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Nam Mô B�n S� Thích Ca Mâu Ni Ph�t 

Kính b�ch ch� Tôn ��c, 

Kính th�a ch� Ph�t t� xa g�n. 

Ch� còn 3 tu�n n	a là t
i ngày Khai gi�ng Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu k th� 23. Cho nên B�n tin 
ng�n s� 5 này, coi nh� t�ng k�t nh	ng gì mà t�t c� ch� Tôn ��c và bà con Ph�t t� xa g�n �ã v�n ��ng t� b�y 
lâu nay dành cho khóa h�c. 

Tr�
c h�t là s� h�c viên tham d�. Qua b�n tin ng�n s� 4 (ngày 01/06/11) theo danh sách �ã ghi �i b�ng 
máy bay và xe ca t� các n�i xa ��n Áo nh� vùng B�c Âu và các n�
c Anh, Pháp, B�, Hòa Lan… T�ng k�t 
danh sách nói trên, tính ��n ngày 01/06/11 là kho�ng 480 h�c viên. Qua ��n ��u tháng 7/2011, danh sách ghi 
thêm v��t quá 500, vào kho�ng 550. Hi�n t�i bà con h�c viên Ph�t t� � n�
c ��c v�n còn là 1 �n s� l
n. B�i 
l� � g�n, nên không ph�i ghi danh �i máy bay. Chính vì th� mà không ���c bi�t con s� h�c viên �i d� m�t 
cách chính xác. Theo Hoà Th��ng Ph��ng Tr��ng Chùa Viên Giác, h�c viên c�a n�
c ��c n m nay, th�y 
ph!ng �oán kho�ng ch�ng 200. N�u tr� hao con s� này có gia gi�m chút ��nh (ch�a k� ch� T�ng Ni và Gia 
�ình Ph�t T�) thì t�ng s� h
c viên Khóa th 23 này có th� t� 600 ��n 700. 

�ó là con s� �
c tính tr�
c �" cho các Ban Trai So�n có thì gi# chu�n b$ th�c  n, Ban Phòng %c chu�n b$ 
gi�#ng ng�, �& n�m và Ban V�n Chuy"n chu�n b$ ph��ng ti�n ti�p �ón h�c viên t� ph��ng xa ��n b�ng máy 
bay h� cánh xu�ng phi tr��ng Vienna và Linz (Áo). Riêng Ban V�n Chuy"n c�n bi�t rõ thêm là s� h�c viên 
xu�ng 2 phi tr�#ng nói trên vào kho�ng 400 ng�#i trong 5 ngày 19,20,21,22 và 23/07/11. 

Ngày 19/07/11 xu�ng phi tr�#ng Vienna : 26 ng�#i (phái �oàn ��n t	 Tam B
o T� - Moss - Na Uy) 

Ngày 20/07/11 xu�ng phi tr�#ng Vienna : 101 ng�#i (phái �oàn ��n t	 ��c - Pháp - Na Uy…) 

Ngày 21/07/11 xu�ng phi tr�#ng Vienna : 167 ng�#i ((phái �oàn ��n t	 Úc - Thy �i�n - Thy S� - Pháp - 
�an M�ch - B� - ��c - Na Uy - M�…) 

Ngày 22/07/11 xu�ng phi tr�#ng Vienna : 12 ng�#i (phái �oàn ��n t	 Thy S�) 

Ngày 22/07/11 xu�ng phi tr�#ng Linz : 14 ng�#i (phái �oàn ��n t	 London - Anh qu�c) 

Ngày 23/07/11 xu�ng phi tr�#ng Vienna : 3 ng�#i (phái �oàn ��n t	 Pháp - Anh) 

(danh sách các chuy�n bay và gi� �áp xu�ng �ã có g�i riêng cho Ban V�n Chuy�n) 

H�c viên xu�ng phi tr�#ng Linz (Áo) ít h�n, ch� có phái �oàn �i t� Anh qu�c, hay nói rõ h�n, h�c viên 
nào �i ��n Áo b�ng hãng bay Ryanair. Và ti�p �ón các phái �oàn này �ã có Ban V�n Chuy"n và Ban Ti�p 
tân � vùng Linz �ãm trách. (��n gi� này, danh sách các phái �oàn xu�ng phi tr��ng Linz ch�a g�i v� ��y 
��. Nh�ng ch�c không quá s� 100) 

