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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 quý ��o h�u Ph�t t	 xa g
n, 

Trong không khí c�a nh�ng ngày �
u n�m d��ng lch 2012, chúng tôi xin g�i ��n Ch� Tôn ��c T�ng 
Ni, li�t Quý V và bà con Ph�t t	 xa g
n l�i v�n an và c
u chúc m�t n�m m�i ���c nhi�u an lành, m�c d
u ai 
ai c�ng d� bi�t r�ng t� gi� n�m 2011 b��c vào 2012, toàn th� gi�i nhân lo�i nh� � trong m�t nhà l	a (Kinh 
Pháp Hoa) v�i bao nhiêu th� b�t an, bao nhiêu lo�i kh�ng hoàng t� v�t ch�t ��n tinh th
n. 

Nh�ng s�ng v�i giáo lý nhà Ph�t, chúng ta tin t��ng r�ng b�t c� th� gì c�ng tu� nhân duyên, theo nhân 
qu�, tác nghi�p mà thành, không ph�i t� nhiên mà có hay t� d�ng mà chu. B�i v�y ng��i Ph�t t	 d
u ph�i 
s�ng trong kh�ng ho�ng b�t an mà v�n ch�p nh�n t� tin, không s� hãi buông xuôi c�ng không   l�i hay kiêu 
c�ng t� mãn. �ó là con ���ng mà ch� Ph�t �ã d�y cho t�t c� chúng sanh mà chúng ta �ang c� tâm h��ng ��n. 

Kính th�a li�t quý v và bà con Ph�t t	 nh�t là trong vùng Âu châu. 

B��c vào n�m 2012, ch� T�ng Ni và bà con Ph�t t	 � Âu châu ch!c ch!n �ã bi�t Khóa Tu H
c Ph�t 
Pháp Âu Châu, n�m nay t� chc t�i Birmingham Anh qu�c. K� này là l�n th 24, b�t ��u t� ngày 
26/7/2012 ��n ngày 5/8/2012 do Th��ng T
a Thích Ph��c Hu� tr� trì chùa T� �àm � Birmingham làm 
Tr��ng Ban T� Chc ��a ph��ng v�i ch��ng trình ��i l��c nh� sau : 

Vân t�p : th� n�m 26/7/2012 

Khai gi�ng : th� sáu 27/7/2012 (lúc 10 gi� sáng) 

B� gi�ng : th� b�y 4/8/2012 (lúc 2 gi� chi�u) 

Ch� nh�t 5/8/2012 d� L� �� th�p Chu niên xây d�ng chùa T� �àm (Anh qu�c) � ��a ch	 hi
n t�i. 

Xin nh!c l�i : Vào n�m 2002, Khóa Tu H"c Ph�t Pháp Âu Châu �
u tiên t# ch�c t�i Anh qu�c trong 
vùng Luân �ôn (thành ph� Wynmondham). N�m nay 2012, sau �úng 10 n�m, Khóa Tu H"c Ph�t Pháp Âu 
Châu tr� l�i n��c Anh, nh�ng � thành ph� Birmingham, n�i �ây có m�t ngôi chùa Vi�t Nam (chùa T� �àm) 
�ã sinh ho�t t� lâu, di chuy$n ��n nhi�u �a �i$m. Nh�ng v�i �a �i$m hi�n nay �ã sinh ho�t tròn 10 n�m. Và 
có l% �ây là �a �i$m thu�n duyên nh�t cho s� phát tri$n lâu dài trên con ���ng ho�ng d��ng Chánh Pháp � x� 
s��ng mù này. 

Chúng ta c�ng ���c bi�t thêm, vào n�m nay (2012). Th� v�n H�i Olympic mùa hè s% ���c t# ch�c t�i 
Anh qu�c nh�ng � vùng th� �ô Luân �ôn (cách Birmingham 2 gi� lái xe trên xa l�). Và g
n �ây l�i bi�t thêm 
m�t �i�u �áng ng�c nhiên h�n n�a : �ó là ngày Khai m�c Olympic mùa hè n�m nay l�i trùng h�p v�i ngày 
Khai gi	ng Khóa Tu H
c Ph�t Pháp Âu Châu K� th� 24 t�i Birmingham t�c ngày 27/7/2012. 

