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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 coi nh� Mùa Ph�t ��n �ã qua, các Chùa, Giáo Hi các ��a ph��ng, nh�t là Ch� Tôn ��c 
T�ng Ni và Ph�t t	 �ã tr� l�i sinh ho�t bình th��ng. N�m nào c�ng nh� n�m n�y, nh�t là � trong vùng Âu 
châu, k� t� sau th�p niên 70 tr� l�i �ây, ��i L� Ph�t ��n luôn luôn kéo dài ��n n�m sáu tu
n l�. Có n�i t� 
ch�c s�m, có n�i t� ch�c mun. ��c bi�t n�m nay, "nhu�n" 2 tháng t� âm l�ch, nên nhi�u n�i c� "tà tà" 
t� ch�c Ngày Khánh ��n mà không ph�i s�t rut lo l�ng nhi�u v� th�i gian ch�m tr�... Tuy nhiên ��n nay 
coi nh� ch�m d�t không khí L� Hi �� b��c vào nh�ng sinh ho�t Ph�t s� khác. 

G
n nh�t, �ó là Khóa Tu H
c Ph�t Pháp Âu Châu K� 24 t�i Birmingham (Anh qu�c). Nhi�u bà con 
s�t s�n h�i th�m �ã ��n �âu r i ? H!c viên lên ��n con s� "k� l�c" bao nhiêu r i ? Ban T� ch�c ��a 
ph��ng Anh qu�c �ã chu"n b� �
y �# "ngon lành" ch�a ? Có v� còn h�i k$ h�n : n�m nay cho ng# gi��ng 
hay ng# trên t�m n�m b�m h�i ? ��%c ng# phòng riêng hay ng# t�p th� ?... Ôi thôi �# th� câu h�i. 

Kính th�a Ch� Tôn ��c. 

Kính th�a ch� ��o h�u xa g
n. 

Chúng tôi s& l
n l�%t tr� l�i t�ng quát nh�ng câu h�i trên. Nh�ng tr��c h�t, xin tán thán công ��c c#a 
Ch� Tôn Giáo Ph"m và nhi�u ��o h�u xa g
n �ã h�t lòng lo l�ng v�n �ng, gi�i thích h' tr% cho công vi�c 
t� ch�c Khóa Tu H!c Ph�t Pháp Âu châu n�m nay, nên m�i có ��%c mt k�t qu� �áng k�. Nh�t là m�t v�n 
�ng tài chánh qua hình th�c "m�i ng��i 1 bao g	o" tr� giá 30� m'i bao. ��n gi� này, t�ng k�t s� kh�i 
cho th�y trên 300 bao ��%c g�i v�. Vi�c v�n �ng "g	o" v(n còn ti�p t)c nh�ng �i�u mu�n nói � �ây là 
Ch� Tôn ��c và bà con Ph�t t	 xa g
n, d
u �i hay không �i d� Khóa Tu H!c mà v(n lo l�ng, �� tâm kêu 
g!i y�m tr% h�t mình. �ó m�i là �i�u �áng quý tr!ng, �áng tán thán h�n h�t. 

Tr� l�i th�c t� c#a Khóa Tu H!c Ph�t Pháp n�m nay (l�n th� 2) � Anh qu�c, bây gi� chúng tôi m�i 
"dám" nói ra mt ph
n s� th�t : Khi l�y quy�t ��nh t� chc Khóa Tu H
c cho k� này � Anh qu�c là 
ch�p nh�n d�m lên m�t �ám gai g�c �áng k�. Coi d� mà không ph�i d� �âu, th�a quý v�. 

Ai c�ng mu�n �i Anh qu�c. Ngay c� nh�ng bà con lâu n�m � Âu châu (l�c ��a) mà ch�a t�ng có d�p �i 
Anh qu�c. Nên m�i nghe qua, ��u t� v* thích thú : t�i sao l�i không �i Anh mt chuy�n ch� ? Nh�ng khi 
vào th�c t�, thì khác h+n. Nh�ng v� �# �i�u ki�n �i (v� gi�y t	 c
ng nh� v� tài chánh) ��n gi� này, mt s� 
l�n nêu r�t nhi�u lý do �� th�i thoát. 

