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Hôm nay 1/6/2011, Mùa Ph�t ��n Ph�t l�ch 2555 �ã di�n ra t�t ��p kh	p n
i �em l�i ni�m hân hoan cho ch T�ng 
Ni và bà con Ph�t t� trên toàn th� gi�i, nói chung và t�i Âu châu, nói riêng. Có l� ch� còn chùa Thi�n Minh (Lyon - 
Pháp) là ��a �i�m sau cùng s� t� ch�c ��i l� Ph�t ��n n�m nay vào ch� nh�t 5/6/2011 s	p t�i. Xin nói thêm, ngoài l� 
Ph�t ��n, Hòa Th�ng Thích Tánh Thi�t có ý mu�n t� ch�c luôn l� Khánh Thành ngôi chùa Thi�n Minh qua m�t th�i 
gian n� l�c « tái ki�n thi�t », sau c
n h�a ho�n x�y ra vào n�m 2006. 

B�i v�y mà Hòa Th�ng t� ch�c tr� �� cho quý th�y và ph�t t� trong vùng Âu châu � c th th�, có �� thì gi� ghé 
v� Lyon d� l� Ph�t ��n + Khánh Thành ��c tho�i mái h
n. �!ng th�i c"ng là c
 h�i quy t# ch Tôn ��c �� bàn th�o 
c# th� chi ti�t v� ngày ��i Gi�i �àn Âu châu l�n th 2 và L� Hi�p K� L�ch ��i T� S� (Ngày V� Ngu�n 5) s� t� 
ch�c vào tháng 9/2011 c"ng t�i chùa Thi�n Minh Lyon (Pháp). 

V� Khóa tu h
c Ph�t Pháp Âu châu K� th 23 - 2011, n�m nay t� ch�c t�i Wieselburg (Áo) qua 3 b�n tin ng	n, 
ch Tôn ��c T�ng Ni và bà con ph�t t� xa g�n �ã bi�t s
 l�c di�n ti�n v� vi�c v�n ��ng nói riêng t�i Áo c"ng nh nói 
chung toàn Âu châu. T$t c� ��u hoan h�, c� g	ng t�i �a �� cho vi�c t� ch�c ��c hoàn h�o, m%c d�u lúc nào và � �âu 
c"ng có �� th� ch�ng duyên ng�n tr�. Nhng làm vi�c Ph�t, bao gi� c"ng ��c Long Thiên Thánh chúng, B! tát h� trì 
nên r!i « ho� di�m hóa h�ng liên », nh núi l&a hùng l�c phun ra t'ng kh�i nham th�ch nóng b�ng trên hai ba ngàn �� 
có th� ��t tiêu t$t c�, v�y mà cu�i cùng l�i bi�n thành h! sen h!ng n� ra th
m ngát. �ó m�i là Ph�t Pháp nhi�m m�u ! 

Vi�c t� ch�c Khóa tu h c c�a chúng ta c"ng th�. Lúc ��u ai c"ng c�m th$y mênh mông, khó kh�n �� th�. Nh$t là 
t�i Áo n
i ��u tiên m�i t� ch�c. Nhng ��n nay �ã hình thành rõ nét : Ban T� Ch�c ��a ph
ng v�i các khâu chánh y�u 
nh Tr�n thi�t, Phòng �c, Trai so�n, Ti�p tân, V�n chuy�n… T$t c� d�n d�n �i vào k� ho�ch c# th�. Nhân s� thi�u n
i 
này s� ��c các n
i khác b� sung, ti�p tay. Ch(ng h�n Ban Trai So�n, ngoài ph�n c�t y�u t�i Áo, còn có s� ti�p tay c�a 
các ��o h&u quen thu�c trong khâu này ��n t' ��c qu�c hay Hòa Lan. Ban Phòng �c �ã có k� ho�ch thuê tr�c 700 cái 
gi��ng x�p (n�m nay không n�m n�m h�i nh� các Khóa tr��c, b�i l� tính ra ti	n mua th
m và tr
i th
m còn ��t h�n). 
V� Tr�n thi�t, qúy th�y còn k) h
n �o ��c th�c t$c t' lâu �� có th� ch� t�o tr�c các th� ��-co cho �úng khuôn kh�, 
nh$t là Chánh �i�n. Ban ti�p tân �ã lên danh sách các v� khách m�i, các c
 quan tôn giáo, báo chí, truy�n thông � Áo... 

