc Áo, trѭӟc ÿây ÿã cho biӃt vào khoҧng 10 ngѭӡi (ͧ
vùng Vienna) mua vé máy bay rӗi. Nghe ÿâu lúc này có thêm vài ngѭӡi nӳa. Vùng Linz ÿã có vұn ÿӝng
kêu gӑi, nhѭng chѭa thҩy cho con sӕ chính xác. Tҥm thӡi có thӇ xem nhѭ hӑc viên ӣ nѭӟc Áo vào khoҧng
10 ngѭӡi. Mong ÿҥo hӳu Nhã Châu (vùng Vienna, tel: 00.43.6646473578) và ÿҥo hӳu Liên (vùng Linz,
tel: 00.43.6767277413) hay Quang DǊng (vùng Linz, tel: 00.43.6604947621) liên lҥc vӅ chùa Khánh Anh
cho biӃt con sӕ sau cùng cө thӇ hѫn.
Nѭӟc Thөy Sƭ, nhѭ trên ÿã nói, vì hãng máy bay Easy Jet cho bà con ta "leo cây" nên mҩt trӟn không
chӏu ÿi nӳa. Tuy nhiên cǊng có mӝt sӕ hӑc viên chҩp nhұn "kh͝ h̩nh" chӏu mua vé cao, nhѭng chѭa tӟi
20 ngѭӡi, theo Thѭӧng Tӑa Quҧng HiӅn cho biӃt nhѭ vұy, không biӃt có chính xác không ? Mong bà con
Phұt tӱ ӣ Thөy Sƭ lâu nay vӕn phát tâm mҥnh mӁ, xá chi mӝt hãng Easy Jet mà chӏu thua cuӝc sao ? Xin
ÿҥo hӳu LӋ Hoa (vùng Genève, tél: 00.41.223299236) và ÿҥo hӳu Ĉӗng Sanh (vùng Zurich, tél:
00.41.787404788) cӕ gҳng lên tiӃng kêu gӑi vұn ÿӝng thêm.

Còn lҥi nѭӟc khәng lӗ là nѭӟc Ĉӭc, ÿһt lòng tin cұy nhiӅu nhҩt. Nhѭng ÿӃn giӡ này vүn còn là mӝt ҭn
sӕ bҩt ÿӝng. Không thҩy liên lҥc báo cáo gì hӃt.
Tuy nhiên vүn có mӝt sӕ hӑc viên tӵ ÿӝng mua vé ghi tên liên lҥc cá nhân. Ban Hѭӟng Dүn Gia Ĉình
Phұt Tӱ Âu châu và mӝt vài Phұt tӱ vùng Bá Linh cho biӃt sӁ ÿi dӵ Khóa Tu Hӑc Anh quӕc. Còn tҩt cҧ
các Chi Hӝi không thҩy ÿӝng tƭnh. Không biӃt có kêu gӑi hay cә võ gì hay không ? Chӭ riêng vùng Neuss,
nhӡ ÿҥo hӳu DiӋu Khánh (tel: 00.49.2166603208) hăng hái liên lҥc mua vé giùm cho mӝt sӕ hӑc viên nhѭ
Bҧn tin trѭӟc có nói tӟi, giӡ này ÿѭӧc biӃt vào khoҧng 30 ngѭӡi. Sau cùng Chùa Phә Bҧo (Th˱ͫng T͕a
Ĉ͛ng Văn ͧ Munchen, tel: 00.49.8941874379) báo tin sӁ tә chӭc 1 xe ca chӣ hӑc viên vӯa ÿi dӵ Khóa Tu
Hӑc tҥi Anh quӕc và cǊng là ÿi du lӏch luôn vì trên ÿѭӡng vӅ sӁ ghé Luân Ĉôn và Paris (Pháp qu͙c).
Riêng vӅ nѭӟc Pháp, theo Bҧn tin sӕ 3 kǤ trѭӟc cho biӃt có 109 vӏ ÿã mua vé rӗi. Sau này có thêm 5, 6
ngѭӡi nӳa, nhѭng lҥi bӟt ÿi hai ba ngѭӡi vì ÿau yӃu hay biӃn cӕ gia ÿình nên ÿành bӓ vé máy bay. Mһt
khác nhѭ trên ÿã nói còn 1 chuyӃn xe ca vào giӡ chót. NӃu ÿѭӧc thuұn duyên, thì sӕ hӑc viên tӯ Pháp có
thӇ vào khoҧng 150 vӏ.