Không bi�t �ây là �i�u �áng m�ng hay �áng lo ? Chúng tôi tr�m ngh& r�ng : c�ng �áng m�ng và c�ng 
�áng lo. Mà có l% m�ng thì ít mà lo thì nhi�u. T�i sao l�i lo và lo nh�ng gì tr��c nh�t ? 

Kính th�a Quý v và bà con Ph�t t	, 

Ngày vui c�a chúng ta c�ng là ngày h�i vui c�a toàn th� gi�i. Hàng tri�u c�p m!t h��ng v� n��c Anh 
trong ngày hôm �ó �$ xem L' Khai M�c Olympic t�ng b�ng náo nhi�t và c�ng trong ngày hôm �ó có l' Khai 
gi�ng Khóa Tu H"c Ph�t Pháp Âu Châu c�a chúng ta di'n ra âm th
m nh�ng nghiêm trang thành kính. Tuy 
nhiên, xin th�a t�t c� bà con, vì lý do trùng h�p hy h�u này, mà chúng ta l�i ph�i lo nhi�u h�n : lo cho bao 
nhiêu gi�y t� xin chi�u khán (vào n��c Anh) có th$ b � �"ng ch�m tr' và lo các ph��ng ti�n di chuy$n (nh�t 
là máy bay) có th$ b t� ch�i vì quá tãi hay vì ��t mua quá ch�m. 

Cho nên trong b�n tin s� 1 này, chúng tôi mu�n nêu lên 2 v�n �	 quan tr
ng hàng ��u c
n ph�i th�c 
hi�n ngay, n�u chúng ta quy�t tâm t# ch�c cho thành công Khóa Tu H"c Ph�t Pháp Âu Châu K� 24 t�i Anh 
qu�c n�m nay. 



Th nht là v�n �	 xin chi�u khán (Visa) nh�p c�nh Anh qu�c. Nh� trong B�n tin Khánh Anh s� 90 
(tháng 1/2012) có nói, chúng tôi xin s� l��c l�i. Ch( xin chi�u khán (visa) cho nh�ng v Tôn Túc T�ng Ni hay 
Ph�t t	 h"c viên nào �ã s�ng � n��c ngoài mà ch�a vào qu�c tch n��c s� t�i, ngh&a là ch�a có Passeport ho�c 
Pháp, ho�c ��c, ho�c Hòa Lan, �an M�ch, Na Uy... Nh�ng l�i có th) c� trú h�p l� t�i n��c mình �ang �. T�i 
Pháp g"i là Titre de Séjour, Âu châu g"i là Residence Permit, M* g"i là Green Card hay môt lo�i gi�y t� 
nào t��ng t�. T�t c� nh�ng tr��ng h�p nêu trên ph�i xin Visa nh�p c�nh Anh qu�c. H+ s� n�p t�i Tòa ��i S� 
hay Lãnh S� Anh qu�c trong n��c (hay trong thành ph�) mình �ang c� trú. Xin quý v liên l�c v�i Tòa ��i S� 
hay Lãnh S� Quán Anh h,i xem c
n ph�i n�p nh�ng gi�y t� gì và n�p b�ng cách nào ? Có n�i �ã tr� l�i ch( 
n�p qua c� quan trung gian hay g�i b�ng e-mail, ch� không nh�n ��n tr�c ti�p. Nh�ng ch!c ch!n tr��c h�t là 
ph�i có lá th� c�a Th��ng T
a Thích Ph��c Hu� Tr� trì chùa T� �àm (Anh qu�c) Tr��ng ban T� chc 
��a ph��ng ký tên m i quý v� ��n d! Khóa Tu H
c Ph�t Pháp Âu Châu K� 24 t�i Birmingham trong 
th i gian (t 26/7/2012 ��n 5/8/2012). 