V� ph�n T�ng Khách �%c bi�t gi�ng hu$n, n�m nay �ã ��c s� h�a kh� ��n gi� này : Hòa Th��ng Thích Th�ng 
Hoan, Hòa Th��ng Thích Nguyên Siêu ��n t' Hoa K*, Hòa Th��ng Thích B�o L�c ��n t' Úc châu và còn nhi�u v� 
khác. 

Ban v�n chuy�n �ã thu th�p danh sách các phái �oàn ��n b+ng máy bay (chuyn bay và gi� �áp) xu�ng 2 phi 
tr�ng Linz và Vienna nhi�u nh$t trong 2 ngày 20 và 21/7/2011. Ban này �ã liên l�c �� thuê xe bus t' phi tr�ng v� 
Khóa h c và ng�c l�i c"ng nh trong ngày du ngo�n 31/7 t�i th� �ô Vienna r!i sau �ó �a ra phi tr�ng. 

V� v�n phòng liên l�c, t' b$y lâu nay, chùa Khánh Anh t�i Pháp v,n �ãm nhi�m cho ��n ngày Khai gi�ng và B� 
gi�ng, �%t t�i Khóa h c. B�i v�y m�i bi�t rõ danh sách h c viên các n�c ghi tên tr�c (�i máy bay) và nh$t là s� �ng 
h� « m	i ng�
i 1 bao g�o ». B�n tin ng	n này không �� ch- �� ��ng h�t danh sách. Nhng có th� nêu ra m�t vài 
tr�ng h�p �%c bi�t �� khích l� tinh th�n ch T�ng Ni và bà con ph�t t� xa g�n. Nh tr�ng h�p Hòa Th��ng Thích 
T�nh H�nh, T�ng Th�ng Giáo H�i Ph�t Giáo Linh S
n Th� gi�i. M$y n�m tr�c Ngài ��n d� l� Khai gi�ng và ban 
��o t'. N�m nay, vì Ph�t s� �a �oan, cha bi�t có thì gi� �i d� hay không. Nhng lúc nào Ngài c"ng �ng h� nh m i 
n�m là 34 bao g�o. Hòa Th��ng Thích Nh� Hu�, Ch� T�ch �i�u Hành Giáo H�i Ph�t Giáo Vi�t Nam Th�ng Nh�t t�i 
Úc châu, v'a nghe tin Khóa h c Ngài li�n lên ti�ng �ng h� 11 bao g�o. Ch T�ng Ni chùa Qu�ng �c (Melbourne - 
Úc châu) �ng h� 17 bao. Chùa Quan Âm (Pháp) 10 bao. Chùa Hoa Nghiêm (Pháp) 5 bao. Chùa V�n H�nh 
(Odense - �an M�ch) 11 bao. T�nh Th�t Quan Âm (Na Uy) 10 bao. Hòa Th��ng Thích Giác Tâm (hi�n �au yu � 
t�i T�nh Th�t Th Tôn - Hawai) nghe tin Khóa h c c"ng lên ti�ng �ng h� 3 bao g�o… 

Và còn n&a, Ch T�ng Ni và ph�t t� xa g�n k. ít ng�i nhi�u, tính ��n gi� này (1/6/11) t�ng k�t danh sách s
 kh�i 
là 258 bao g�o. 

�ó là m�t ni�m vui làm sách t$n ph$n kh�i cho bao nhiêu T�ng Ni và ph�t t� �ã l%ng l� âm th�m g	ng công, g	ng 
s�c v�n ��ng tô b!i cho Khóa tu h c ��c thành t�u nh �c nguy�n. �ó là làm sao cho Ph�t Pháp ��c phát huy và 
tr�ng t!n trên th� gian �� báo ��n thâm ân c�a ch Ph�t và L�ch ��i T� s �ã dày công truy�n th'a qua 25 th� k/. 



