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Kính b�ch ch� Tôn ��c 

Kính th�a quý ��o H�u Ph�t T�, 

Th�i gian ch	 còn h
n m�t tháng n�a là Khóa Tu H
c Ph�t Pháp Âu Châu k� th 26 s� ��c di�n ra t�i 
vùng Schwarzsee (g�n Fribourg) Th�y S� do Th��ng T
a Thích Qu�ng Hi	n và Ph�t T� t�i Thu� S� 
�ng ra �ng cai t� ch�c. Giáo H�i Ph�t Giáo Vi�t Nam Th�ng Nh�t Âu Châu s� h� tr� nh�ng ph�
ng di�n 
nào mà �a ph�
ng �ng ra t� ch�c c�n �n nh� : Ban Trang Trí, Ban Trai So�n, Ban V�n Phòng, v.v… Hôm 
nay chúng tôi xin s
 l��c qua m�t s� thành qu� ã ��c ghi nh�n nh� sau : 

V� s� h�c viên tham gia : ��u tiên ph�i k� �n nh�ng x� B�c Âu và sau ó s� l�n l��t nói �n nh�ng �a 
ph�
ng khác c a Âu Châu. 

Na Uy do ��i �c Thích Viên T�nh Tr� Trì chùa Tam B�o t�i Moss cho hay ã có g�n 30 h�c viên i 
b!ng máy bay. Ph�n ��i �c Thích Viên Giác Tr� Trì chùa �ôn H�u t�i Trondheim c"ng s� có 2 Ph�t 
T� i máy bay cùng. 

Thu� �i�n do Th��ng T
a Thích Tâm Hu� t�i Malmo cho hay ã có 3 h�c viên và Th��ng To� Thích 
T�nh Ph��c s� h�#ng d$n 10 h�c viên i máy bay �n Th%y S�. 

Ph�n Lan theo ch� Th��ng To� H�nh B�o cho bi�t c"ng s� có vài h�c viên i máy bay �n Th%y S�. 
Hi�n gi� có 1 Ph�t T� ghi danh t& Helsinki. 

�an M�ch ban �u Th��ng T
a Thích Giác Thanh �nh t� ch�c i xe Bus; nh�ng nay thì ã �i sang i 
máy bay, vì ��ng qúa xa, hi�n gi� ã ghi danh 5 v�. Th�y Pháp Trú s� i xe Bus v#i chùa Viên Giác 
Hannover cùng v#i 5 Ph�t T� t�i Ejsberg, Th�y Pháp Quang ã 't vé máy bay i cùng v#i 10 Ph�t T�, S� 
Cô H�nh Khánh s� i chung xe Bus v#i chùa Viên Giác. Có 10 Ph�t T� ( �an M�ch g(i phi�u ghi danh r)i, 
i t* túc. Con s� h�c viên ch�a chính th�c �n t& �an M�ch ch�c c"ng không d�#i 30 ng��i. 

Anh qu�c do Th��ng T
a Thích Ph��c Hu� v�n �ng kêu g�i Ph�t T� g)m London, Manchester và 
Birmingham, t�i Birmingham ��o H�u ��ng Vân cho bi�t ��c 6 h�c viên ghi danh và London ��o H�u 
��ng Toàn cho hay có 19 h�c viên i máy bay �n tr*c ti�p Th%y S�. 

Nga là m�t n�#c t�
ng �i xa, nh�ng n�m nay ã có 28 ng��i ang xin Visa vào Th%y S� � d* khóa Tu 
H�c k+ n�y, nh�ng k�t qu� ch�a bi�t s� ra sao. Mong r!ng nhi�u ng��i s� ��c �n d* �y  . 

�c là m�t trong nh�ng n�#c l#n c a Âu Châu và s� ng��i Vi�t c� trú c"ng nhi�u, nên n�m nay s� h�c 
viên tham d* i xe Bus ã có 3 n
i g)m 4 xe Bus. �ó là Hannover, Dusseldorf và Munchen. Ngoài ra còn 
xe t� nhân n�a. Chùa Linh Thu ( Berlin do S� Cô Tu� Nguy�t h�#ng d$n mua vé xe l�a ��c 6 v�. Chùa 
B�o Quang do S� Cô Tu� �àm Nghiêm 't vé xe l�a cho 10 v�. T�nh Th�t B�o Thành do Ni S� Minh 
Hi�u h�#ng d$n phái oàn 8 v�. Do v�y con s� h�c viên và ch� T�ng Ni t�i ��c s� tham d* kho�ng t& 150 
�n 200 ng��i nh� m�i n�m. 

N�#c Hòa Lan qua Th��ng T
a Thích Minh Giác cho bi�t s� có kho�ng 20 ng��i i máy bay. 

B� ( th  ô Bruxelle do ch� Di�u Ch n - Tr�n th� M! Ngôn cho bi�t ��c 9 h�c viên i b!ng xe l�a và 1 
v� i b!ng máy bay. Nghe nói cô Di�u H�o - Nguy"n th� Tr��ng Nghi (Chùa Tu� Giác - Liege) có t� ch�c 
chi�c xe 9 ch�, hi�n gi� bà con h�c viên ghi danh ��c 5 ch�, bà con Ph�t T� ( Liège mu�n tham d* xin liên 
l�c v#i cô Di�u H�o s#m. 



Áo c"ng nh� m�i khi, ch�c s� ng��i tham d* s� không quá 5 ng��i. Còn n�#c Ý n�m n�y ch,ng bi�t nh� 
th� nào. 