Lá th� này hi�n nay �ã có r"i. Ch� Tôn ��c T�ng Ni hay Ph�t t	 h"c viên nào � vào tr��ng h�p nói 
trên, sau khi nh�n B�n tin s� 1 này, xin liên l�c ngay v� Chùa Khánh Anh (khanhanh@free.fr hay 
thichquangdao@khanhanh.fr) cho các chi ti�t c
n thi�t : tên h" (ghi 	úng th
 t� theo passeport) ngày tháng 
n�m sanh, s� passeport, ngày c�p và n�i c�p, s% h�t h�n vào ngày tháng n�m nào. Và gi�y t�m trú (Titre de 
Séjour, Green Card, Residence Permit hay m�t lo�i gi�y t� nào t�ng t�) s� m�y, ngày và n�i c�p, h�t h�n 
vào ngày tháng n�m nào. �a ch( hi�n t�i � �âu, s� �i�n tho�i hay e-mail (n�u có). 

V�i t�t c� nh�ng chi ti�t rõ ràng trên �ây g�i v� chùa Khánh Anh qua e-mail, quý th
y s% �i�n vào gi�y 
m�i (b�ng ti�ng Anh) g�i ng��c tr� l�i cho quý v làm h+ s� n�p lên Tòa ��i S� hay Lãnh S� Anh n�i mình � 
�$ xin Visa. Th�i gian ch� ��i lâu hay mau tùy theo m-i n�i. Nh�ng xin th�a, nên làm s�m thì t�t h�n. Bây 
gi� �ã b��c sang tháng giêng c�a n�m 2012 r+i. N�u quý v không rành xin nh� quý th
y trong �a ph��ng 
mình � hay m�t Ph�t t	 nào quen bi�t thông th�o ngo�i ng� ��ng ra lo li�u giúp cho bà con, công ��c th�t là 
vô l��ng. 

�ó là m�i lo th� nh�t. Còn m�i lo th hai, chính là v�n �	 di chuy#n. Nói g�n h�n là mua vé máy 
bay. Ch� Tôn ��c T�ng Ni và bà con Ph�t t	 h"c viên �ã có Passeport � các n��c Âu Châu (Pháp, �
c, Hoà 
Lan...) hay các n��c Hoa K�, Canada, Úc, Nh�t... ��u có th$ mua vé máy bay ngay bây gi� mà không c
n ph�i 
có Visa nh�p c�nh vào Anh qu�c. Ai c�ng bi�t vé máy bay kh� h+i mua càng s�m càng ���c r) h�n. Nh�t là 
các hãng bay giá h�, th��ng có l��ng khách �i r�t �ông vào mùa hè. Và mùa hè n�m nay l�i có Th� V�n H�i 
Olympic. V�n �	 �$t ra là không bi�t t� ��a ph��ng mình � �i ��n Birmingham (Anh qu�c) có �� ng 
bay nào bay tr!c ti�p mà giá h� ? Ph�i là m�t ng��i quen l.c l�o qua Internet m�i bi�t ���c. B�i v�y xin 
Ch� Tôn ��c c�ng nh� bà con Ph�t t	 h"c viên hãy nh� m�t ng��i (có th� là T�ng Ni, có th� là Ph�t t�) mi'n 
là ng��i �ã có kinh nghi�m tìm mua vé qua Internet giúp �/ cho. Qu� là công ��c không th$ ngh& bàn. 

Chúng tôi �ã nh� m�t vài ng��i tìm tòi qua Internet, bi�t ���c m�t s� hãng bay �i t� các �a ph��ng Âu 
châu ��n th0ng Birmingham. Nh�ng ch�a bi�t h�t các chi ti�t nh� ngày gi� bay và giá c� nh� th� nào. Kính 
mong Quý v và ch� Ph�t t	 hãy vào Internet tìm thêm. Và n�u có ���c nh�ng chi ti�t nào lý thú h�n, xin cho 
chúng tôi bi�t �$ loan báo cho bà con ta �ng phó kp th�i. D��i �ây là m%t s� �� ng bay t� các ��a ph��ng 
Âu châu bay th&ng ��n Birmingham (x�p theo abc) : 