Bây gi�, xin báo cáo s
 l�c t'ng n�c � Âu châu �� quý v� bi�t qua k�t qu� s
 kh�i tính ��n lúc này. Kính mong 
ch Tôn ��c T�ng Ni và bà con ph�t t� h�t lòng v�n ��ng h� tr�. N�u �ã có r!i thì thúc �0y thêm. n�u cha có, hay còn 
quá ít (so v�i m�i n�m) xin c� g	ng v�n ��ng thêm h c viên �i d�, vì ch� còn h
n m�t tháng n&a thôi. 

Xin b	t ��u t' vùng B	c Âu. Tr�c tiên là Na Uy. Danh sách �ã v�n ��ng và ghi danh vào kho�ng 30 h
c viên (�i 
máy bay). Danh sách này v,n cha h�t, còn gi� chót. Xin nh	c quý ��o h&u nên mua li�n qua Internet, vì càng tr�, giá 
càng t�ng. Trong tr�ng h�p cha quen hay g%p khó kh�n, xin liên l�c v�i ��i ��c Thích Viên T�nh (s� �i�n tho�i di 
��ng 00.47.48099267) �� tìm cách giúp �1 cho. 

B�c sang n�c Th#y �i�n. T�i �ây, ít ng�i Vi�t, th� mà c"ng �ã v�n ��ng mua vé máy bay trên 25 ng��i, r!i. 
Th�t là quý hóa vô cùng. Chùa Ph�t Quang � Goteborg �ang chu0n b� �ón Ph�t ng c nhng v,n c� g	ng v�n ��ng m�t 
ít h c viên �i d�. Nh$t là quý th�y ph�i có m%t, ít nh$t weekend ��u tiên �� d� l� Khai gi�ng và h p Giáo H�i. Ph�n 
nhi�u h c viên ghi danh � vùng Malmo có chùa Trúc Lâm do Th�ng To� Thích Tâm Hu� c� ��ng, khuy�n khích. N�u 
còn có h c viên nào � vùng này mu�n �i d� Khóa giáo lý � Áo n�m nay mà cha bi�t mua vé b+ng cách nào, xin liên 
l�c qua ��o h&u Ngô th� Hoa (s� �i�n tho�i di ��ng 00.46.762241967) �� ��c h� tr� cho. 

B�c sang n�c �an M�ch bên c�nh, có phi tr�ng qu�c t� Copenhagen, có chuy�n bay th(ng t' �ây ��n Vienna, 
s� h c viên �ã ghi danh máy bay �ã lên ��n 66 ng��i, có th� còn ti�p t#c. Có 2 n
i, quý ��o h&u có th� liên l�c : 
Th�ng T a Thích Giác Thanh � chùa Qu�ng H
ng thành ph� Aarhus (s� �i�n tho�i 00.45.86245744) và ��i ��c 
Thích Pháp Quang � Odense (s� di ��ng 00.45.22759953), �� ��c h�ng d,n thêm các chi ti�t v� Khóa tu h c Ph�t 
Pháp Âu châu K* th� 23 này. 

N�c sau cùng c�a vùng B	c Âu là n�c Ph�n Lan xa xuôi nh$t, biên gi�i phía �ông giáp v�i n�c Nga. T�i �ây 
có chùa Phúc Lâm � Helsinki. Ph�t t� vùng này cho bi�t �ã v�n ��ng ghi danh kho�ng 20 ng��i �i máy bay ��n 
Vienna. Phía nam, có chùa Liên Tâm � thành ph� Turku. M$y n�m tr�c có hai ba h c viên tham d�, k* này cha th$y 
m�t v� nào ��c �� c�. Nghe �âu mùa hè là mùa hái dâu (Strawberry) h$p d,n l	m, nên nhi�u bà con do d�. V�y xin 
hãy « b� phi�u » c� ��i bi�u �i Khóa h c �� góp m%t v�i b�n h&u g�n xa. 2 Ph�n Lan, n�u c�n có s� giúp �1 mua vé 
qua Internet, có th� liên l�c ��o h&u H� Trình (s� �i�n tho�i di ��ng 00.358.443144127). 

