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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 Toàn th� Nam N� Ph�t t	 xa g
n, 

Hôm nay, chúng ta l�i b�t �
u b�c vào m�t n�m mi n�a, m�t n�m mi âm l�ch, n�m Nhâm Thìn - 2012. � 
h�i ngo�i, thông th��ng n�m nào c�ng ���c "�n" hai cái T�t, m�t Tây, m�t Ta. Nh�ng không có cái T�t nào ��m 
�à ý nghiã cho b�ng nh�ng cái T�t ��c nh�t khi còn � quê nhà tr�c th�i �i�m 1975, m�c d
u lúc b�y gi� khói l	a 
chi�n tranh còn dày ��c. �ó là nói c�m ngh� c�a nh�ng ng��i ln tu�i, g�p hoàn c�nh nghi�t ngã ph�i b� x� ra �i. 
Ch� còn ��i vi lp thanh thi�u niên ���c sinh ra hay ln lên � n�c ngoài, thì T�t nào c�ng nh� T�t n�y, ho�c 
nhi u khi các cô c�u còn thích t�t Tây h!n Ta. �ó c�ng l" thông th��ng, � �âu quen �ó, s�ng g
n d# nhi�m h!n � 
xa. N�u còn gìn gi� ���c vài nét t��ng tr�ng cho v�n hóa Vi�t Nam c�ng �ã quý l�m r$i. 

Kính th�a quý v�, trong không khí còn r�n ràng, ph�n kh�i c�a nh�ng ngày �
u xuân, chúng tôi xin g�i ��n 
quý v� và toàn th� bà con ph�t t	 xa g
n l�i c
u chúc n�m mi an khang, th�nh v��ng, s� c
u nh� ý. ��i vi bà con 
ph�t t	, thì b�t �
u m�t n�m mi còn có thêm m�t ý ngh�a n�a : nh�c nh� r�ng th�i gian �i qua không bao gi� tr� 
l�i, m�ng s�ng gi�m bt, nh� "cá ít n��c" (thi�u th�y ng�) nào có gì vui s�ng �âu ! Hi�u nh� v�y �� mà c�nh 
t%nh c� g�ng v�!n lên t�o cho mình m�t ��i s�ng có ý nghiã, có l�i ích thi�t th&c cho b�n thân c�ng nh� cho gia 
�ình và xã h�i. 

Nói nh� v�y r$i xin chuy�n �  sang m�t ti�t m'c khác th&c t� h!n và c�ng có nhi u k( ni�m g�n bó h!n ��i 
vi Ch� Tôn ��c T�ng Ni và bà con Ph�t t	 trong vùng Âu châu. �ó là Khóa Tu H
c Ph�t Pháp hàng n�m. 
Không th� thi�u v�ng, không th� �ành �o�n b� ngang cho �i vào ngõ bí �� r�i ch�m dt luôn. Vì ai c�ng bi�t 
�ây là m�t Ph�t s� trân qúy nh�t mà các b�c Tr��ng Lão ti	n b�i �ã d�y công hy sinh t�o d�ng lên và nuôi 
d��ng liên t�c su�t 23 n�m qua, m�i n�m �i ��n m�t n� c � Âu châu. 

Chính vì v�y, mà chúng ta, lp �i sau, càng nhìn lên, càng ph�i c� g�ng, m�c d
u n�m nay, ai ai c�ng th�y 
hoàn c�nh xã h�i kính t� h�t s�c khó kh�n. Và �i vào n�c Anh là m�t n�c "�� nh�t r	c r
i" v  th� t'c l�i thêm 
giá c� ��t ��. Nh�ng có l" chính nh�ng khó kh�n r�c r�i này s" là nh�ng bài toán th	 thách �� �o l��ng m�c kiên 
trì dõng m�nh c�a T�ng Ni và bà con Ph�t t	 chúng ta, ngoài n�c c�ng nh� ngay t�i trong n�c Anh. 