Ng�%c l�i, nh�ng bà con mu�n �i d� Khóa Tu H!c Anh qu�c thì h
u h�t gi�y t� ch�a h%p l� ph�i xin 
Visa nh�p c�nh. Ôi �# th� r�c r�i (nh� �ã nói trong các B�n tin tr�c). , �ây nói riêng v� ph
n l� phí thôi. 
N�i nào có Toà ��i S� hay Lãnh S� Anh trong n��c mình c� ng), thì sau khi làm th# t)c qua Internet, l�y 
h-n ��n ch)p hình, l�n tay và �óng l� phí kho�n 100.. Sau �ó 2 hay 3 tu
n tr� l�i l�y Visa cho phép vào 
n��c Anh 90 ngày. Tr��ng h%p này � t�i Pháp vùng Paris. Nh�ng � các vùng khác, cách xa n�i c�p, nên 
khi có Visa r i ph�i �óng thêm ph
n c��c phí �� g�i Passeport tr� l�i ng��i xin. Tính t�t c�, có n�i, ph�i 
�óng t� 250 t�i 300� ! Tr��ng h%p này x�y ra � �an M�ch và nhi�u n�i khác. 

Th� mà có nhi�u ng��i v(n ch�u t�n, xin �i. Ch�a k� ti�n máy bay (lúc này lên giá), ti�n h!c phí, ti�n 
cúng d��ng... 



M�t khác, v� máy bay, có n�i g
n, �i th+ng. Có n�i xa, ph�i ��i hai ba ch' m�i có ��%c giá t��ng ��i 
th�p. Th� mà hi�n nay xem l�i, n�i g
n �i th+ng, giá nh- h�n, ít có ng��i ch�u mua. Trong khi �ó �i ph�i 
��i nhi�u ch', ti�n vé cao h�n l�i v(n còn ng��i xin ghi tên ! Bà con nhìn xem có ngh�ch lý không ?  

Mt trong nh�ng n��c mà các B�n tin tr��c �ây hy v!ng nhi�u là Th�y S� nh� có ���ng bay Easy Jet 
tr�c ti�p t� Genève ��n Birmingham ch/ có 95� kh� h i, nh�ng ph�i �%i ��n tháng 4/2012 m�i b�t �
u bán 
vé. Bà con ta � Th)y S0 h  h�i �%i ch�. Nh�ng r i qua tháng 4 ��n h�t tháng 5, bây gi� b��c sang tháng 6 
r i mà Easy Jet v(n im h�i l�ng ti�ng, coi nh� không có chuy�n gì x�y ra. Hay có mà r�t cao, vói không 
t�i. Ti nghi�p mt s� bà con ph�i tháo ch�y �i ngõ khác. Nh�ng s� ng��i lúc �
u d� ��nh ch/ còn 1/3 vì 
giá máy bay lên cao ! Nói chung, bao nhiêu th� khó kh�n, �ang "dàn chào" Khoá Tu H!c c#a Âu châu 
n�m nay � Anh qu�c. Vi�c này không ph�i ch/ có Ph�t t	 mà mt s� T�ng Ni c�ng gánh ch�u chung. 

B�i v�y, qúy Th
y nói th� này không bi�t có �úng không. �i Tu H!c Khóa này, kh�i c
n ph�i h!c. Ch/ 
c
n �i ��n n�i ��nh l� ��o tràng là �# th�y ph��c ��c l�n l�m r i. Vì ph�i v�%t qua bao th� ch��ng duyên, 
tr� ng�i. Ph
n h!c ch/ là ph
n ph), ph
n l�i thêm ! Ph
n chính y�u là s� quy�t tâm, b�n chí ch�p nh�n 
ch��ng duyên �� "H
 trì Ph�t Pháp s� tr��ng t�n". Nói nh� v�y m�i có th� xem nh- nh�ng khó kh�n, 
coi th��ng các th� phi�n não sinh ra t� Ph�t s� này. T�t c� nh� là nh�ng th	 thách trên ���ng tu h!c. Kh�i 
ph�i b�n tâm than th�, mà ng�%c l�i còn hoan h/ ch�p nh�n �ón ch� ! 