Ti�p xu�ng phía nam là n�c Hòa Lan. T�i �ây có chùa V�n H�nh (g�n Amsterdam) v�i 2 Th�ng T a Thích 
Minh Giác và Thích Thông Trí. Th�ng T a Thích Thông Trí ��c �� c� Tr�ng Ban T� ch�c ��a ph
ng c�a Khóa 
tu h c K* th� 23 n�m nay t�i Áo. (Và c�ng là 3 n�m liên tip làm Tr��ng Ban). Có l� �� y�m tr� công tác Ph�t s� c�a 
Th�ng T a Tr�ng ban mà chùa V�n h�nh �ã t� ch�c 1 xe ca và nhi�u xe nhà, nâng s� h c viên lên ��n con s� 80 
ng��i. Hoan nghênh h�t mình. �ó là cha k� y�m tr� v� nhân s� và k� ho�ch cho ban Trai So�n n&a. C"ng xin nói 
thêm : th�y Tr�ng ban T� ch�c ��a ph
ng c"ng kiêm luôn « h�ng d�n tinh th�n » cho ban Trai So�n. Cho nên h c 
viên n�m nay �'ng lo « �n thi�u » mà nên hy v ng ��c �n k) và �n ngon h
n ! 

N�c bên c�nh Hòa Lan là B�, ít ng�i Vi�t, nhng c"ng có ��n 3 chùa. Chùa Linh S
n � Bruxelles có 7 ng��i 
ghi tên Khóa h c b+ng máy bay và chùa Tu� Giác � Liège có 2 ng��i. �ó là cha k� m�t s� còn do d� cha quy�t ��nh. 
Xin nh	c, n�u mu�n �i b+ng máy bay, xin l$y vé ngay t' bây gi� (c�ng �ã quá mu�n). N�u cha quen, có th� liên l�c 
v�i ��o h&u M) Ngôn (s� �i�n tho�i di ��ng 0032.498518481) �� nh� giúp �1 cho. 

 Qua bên kia bi�n Manche, �ó là n�c Anh c�a N& Hoàng Elizabeth �� nh�. Ph�t t� Vi�t � n�c này, nh tr�c �ã 
nói, c� ngh3 mình là « con cháu N� Hoàng » nên tà tà, t' t' cha ch�u ghi danh mua vé tr�c. L�i nói Ryonair lúc nào 
c"ng có vé. Th�c h ra sao ch(ng bi�t. Ch� bi�t ��n lúc này vùng Luân �ôn, v�i D�c S Ph�t ��ng m�i có 7 h
c 
viên �ã mua vé r!i. Còn chùa T' �àm � Birmingham thì cha có ghi ng�i nào. M%c d�u, ai c"ng bi�t n�m nào, h c 
viên Khóa tu h c ��n t' Anh qu�c v,n có con s� t
ng ��i b�n v&ng. �i�u �%c bi�t n&a là n�m t�i Khóa tu h c th� 24 
s� t� ch�c t�i Anh, vùng Birmingham. Cho nên h c viên c�n ph�i �i nhi�u h
n �� quan sát các khâu t� ch�c, rút kinh 
nghi�m cho k* t�i � ��a ph
ng mình. M%t khác còn có tin s�t d�o. �ó là 2 chùa � Anh, n�m nay s� c� 2 th�y �i làm 
« h�ng d�n tinh th�n » cho « �oàn du h�c sinh » c�a mình. D�c S Ph�t ��ng � Luân �ôn c� ��i ��c Thích 
V�n ��c (�ã xin ���c visa vào Pháp) và ��i ��c Thích Tâm Hi�n � chùa T' �àm (Birmingham) c"ng có th� gi� chót 
có m%t � Khóa tu h c K* 23 t�i Áo. Nh th� « tình hình » có chuy�n ��i theo chi�u h�ng « ti�n hung h�u ki�t ». C� 
yên l%ng ch� xem. 