Kính th�a quý v�, 

Tr� l�i th&c t�, có 2 v�n �  �ã nêu ra trong B�n tin ng�n s� 1. �ó là Visa nh�p c�nh Anh qu�c và mua vé máy 
bay càng sm càng ���c "nh� nhàng" h!n. Hôm nay, B�n tin ng�n s� 2, xin tr� l�i 2 v�n �  trên và b� túc thêm 
nhi u chi ti�t c' th� : 

1/. Chi�u khán (Visa) nh�p c�nh Anh qu�c : Xin nh�c l�i : ch% dành cho Ch� T�ng Ni và h)c viên Ph�t t	 
hi�n � n�c ngoài mà ch�a vào qu�c t�ch, nghiã là ch�a có Passeport c!a n� c mình �ang �. Tuy nhiên quý v� 
hi�n có trong ng��i m�t th� gi�y t� t�m trú h�p l� � n�c �ó. C' th� nh� Titre de Séjour c�a Pháp, Green Card 
c�a M* hay m�t lo�i gi�y t� t�!ng t& � các n�c Âu châu có giá tr� nh� m�t Residence Permit... T�t c� các tr��ng 
h�p trên �ây � u ph�i xin Visa nh�p c�nh Anh qu�c. Th� t'c xin Visa c�ng nh� nh�ng gi�y t� kèm theo, xin h�i 
n!i Tòa ��i S� hay Lãnh S& Anh qu�c trong n�c mình �ang c� ng'. V� nào rành r" Internet, thì vào Web.Site c�a 
Tòa ��i S� hay Lãnh S& thì bi�t ngay. N�u ch�a quen, có th� nh� Ch� T�ng Ni hay m�t ph�t t	 nào thông th�o 
ngo�i ng� và th� t'c gi�y t� giúp �+ cho. Nh�ng tr�c h�t ph�i có lá th� c!a Th�"ng T
a Thích Ph� c Hu#, 
Tr� Trì chùa T$ �àm � Birmingham là Tr��ng ban T% Chc �&a ph�'ng ký tên m(i tham d� Khóa Tu H
c 
Ph�t Pháp Âu châu t$ ngày 26/7 ��n 5/8/2012 t�i Anh qu�c. 

Lá th� này (b�ng Anh ng�) hi#n �ã có s)n t�i chùa Khánh Anh (Pháp). V�y Ch� T�ng Ni hay h)c viên 
ph�t t	 nào � vào tr��ng h�p nói trên mu�n xin Visa vào Anh qu�c d& Khóa h)c, xin liên l�c g�p v  chùa Khánh 
Anh (e-mail : khanhanh@free.fr hay thichquangdao@khanhanh.fr), cho nh�ng chi ti�t c
n thi�t là h
 tên (ghi 

�úng theo th� t� trong Passeport), ngày tháng n�m sanh, Passeport s� m�y, ngày c�p và n'i c�p, còn hi#u l�c 



��n ngày tháng nào. Và th� hai là gi�y t�m trú c�a n�c mình �ang � nh� Titre de Séjour, Green Card hay b�t 
c� các lo�i gi�y t� t�!ng t& nh� Residence Permit c�ng ph�i ghi nh� trên, nghiã là h) và tên, ngày tháng n�m 
sanh, gi�y t�m trú s� m�y, c�p ngày nào, � �âu, có giá tr� ��n ngày nào hay Permanent. Và ��a ch%, �i�n tho�i hay 
e-mail c�a mình (n	u có). Sau khi nh�n �� nh�ng y�u t� k� trên, t, chùa Khánh Anh s" g�i ��n quý v� lá th� m(i 
d� Khóa Tu H
c (b�ng Anh ng�). 

Hi�n nay, �ã có m�t s� ch� T�ng Ni và ph�t t	 nh�n ���c th! m�i r$i và �ang làm th� t'c n�p qua các Lãnh 
S& Anh qu�c � các n�c trong vùng Âu châu. L� phí xin Visa vào Anh qu�c ���c thông báo là 95*. 

V�y, m�t l
n n�a, xin thông báo ��n ch� Tôn ��c T�ng Ni c�ng nh� bà con ph�t t	 h)c viên nào � trong 
tr��ng h�p nói trên xin liên l�c g�p v  chùa Khánh Anh �� nh�n "th� mi", nh�m b� túc h$ s! xin Visa. Th�i gian 
không còn bao lâu n�a, xin quý v� l�u tâm cho, k-o tr#, A Di �à Ph�t. Và nh : khi ��!c Visa r$i xin liên l�c v  
chùa Khánh Anh �� ghi danh vào Khóa Tu H)c ngay và m�t khác ��t vé máy bay. 