K�t toán v� s� h!c viên t� phía Âu châu (l�c ��a) �i máy bay hay xe ca, xe nhà sang Birmingham (Anh 
qu�c) d� Khóa Tu H!c Âu châu K1 24 này vì nhi�u ch��ng duyên h�n ch�, nên ��c tính cao nh�t vào 
kho�ng 400. Con s� này có th� cao h�n hay th�p h�n chút �/nh. D��i �ây s& �i vào chi ti�t t�ng n��c. 
Nh�ng ph�i có con s� "�c tính" tr��c �� ban T� ch�c ��a ph��ng d� b� chu"n b� th�c �n, ch' ng#, n�i 
t�m r�a, v� sinh... Trong k1 l� Ph�t ��n 13/05/2012 v�a qua t�i Birmingham quý Th
y có g�p l�i Ban T� 
ch�c ��a ph��ng. Chúng tôi �ã ��n th�m ngôi tr��ng s& làm n�i T� ch�c Khóa Tu H!c. Và ��n k�t lu�n 
chung : Ch� T�ng Ni và h!c viên v� d� Khóa này có th� t� 500 ��n 700 v�. Âu châu (l�c ��a) ��n ch�ng 
400, h!c viên, t�i Anh qu�c c� g�ng v�n �ng d� trù t�i �a là 200. Linh tinh, b�t th��ng gi� chót c�ng có 
th� có mt s� không báo tr��c. Cho nên Ban T� ch�c lo li�u t� 5 ��n 700 T�ng Ni và h!c viên. Th� m�i 
b�o ��m an toàn...xa l ! 

Nhân n�i �ây, xin nêu lên vài nét n�i b�t c#a Ban T� ch�c ��a ph��ng (Anh qu�c). Chu"n b� cho Khoá 
Tu H!c k1 này r�t là chu �áo. Các th� chén bát �  dùng, �  k2 ni�m cho Khoá Tu H!c ��u ��t s3n t� Vi�t 
Nam �ã chuy�n qua ��n n�i r i. Ban Tr
n Thi�t do ��i ��c Tâm Hi�n tr�c ti�p �i�u khi�n �ã lên k� 
ho�ch, tuy�n d)ng nhân s� ngon lành r i. Ban Trai So�n, c�ng �ã cho th�y có k� ho�ch chia ra các Ban �� 
lo li�u trong 10 ngày Tu H!c, ch�a k� Trai so�n ��c bi�t cho ngày L� K� ni�m 10 n�m Chùa T�  àm. 
�c �áo nh�t là Ban Chuyên ch�, �ón khách t� các phi tr��ng, xa nh� Luân  ôn, Manchester và g
n là 
phi tr��ng Birmingham. H!c viên ��n b�t c� n�i nào (phi tr�	ng hay ga xe l�a, xe �ò...) Ban T� ch�c 
��u s& cho ng��i �i �ón, n�u cho bi�t tr��c ngày gi� mt cách c) th� chính xác. 

B�i v�y, nhân �ây, xin thông t� ��n t�t c� Ch� Tôn ��c T�ng Ni c�ng nh� h!c viên nam n� r4ng : Ch� 
v� nào �ã có ��t vé máy bay hay xe l�a, xe �ò... �i d� Khóa Tu H
c Ph�t Pháp Âu châu t� 26 ��n 
5/8/2012 t�i Birmingham (Anh qu�c) xin liên l�c g�p v� V�n phòng chùa Khánh Anh �� làm 2 vi�c : 

1/- Ghi tên vào danh sách "Khách c�n �ón r�c" �� Ban T� ch�c bi�t rõ chi ti�t ngày gi� kh� h�i, 
��n nhà ga hay phi tr��ng nào và chuy�n bay s� m�y mà �i �ón hay ��a cho chính xác. 

2/- Nh�n lãnh "Phi�u l�p h� s�" m�i ng��i �i�n vào 1 phi�u và n	p tr�c (qua e-mail) kh�i m�t 
nhi�u thì gi� khi ��n n�i. 

N�u có phái �oàn, gia �ình hay cá nhân nào vào gi� chót s	 d)ng xe nhà �i vào n��c Anh, tìm ��n 
Khóa Tu H!c trong th�i gian nói trên, xin l�u ý nh�ng �i�m n
y : 

1/ Nên dùng GPS h��ng d(n theo ��a ch/ Khóa Tu H!c là :  
Hillcrest School Birmingham. 

Stonehouse Lane - Bartley Green - Birmingham B32 2AE - England. 

