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Nam Mô B�n S� Thích Ca Mâu Ni Ph�t 

Nhân ngày ��u Xuân Tân Mão, chúng tôn xin g�i ��n ch� Tôn ��c và bà con ph�t t	 xa g�n l
i c�u 
chúc s�c kh�e, an vui v�i nhiu th�ng duyên trên ��
ng tu t�p và ph�c v� Chánh Pháp. 

Ch�c quý v� �ã bi�t, qua B�n tin ng�n th� nh�t thông báo tìm ���c ��a �i�m cho Khóa Tu H
c 
Ph�t Pháp Âu châu K� th 23, t� chc t�i Wieseburg (Áo) t� 22/07 ��n 31/07/2011. 

H�u h�t ch� Tôn ��c và bà con ��o h�u xa g�n �u cho th�y n�i vui m�ng khi nghe tin trên và 
thành tâm c�u nguy�n cho Khóa tu h�c k� này �i t�i ch� thành công viên mãn, nh�t là l�n ��u tiên t� 
ch�c t�i Áo, m�t n��c thu�c vùng ‘’trung Âu‘’. 

Th�t v�y, kính th�a quý v�, bà con ph�t t	 Vi�t Nam t� n�n có m�t t�i n��c Áo r�t s�m, sau bi�n c  
1975. Nh�ng vì lúc �ó, còn r�t ít ng�
i, l�i không có m�t v� th�y nào t�i ch� �� h��ng d!n, nên th"nh 
tho�ng, chúng tôi t� Pháp ��n th#m và t� ch�c nh�ng bu�i l$ nh� Ph�t ��n, Vu Lan cho bà con ph�t t	 
Vi�t Nam t�i �ây t� n#m 1982. Sau nhiu n#m sinh ho�t bà con m�i ch�u h�p l�i thành l�p ra m�t h�i Ph�t 
Giáo l�y tên là H�i V�n Hóa Xã H�i Ph�t T� Vi�t Nam t�i Áo và làm l$ ra m�t trong d�p Vu Lan n#m 
1987 t�i Vienna. Nh�ng t� ch�c m�t Khóa tu h�c Ph�t Pháp Âu châu thì t� h%n 20 n#m qua ch�a có m�t 
l�n nào. K� c� h�c viên �i tham d& qua 22 Khóa �ã r'i c(ng r�t th�a th�t. B�i v�y k� này, nghe tin Giáo 
H�i t� ch�c t�i Áo Khóa tu h�c Ph�t Pháp Âu châu K� th� 23, l�n ��u tiên t�i �ây, nên m�i ng�
i ai ai 
c(ng vui m�ng mong có d�p tham d& và �óng góp công qu� cho Khóa tu h�c này ���c thành t&u m) mãn, 
là m�t �iu hãnh di�n không còn gì vui s��ng h%n. 

�ó là c�m t��ng c*a m�t s  �ông bà con ph�t t	 Vi�t Nam t�i Áo ngày nay. 

�� chu+n b� cho Khóa tu h�c K� th� 23 này, m�t s  công vi�c c�n ph�i th&c hi�n càng s�m càng 
t t, sau ngày T�t Nguyên �án n#m Tân Mão. �ó là ph� bi�n và kêu g�i bà con h�c viên ghi tên tham d&. 
Nh�t là bà con ph�t t	 nh�ng n��c xa trong vùng Âu châu nh� Nga, Anh qu c, Ái Nh" Lan, Na Uy, Ph�n 
Lan, Th�y �i�n, �an M�ch, ��c qu c, Hòa Lan, B", Pháp,… Bà con h�c viên ��n t� các n��c k� trên, 
thu�n ti�n nh�t là máy bay. Và là máy bay giá h�. Mà lo�i vé này, càng mua s�m càng ���c r, h%n. Do �ó 
ngay bây gi
, nên quy�t ��nh ghi tên s�m và l�y vé lin. N%i ��n là m�t trong hai phi tr�
ng : Vienna và 
Linz (c�a n��c Áo). Th
i gian gi� ch� trên vé máy bay : �i ngày 21/07/2011 và v ngày 31/07/2011 
(bu�i chi�u, kho�ng 5, 6 gi� tr� 	i). Lý do vì ngày 31/07, theo ch�%ng trình, là ngày du ngo�n th#m th�ng 
c�nh th* �ô Vienna, sau �ó xe ca s- ��a ra phi tr�
ng luôn. Khi ‘’��n‘’, n�u �úng vào ngày 21/07, thì 
Ban T� Ch�c ��a ph�%ng, tùy theo s  ng�
i ��n s- s�p x�p nhiu chuy�n xe ca �ón t� phi tr�
ng ��a v 
��a �i�m Khóa h�c. Còn n�u ��n và v	 (b
ng máy bay) không �úng vào nh�ng ngày nói trên, c(ng có 
nh�ng ph�%ng ti�n khác, nh� xe l	a hay xe nhà ��a, �ón. Nh�ng xin cho Ban T� Ch�c bi�t tr��c �� s�p 
x�p (tr� tr��ng h�p có bà con hay bn h�u quen bi�t � Áo). 

Bà con ph�t t	 � các n��c g�n Áo nh� ��c, Th�y S., Ti�p Kh�c, Hung Gia L�i, Ý…, có th� ��n 
Áo b/ng xe nhà, xe l	a hay b/ng máy bay giá h� t� các phi tr�
ng Dusseldorf, Frankfurt, Dormund, 
Berlin Zurich hay Milano... Và tr�
ng h�p �i máy bay giá h�, c(ng gi ng nh� trên, nên gi� ch� ngay 
bây gi
 thì ‘’ch�c �n’’ và ���c giá r, ��c bi�t h%n. 