2/. V�n �	 mua vé máy bay ��n Birmingham (Anh qu
c). K� t, ngày B�n tin ng�n s� 1 g�i �i không khí 
khá sôi n�i. Nhi u bà con h�i r�ng qúy th
y s�p m� v�n phòng du l�ch hay sao mà thu�c lòng gi� bay hãng nào, � 
�âu có v- còn thành th�o h!n các nhân viên c�a công ty du l�ch ? Xin th�a : �ó là nh� quý bà con ph�t t	 rành r" và 
nh�t là các v� h�u tâm lo l�ng, tìm vào "m�ng" này, "m�ng" n) r$i mách cho quý th
y bi�t �� thông t� ��n quý bà 
con xa g
n. Ch� n�u �� quý th
y không thôi, thì ch�c là "tr�t ��ng r�y" h�t ráo. T'c ng� nói : nhi u tay v. nên 
kêu, hay nhi u ng��i d�t g�p ý l�i c�ng có ���c m�t ng��i thông ch� ! 

V�y hôm nay, B�n tin ng�n s� 2, xin g�p l�i m�t s� ý ki�n v  vi�c mua vé máy bay �i Birmingham (Anh 

qu
c) nh� sau : 

Tr��ng h�p c�a �an M�ch, trong B�n tin ng�n s� 1 �ã nói khá rõ r$i, k/ này ch% xin nh�c l�i vài �i�m chính 
thôi : �i b�ng máy bay Lufthansa t$ Copenhagen ��n Birmingham, giá kh� h$i hi�n nay là 1.511Kr �an M�ch, 
(t�c kho�ng 200Euros). N�u �i t, Billund, giá kh� h$i 1.750Kr �an M�ch. 

V�y ch� T�ng Ni hay h)c viên ph�t t	 nào � �an M�ch phát tâm �i d& Khóa Tu H)c Ph�t Pháp Âu châu K/ 
24 này, xin liên l�c v  chùa Qu�ng H�'ng (Th��ng T�a Thích Giác Thanh, tél: 00.45.86.24.57.44 hay ��i ��c 

Thích Pháp Quang, tél: 00.45.22.75.99.53) �� ���c h�ng d0n và s�p x�p m)i chi ti�t liên h�. 

V  ph
n Th�y �i�n, n�u thu�c vùng Malmo, có th� �i qua phi tr��ng g
n nh�t là Copenhagen c�a �an 
M�ch vi ���ng bay c�a hãng Lufthansa nh� quý v� � �an M�ch s	 d'ng (�ã nói � trên). � Malmo, bà con ph�t 
t	 có th� liên l�c v  chùa Trúc Lâm vi Th�"ng T
a Thích Tâm Hu# (tél: 00.46.40.92.69.63) hay vi ��o h�u 
Thi#n Liên - Ngô Thúy Hoa (tél: 00.46.40.21.91.04) �� ���c h�ng d0n mua vé và s�p x�p chuy�n �i giùm cho. 

C�ng v  Th'y �i�n mà thu�c vùng trên, vùng Goteborg, quý bà con phát tâm �i d& Khóa Tu H)c � Anh 
qu�c n�m nay, có th� liên l�c v  chùa Ph�t Quang vi ��i �c Thích T&nh Ph� c (tél: 00.46.31.43.54.08) tr&c 
ti�p h�ng d0n �i máy bay theo hãng Lufthansa, giá kh� h$i hi�n nay là 1.867Kr Th'y �i�n (t�c kho�ng 213�). 

Ch� T�ng Ni và h)c viên ph�t t	 � Na Uy có th� �i qua phi tr��ng Oslo c�ng vi hãng bay Lufthansa, kh�i 
hành ngày 26/7/12 v  ngày 5/8/12, vi giá kh� h$i hi�n nay là 2.055Kr Na uy (t�c kho�ng 240�). Quý v� có th� 
mua th1ng qua Internet. N�u không quen hay g�p ph�i r�c r�i, có th� liên l�c vi ��i �c Thích Viên T&nh, chùa 
Tam B�o (tél: 00.47.69.26.97.65) �� ���c h�ng d0n s�p x�p cho. 

Vi bà con ph�t t	 � Ph�n Lan, t, phi tr��ng Helsinki ��n Birmingham (Anh), hãng bay Lufthansa, �i 
ngày 26/7/12 v  chi u th� hai 6/8/12, giá kh� h$i hi�n nay là 186,36 Euros. Quý bà con có th� mua qua Internet. 
N�u g�p r�c r�i có th� liên l�c vi Th�"ng T
a Thích H�nh Thông, chùa Phúc Lâm (tél: 00.358.504.31.12.33) 
hay ��o h�u Minh Tâm - H� Trình (tél: 00.358.443.14.41.27) �� ���c h�ng d0n giúp �+ cho. 