Ti�p ��n là n�c Th#y S3, bên c�nh n�c Áo, tuy g�n mà xa. Tính �� ki�u, bây gi� rút l�i �i b+ng xe ca. Th�ng 
T a Thích Qu�ng Hi�n chùa Trí Th� (Bern) cho bi�t th�y �ã thuê m�t chi�c xe ca 50 ch-, nhng m�i ghi danh có 25 
ng�i còn l�i phân n�a b� tr�ng. V�y xin kêu g i bà con � Th#y S3 nên ghi tên g$p, kh�i hành t' chùa Trí Th� � Bern. 
Bà con � vùng St Gallen, có th� ghi danh �i xe ca v� Áo d� Khóa tu h c mà không c�n ph�i �i lên chùa Trí Th�. Vì xe 
ca trên ��ng ��n Áo s� ch�y ngang qua St Gallen. �i ngang �ây, xe ca s� d'ng l�i r�c « khách tu h�c » lên ��ng. 
Th� là ti�n l�i cho c� hai. 

Xin nh	c l�i Th#y S3 bao gi� c"ng là n�c có s�c y�m tr� t�i �a cho các Khóa tu h c. Nhng m$y n�m g�n �ây có 
ph�n « ��ng tu�i » h
i l�ng kh�ng chút xíu. Kính mong ch Tôn ��c T�ng Ni và Ph�t t� Vi�t Nam � Th#y S3 vì Ph�t 
s� chung mà ti�p tay �	c l�c h- tr� cho Khóa tu h c Ph�t Pháp Âu châu ti�n lên m�t b�c. Công ��c th�t là vô l�ng. 

M�t n�c n�m nào c"ng có s� h c viên cao nh�t, nhng không bao gi� bi�t tr�c ��c. �ó là n�c ��c, hi�n nay 
v,n còn là m�t 0n s� to t�ng ! Gi� này cha bi�t là bao nhiêu h c viên ghi danh ? �i b+ng cách nào ? Máy bay hay xe 
ca hay xe nhà ho%c xe l&a ? Tuy nhiên, m�t vài ��a ph
ng c�a ��c �ã t� ��ng ��ng ra kêu g i h c viên. Nh � vùng 



Dusseldorf, ��o h&u Di�u Khánh (nguyên Tr��ng ban Trai So�n Khóa tu h�c K� 22 t�i ��c) �ã ��ng ra v�n ��ng các 
��o h&u quen bi�t �i Khóa tu h c b+ng máy bay t' Dusseldorf ��n Vienna. Nghe �âu danh sách c�a ��o h&u này �ã lên 
�én 32 ng��i. M%t khác, quý S Cô � chùa B�o Quang (Hamburg) cho bi�t �ã ghi danh ��c 23 ng��i �i máy bay ��n 
Áo. Các chùa khác nh chùa Linh Th�u (Berlin ghi danh 2 v�), chùa Ph�t Hu� (Frankfurt), chùa Tâm Giác (Munchen), 
Viên Âm (Nurnberg) nghe nói �ã có kêu g i nhng cha cho bi�t s� l�ng ng�i �i. Riêng chùa Viên Giác (Hannover) 
n�m nào c"ng t� ch�c xe ca, nhng n�m nay, ��n gi� này, v,n cha th$y ��ng t�nh. Ph�i ch�ng là Th� nên không ng�i 
��ng xa, ch� có Rùa m�i l�n mò t'ng b�c ! 