M�t l�n chót xin nh�c phái �oàn hay h�c viên nào �i ��n Khóa H�c b�ng máy bay mà ch�a có ng��i �ón, 
xin liên l�c v' chùa Khánh Anh g�p, cho bi�t ngày gi# và chuy�n bay ��n Vienna hay Linz, �" Ban V�n 
Chuy"n s�p x�p ch��ng trình ti�p �ón ���c d( dàng. C)ng xin nói thêm, có m�t vài phái �oàn ��n b�ng máy 
bay tr��c ngày khai gi�ng 22/07 và v	 ho�c tr��c hay sau ngày b� gi�ng 31/07 c)ng �ã thông báo cho 
Ban T� Ch�c và �ã ���c s�p x�p ph��ng ti�n �ón c)ng nh� ��a theo ch��ng trình c�a quý v$. V�y hi�n nay 
n�u còn có phái �oàn hay h�c viên nào n�m trong tr�#ng h�p �*c bi�t này, c)ng xin liên l�c tr�
c v
i Ban T� 
Ch�c �" ti�n vi�c s�p x�p. N�u quý v$ �i ��n khóa h
c b�ng xe l�a, nên l�y vé xu�ng ga Wieselburg, g�n 
bên c�nh, �i b� 3 phút. Không nên xu�ng ga Wien HBF (t�c Vienna). 



Tin gi# chót : M�t vài ph�t t� cho bi�t trên Internet gi# này, còn th�y giá vé máy bay kh� h&i t� 
Dusseldorf và Hamburg (��c) �i ��n Vienna trong th#i gian Khóa tu h�c 23 v�n còn �" là 99�. Xin báo �" 
quý bà con ph�t t� nào mu�n �i, nên nhanh tay, k+o tr". M�t vi�c n	a xin báo tin kh�n : Xe ca c�a Th��ng 
T�a Thích Qu�ng Hi'n �i t� chùa Trí Th� (Thy S�) còn ch� tr�ng. Xin m#i bà con ph�t t� � Th,y S- liên l�c 
ngay �" ghi tên. 

V
i l#i kêu g�i �ng h� “M�i Ng��i 1 Bao G�o” cho Khóa Tu H�c 23, thì k�t qu� ��n gi# này cho th�y 
con s� �ã lên ��n 355 bao g�o. 

V�y kính trình lên ch� Tôn ��c li"u tri và bà con ph�t t� xa g�n ���c bi�t �" vui m�ng và c�u nguy�n c� 
võ thêm. 

Riêng bà con ph�t t� � ��c, nh� l#i ph!ng �oán c�a Hòa Th��ng Ph��ng Tr��ng Chùa Viên Giác 
(Hannover) là 200. Th�y nói nh� v�y là d�a theo thông l� hàng n m và �ây là con s� trung bình c�a ��c 
qu�c. V�y thêm vào �ó Ban �i'u Hành Khóa H�c Âu Châu xin ti�p l#i, kêu g�i ch� T ng Ni các chùa, các 
chi H�i, các Gia �ình Ph�t T� Vi�t Nam t�i ��c qu�c, h�t lòng h. tr� v�n ��ng cho h�c viên tham d� Khóa 
H�c Âu Châu nh� nh	ng n m v' tr�
c. Ch/ng nh	ng th�, mà n m nay còn ph�i ti�p tay vào các ban làm vi�c 
nh� Trai So�n hay V�n Chuy�n. B�i l� ��c và Áo g�n nhau và c)ng cùng 1 h� th�ng v n hóa, sinh ho�t, 
ngôn ng	 gi�ng nhau. Mà trong hi�n t�i, Áo r�t thi�u nhi'u v' nhân s�. Do �ó r�t c�n ��n s� ti�p tay cu 
vi�n t� �c qu�c. (N�u có h�c viên nào r�i r
nh, có b�ng lái xe, có kh
 n�ng làm vi�c tay chân và ��n khóa 
h�c s�m t	 ngày 18 hay 19/07, r�t ���c hoan nghinh. Xin liên l�c v� chùa Khánh Anh g�p). 

