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Kính báo tin ��n Ch� Tôn ��c và toàn th� ph�t t� xa g	n : �ã tìm ���c ��a �i�m �� t� chc 
Khóa tu h
c Ph�t Pháp Âu châu K� th 23 t�i n��c Áo (Autriche - Austria) t
 ngày 22/7 ��n 
31/7/2011. 

�ây là m�t ��a �i�m dùng �� tri�n lãm (Messe) gm 11 c�n nhà (Hall), t
 nh� nh�t c� 500m2 cho 
��n l�n nh�t 2.200m2. T�ng di�n tích cho Khóa h�c s� d�ng tính chung vào kho�ng 12.964m2. V�i m�t 
di�n tích nh� th� là quá l�n, quá d�. Nh�ng v�n �� ��t ra khá n�ng, �ó là thi�t k� và phân chia phòng �c 
�� s� d�ng : Nào là Chánh �i�n, các phòng h�c và phòng ng� ch� T�ng Ni, c�ng nh� phòng ng� cho 
Nam N� c� s�, cho l�p tr� c�ng nh� l�p l�n tu�i và Gia �ình Ph�t T�. Quan tr�ng n�a là nhà b�p và 
phòng �n l�n. Vì nhà b�p cho 5.000 ng� i �i xem tri�n lãm không th� gi�ng m�t nhà b�p ph�i cung �ng 
m!i ngày 3 b�a cho 500 h�c viên t"i ch! trong m�t Khóa tu h�c 10 ngày nh� chúng ta. Ngoài ra, còn ph�i 
có �	y �� các phòng v� sinh, phòng t#m... 

B�i v�y mà t�t c� ��u ph�i ��$c s#p x�p l"i, t� ch�c l"i cho thích nghi v�i các Khóa tu h�c Âu châu 
t
 tr��c ��n nay. Vi�c này �òi h�i nhi�u th i gian �� chu%n b� tr��c và nh�t là nhi�u ng� i (có kinh 
nghi�m) ��ng ra �ôn ��c lên k� ho"ch �� kêu g�i bà con ti�p tay công qu� h! tr$ th&c hi�n. 

�ó là công vi�c trong nh�ng ngày tháng t�i c�a Ban T� Ch�c ��a ph�'ng t
 quý th	y ��n ch� ph�t 
t� t"i Áo c�ng nh� vùng ph� c�n n��c Áo nh� ��c, Th�y S�... s( ��$c kêu g�i ti�p tay h! tr$. 

Thành ph� này có tên là Wieselburg n)m trên xa l� A1 t
 Munchen (��c) ��n Vienna (Th� �ô 
n��c Áo). N'i này c�ng có xe l�a �i ngang qua. Tr"m xu�ng là ga Wieselburg, �i b� ��n Khóa h�c ch
ng 
5 phút. N�u �i máy bay ��n Khóa h�c thì s( xu�ng 2 phi tr� ng Vienne và Linz. C� 2 phi tr� ng ��u 
cách n'i t� ch�c Khóa h�c vào kho�ng 100km. 

�ó là �"i c�'ng vài nét v� n'i t� ch�c Khóa tu h�c Âu châu K* th� 23 t"i n��c Áo t
 ngày 22/7 
��n 31/7/2011. Nh�ng chi ti�t khác (v� ��	ng b
, xe l�a, xe nhà...), chúng tôi s( l	n l�$t loan báo trong 
nh�ng b�n tin k� ti�p. 

��a ch+ n'i �ây là : Messe Wieselburg 

3250 Wieselburg 
Volksfestplatz 3 
Austria 

�i�u �áng nói là th i gian t
 22/7 ��n 31/7/2011 r�t thích h$p cho các sinh ho"t ph�t s& n�m nay � 
Âu châu, vì n�u tr, h'n, s( "��ng" ph�i sinh ho"t Chiêm bái Ph�t Ng�c và �"i l, Vu Lan, th� ng r�t b�n 
r�n t"i các t& vi�n. Tuy th� v-n còn g�p m�t tr� ng"i là vào th i gian nói trên, các tr� ng h�c � vùng nam 
��c ch�a vào d�p ngh+ hè. Nên l�p tr� c�ng nh� ph� huynh ch�a hoàn toàn ��$c "t� do". Nh�ng m�t s� 
ph� huynh khi nghe tin này "nguy�n" s( tìm cách kh#c ph�c. 

Nhân �ây xin có l i tán thán công ��c quý th	y và ph�t t� xa g	n �ã h��ng �ng l i "kêu c�u" tìm 
tr� ng c�a chúng tôi mà �ã "phát hi�n" ��$c nhi�u n'i, nh�ng r�t ti�c không �áp �ng v�i th i gian nêu 
trên ho�c giá quá cao hay �i�u ki�n sinh ho"t khó kh�n, nên không ��$c ch�n làm n'i t� ch�c Khóa tu 



h�c cho k* 23 này. Tuy k* này ch�a ��$c ch�n, nh�ng kính th�a ch� Tôn ��c, và quý �"o h�u �ã phát 
tâm tìm ch!, xin "phát" luôn cho nh�ng n�m k� ti�p. Hi�n nay chúng ta �ã có 2011, t� ch�c t"i 
Wieselburg - Áo. 2012, t"i Birmingham - Anh qu�c. 