T$t c� còn �ang trông ch� � n�c ��c. M%t khác, n�c ��c còn c� m�t kh�i l�ng h c viên tr. và Gia �ình Ph�t 
T�. Các n�c khác b� tiêu hao nhi�u. N�c ��c, sau 30 n�m, Gia �ình Ph�t T� có sút gi�m, nhng v,n còn m�t l�c 
l�ng �áng k�. N�u không ch� tâm v�n ��ng nuôi d1ng, t� ch�c sinh ho�t thì d�n d�n c"ng s� tàn t� nh � các n�c 
khác. N�m nay, Ban H�ng D,n Gia �ình Ph�t T� Vi�t Nam Âu châu có �a ra ch
ng trình sinh ho�t cho Gia �ình 
Ph�t T� trong khuôn kh� c�a Khóa tu h c Ph�t Pháp Âu châu � Áo k* này c"ng không ngoài m#c �ích nêu trên cho 
gi�i tr. nói chung và Gia �ình Ph�t T� Vi�t nam nói riêng. Kính mong ch Tôn ��c T�ng Ni và Anh Ch� Em Huynh 
Tr�ng Gia �ình Ph�t T� Vi�t Nam Âu châu, vì l�i ích chung cho t
ng lai ��o pháp mà quy�t tâm v�n ��ng xây d�ng 
và h�ng d,n gi�i tr. hi�n nay � h�i ngo�i nói chung và Âu châu nói riêng. 

Nhân �ây, Ban �i�u Hành Khóa tu h c Âu châu, c"ng lên ti�ng kêu g i ch T�ng Ni tr., nh$t là quý v� �ã ��c 
h$p th# n�n v�n hóa Tây ph
ng �� có th� g�n g"i ch� d�y giáo lý c"ng nh h�ng d,n sinh ho�t cho gi�i tr. tr�ng 
thành � h�i ngo�i. Kính mong ch v� T�ng Ni tr. này có th� hình thành càng s�m càng t�t m�t ban Giáo Th  �%c nhi�m 
cho l�p 1A c"ng nh các sinh ho�t c�a Gia �ình Ph�t T� và ��i h c Oanh V" trong Khóa tu h c n�m nay (c�ng �ã có 
t� các Khóa tr��c, nh�ng còn r�i r�c). 

Sau cùng là n�c Pháp. H c viên � �ây ghi danh �i Khóa tu h c Ph�t Pháp Âu châu n�m nay t�ng s� ��n bây gi� 
là 162 v�, chia ra nh sau : Chùa Khánh Anh (vùng Paris) �i máy bay : 85 ng��i. Chùa Thi�n Minh (vùng Lyon) 17 
ng��i �i xe nhà. Chùa Pháp Hoa (vùng Marseille mi	n nam Pháp) 15 ng��i �i máy bay. Chùa Ph� Hi�n (Strasbourg) 
40 ng��i �i xe ca và xe nhà. Chùa Ph�c H�i (vùng Toulouse) 5 ng��i �i máy bay. 

Riêng vùng Paris �i máy bay g!m 3 nhóm : nhóm th� nh�t 30 ng�i �i ngày 21/7. Còn l�i nhóm th� 2 (30 ng��i) 
và nhóm th� 3 (m�i có 15 ng��i) l�i �i tr�c 1 ngày là ngày 20/7/2011. Xin quý v� h c viên �ã ghi tên nên bi�t mình 
n+m trong danh cách c�a nhóm nào và �i vào ngày nào. Xin nh	c l�i : gi� kh�i hành c�a 3 nhóm trong 2 ngày 20 và 
21/7 ��u cùng 1 gi� là 8 gi� 45 sáng c$t cánh. Có th� t' �ây ��n tr�c Khóa h c còn cho ra m�t b�n tin ng	n s� 5 n&a 
vào ��u tháng 7/2011, lúc �ó s� nói rõ chi ti�t h
n. Mong quý v� h c viên �ã ghi danh luôn luôn theo dõi e-mail c�a 
mình �� c�p nh�t các tin t�c liên h�. 

