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Nam Mô B�n S� Thích Ca Mâu Ni Ph�t 

Kính b�ch Ch� Tôn ��c T�ng Ni. 

Kính th�a Quý ��o h�u. 

K� t� khi B	n tin ng
n th� nh�t v� Khóa Tu Tc Ph�t Pháp Âu Châu K� th� 23 g�i �i ngày 18/1/2011, 
tính ��n nay g�n tròn 2 tháng. Ch� trong m�t th�i gian ng
n ng�i này, mà công tác ph� bi�n và chu�n b� �ã ti�n 
���c m�t b��c khá xa. �ó là nh� s� tích c�c h� tr� c�a Ch� Tôn ��c T�ng Ni và bà con ph�t t� xa g�n, nh�t là 
trong vùng Âu châu, và ��c bi t là t�i n��c Áo. Chúng tôi xin tóm t
t l�i m�t vài nét nh� sau : 

- Tr��c h�t vào cu!i tu�n 12/2/2011, Th��ng Ta Thích Thông Trí, Tr��ng ban T� Ch�c �ã ��n Linz 
(Áo) h��ng d"n bu�i l# Ph�t c�u an ��u n�m, và sau �ó thuy�t trình v� Khóa tu hc Ph�t Pháp Âu châu K� th� 
23 t�i Áo. Bà con ph�t t� Vi t Nam t�i �ây h�t s�c hoan h�, t� nguy n tham gia gánh l�y m�t ph�n vi c c�a Ban 
T� Ch�c, nh�t là v� Trai So�n. Hôm sau ch� nh�t 13/2 th�y v� Vienna d� bu�i v�n ngh  T�t c�a bà con �$ng 
h�%ng Vi t Nam. T�i �ây, th�y c&ng th�m vi�ng và loan báo v� Khòa tu hc 23 �$ng th�i kêu gi bà con tham 
gia Khóa hc c&ng nh� ti�p tay công qu	. T� �ó, tin t�c loan truy�n kh
p n%i trên n��c Áo. Nhi�u Ph�t t� liên 
l�c v� chùa Khánh Anh h'i th�m �� bi�t có th� làm ���c gì �� h( tr� cho Khóa tu hc k� này. M�t s! khác, 
nhân �c th�y trong b	n tin ng
n s! 2 có nói ��n ngày c�u nguy n 10.4.2011 t�i Vienna. Mi ng��i xin ��i l�i 
ngày th� b	y 2.4.2011 �� có th� t� ch�c luôn m�t bu�i v�n ngh  vào t!i hôm �ó gây qu) T� Thi�n �óng góp 
ph�n nào cho Khóa hc K� 23 này. �ây là m�t sáng ki�n r�t tích c�c �áng ���c hoan nghênh. B�i v�y, xin ��i 
l�i nh� sau �� quý ��o h�u và �$ng h�%ng Vi t Nam xa g�n ���c rõ, nh�t là bà con � Áo. 

Ngày l� Ph�t c�u nguy�n th b�y 2/4/2011 

��a �i�m : H�i tr��ng Haus der Begenung 

Heilignestadte Str 155 - A-1190 Wien - AUSTRIA 

Gi� c�u nguy n : b�t ��u 14 gi� 

Thuy�t trình và ki�n toàn Ban T� Chc ��a ph��ng : 15 gi� - 17 gi�. 

V�n ngh� : 18 gi� 30 ��n 23 gi� (có ch��ng trình riêng). 

Ch� Tôn ��c s* ��n ch�ng minh bu�i l# : Hòa Th��ng Thích Minh Tâm (Chùa Khánh Anh, Paris, 
Pháp), Hòa Th��ng Thích Tánh Thi t (Chùa Thi�n Minh, Lyon, Pháp), Th��ng Ta Thích Nguyên L�c (Chùa 
V�n H�nh, Nantes, Pháp), Th��ng Ta Thích Thông Trí (Chùa V�n H�nh, Hòa Lan), ��i ��c Thích Viên T�nh 
(Tam B�o T�, Moss, Na Uy), ��i ��c Thích Viên Giác (Chùa �ôn H�u, Tromheim, Nauy) và ch� v� t� ��c 
qu!c… 

V�y xin trân trng kính m�i bà con ph�t t�, và �$ng h�%ng t�i Áo c&ng nh� vùng ph+ c�n dành chút th�i 
gi� tham gia �ông �	o vào ngày c�u nguy n và bu�i v�n ngh  gây qu) T� Thi n nói trên �� góp ph�n thành t�u 
cho Khóa Tu Hc Ph�t Pháp Âu Châu K� th� 23 này. 