Cng xin nói thêm m�t �i�u v�i các phái �oàn � các n��c xa (nh� Ph�n Lan, Na Uy, Th�y �i�n,...), n	u v� 

ngay trong ngày ch� nh�t 5/8/12, khi ��i máy bay, khuya quá, ph�i ng� l�i phi tr��ng 1 �êm r�t là b�t ti�n. B�i 

v�y, quý Th�y �ã th�o lu�n �� các phái �oàn g�p tr��ng h�p nói trên có th� � l�i Khóa h�c hay t�i chùa T� �àm 

(Anh) 1 �êm n�a r�i ngày hôm sau (6/8/12) ra v�, thong th� h�n. 

M�t n�c � xa h!n n�a, �ó là n�c Áo (m�i v�a t� ch�c Khóa Tu H�c k  23). T, phi tr��ng Vienna ��n 
Birmingham (Anh) ngày 26/7/12 v  ngày 5/8/12 b�ng máy bay Lufthansa, giá kh� h$i hi�n nay la 197*. Quý v� 
có th� mua th1ng trên Internet. N�u không quen hay g�p khó kh�n, có th� liên l�c vi ��o h�u Nhã Châu (�	n 

tháng 3/2012, tél: 00.43.664.647.35.78) s" ���c h�ng d0n và giúp �+ cho. 

Có m�t n�c ti�n l�i h!n h�t mà giá vé c�ng l�i "m�m" h!n h�t. �ó là n�c Hòa Lan. ���ng bay c�a hãng 
KLM tr&c ti�p t, Amsterdam ��n Birmingham �i ngày 26/7/12 lúc 16 gi( 20 ��n n!i 16 gi( 35 (gi� Anh qu
c) 

v  ngày 5/8/12 lúc 17 gi( 30 ��n n!i 19 gi( 40, giá kh� h$i hi�n nay ch% có 102*. Không n!i nào ���c "�u �ãi" 
cho b�ng. V�y xin kêu g)i bà con ph�t t	 � Hòa Lan hãy v�n ��ng �i cho �ông �� y�m tr� m�nh m" Khóa tu h)c 24 
� Anh qu�c k/ này. Mu�n bi�t thêm chi ti�t, xin liên l�c v  chùa V�n H�nh (tél: 00.31.294.25.43.93) có Th�"ng 
T
a Thích Minh Giác và Th�"ng T
a Thích Thông Trí (tél: 00.31.611.46.75.45) hay ��o h�u Tr�n v�n Th�ng 
(tél: 00.31.402.42.56.29) ho�c ��o h�u Lâm Th� ��t (tél: 00.31.725.61.85.91) �� ���c h�ng d0n và s�p x�p cho. 



M�t n�c khác c�ng g
n, r�t g
n, nh�ng l�i không ���c "�u �ãi" nh� Hòa Lan. �ó là n�c B+. N�u �i b�ng 
Brussels Airlines t, Bruxelles ��n Birmingham vào ngày 26/7/12 v  ngày 5/8/12, giá kh� h$i thay ��i tùy gi�, 
nh�ng trung bình vào kho�ng 196 Euros. M)i chi ti�t �� bi�t thêm, xin bà con ta có th� liên l�c ngay vi ��o h�u 
Di#u Ch'n (tél: 00.32.498.51.84.81 ho�c sau 18 gi, 00.32.27.35.41.15) �� ���c h�ng d0n và giúp �+ cho. 