Còn l�i 2 n�c th�t xa và th�t g�n. N�c th�t xa �ó là n�c Nga, có H�i Ph�t Giáo Th�o ���ng t�i Moscou (t�c 
Mát-c�-va). H�i Ph�t Giáo này �ã chính th�c ra ��i vào n�m 1994, tính ��n nay trên 15 n�m r!i. Nh&ng Khóa tu h c 
tr�c �ây ��u th�nh tho�ng có m�t nhóm h c viên ��n t' n�c Nga, khi ít, khi nhi�u tùy theo tình hình cho phép. N�m 
r!i (2010) Khóa tu h c 22 � ��c không có v� nào ��n ��c. N�m nay (2011) v'a m�i có tin gi� chót : ch	c ch	n có 1 
h
c viên ��c �i Vienna. Có th� còn hy v ng 2 v� n&a, tu* theo gi$y t� trong nh&ng ngày t�i. Th�t �áng hoan nghênh. 

R!i ��n m�t n�c th�t g�n v�i Áo. �ó là Ý. 2 n�c này �ã có t� ch�c m�t Khóa tu h
c K� th 16 n�m 2004 v�i 
s� h c viên tham d� k/ l#c g�n 1000 ng��i. Th� mà ��n nay, 2011 Khóa tu h c K* th� 23, n+m sát bên c�nh, ��n gi� 
này ch� m�i ghi danh 1 h
c viên duy nht là m�t bà c� ! Th� m�i th$y l� vô th�ng. Khi ��y khi v
i. Khi k/ l#c v�t 
tr�i, khi h� xu�ng quá th$p. Mong quý ��o h&u � Ý � c ��c tin này, nên hoan h/ b� sung nhân s� cho ��c c� làng 
yên vui. R!i ��n sau cùng là n�c Áo, n�c ��a ph
ng t� ch�c. Nh các b�n tin ng	n tr�c �ây có nói ��n. N�c Áo 
�ã có sinh ho�t Ph�t Giáo Vi�t Nam t' lâu, nhng cha có c
 duyên t� ch�c ��c m�t Khóa tu h c Ph�t Pháp nh Khóa 
Âu châu k* này. B�i v�y mà ��i �a s� bà con �!ng h
ng Ph�t t� t�i �ây ��u t� ra vui m'ng ph$n kh�i, mong ��c d�p 
h c h�i giáo lý và �óng góp công qu�, tu* theo kh� n�ng c�a mình. Nhng � �âu c"ng v�y, lúc nào làm vi�c Ph�t s� 
c"ng ��u có ch�ng duyên ng�n tr�, th� thách nh cu�c ��i c�a ��c Ph�t ngày xa trên ��ng tu t�p. N�u Ngài không 
chi�n th	ng ��c ma quân thì làm sao ngày nay có ánh ��o vàng chói r i kh	p n
i. Chúng ta là ng�i con Ph�t nên 
n
ng theo ánh sáng c�a Ngài, h c theo h�nh nh,n nh#c c�a Ngài. R!i t$t c� s� ��c sóng yên gió l%ng. M�t bu�i bình 
mình v�i sao mai t� r�ng, ��c Ph�t �ã thành b�c Chánh �(ng Chánh Giác �em ngu!n an l�c ��n kh	p cõi nhân thiên. A 
Di �à Ph�t, xin c�u nguy�n và c�u chúc cho t$t c� bà con ph�t t� t�i Áo, qua Khóa tu h c Ph�t Pháp K* th� 23 này, s� 
��c t� r�ng h
n, an l�c h
n và v&ng tâm b�n chí h
n. 

Tóm l�i, qua b�n tin ng	n s� 4 này, t�ng k�t s� h c viên ghi danh lên ��n con s� 480 ng��i. �ó là cha k� s� 
l�ng T�ng Ni, hàng n�m kho�ng 100 v�. Xin t$t c� hãy vui m'ng mà v�n ��ng h
n n&a, nh$t là gi�i tr.. Làm sao �� 
��n b�n tin ng	n s� 5 ra vào ��u tháng 7/2011 cho th$y con s� v�t tr�i h
n. Nam mô Công ��c lâm B! tát ma ha tát. 

Bagneux, ngày 01/06/2011 

Tr�ng Ban �i�u Hành Khóa Tu H c 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 