V' n�
c Áo, là n�
c ��ng t� ch�c. Cho nên t�t c� nhân s� hi�n có �'u ��ng viên h�t vào các khâu làm 
viêc cho khoá h�c nh� trai so�n, v�n chuy"n, ti�p tân, tr�n thi�t... Nh�ng có m�t �i'u quan tr�ng là ch�a 
th�y quý v  ghi tên vào danh sách h
c viên. Kinh nghi�m các n m v' tr�
c : m*c d�u bà con tham gia vào 
các công tác c�a Ban T� Ch�c �$a ph��ng, nh�ng quý ph�t t� v�n ghi danh vào các l
p h�c. Ho*c b�t ��u t� 
C�p 1 (l�p 1A cho l�p tr  hay l�p 1B cho ng��i l�n). Ho*c ghi vào C�p 2 dành cho nh	ng v$ �ã có h�c qua 
các khóa tr�
c hay �ã có m�t trình �� c� b�n Ph�t Pháp ph� thông. Chính nh# c� h�i quý báu này mà t�t c� 
bà con Ph�t t� � Áo b�t lu�n m
i hay c) �'u có th" ghi tên tham d� vào các l
p giáo lý.  

Gi# nào b�n vì công tác có th" v�ng m*t, nh�ng nh	ng gi# khác, thì c� g�ng tham d�. Ngoài gi# giáo lý 
còn có th" tham d� vào các gi� th�c t�p nghi l!. Và m�t khi khóa tu h�c qua r&i, quý ��o h	u s� bi�t c� 
b�n v' nghi l( �" th�c hành cho cá nhân mình hay t�i c� s� c�a �$a ph��ng. Vi�c ghi danh vào các l
p h�c do 
cá nhân các ph�t t� t�i Áo ghi vào t# “phi�u ghi danh” �ã có s0n, r&i g�i v' chùa Khánh Anh ho*c b�ng l�i 
e-mail khanhanh@free.fr hay thichquangdao@khanhanh.fr cho nhanh. Hay có th" n�p � v n phòng s� 
�*t t�i Khóa H�c t� ngày 21/07/11. Vì h�c viên t�i Áo có th" tham d� ban ngày, t�i v' nhà ngh�. H�c l�i này 
g�i là “d� thính” nên h�c phí ch� �óng phân n�a mà thôi. 

C)ng xin nói thêm, sau khi B�n tin s� 4 g�i �i có m�t s� h�c viên m
i ghi tên t� các n�
c Hung Gia L"i, 
Ti�p Kh�c và �*c bi�t có ��n 6 hay 7 ph�t t� Vi�t t� n��c Nga xa xuôi ghi danh xin tham d� Khóa H�c 
Ph�t Pháp K 23 này. Th�t �áng hoan nghinh và chào m�ng.  

Cu�i cùng là n�
c Pháp. H�c viên � các �$a ph��ng nh� Marseille, Toulouse, Avignon, Strasbourg, 
Nantes… �i b�ng máy bay �ã có báo tr�
c v' chùa Khánh Anh, xin quý v$ c� �i t� phi tr�#ng c�a �$a 
ph��ng mình � ��n th/ng phi tr�#ng Vienna c�a Áo. Có ban ti�p tân và v�n chuy"n ��n r�
c, ��a v' �$a 
�i"m Khóa H�c. Các phái �oàn �i b�ng xe ca hay xe nhà nh� Lyon hay Strasbourg, c)ng v�y : theo ��#ng b� 
(xa l!) t� �$a ph��ng c�a mình ��n th/ng �$a �i"m Khóa H�c � Wieseburg (Áo) có th" dùng GPS h�
ng d�n.  