M�t n�c khác n�a c�ng ���c "�u �ãi" ��c bi�t nh�ng c� tà tà không ph�i g�p rút gì c�. �ó là tr��ng h�p 
c�a Th�y S,. Có hãng Easy Jet bay th1ng t, Genève ��n Birmingham theo ngày gi� �ã ��nh : �i ngày 26/7/12 v  
5/8/12, giá m�t l��t �i trung bình là 29Fs (t�c vào kho�ng 25�). N�u tính 2 l��t c� �i l2n v  ch�a ti 100Fs, t�c 
vào kho�ng 80Euros kh� h$i. ���c nh� v�y, thì còn "�u �ãi" nào ��t bi�t h!n n�a ? Nh�ng r�t ti�c, gi� này Easy 
Jet ch% bán vé ��n ngày 2/4/12 mà thôi. Còn vé t, tháng 4/2012 tr� v  sau ch�a có bán. B�i th�, m,ng mi 50% 
thôi, còn ph�i ch� ��i thêm 1 lúc n�a. Cho nên, hi�n t�i xin ch� Tôn ��c T�ng Ni và bà con ph�t t	 h)c viên � 
Th'y S� nên l�y danh sách �� s3n, ch� �èn xanh b�t lên là "t�n công" li n li n. M)i chi ti�t xin liên l�c v  chùa 
Trí Th!, vi Th�"ng T
a Thích Qu�ng Hi	n, (tél: 00.41.798.48.16.56) hay ��o h�u Di#u H�'ng - L# Hoa (tél: 

00.41.223.29.92.36) �� ���c h�ng d0n ��t vé và s�p x�p chuy�n �i "du h�c �ng-Lê" 2012. 

C�ng t�i Th'y S�, nh�ng � vùng Zurich, có ���ng bay c�a hãng Swiss Airlines t, Zurich ��n th1ng 
Birmingham, �i ngày 26/7/12 v  ngày 5/8/12, giá kh� h$i hi�n nay là 226Fs (t�c kho�ng 195�). Quý v� có th� mua 
vé th1ng trên Internet. N�u g�p khó kh�n, xin liên l�c vi ��o h�u ��ng Sanh (00.41.787.40.47.88) �� giúp �+ cho. 

Còn l�i 2 n�c ln, khá ln nh�ng c�ng có khá nhi u v�n � . Tr��ng h�p n�c �c, trong B�n tin ng�n s� 1 
�ã nêu rõ giá vé kh� h$i theo ���ng bay ��n Birmingham c�a hãng Lufthansa �i ngày 26/7/12 v  ngày 5/8/12, t, 
Berlin (kh� h�i 129�) t, Munchen (164�), t, Frankfurt (139�), t, Hamburg (169�)... 

Nh�ng ��n gi� này v0n yên l�ng 100% ch�a nghe có ti�ng ��ng nào �áp �ng. Ch% tr, m�t nhóm nh� � vùng 
Dusseldorf do ��o h�u Di#u Khánh (tél: 00.49.21.66.60.32.08) ��ng ra liên l�c mua vé qua hãng Ryanair �i 
th1ng ��n Birmingham, kh� h$i h!n 100*. 

V�y m�t l
n n�a, xin có l�i kêu g)i ch� T�ng Ni trách nhi�m trong Chi B� ��c c�ng nh� quý ��o h�u trách 
nhi�m trong các Chi H�i ��a ph�!ng hãy ��ng ra v�n ��ng c� võ cho Khóa Tu H)c Âu châu k/ 24, mà c' th� là ghi 
tên và ��t vé li n, vì n�u ch�m tr� là giá s" t�ng cao. Ho�c các ��o h�u h)c viên nào, n�u bi�t s	 d'ng Internet, có 
th� vào ��y mua ngay vé máy bay. Sau �ó báo tin ��n quý th
y, cô có trách nhi�m t�i ��a ph�!ng và báo v  v�n 
phòng chùa khánh Anh �� lên danh sách h)c viên. 

Cu�i c�ng là tr��ng h�p c�a n�c Pháp, có khá nhi u ph�c t�p, nh�ng không ��n n.i b� t�c. Xin l
n l��t 
tháo g+ nh� sau. Mong Ch� Tôn ��c T�ng Ni và bà con ph�t t	 nên liên l�c �� mua ngay. N�u tr#, s" giá t�ng. 

T$ Marseille ��n Birmingham (Anh) �i ngày 26/7/12 v  ngày 5/8/12. M.i ngày có 2 chuy�n, hãng 
Brussels Airlines, ��i 1 l
n � Bruxelles. Hành lý g�i m.i ng��i 1 ki#n 23kg. Giá kh� h$i hi�n nay là 176*. 

T$ Nice ��n Birmingham (Anh) �i ngày 26/7/12 v  ngày 5/8/12. M.i ngày 2 chuy�n, hãng Brussels 
Airlines, ��i 1 l
n � Bruxelles. Hành lý g�i m.i ng��i 1 ki#n 23kg. Giá kh� h$i hi�n nay là 171*. 