Riêng các Ph�t t� t�i Áo có th� v� th�m vi�ng quý th�y t�i Ni m Ph�t ���ng vào t!i th� sáu và sáng th� 
b	y 2/4/2011. Ban T� Ch�c bu�i l# c�u nguy n 2/4/2011 nh� loan báo ��n quý ph�t t� v� d� l# t�i H�i Tr��ng : 
ch� �em ph�m v�t dâng cúng Tam B	o. Còn ph�n th�c �n chi�u �ã có Ban T� Ch�c chu�n b� trong ph�n gây 
qu) c�a bu�i v�n ngh  r$i, kh'i ph	i mang theo. 

- V� ph�n bà con ph�t t� � các n��c khác trong vùng Âu châu �ang xúc ti�n vi�c ghi danh, nh�t là mua 
vé máy bay. 



Bà con ph�t t� � Anh qu!c cho bi�t �ã "quen" v�i hãng máy bay Ryonair t� lâu r$i. N�m nay, �i Áo, ch� 
có máy bay Ryonair ��c bi t h� cánh xu!ng Linz (Áo) g�n ��a �i�m Khóa hc. Do �ó, "phe ta" yên chí c� "t� 
t�" s* tính. Nh�ng xin th�a coi ch�ng mùa hè "h�t ch�" l�i �ôi khi t�ng giá b�t ng�. Nên lo s�m thì h%n. T�i 
vùng Birmingham, nghe �âu, Th��ng Ta Tr+ Trì Thích Ph��c Hu  �ã hoãn l�i vi c r��c Ph�t ngc. V�y xin 
bà con � �ây "h� h�i" ghi tên và gi� ch( s�m càng nhi�u càng t!t. T�i vùng Th� �ô Luân �ôn (Anh qu	c), 
nh�ng bà con ph�t t� �ã t�ng tham d� các Khóa tu hc tr��c ��u có ý mu!n ti�p t+c �i Khóa hc n�m nay � Áo, 
nh�ng ��n gi� này v"n ch�a mua vé, gi� ch( gì c	. Xin nh
c bà con nên lo ngay t� bây gi�, vì tình hình này, giá 
vé có th� thay ��i b�t th��ng. N�u g�p tr� ng�i trong vi c mua vé gi� ch( máy bay, có th� liên l�c v�i ��o h�u 
Tr�n M� L� (s	 
i�n tho�i di 
�ng : 07.80.053.6705) s* lo li u giúp cho. 

T�i Na Uy, có các ���ng bay Austrian và nh�t là Norweigen, bà con ta quen thu�c l
m. Quý Th�y � �ây 
cho bi�t, giá kh� h$i kho	ng 150�. Nh�ng ch� m�i ghi tên h%n 20 ng��i. Ph�n l�n còn do d�. V�y hãy quy�t 
��nh nhanh �� ���c "ch� t	t". Bà con có th� mua qua Internet. N�u ch�a quen cách này, có th� liên l�c v�i ��i 
�c Thích Viên T�nh (
i�n tho�i di 
�ng s	 48.09.92.67), nh� s
p x�p mua giùm cho. Có ng��i e ng�i s� 
"
�ng" ph	i th�i gian Ph�t ngc v� Na Uy. Xin th�a : Ph�t ngc v� Na Uy t� 4/8/2011 còn Khóa tu hc b� 
gi	ng vào ngày 31/7/2011. T�i �an M�ch, t� Copenhagen có ���ng bay Austrian tr�c ti�p ��n Vienna v�i giá 
kh� h$i là 1000Dk (t�c kh�ng 120) v�i �i�u ki n mua ngay bây gi�. Quý ��o h�u có th� mua qua internet. 
N�u g�p khó kh�n, xin liên l�c v�i ��i �c Thích Pháp Quang (
i�n tho�i di 
�ng s	 : 22.75.99.53) nh� lo 
li u cho. Hi n gi� có kho	ng 20 ng��i �ã mua vé r$i. Bà con ph�t t� � Th+y �i�n có th� �i t� phi tr��ng c�a 
��a ph�%ng mình � ��n Vienna. Hay qua �an M�ch, l�y ���ng bay t� Copenhagen ��n Vienna, nh� trên �ã nói. 