T� Amsterdam (Hòa Lan) có các hãng KLM, Bmibaby, t� Avignon (Pháp) có hãng Flybe, t� 
Bordeaux (Pháp) có Flybe, t� Brest (Pháp) có Flybe, t� Brusselles (B�) có Brusselles Airlines, t� 
Copenhagen có SAS và Luthansa, t� Dusseldorf (�
c) có Flybe, Luthansa, t� Dusseldorf Weeze (�
c) có 
Ryanair, t� Frankfurt (�
c) có Flybe, Luthansa, t� Genève (Th�y S�) có Bmibaby và Easy Jet, t� 
Hamburg (�
c) có Flybe, t� Lyon (Pháp) có Air France, t� Milan (Ý) có Flybe, t� Munchen (�
c) có 
Luthansa, t� Nice (Pháp) có Bmibaby, t� Paris (Pháp) có Air France và Flybe, t� Praha (Ti�p) có 
Bmibaby, t� Stuttgart (�
c) có Flybe, t� Toulouse (Pháp) có Flybe, t� Zurich (Th�y S�) có Swiss... 

Có th$ còn nhi�u ���ng bay khác t� nhi	u ��a ph��ng khác � Âu châu �i th&ng ��n Birmingham. 
N�u có v nào tìm ���c thêm xin mách cho bi�t �$ kp th�i thông báo ��n bà con h"c viên qua các b�n tin sau. 

M�t chi ti�t lý thú : ��o h�u Di�u Khánh � vùng Dusseldorf (�
c) tìm ra ���ng bay Ryanair �i t� 
Dusseldorf ��n Birmingham (Anh). M�y hôm tr��c ch( có 95' kh� h+i, b�a nay lên giá 108'. Bà �ã mua 
ngay và �ã kêu g"i m�t s� b�n bè mua ngay. V�y ch� Tôn ��c T�ng Ni hay các ��o h�u h"c viên nào mu�n 
s	 d.ng ���ng bay Dusseldorf-Birmingham, xin liên l�c ngay v�i ��o h�u Di�u Khánh (Tél : 
00.49.2166603208) nh� mua vé giùm. 

Có ng��i v�a tìm trên Internet cho bi�t m�t vài tin t�c s�t d)o nh� sau : 

# T� Frankfurt (�
c) ��n Birmingham (Anh), �i ngày 26/7/2012 v� 5/8/2012, máy bay Luthansa (LH 
954 và 957), giá kh� h+i 139'. 



# T� Berlin (�
c) ��n Birmingham (Anh), �i ngày 26/7/2012 v� 5/8/2012, máy bay Luthansa (LH 
3420 và 3421), giá kh� h+i 129'. 

# T� Munchen (�
c) ��n Birmingham (Anh), �i ngày 26/7/2012 v� 5/8/2012, máy bay Luthansa (LH 
2508 và 2513), giá kh� h+i 164'. 

# T� Hamburg (�
c) ��n Birmingham (Anh), �i ngày 26/7/2012 v� 5/8/2012, máy bay Luthansa, giá 
kh� h+i 169'. 

Xin thông báo ��n Ch� Tôn ��c T�ng Ni và bà con Ph�t t	 h"c viên � ��c, n�u �ã có quy�t �nh làm 
m�t chuy�n "du h
c" Anh qu�c thì xin l�y vé ngay (giá này s� t�ng cao, n�u mua tr�). 

 Ngoài ra, có ng��i �ã tìm th�y ���ng bay �i t� �an M�ch : 

# T� Copenhagen (�an M�ch) ��n Birmingham (Anh), �i ngày 26/7/2012 v� 5/8/2012, máy bay 
Luthansa, giá kh� h+i 1.511Kr. 

# T� Billund (�an M�ch) ��n Birmingham (Anh), �i ngày 26/7/2012 v� 5/8/2012, máy bay Luthansa, 
giá kh� h+i 1.750Kr. 

V�y kính thông báo ��n Ch� Tôn ��c T�ng Ni và Ph�t t	 h"c viên � �an M�ch tùy nghi s	 d.ng. Ph�t 
t	 h"c viên nào mu�n ghi tên có th$ liên l�c v� chùa Qu�ng H��ng (Th��ng T
a Thích Giác Thanh, Tél : 
00.45.86245744) hay ��i ��c Thích Pháp Quang, (Tél : 00.45.22759953), �$ ���c h��ng d�n, s!p x�p m"i 
chi ti�t liên h�. 