Riêng bà con h�c viên �i t� Pháp qu c, xin nói thêm vài �i�m nh� sau : n�u �i t� Paris, phi tr�
ng 
Charles De Gaulle b/ng hãng Niki Fly ngày 21/07/2011 chuy�n 8 gi� 45 sáng ��n Vienna lúc 10 gi� 35 



và v	 ngày 31/07/2011 t� Vienna lúc 18 gi� 35 v ��n Paris 20 gi� 25, giá vé groupe 30 ng��i, kh� h'i 
m�i ng�
i 135� + b�o hi�m (không b�t bu�c) m�i ng�
i là 4�. 

- Ch� T#ng Ni và ��o h�u nào �ã quy�t ��nh �i d& Khóa tu h�c, nên ghi tên ngay bây gi
 cho 
groupe ��u tiên. Xin liên l�c v chùa Khánh Anh qua e-mail : khanhanh@free.fr hay 
thichquangdao@khanhanh.fr cho bi�t h� tên, ngày, tháng, n#m sanh. Khi �i nh� �em theo Passeport 
hay Carte d’Identité (còn hi�u l�c cho 	�n h�t tháng 08/2011, nên xem li). Nh� cho bi�t h
 tên �úng 
theo th t� �ã ghi trong Passeport hay Carte d’Identité. 

Các h�c viên � các ��a ph�%ng Lyon, Strasbourg, Marseille, Bordeaux… có th� �i t� các ��a 
ph�%ng c*a mình ��n Vienna ho�c v Paris ‘’nh�p’’ v�i groupe trên này theo giá c� và gi
 gi�c nh� �ã 
nói � tr��c. N�u groupe ��u tiên h�t ch�, s- ghi vào groupe k� ti�p. Giá vé có th� cao h%n, n�u ghi tên 
ch�m. 

- V�i Ban H��ng D�n Gia �ình Ph�t T� Vi�t Nam t�i Âu Châu, xin thông báo : ngoài ch� � và 
sinh ho�t trong các Hall l�n, còn có ch� (� khu r�ng) bên ngoài �� c�m tr�i (n�u mu�n). Ch�%ng trình 
sinh ho�t tùy theo Ban H��ng D!n quy�t ��nh, nh�ng ch" gi�i h�n trong th
i gian mà Khóa tu h�c Âu 
châu sinh ho�t (22-31/07/2011). 

- V�i H�i Ph�t Giáo và bà con ��ng h� ng ph�t t� Vi�t Nam t�i Áo và các vùng ph! c�n. �� 
ph i h�p, s�p x�p phân công chu+n b� cho vi�c t� ch�c Khóa tu h�c K� th� 23 ���c k�t qu�, quý th�y 
trong Ban �iu Hành Khóa tu h�c s- ��n Áo t� ch�c m�t bu�i l$ Ph�t c�u an ��c bi�t, sau �ó có m�t bu�i 
h�p ��u tiên do quý th�y h��ng d!n �� hình thành Ban T� Ch�c ��a ph�%ng v�i ��y �* các ban ngành 
ph� trách. 

* ��a �i�m l$ Ph�t và h�i h�p : Ni�m Ph�t ���ng Minh T"nh, Haberlgasse 73, 1160 Wien, 
Austria. (Trong tr��ng h�p thay 	�i 	�a 	i�m h�i h�p s� thông báo sau). 

* Th
i gian : Ch# nh�t 10/04/2011, vào bu�i tr�a. 

V�y kính m
i ch� Tôn ��c T#ng Ni, bà con ph�t t	 t�i Áo và các vùng ph� c�n, hoan h", dành thì 
gi
 v tham d& bu�i l$ c�u an và phiên h�p nói trên �� bi�t thêm chi ti�t, góp ý c(ng nh� nh�n lãnh trách 
nhi�m, tùy theo kh� n#ng c*a mình �� cho Khóa tu h�c K� 23 này ���c th�p ph�n viên mãn. 

Vì Ph�t s& chung c*a Giáo H�i t�i Âu châu, c(ng nh� �� phát huy tinh th�n h�c Ph�t, nh�t là cho 
gi�i tr, l�n lên � n��c ngoài, kính xin ch� Tôn ��c và bà con ��o h�u quy�t tâm v��t qua các ch��ng 
duyên, tr� v xây d&ng ngôi nhà Ph�t Pháp t�i Âu châu m�c d�u còn phôi thai mà c(ng �ã g�p �* th� tai 
�%ng ho�n n�n. Nh�ng r'i, n#m nào c(ng v��t qua ���c là nh
 s& quy�t tâm và c�u nguy�n c*a t�t c� 
chúng ta. 

Nh�ng chi ti�t khác v ch�%ng trình h�c, v ch� T#ng khách gi�ng hu�n ��n t� các châu l�c khác, 
v s& kêu g�i *ng h� ‘’m�i ng�	i, m
t bao g�o‘’ . . . nh� các n#m tr��c s- ���c thông báo trong nh�ng 
e-mail k� ti�p. Quý v� nh�n ���c e-mail này, xin ph� bi�n r�ng rãi, vì l- s  ng�
i nh�n e-mail còn r�t h�n 
ch�, ch�a ���c ph� c�p. 

C�u nguy�n Tam B�o ch�ng minh, ch� B' Tát, Long Thiên, Thánh Chúng, Thi�n Th�n thùy t� gia 
h� cho chúng ta B' � Tâm kiên c , v��t qua các ch��ng duyên, bên ngoài c(ng nh� bên trong, �� hoàn 
thành s� m�nh ho/ng pháp l�i sanh trên vùng ��t Âu châu này. A Di �à Ph�t. 

 

Bagneux, ngày 07/02/2011 
 

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

 
 
 

Hòa Th��ng Thích Minh Tâm 
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