(http://www.hillcrest.bham.sch.uk) 

2/ Trong tr��ng h%p tr)c tr�c hay l�c ���ng, xin liên l�c v�i V�n phòng Ban T� ch�c qua các s� �i�n 
tho�i di �ng nh� sau : 00.44.7748136786 (Bác Thái v�n Tùng), 00.44.7976818888 (��o h�u 
Nghiêm Quang), 00.44.7943865859 (��o h�u Hu� H	nh), 00.44.1280704291-00.44.7557763732 
(Anh ch� Thúy H�o). 



3/ Ch�c quý v� �ã bi�t lu�t l� giao thông � Anh qu�c luôn luôn gi! tay trái và th�i gian có Khoá Tu 
H!c c�ng là th�i gian có Olympic mùa hè � Luân  ôn, nên xe c giao thông có th� có nhi�u thay ��i, 
xáo trn. 

Ngoài ra, c�ng vào giai �o�n chót này vì vé máy bay t�ng cao, nên t� Paris có t� ch�c thêm m�t 
chuy�n xe ca �i t� chùa Khánh Anh (Bagneux) lúc 12 gi" tr#a ngày 24/07/2012 và kh�i hành v	 t� 
chùa T�  àm (Birmingham - Anh qu�c) lúc 14 gi" chi	u ch$ nh%t 05/08/2012. Giá xe ca kh� h i m'i 
ng��i 120�. T�ng Ni mi�n phí. Xin liên l�c v� chùa Khánh Anh ngay t� bây gi� �� l�y ch' tr��c. 

V� câu h�i n�m nay, Khoá Tu H!c cho � phòng cá nhân hay t�p th�, n4m gi��ng hay n4m trên t�m n�m 
b�m h�i ?... 

Xin tr� l�i : Vì tr��ng này không ph�i là tr��ng ni trú, nên không có phòng cá nhân. L�y phòng h!c 
làm phòng ng#, nh�ng ch/ vào kho�ng 12 hay 15 ng��i 1 phòng ch� không ph�i phòng t�p th� c� 100 
ng��i nh� Khóa v�a qua. Ban T� ch�c có ��t mua 500 cái gi��ng �� cho các h!c viên nào mu�n n4m thì 
thuê l�i (10 Anh kim cho 10 ngày tu h�c). �ây là lo�i gi��ng x�p (th�ng nh� �i-v�ng, không gi�ng nh� 
gi�	ng x�p n�m r�i). Quý v� nên �em theo túi ng# là coi nh� t�m th�i "�� ti�n nghi" ! 

Bây gi� xin ��%c phép �i vào t�ng n��c � Âu châu �� xem nóng l�nh th� nào ? K� t� trên xu�ng. 

B�t �
u t� n��c Ph&n Lan (B�c Âu). Vào kho�ng 10 h
c viên �ã t� �ng mua vé nh� B�n tin tr��c �ã 
thông báo. Nghe nói có thêm ��%c mt hai ng��i n�a. H�t s�c hoan nghinh. Xin c� �ng thêm. 

N�u có tr)c tr�c, xin liên l�c v�i các ��o h�u H� Trình - Minh Tâm (vùng Helsinki, tel: 
00.358.443144127) hay ��o h�u Minh - Qu�ng Nh%t (vùng Turku, tel: 00.358.451218548) �� ��%c giúp 
�5. 

��n n��c Na Uy, ��%c 40 h
c viên �ã mua vé r i. T�i �ây tìm ra ��%c ���ng bay tr�c ti�p ��n 
Manchester City v�a nhanh v�a r*. Quý ��o h�u � Na Uy hay g
n Na Uy mu�n �i theo ngã này, xin liên 
l�c v�i  �i  c Viên T�nh (Chùa Tam B�o, tél: 00.47.69269765) �� ��%c h��ng d(n giúp �5 cho. 

B��c qua Th�y  i�n, vùng Malmo có ��o h�u Thi�n Liên – Ngô Thúy Hoa (tél: 00.46.40219104), �ã 
g�i mail cho bi�t 7 v�. Còn vùng Goteborg, Chùa Ph�t Quang tr� l�i kho�ng 9 v�. T�t c� là 16 v�. 

��n n��c  an M�ch, thì con s� rõ h�n. Nh� có Th#'ng T
a Giác Thanh (Chùa Qu�ng H��ng, tel: 
004586245744) và  �i  c Pháp Quang (tél : 00.45.22759953) liên l�c nên s� h!c viên t� t� t�ng lên. 
Hi�n t�i mua vé r i ��%c bi�t là 25 v�. 