Riêng phái �oàn �i t� Paris b�ng máy bay có vài �i'u chú ý : Có 3 groupes, m#i groupe 30 ng��i, t�t c� 
là 90 h
c viên. Nh�ng groupe 1 �i vào ngày 21/07/11, lúc 8 gi� 45 sáng, phi tr��ng Charles de Gaulle 
Terminal 3 qu�y check in c$a hãng Nicky Fly. Groupe 2 và 3 (60 ng��i) l�i �i s�m h%n tc ngày 
20/07/11 lúc 8 gi� 45 sáng các chi ti�t khác gi�ng nh� groupe 1 ghi trên �ây. M�i ng�#i ph�i có m*t 2 gi# 
tr�
c khi c�t cánh và hành lý ���c g�i theo máy bay là 20 kg cho m.i ng�#i (tr	 hành lý xách tay 8 kg). M.i 
ki�n hành lý g�i hay xách tay nên �	 r& h
 tên và � a ch' c$a cá nhân. V�y t�t c� quý v$ h�c viên ghi danh 
�i t� Paris, � trong 3 groupes trên, nên xem k1 mình � trong nhóm nào và �i vào ngày nào. N�u có ph��ng 
ti�n và � g�n nên �i th/ng ��n phi tr�#ng Charles de Gaulle Terminal 3 theo gi# gi�c và �$a �i"m �ã nói trên. 
Gi�y t# mang theo là Passport hay Carte d’Identité còn hi�u l�c. Vé máy bay �i theo groupe không có vé 
riêng, khi check in s( có tr�)ng nhóm �ng ra ��m trách. Vì th�, bà con h�c viên c� g�ng ��n s
m �" 
làm check in 1 l�n cho ti�n. 

Ngoài 3 nhóm trên, sau khi khóa s�, l�i có 1 s� xin ghi danh vào gi# chót (vì bà con ph
i c� g�ng s�p x�p 
công vi�c…). Vì giá máy bay t ng cao, do �ó nhà chùa ph�i thuê thêm 1 chi�c xe ca �i t� chùa Khánh Anh 



��n Khóa H
c. Kh�i hành lúc 6 gi� sáng ngày 20/07/11 ��n Khóa H
c vào kho�ng 21 gi� cùng ngày. Giá 
xe ca m.i ng�#i kh� h&i là 130�. V�y ngay sau khi nh�n b�n tin ng�n s� 5 này, quý ��o h	u nào lâu nay ch# 
��i xe ca (vì �i máy bay khó kh�n di chuy�n lên xu�ng), quý ��o h	u không mua ���c vé máy bay (vì giá 
t�ng cao) và các anh ch$ em h�c sinh, sinh viên và Gia �ình Ph�t T� (có th� b�t giá còn 110	) và ch� T ng 
Ni (mi�n phí xe ca) xin liên l�c v' chùa Khánh Anh ghi tên g�p. Gi�y t# mang theo là Passport hay Carte de 
Séjour còn hi�u l�c. Nh� mang theo túi ng$, �* dùng cá nhân, áo tràng (+ Y B
 Tát) và b+ �* v�t hò... 

Riêng trong ph�m vi Âu Châu, Ban T� Ch�c xin thành tâm cung th'nh ch� Tôn �c Tr�)ng Lão 
quang lâm, d� l! Khai Gi�ng sáng th sáu ngày 22/07/11 và tham d� Khóa H
p th��ng niên c$a Giáo 
H+i vào t�i th b�y ngày 23/07. S� hi�n di�n c�a ch� Tôn ��c trong d$p này là m�t khích l� tinh th�n l
n 
lao cho toàn th" T ng Ni và h�c viên Ph�t T� vì c�m nh�n ���c s� nâng �2 dìu d�t cao quý nh�t c�a các b�c 
Tr��ng th��ng. 

V
i t�t c� ch� T ng Ni Vi�t Nam �ang hành ho�t t�i Âu Châu, Ban T� Ch�c xin kính cung th�nh toàn th" 
quý v$ tham gia vào vi�c gi�ng hu�n hay h�
ng d�n �ôn ��c m�i sinh ho�t c�a h�c viên trong khóa tu h�c, 
nh�t là các khóa l( hàng ngày và “M�t Ngày Ni�m Ph�t” vào cu�i khóa. Bi�t r�ng lúc này vào th#i �i"m an 
c� t�i các ��o tràng �$a ph��ng, nh�ng 10 ngày tu h�c t�i Khóa Ph�t Pháp Âu Châu m.i n m c)ng coi nh� 
10 ngày ���c phép xu�t chúng �" “an c� �c bi�t”. Ngoài ra t�i Khóa Ph�t Pháp Âu Châu, n m nào c)ng có 
l
p h�c cho T ng Ni (c�p 3) v' Gi
i Lu�t (Sa Di, Sa Di Ni). Và các gi# h�i th�o cho l
p T Kheo, T Kheo 
Ni v' Gi�ng S� và Tr, Trì t�i các t� vi�n. 