T�i Ph�n Lan, s! bà con hc viên �i d� Khóa Tu Hc n�m nay ���c bi�t t� 15 ��n 20 v� �ã ghi tên �i theo 
���ng bay c�a hãng Lufthansa v�i giá 156� kh� h$i, n�u mua ngay lúc này. Bà con có th� mua qua Internet. 
N�u g�p khó kh�n, xin liên l�c v�i ��o h�u H� Trình (s	 
i�n tho�i di 
�ng : 04.43.14.41.27. E-mmail : 
hatrinh75@yahoo.com). s* lo li u giúp �, cho. T�i Hòa Lan và B�, có ���ng bay tr�c ti�p ��n Vienna t� các 
phi tr��ng Amsterdam và Bruxelles. Bà con ph�t t� � �ây m�i ghi tên gi� ch( kho	ng 10 ng��i. Ph�n �ông v"n 
còn "tà tà" ch�a l�y quy�t ��nh s�m. - ��c, Th+y S., Ý và các n��c láng gi�ng c�a Áo h�u h�t ��u mu!n �i xe 
nhà ho�c xe ca ��…ng
m c	nh thiên nhiên. Tuy v�y, t� vùng B
c ��c và Berlin, v"n có ���ng bay giá h� ��n 
Vienna, n�u mua vé s�m ngay t� bây gi�. 

Riêng t�i Pháp, nh�t là vùng Paris và các t�nh mi�n tây hay mi�n nam, n�u �i xe nhà ho�c xe ca ph	i tr	i 
qua 1.200 cây s! hay h%n n�a. Do �ó m�i kêu gi �i máy bay, nhanh h%n, �, m t h%n. Và n�u mua vé s�m, s* 
���c giá "nh�" h%n. B�i v�y, trong b	n tin ng
n s! 2 �ã kêu gi nhóm ��u tiên 30 ng��i �i ngày 21/7/2011 t� 
phi tr��ng Charles de Gaulle (Paris) b/ng hãng Nikki Fly lúc 8 gi� 45 sáng. Giá vé kh� h$i 139�. Hi n gi� 
nhóm th� nh�t 30 ng��i này �ã h�t ch . B��c sang ��t cho nhóm th� hai c&ng 30 ng��i, cùng 1 h	ng máy bay 
kh�i hành cùng gi� bu�i sáng 8 gi� 45, nh�ng ph	i �i tr��c m�t ngày t�c 20/7/2011. Giá vé kh� h$i gi!ng nhau. 
Tuy kh�i hành 2 ngày khác nhau nh�ng v� l�i cùng ngày cùng chuy�n máy bay : 31/7/2011, c�t cánh 18 gi� 35 
��n Paris 20 gi� 25. Nhóm th� hai, hi n gi� c&ng �ã ghi tên g�n phân n�a r$i. V�y xin báo tin này �� kêu gi 
Ch� Tôn ��c T�ng Ni hay ph�t t� nào �ã có quy�t ��nh nên ghi tên càng s�m càng t!t. Nghe �âu, t� Marseille, 
Avignon, Toulouse, mi�n nam có t� 25 ��n 30 ng��i �ã mua vé �i Vienna qua ngõ Bruxelles, hay Amsterdam. 
T�i Strasbourg, mi�n �ông n��c Pháp, d� ��nh m��n m�t xe ca 50 ch(. T� �ó qua ��a �i�m Khóa tu hc kho	ng 
700 cây s!. Có th� m�t 10 t�i 12 gi� trên xa l�. Quý ��o h�u � mi�n �ông n��c Pháp có th� liên l�c v� Chùa 
Ph� Hi	n (s	 
i�n tho�i : 03.88.84.58.31) �� ghi tên và bi�t thêm chi ti�t. 

Kính th�a quý v� và bà con ph�t t�, vì l* s! ng��i s� d+ng e-mail còn r�t gi�i h�n. Do �ó, n�u v� nào nh�n 
���c e-mail này xin hoan h� loan tãi cho ng��i khác bi�t, nh�t là bà con ph�t t� t�i Áo và t�i Vienna. Vì th�i 
gian ��n ngày c�u nguy n và t� ch�c v�n ngh  gây qu) không còn bao lâu n�a. M�t khác, �$ng th�i v�i b	n tin 
này, chúng tôi g�i kèm theo lá th% kêu gi "m�i ng�i �ng h� 1 bao g�o" cho Khóa tu hc 23, bà con có th� s� 
d+ng �� v�n ��ng trong vòng quen bi�t. 

Xin c�u nguy n cho t�t c	 ��u ���c an lành �� ph+ng s� ��o pháp và dân t�c A Di �à Ph�t. 

Bagneux, ngày 09/03/2011 

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

Hòa Th��ng Thích Minh Tâm 

14 Av Henri Barbusse. 92220 Bagneux (FRANCE). Tél : 01.46.55.84.44. Fax : 01.47.35.59.08. E-mail : khanhanh@free.fr 