Ĉó là sѫ lѭӧc, lѭӟt qua tình hình hӑc viên tӯng nѭӟc trong vùng Âu châu. Còn mӝt nѭӟc nhӓ nӳa. Ĉó là
Ái NhӍ Lan (n̹m bên c̩nh Anh qu͙c). Trong nѭӟc này, hiӋn có mӝt cӝng ÿӗng ngѭӡi ViӋt mӟi ÿây tăng
lên khoҧng hai ba ngàn ngѭӡi. Vӯa rӗi ÿã làm mӝt lӉ Phұt Ĉҧn rҩt là trӑng thӇ tҥi Dublin (Ái). Tѭѫng lai sӁ
có mӝt NiӋm Phұt Ĉѭӡng hay mӝt ngôi Chùa theo sӵ mong ѭӟc cӫa nhiӅu bà con Phұt tӱ tҥi ÿây. Mà
muӕn tә chӭc mӝt ngôi Chùa, căn bҧn phҧi biӃt qua sinh hoҥt theo giáo lý nhà Phұt. Cho nên nhân Khóa
Tu Hӑc kǤ này ngay tҥi Anh quӕc, nѭӟc bên cҥnh, quý Thҫy kêu gӑi bà con Phұt tӱ tҥi Ái nên cӕ gҳng cӱ
mӝt vài hӑc viên vӅ tham dӵ ÿӇ hӑc hӓi. Mai kia trӣ vӅ sinh hoҥt tҥi ngôi Chùa cӫa mình hay xa hѫn biӃt
ÿâu sӁ tә chӭc ÿѭӧc mӝt Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu tҥi Ái NhӍ Lan.
Kính bҥch Chѭ Tôn Ĉӭc,
Kính thѭa Chѭ ÿҥo hӳu xa gҫn,
Nhѭ trên ÿã nói : lҩy quyӃt ÿӏnh năm nay Tә chӭc Khoá Tu Hӑc Phұt Pháp Âu châu tҥi
Birmingham (Anh qu͙c) là chҩp nhұn dүm lên mӝt ÿám gai gӕc. Gai gӕc nhѭ thӃ nào, chҳc Chѭ Tôn
Ĉӭc và quý vӏ ÿã nghe qua các Bҧn tin ngҳn có tѭӡng thuұt sѫ sѫ rӗi. Mһc dҫu biӃt là "gai g͙c" nhѭng
không thӇ nào bӓ qua ÿѭӧc. Vì theo nguyӋn vӑng cӫa Giáo Hӝi Âu Châu là làm sao mӣ rӝng ÿӇ Ánh
sáng Phұt Pháp lan tӓa khҳp mӑi nѫi, mӑi quӕc ÿӝ, bҩt luұn giàu nghèo, sang hèn, dӉ khó. Cho nên
bҩt cӭ giá nào cǊng phҧi cӕ gҳng khҳc phөc và ÿӃn giӡ này, mӑi viӋc chuҭn bӏ cho Khoá Tu Hӑc năm
nay coi nhѭ phҫn lӟn ÿã ra khӓi nhӳng vùng khó khăn.
Ĉó là nhӡ Phұt lӵc ÿӝ trì chúng ta, nhӡ sӵ lѭu tâm cҫu nguyӋn cӫa Chѭ Tôn Giáo Phҭm và bà con Phұt
tӱ xa gҫn. Nhҩt là sӵ nhiӋt tâm nhiӋt tình cӫa Ban Tә Chӭc Ĉӏa phѭѫng Anh quӕc. Phҫn còn lҥi là làm sao
cә ÿӝng cho bà con Phұt tӱ xa gҫn nhҩt là trong nѭӟc Anh tham gia Khóa Tu Hӑc ÿông ÿҧo, ít nhӭt vào
khoҧng 200. Chӯng ÿó mӟi xӭng ÿáng vӟi công sӭc cӫa Chѭ Tôn Ĉӭc và bà con ÿã hy sinh dành cho
Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu châu KǤ 24 này.
Nam Mô Công ÿӭc lâm Bӗ tát Ma ha tát.
Hҽn gһp nhau ÿông ÿӫ vào ngày Khai Giҧng 27/7/2012 tҥi Birmingham - Anh quӕc.
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