T$ Toulouse ��n Birmingham (Anh) �i ngày 26/7/12 v  ngày 5/8/12. M.i ngày 2 chuy�n, hãng Brussels 
Airlines, ��i 1 l
n � Bruxelles. Hành lý g�i m.i ng��i 1 ki#n 23kg. Giá kh� h$i hi�n nay là 171*.  

T$ Lyon ��n Birmingham (Anh) �i ngày 26/7/12 v  ngày 5/8/12. M.i ngày 2 chuy�n, hãng Brussels 
Airlines, ��i 1 l
n � Bruxelles. Hành lý g�i m.i ng��i 1 ki#n 23kg. Giá kh� h$i hi�n nay 160*. 

T$ La Rochelle ��n Birmingham (Anh) �i ngày 25/7/12 v  ngày 5/8/12. Hãng Flybe bay tr�c ti�p, không 
�%i. Giá kh h�i hi#n nay là 164*. Hành lý g�i m.i ng��i 1 ki�n 20kg. Ch� v� nào ch)n �i ���ng này (s�m 1 

ngày) xin cho bi�t �� Ban T� Ch�c s�p x�p cho ng��i �ón riêng. T�t c� các tr��ng h�p trên �ây có th� mua li n 
qua Internet. N�u không quen hay g�p r�c r�i, xin liên l�c vi ��o h�u Qu�ng Nh'n - L�c Thành (tél: 

06.16.90.21.90) nh� giúp �+ ��t vé ngay cho k�p th�i gian còn giá hi�n nay. 

Vùng Paris và ph� c�n : Nh� trong B�n tin ng�n s� 1 �ã nói : ch% có hãng Air France là ti�n l�i và có giá 
h� t�!ng ��i lúc này. Trung bình kh� h$i 135*, �i ngày 26/7/12 v  ngày 5/8/12. Hành lý g�i, m.i ng��i 1 ki�n 
23kg. Xin quý v� vào Opodo.fr hay Voyages-SNCF.com �� mua ngay. Ch�m tr�, giá s" t�ng. N�u không quen 
Internet, có th� liên l�c vi ��o h�u Qu�ng Nh'n - L�c Thành (tél: 06.16.9021.90) �� nh� giúp �+ ��t vé giùm 
cho. 

Riêng ��a ph�!ng Strasbourg, không tìm th�y ���ng bay tr&c ti�p giá h�. Mà ch% có Air France c�ng tác 
vi hãng Flybe. Kh�i hành t, Strasbourg ngày 26/7/12 lúc 7 gi( 50 b�ng Air France ��i t�i Charles de Gaulle 
chuy�n sang Flybe bay th-ng v	 Birmingham ��n n!i lúc 10 gi( 15 (gi� Anh qu
c). V  ngày 5/8/12 kh�i hành 
15 gi( 15 ��i � Charles de Gaulle, ��n Strasbourg 21 gi( 57. Hành lý g�i m�i ng��i 1 ki#n 20Kg. Giá kh� h$i 
250*. 

Các ��a ph�!ng Bordeaux, Nantes ch�a tìm th�y có ���ng bay nào thu�n ti�n, giá h�. Cà 2 ��a ph�!ng nói 
trên có th� v� La Rochelle �� s	 d'ng ��(ng bay c!a hãng Flybe bay tr�c ti�p ��n Birmingham v i giá kh 
h�i 164*. Nh�ng ph�i �i s m h'n 1 ngày tc ngày 25/7/12. Máy bay c�t cánh lúc 10 gi( 55 ��n n'i 11 gi( 40 



(gi� Anh qu
c). V  ngày 5/8/12, kh�i hành 8 gi( 55 v  ��n La Rochelle 11 gi( 45. Quý v� và bà con ph�t t	 h)c 
viên có th� vào Internet mua ngay. N�u không quen hay g�p tr'c tr�c, xin liên l�c vi ��o h�u Qu�ng Nh'n - L�c 
Thành (tél: 06.16.90.21.90) yêu c
u giúp �+ cho. 

Kính th�a quý v� và bà con ph�t t	 xa g
n, qua 23 Khóa Tu H)c, có l" Khóa 24 này là Khóa có nhi u �i�m 
��t bi�t h!n h�t. Tr�c nh�t là 2 v�n �  xin Visa nh�p c�nh và mua vé máy bay. Khóa 23 � Áo có vào kho�ng 60% 
h)c viên �i máy bay. Bây gi� Khóa 24, s� s	 d'ng ���ng hàng không có th� lên ��n 80%. Cho nên mu�n cho Khóa 
Tu H)c k/ này ���c thành t&u viên mãn, tr�c h�t ph�i c� g�ng kh�c ph'c cho ���c 2 ch�ng duyên k� trên. 