V�y kính mong ch� T ng Ni Vi�t Nam tham d� �ông ��o. M�i chi phí t�i Khóa H�c �'u ���c Ban T� 
Ch�c cúng d�#ng. �&ng th#i c)ng xin kính trình lên ch� Tôn ��c gi�ng hu�n �" chu�n b$ các �' tài �*c bi�t 
cho ng�#i xu�t gia trong Khóa Tu H�c 10 ngày n m nay. 

M*t khác, t� vài n m nay, m�t s� T ng Ni xu�t gia và tr��ng thành t�i n�
c ngoài, nh�t là Âu châu �ã 
��ng ra ph, trách các l�p giáo lý và sinh ho�t cho thành ph�n H
c Viên tr- c.ng l�n lên ) h�i ngo�i. 
Vi�c thí ngi�m này cho th�y k�t qu� t��ng ��i kh� quan. B#i v�y n m nay Ban �i'u Hành Khóa Tu H�c Âu 
Châu xin lên ti�ng ti�p t,c kêu g�i ch� T ng Ni Vi�t Nam trong thành ph�n nói trên nên k�t h�p thêm �" ki�n 
toàn thành m�t ban gi�ng hu�n ��c bi�t cho l�p 1A c)ng nh� h�
ng d�n các sinh ho�t khác c�a gi
i tr+ t�i 
Khóa Tu H�c K 23 này. Công ��c vô l��ng. 

Còn m�t m,c n	a không th" không nói ��n. �ó là “��i H�c Oanh V�” mà Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu 
Châu n m nào c)ng có. Và n m v�a qua, Khóa 22 � ��c, “��i H�c” này �ã là m�t �i"m son r�c r2 v
i g�n 
“100 sinh viên” thi�u nhi và m�t Ban �i'u Hành hùng h�u trên 10 anh ch$ Huynh tr��ng có m�t b' dày kinh 
nghi�m �áng k". N m nay th� nào ? Ch�c ch�n các b�c ph, huynh h�c viên không còn ng�n ng�i s� mình 
“ham h�c” hay “ham công qu�” mà b! con, không ai ch m sóc. Quý v$ yên tâm. Ch��ng Trình “��i H�c 

Oanh V�” m� ra song song v
i khóa giáo lý cho ng�#i l
n, nh�m �áp �ng nhu c�u này. 

N m nay danh sách Huynh tr��ng �*c bi�t �ãm trách “��i H�c” n�i ti�ng này ch�a th�y Ban H�
ng D�n 
Gia �ình Ph�t T� Vi�t Nam Âu Châu g�i v'. Nh�ng ch�c ch�n là không th" thi�u ���c. V� l�i, trong Khuôn 
Kh� Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu K 23 này, còn có 1 ch��ng trình “Tr�i H�p B�n Huy�n Quang 2” 

c�a Ban H��ng D/n Âu Châu t� chc �� k0 ni�m 20 n1m thành l�p. Có l� vì b�n “�i s�” mà quên “��i 
H�c” r&i ch ng ? Mong anh ch$ em Ban H�
ng D�n Âu Châu k�t h�p khéo léo, phân nhi�m rõ ràng �" cho 
các ch��ng trình “sinh ho�t tr�” �'u ���c “thu�n duyên trôi ch�y”. Và nh� th� Khóa H�c Ph�t Pháp Âu 
Châu K 23 k này m
i ��y �� màu s�c. 

Nguy�n c�u Tam B�o ch�ng minh, Long Thiên Thánh chúng �� trì cho t�t c�, trên ch� Tôn ��c T ng Ni 
pháp th" khinh an, tu� � ng th�#ng chi�u và toàn th" nam n	 Ph�t t� h�c viên an vui, tinh t�n, v��t m�i 
ch�
ng duyên �" hoàn thành s� m�ng ho�ng pháp l�i sanh trong m�t hoàn c�nh ta bà ng) tr��c ác th� này. 

H3n g*p nhau vào ngày Khai Gi�ng 22/07/2011 và B�n Tin s� 6 s� ��n v
i quý v$ sau khi Khóa Tu H�c 
k�t thúc. 

Bagneux, ngày 01/07/2011 

Tr��ng Ban �i'u Hành Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu 
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