 T� Amsterdam có ���ng bay tr�c ti�p ��n Birmingham, nh�ng Ph�t t	 t�i Hòa Lan ��n gi� này mua 
vé �i d� Khóa Tu H!c theo Th#'ng T
a Minh Giác (tel: 00.31.294254393) và Th#'ng T
a Thông Trí 
(tel: 00.31.611467545) kho�ng ch�ng 50 v�. T2 l� nh� v�y còn khiêm nh��ng. Mong sao bà con Ph�t t	 � 
Hòa Lan ph�i ti�n lên hàng �
u m�i ��%c. 

N��c B( c�ng là mt trong nh�ng n��c g
n Anh qu�c. Có ���ng bay, có xe l�a cao t�c và có th� lái xe 
nhà qua th+ng Birmingham ch�ng 5 hay 6 ti�ng � ng h . Có l& vì v�y mà ��n gi� này ch/ vào kho�ng 10 
v� "d� ��nh" �i, mà ch�a bi�t là s& �i b4ng cách nào ? N�u c
n giúp �5 �i�u gì, xin liên l�c v�i ��o h�u 
Di�u Ch)n - Tr&n th� M* Ngôn, (tél: 00.32.498518481). 

N��c xa h�n n4m � vùng Trung Âu �ó là n��c Áo, tr��c �ây �ã cho bi�t vào kho�ng 10 ng#"i (� 
vùng Vienna) mua vé máy bay r i. Nghe �âu lúc này có thêm vài ng��i n�a. Vùng Linz �ã có v�n �ng 
kêu g!i, nh�ng ch�a th�y cho con s� chính xác. T�m th�i có th� xem nh� h!c viên � n��c Áo vào kho�ng 
10 ng��i. Mong ��o h�u Nhã Châu (vùng Vienna, tel: 00.43.6646473578) và ��o h�u Liên (vùng Linz, 
tel: 00.43.6767277413) hay Quang D+ng (vùng Linz, tel: 00.43.6604947621) liên l�c v� chùa Khánh Anh 
cho bi�t con s� sau cùng c) th� h�n. 

N��c Th�y S�, nh� trên �ã nói, vì hãng máy bay Easy Jet cho bà con ta "leo cây" nên m�t tr�n không 
ch�u �i n�a. Tuy nhiên c�ng có mt s� h!c viên ch�p nh�n "kh� h	nh" ch�u mua vé cao, nh�ng ch�a t�i 
20 ng#"i, theo Th#'ng T
a Qu�ng Hi	n cho bi�t nh� v�y, không bi�t có chính xác không ? Mong bà con 
Ph�t t	 � Th)y S0 lâu nay v�n phát tâm m�nh m&, xá chi mt hãng Easy Jet mà ch�u thua cuc sao ? Xin 
��o h�u L� Hoa (vùng Genève, tél: 00.41.223299236) và ��o h�u  ,ng Sanh (vùng Zurich, tél: 
00.41.787404788) c� g�ng lên ti�ng kêu g!i v�n �ng thêm. 



Còn l�i n��c kh�ng l  là n��c  c, ��t lòng tin c�y nhi�u nh�t. Nh�ng ��n gi� này v(n còn là mt "n 
s� b�t �ng. Không th�y liên l�c báo cáo gì h�t. 

Tuy nhiên v(n có mt s� h!c viên t� �ng mua vé ghi tên liên l�c cá nhân. Ban H��ng D(n Gia �ình 
Ph�t T	 Âu châu và mt vài Ph�t t	 vùng Bá Linh cho bi�t s& �i d� Khóa Tu H!c Anh qu�c. Còn t�t c� 
các Chi Hi không th�y �ng t0nh. Không bi�t có kêu g!i hay c� võ gì hay không ? Ch� riêng vùng Neuss, 
nh� ��o h�u Di�u Khánh (tel: 00.49.2166603208) h�ng hái liên l�c mua vé giùm cho mt s� h!c viên nh�  
B�n tin tr��c có nói t�i, gi� này ��%c bi�t vào kho�ng 30 ng#"i. Sau cùng Chùa Ph� B�o (Th��ng T�a 

��ng V�n � Munchen, tel: 00.49.8941874379) báo tin s& t� ch�c 1 xe ca ch� h!c viên v�a �i d� Khóa Tu 
H!c t�i Anh qu�c và c�ng là �i du l�ch luôn vì trên ���ng v� s& ghé Luân  ôn và Paris (Pháp qu�c). 