��n n�#c Pháp là n�#c ch  l*c, theo Th��ng T
a Qu�ng ��o cho bi�t thì Paris ã �y 2 xe Bus, n�u có 
Ph�t T� ghi danh s� thuê thêm m�t chi�c xe th� 3, Chùa Ph# Hi	n Strassburg m�t xe g�n   s� 50 ch�, 
Marseille ��c 19 h�c viên cùng Toulouse 30 h�c viên (Chùa Qu�ng ��c) thuê m$t xe Bus. Chùa Thi�n 
Minh – Hoà Th��ng Tánh Thi�t cho bi�t Ph�t T� i xe nhà h
n 60 ng��i. Ph�t T� Besancon do ch� Di�u 
Dung – Bùi Ng
c H�nh ghi danh g�n 10 h�c viên. Ph�t T� ( Grenoble g(i phi�u ghi danh ��c 6 h�c viên 
chính th�c. Ph�t T� t& Paris i xe nhà kho�ng 10 ng��i. Riêng 4 xe Bus và xe nhà c"ng ã 300 ng��i r)i, ó 
là ch�a k� �n nh�ng ng��i i xe nhà ( các vùng lân c�n n�#c Th%y S-. 

Cu�i cùng là �a ph�
ng nhà Th�y S�. Cho �n gi� n�y c� Ban T� Ch�c �a ph�
ng c"ng nh� nh�ng 
ng��i ghi danh tham gia khóa h�c c"ng s� �t �n con s� trên d�#i 100 ng��i. Ngoài ra nh�ng ng��i �n t& 
Hoa K+ hay Canada ho'c Úc Châu c"ng ch�a k� �n. 

T�ng k�t s
 kh(i cho �n gi� n�y ã có trên d�#i 731 h�c viên chính th�c ghi danh tham d* Khóa Tu H�c 
và con s� cu�i cùng có th� nâng lên trên d�#i 830 ng��i là con s� lý t�(ng, b(i vì trong s� h�c viên ch�a k� 
�n Gia �ình Ph�t T�. Các anh ch� em Gia �ình Ph�t T� nên mang theo l	u tr�i cá nhân %� c�m tr�i 
bên trong v��n c&a Khóa Tu H
c c'ng r�t %(p cho nh)ng sinh ho�t * ngoài tr�i. 

L�n tr�#c ��c Th��ng T�a Thích Qu�ng Hi�n cho bi�t là quý v� i máy bay t& các n
i �n Geneve hay 
Zürich - Th%y S�. Khi quý v� �n phi tr��ng Geneve hay Zürich s� có Ban t� ch�c �a ph�
ng c�m lá c� 
Ph�t Giáo ón ti�p và h�#ng d$n �a quý v� t& ga xe l�a v� ga Fribourg, khi �n ó s� có Ban V�n chuy�n 
�a quý h�c viên v� tr��ng h�c ( Schwarzsee. Tr��ng h�p quý v� i theo oàn s� ng��i nhi�u, xin loan báo 
cho bi�t phi tr��ng nào � i thuê xe ón, thay vì s� ti�n mua vé xe l�a, quý v� có th� l�y s� ti�n ó giúp Ban 
V�n Chuy�n. V�y phái oàn nào i máy bay và mu�n ��c ón ( các phi tr��ng Geneve hay Zürich t�i 
Th%y S- thì xin liên l�c th,ng v#i Th��ng T
a Thích Qu�ng Hi	n s� : ++41.31.911.9466 %i�n tho�i c�m 
++41.79.848.1656 ho'c E-Mail: chuatrithu@ymail.com hay tr*c ti�p v#i Th��ng T
a Qu�ng ��o E-Mail 
: thichquangdao@khanhanh.fr ho'c Tel : ++33.1.46.55.84.44 %i�n tho�i c�m ++33.7.70.07.33.99 g�p. 

Ngoài ra d�u cho quý v� %i xe Bus hay máy bay ho+c xe h i %i n)a thì c'ng nên %i	n phi�u ghi danh 
Tên H
, %�a ch�, %i�n tho�i, e-mail cho %�y %&, c�n nh�t nh� ghi ngày gi� %�n phi tr��ng nào ? chuy�n 
bay, gi� %�n hay nhà ga ? chuy�n xe l�a %�n m�y gi� và kh h�i, xin g�i v	 cho Th��ng T
a Qu�ng 
��o theo �a ch	 E-Mail bên trên � ti�n vi�c làm h) s
 h�c viên c"ng nh� trong vi�c phân ban ��c d� dàng 
h
n. H) s
 ghi danh n�y quý v� có th� Download phi�u có g�i kèm. Xin quý v� &ng quên i�u n�y. 

M�t bao g�o 30, � &ng h$ cho Khóa Tu H
c v�n là m$t truy	n th�ng có t- th�i Hòa Th��ng Ch& 
T�ch còn t�i th�. Nh� s*  ng h� c a các h�c viên không i tham d* ��c k+ n�y, mà Giáo H�i c"ng . b#t i 
nh�ng gánh n'ng cho vi�c thâm h%t ngân qu-. Kính mong quý v� ti�p t%c h� tr� cho. Công �c th�t là không 
nh/. 

Trên ây là m�t s� i�m c�n thi�t � t��ng trình lên ch� Tôn ��c c"ng nh� g�i �n các h�c viên xa g�n. 
Mong r!ng quý v� s� có nh�ng ngày tu h�c th�t là an l�c bên ch� Tôn ��c T�ng Ni c"ng nh� nh�ng ng��i 
b�n ��o thân th�
ng c a mình. 

 

Bagneux, ngày 22 tháng 5 n�m 2014 
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