Riêng t�i vùng Paris, có vài �i�u thay �#i : nh� B�n tin Khánh Anh (tháng 1/2012) �ã nói giá vé t�p th# 
kh h"i c�a Air France là 175', hành lý g�i m(i ng� i 1 ki�n 23kg. 

Trên �ây là giá vé �i t�p th$ (cho 	�n tháng 7/12). 

Hi�n t�i, quý v có th$ vào Internet mua li�n, s% ���c giá h� nh� sau : Paris (Charles De Gaulle) - 
Birmingham (Anh qu�c) Air France. �i ngày 26/7/2012 v� ngày 5/8/12. Vì d� l' t�i chùa T� �am bu#i tr�a, 
nên ch"n chuy�n v� lúc 17 gi  20 (AF 2069) ��n Paris (CDG) lúc 20 gi� 20. Hay chuy�n 20 gi  (AF 1565) v� 
��n Paris (CDG) 22 gi  20. Hành lý g�i : m-i ng��i 1 ki�n 20kg. Hành lý xách tay 12 kg. Giá kh� h+i (hi�n 
t�i) kho�ng 135'. Giá này s% t�ng lên, n�u mua châm. Xin quý v vào Opodo.fr hay Voyages-SNCF.com. Khi 
nào mua xong vé, xin liên l�c v� chùa Khánh Anh cho bi�t �$ ghi danh sách. 

��i v�i ch� v còn ph�i xin Visa, trong khi ch� ��i hãy xem qua ���ng bay c�a mình. Khi có visa, ph�i 
mua vé li�n, k)o tr'. N�u ch
n ch�, v�a ph�i tr� giá cao l�i �ôi khi không còn ch-. 

M�t �i�u quan tr"ng xin nh!c l�i. Khi ��t vé máy bay : ��n Birmingham vào ngày th n�m 26/7/2012 
và v	 t� Birmingham vào chi	u hay t�i ch� nh!t 5/8/2012. 

K�t thúc v� hai m�i lo hàng �
u này, tr��c h�t chúng tôi xin cung th)nh Ch� Tôn �c T�ng Ni t�i các 
qu�c gia Âu Châu ��ng ra, kêu g"i, t# ch�c chuy�n �i t�p th$ cho bà con Ph�t t	 h"c viên. ���c nh� v�y, 
th�t là ph��c báu vô cùng. Ti�p ��n, nh� n�m r+i, có nhi	u ��o h*u t��ng ��i quen cách mua vé qua 
Internet phát tâm �ng ra giúp �+ cho nhi	u bà con còn b+ ng+ � các ��a ph��ng không có ng� i lo 
l�ng. Vi�c làm này �ã là m�t �i$m son. N�m nay c�ng xin kêu g"i quý v nói trên nên phát tâm ti�p cho bà con 
���c nh�. Quý ��o h�u nào hoan h  ti�p t.c làm công vi�c trên, xin liên l�c v� Chùa Khánh Anh �$ B�n tin s� 
2 s% ghi rõ danh tánh và s� �i�n tho�i cho bà con ti�n vi�c liên l�c. 

�ó là hai �i�u quan tr"ng c
n ph�i làm g�p trong th�i gian này. Kính mong Ch� Tôn ��c T�ng Ni và bà 
con Ph�t t	 xa g
n thông c�m mà hoan h  cho nh�ng l�i l% ���ng ��t thi�u ái ng�, nh�t là trong nh�ng ngày 
�
u n�m. Kính chúc m"i �i�u an lành, ngày �êm sáu th�i ��u an lành... 

Nam mô Hoan H  T�ng B+ Tát. 

Bagneux, ngày 08/01/2012 

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