Riêng v� n��c Pháp, theo B�n tin s� 3 k1 tr��c cho bi�t có 109 v� �ã mua vé r i. Sau này có thêm 5, 6 
ng��i n�a, nh�ng l�i b�t �i hai ba ng��i vì �au y�u hay bi�n c� gia �ình nên �ành b� vé máy bay. M�t 
khác nh� trên �ã nói còn 1 chuy�n xe ca vào gi� chót. N�u ��%c thu�n duyên, thì s� h!c viên t� Pháp có 
th� vào kho�ng 150 v�. 

�ó là s� l�%c, l��t qua tình hình h!c viên t�ng n��c trong vùng Âu châu. Còn mt n��c nh� n�a. �ó là 
Ái Nh( Lan (n�m bên c�nh Anh qu�c). Trong n��c này, hi�n có mt cng � ng ng��i Vi�t m�i �ây t�ng 
lên kho�ng hai ba ngàn ng��i. V�a r i �ã làm mt l� Ph�t ��n r�t là tr!ng th� t�i Dublin (Ái). T��ng lai s& 
có mt Ni�m Ph�t ���ng hay mt ngôi Chùa theo s� mong ��c c#a nhi�u bà con Ph�t t	 t�i �ây. Mà 
mu�n t� ch�c mt ngôi Chùa, c�n b�n ph�i bi�t qua sinh ho�t theo giáo lý nhà Ph�t. Cho nên nhân Khóa 
Tu H!c k1 này ngay t�i Anh qu�c, n��c bên c�nh, quý Th
y kêu g!i bà con Ph�t t	 t�i Ái nên c� g�ng c	 
mt vài h!c viên v� tham d� �� h!c h�i. Mai kia tr� v� sinh ho�t t�i ngôi Chùa c#a mình hay xa h�n bi�t 
�âu s& t� ch�c ��%c mt Khóa Tu H!c Ph�t Pháp Âu Châu t�i Ái Nh/ Lan. 

Kính b�ch Ch� Tôn ��c, 

Kính th�a Ch� ��o h�u xa g
n, 

Nh� trên �ã nói : l�y quy�t ��nh n�m nay T� chc Khoá Tu H
c Ph�t Pháp Âu châu t�i 
Birmingham (Anh qu�c) là ch�p nh�n d�m lên m�t �ám gai g�c. Gai g�c nh� th� nào, ch�c Ch� Tôn 
��c và quý v� �ã nghe qua các B�n tin ng�n có t��ng thu�t s� s� r i. M�c d
u bi�t là "gai g�c" nh�ng 
không th� nào b� qua ��%c. Vì theo nguy�n v
ng c$a Giáo H�i Âu Châu là làm sao m� r�ng �� Ánh 
sáng Ph�t Pháp lan t-a kh�p m
i n)i, m
i qu�c ��, b�t lu�n giàu nghèo, sang hèn, d� khó. Cho nên 
b�t c giá nào c+ng ph�i c� g�ng kh�c ph�c và ��n gi" này, m
i vi�c chu.n b� cho Khoá Tu H
c n�m 
nay coi nh# ph&n l/n �ã ra kh-i nh!ng vùng khó kh�n. 

�ó là nh� Ph�t l�c � trì chúng ta, nh� s� l�u tâm c
u nguy�n c#a Ch� Tôn Giáo Ph"m và bà con Ph�t 
t	 xa g
n. Nh�t là s� nhi�t tâm nhi�t tình c#a Ban T� Ch�c ��a ph��ng Anh qu�c. Ph
n còn l�i là làm sao 
c� �ng cho bà con Ph�t t	 xa g
n nh�t là trong n��c Anh tham gia Khóa Tu H!c �ông ��o, ít nh�t vào 
kho�ng 200. Ch�ng �ó m�i x�ng �áng v�i công s�c c#a Ch� Tôn ��c và bà con �ã hy sinh dành cho 
Khóa Tu H!c Ph�t Pháp Âu châu K1 24 này. 

Nam Mô Công ��c lâm B  tát Ma ha tát. 

H-n g�p nhau �ông �# vào ngày Khai Gi�ng 27/7/2012 t�i Birmingham - Anh qu�c. 

 

Bagneux ngày 15/06/2012 

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