Còn l"i 2013, 2014, 2015, ch�a có n'i nào ��ng ra. Vì th� xin ch� Tôn ��c và bà con ph�t t� xa 
g	n n�u tìm th�y n'i nào thích h$p xin cho Ban �i�u Hành Khóa tu h�c Âu châu bi�t, chúng tôi s( ��n 
th�m. Và, n�u thu�n duyên, s( ghi tr��c cho các n�m k� ti�p �� kh�i v�t v� ch"y tìm ki�m kh#p n'i nh� 
hi�n nay. 

Nh�t là nh�ng n��c ch�a t
ng t� ch�c Khóa tu h�c Ph�t Pháp Âu châu l	n nào hay là nh�ng n��c 
�ã t� ch�c ri mà lâu quá ch�a có d�p tr� l"i. 

K�t th�c b�n tin ng#n s� 1 này xin nh#c l"i th i gian t� ch�c Khóa tu h�c : t
 22/7 ��n 31/7/2011. 
��a �i�m : Wieselburg, Áo. Chi ti�t này giúp ch� �"o h�u có th� s#p x�p l�y ngày ngh+ (n�u �i làm, mc 
dù bây gi	 c�ng h�i tr� r�i). Th� ��n, n�u �ã quy�t ��nh �i d& Khóa h�c, thì còn �� th i gian �� gi� ch! 
máy bay giá h� (mua càng s�m, càng ���c h�) t
 ��a ph�'ng c�a mình ��n n'i Khóa tu h�c. 

Th i gian �� mua vé máy bay t
 21/7 ��n 31/7/2011 (Hoc mu�n ��n s�m h�n hay v� mu
n h�n 
tùy ý). Chúng tôi xin thông báo s' l�$c nh� sau : (quý ��o h�u có th� tìm thêm). T
 Anh qu�c ��n, có 
th� �i b)ng hãng Ryonair xu�ng phi tr� ng Linz. T
 Na Uy có máy bay các hãng Norwegian, Austrian 
xu�ng phi tr� ng Vienna. Th�y �i�n : các hãng Austrian, Tirolean Airways. �an M�ch : các hãng 
Austrian, Air Berlin, Niki Luftfahrt. �c qu�c, t
 các phi tr� ng Dusseldorf, Frankfurt, Dormund, 
Berlin ��u có �� ng bay giá h" ��n Vienna. Hòa Lan, hãng Austrian. Ph�n Lan, Air Berlin. T
 
Bruxelles, hãng Austrian, Th�y S�, t
 Zurich và t
 Basel, hãng Niki Fly ��n Vienna. T"i Pháp, t
 phi 
tr� ng Charles de Gaulle ��n Vienna, trong th i gian nói trên, n�u chúng ta mua tr��c, ngay bây gi , 
v�i hãng Austrian ch+ có 58� m�t vòng. Các ��a ph�'ng khác trong n��c Pháp nh� t
 Lyon, Marseille, 
Strasbourg... có th� tìm �� ng bay giá h" qua internet �� gi� vé tr��c theo th i gian nói trên, ho�c dài 
h'n hay ng#n h'n tùy ý. 

Sau khi quy�t ��nh và gi� ch! máy bay xin liên l"c v� quý th	y trong ��a ph�'ng c�a mình �� ghi 
vào danh sách h�c viên �i d&. Ho�c liên l"c v� chùa Khánh Anh t"i Pháp qua �i�n tho"i và e-mail : 
khanhanh@free.fr hay thichquangdao@khanhanh.fr �� bi�t thêm chi ti�t. 

Ban T� Ch�c ��a ph�'ng s( s#p x�p ph�'ng ti�n �� �ón r��c quý v� h�c viên t
 xa ��n b)ng phi c' 
t"i các phi tr� ng Vienna và Linz ��a v� ��a �i�m khóa h�c. 

V�i ch� ph�t t� t"i Áo : Xin ph� bi�n r�ng rãi tin tc Khóa tu h
c Ph�t Pháp Âu châu K� 23 
này t� chc t�i Wieselburg và kêu g
i bà con dành th�i gian tham d� Khóa tu h
c Ph�t Pháp c�ng 
nh� �óng góp công qu� cho Khóa h
c, vì l�n ��u tiên m�i t� chc t�i ��a ph� ng c!a mình. Nh�t là 
quý �"o h�u �ã có tham d& các Khóa tu h�c tr��c �ây c�ng nh� quý �"o h�u �ã t
ng tham gia sinh ho"t 
các Ph�t s& t"i Áo t
 các n�m 1980 t�i bây gi . Xin hãy h�t lòng v�n ��ng h! tr$ cho Khóa tu h�c Ph�t 
Pháp Âu châu K* th� 23 t"i Wieselburg ��$c thành công viên mãn. Th�t là công ��c vô l�$ng vô biên. 
Xin kính l i th�m vi�ng ��n t�t c� và c	u chúc an lành trong n�m m�i �� h� trì cho Khóa tu h�c Ph�t 
Pháp t"i Áo vào mùa hè n�m nay 2011. A Di �à Ph�t. 

Các chi ti�t khác s( loan báo trong các e-mail k� ti�p. 
 

Bagneux, ngày 18/01/2011 

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

 
 
 

Hòa Th�$ng Thích Minh Tâm 
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