Kính mong ch� Tôn ��c và bà con Ph�t t	 h)c viên xa g
n thông c�m c
u nguy�n và h�t lòng h. tr� cho. 

M�c khác, nh� m�y n�m g
n �ây, v  m�t tài chánh quý th
y không ph�i b�n tâm nhi u nh� các Khóa tr�c 
ph�i theo dõi, kêu g)i t,ng ngày. �ó là nh� s& ti�p tay �ng h� "m�i ng�i 1 bao g�o" (tr! giá t��ng ���ng 30�). 
Nh� �ó mà bù vào s� thâm th�ng thu chi c�a m.i khóa, ngoài v�n �  �óng h)c phí và cúng d��ng Khóa tu h)c, 
cúng d��ng Trai ph�n... 

K/ này, �$ng th�i vi B�n tin ng�n s� 2 g�i �i, chúng tôi c�ng m�n phép xin g�i kèm theo Phi�u .ng H� 
Khóa Tu H
c Ph�t Ph�p Âu Châu K� 24 "m�i ng�i 1 bao g�o". Kính mong ch� Tôn Tr��ng Lão th�!ng xót, 
ch� T�ng Ni và bà con ph�t t	 xa g
n nhi�t tình �ng h� và v�n ��ng ng��i quen �ng h� cho. Công ��c th�t là Vô 
l��ng vô biên. 

B�n tin nói là "ng	n" mà c�ng �ã quá dài, l�i thêm nhi u chi ti�t nh�c �
u, m�t óc làm Ch� Tôn ��c và bà 
con Ph�t t	 xa g
n ph�i �� tâm suy ngh�, tính ti, tính lui... �áng l" m�y ngày �
u n�m ph�i ���c th�nh th!i buông 
b� tho�i mái... Nh�ng c&c ch1ng �ã, vi�c ��n n!i r$i, không th� l�ng thinh, �ành ph�i nói ra. Kính mong ch� Tôn 
��c t, bi hoan h% và bà con Ph�t t	 xa g
n thông c�m mà b� qua cho. (Xin h"n B�n tin ng#n s
 3 l�i ti	p). 

Nam mô Hoan H( T�ng B$ Tát. 

Bagneux ngày mùng b�y T�t Nhâm Thìn t�c ngày 29/01/2012 

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

 

 

 

Hòa Th��ng Thích Minh Tâm 

Các B�n tin ng�n này ���c g�i b�ng l�i E-mail, v	a nhanh v	a ti
n l�i, c�p nh�t ���c t�t c� nhng tin t�c c�n 
loan báo g�p. Tuy nhiên, nhng v�, nhng ��o hu không có E-mail, hay có mà ch�a thông báo v� chùa Khánh Anh nên 
nhng b�n tin ng�n không ���c ��n t�n n�i k�p th�i, �úng lúc. Cho nên nhân �ây c�ng xin quý v� và bà con ��o hu �ã 
có E-mail xin thông báo v� v�n phòng chùa Khánh Anh �� b� túc vào ��a ch� c�a mình. Và m�t khác, c�ng nh� quý v� và 
bà con ��o hu xa g�n nh�n ���c b�n tin này r�i xin ph� bi�n ��n nhng v� ch�a có E-mail, nh�t là m�t s� các chùa hay 
quý th�y, cô t	 lâu nay ít �� ý ��n các th� E-mail này. Xin chân thành c�m �n. 

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

Phi�u �ng h� "M�i ng��i 1 bao G�o" cho, 

Khóa tu h�c Ph	t Pháp Âu châu K
 24 t�i Birmingham (Anh qu�c) 

Ph�t t$ tên là :........................................................................................................................................................................................ 

�!a ch% hi�n t�i :..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................. Tél : ............................................... E-mail :........................................................  

- Xin phát tâm �ng h� : .......................bao g�o (m�i bao G�o tr! giá 30�) 

Xin liên l�c v� : Chùa Khánh Anh 14 av Henri Barbusse 92220 Bagneux - France. Tél : 01.46.55.84.44 

E.mail : khanhanh@free.fr - thichquangdao@khanhanh.fr 


