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Kính g�i Ch� Tôn ��c T�ng Ni Vi�t Nam và bà con Ph�t t� Vi�t Nam t�i V�	ng Qu
c Anh 
Kính th�a li�t quý v�, 
Nh� quý v� �ã bit n�m nay (2012) Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu K� Th	 24 s
 t� ch	c � Anh Quc t� ngày 

26/7 ��n ngày 5/8/2012 t�i Birmingham. 
Theo thông l�, Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu ngoài Ban �i�u Hành Khóa Tu H�c (g�m ch� Tôn ��c trong Giáo 

H�i Âu Châu) còn có m�t Ban T� Ch�c �� gánh vác bao nhiêu công vi�c � ��a ph�	ng. N�m nay t� ch�c t�i Birmingham 
cho nên quý Th�y và Ph�t t� chùa T� �àm � vùng này �ã tr�c tip ��ng ra nh�n lãnh trách nhi�m. Tuy nhiên, m�t Ph�t s� 
to l�n toàn Châu nh� v�y, m�t ��a ph�	ng không làm sao gánh vác cho ht ���c. Do �ó Th��ng T�a Tr� Trì chùa T� �àm 
�ã ��ng ra th�a th�nh ch� Tôn ��c và v�n ��ng toàn th� bà con Ph�t t� Vi�t Nam có m�t trên toàn n��c Anh hoan h� 
tham gia vào Ban T� Ch�c c�ng nh� kêu g�i gia �ình và b�n h�u xa g�n tham d� vào Khóa tu h�c n�m nay cho ���c 
thành t�u viên mãn.  

Kt qu� trong phiên h�p ��u tiên t�i chùa T� �àm (Birmingham) ngày 11/3/2012 �ã b�u ra Ban T� Ch�c ��a ph�	ng 
Anh Qu
c, xin k� ra s	 l��c nh� sau :  

Tr��ng Ban : Th��ng T�a Thích Ph��c Hu� (Chùa T� �àm). Phó Ban : Th��ng T�a Thích Trí Nh� (Chùa Linh 
S�n). Phó Ban : �	i �
c Thích T�nh Thông (D��c S� Ph	t ��
ng), �	i �
c Thích Tâm Hi�n (Chùa T� �àm) ph� trách 
các Ban Tr�n Thit và Trai so�n. Nhi�u Ban khác nh� : Tip tân, V�n chuy�n, Tài chánh, Y t, Báo chí… g m nhi�u Ph�t 
t� xa g�n nh� Luân �ôn. Manchester, Birmingham và nhi�u n	i khác tham gia h! tr�. Nói chung, t"t c� ch� Tôn ��c T�ng 
Ni và bà con Ph�t t� b"t lu�n ��a ph�	ng, môn phái hay Giáo H�i khác nhau ��u h�ng hái tham gia vào công tác Ph�t s� 
chung này. �ó là m�t �i�m son r"t l�n mà ch� Tôn Giáo Ph#m trong Giáo H�i Âu Châu ht lòng ca ng�i tán thán.  

Hôm nay, ch� còn m�t tháng n�a là Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu K$ th� 24 s% b&t ��u t�i Birmingham. Nh�ng 
k$ này, trong m�t hoàn c�nh khó kh�n h	n, nh� quý v� �ã bit. Bên ngoài, trùng h�p v�i Olympic mùa hè � Luân �ôn 
c�ng thêm tình hình kinh t Âu Châu trong c	n kh'ng ho�ng. 

Bên trong, v"n �� �i l�i khó kh�n c'a m�t s
 T�ng Ni và Ph�t t� vì g�p ch��ng duyên v� vi�c xin visa nh�p c�nh vào 
Anh qu
c lúc này. Cho nên s
 ng�(i mu
n �i thì không ���c �i. Còn ng�(i có th� �i thì không �i ���c vì nhi�u lý do khác 
nhau. B�i v�y mà quý th�y trong Giáo H�i Âu Châu c�ng nh� t�i ��a ph�	ng Anh qu
c ht s�c âu lo, nên thit tha kêu g�i:  

a)- Cung th�nh Ch� Tôn ��c T�ng Ni Vit Nam hành ��o t�i Anh Qu�c hoan h� tham gia vào Ban Gi�ng hu�n, Ban 
Giám th� hay Ban C� v�n B�o tr�, �� khích l tinh th�n cho toàn th� h�c viên, T�ng Ni c�ng nh� Ph	t t� xa g�n.  

b)- Thành tâm kêu g�i toàn th� Ph	t t� Vit Nam hin có m�t trên ��t n��c Anh lúc này, hãy c� g�ng s�p x�p th
i 
gian �� v� tham d� Khóa Tu H�c Ph	t Pháp Âu Châu K� Th� 24 t�i Birmingham : 

- Xin ghi tên vào các Ban công qu�. 
- Tham d� vào các l�p h�c Ph	t Pháp (ho�c l�p 1 hay l�p 2 tùy theo trình �� và gi
 gi�c thu	n tin). 
c)- Kêu g�i gi�i tr , con em quý ��o h!u, ho�c sinh ra t�i h�i ngo�i, ho�c r
i kh"i Vit Nam lúc còn quá nh", nên 

ngôn ng! và v�n hóa Vit Nam ch�a ���c th�m nhu�n, nói và hi�u Anh ng! d# h�n ti�ng Vit. Trong Khóa tu h�c này, 
Quý Th�y dành riêng cho m�t l�p tr  v�i nhi�u trình �� (l�p 1A). Và có 1 l�p s� d$ng ti�ng Anh �� gi�ng d�y.  

Kính mong quý ��o h!u ph$ huynh có con em tr , ít có �i�u kin �i xa, xin hãy hoan h� cho tham gia vào Khóa tu h�c 
k� này t�i Anh Qu�c càng �ông càng t�t. 

c)- Quý Ph	t t� �ã th� B� Tát gi�i t�i gia, ho�c m�i ho�c �ã lâu. Nh�ng sau khi th� r�i, v� ��a ph��ng c%a mình 
ch�a có d�p h�c Gi�i c%a B� Tát mà mình �ã th� c�ng nh� ch�a th�c hành nghi th�c B� Tát cho chúng t�i gia, vì thi�u 
th�y hay không có ai ��ng ra làm chúng tr�&ng �� t' ch�c B� Tát theo �úng quy ch�. Trong Khóa tu h�c k� này quý th�y 
trong Giáo H�i Âu Châu c�ng �ã ��nh ra m�t ch��ng trình gi�ng d�y gi�i B� Tát và cách th�c t' ch�c l# B� Tát t�i các 
��a ph��ng. 

Kính b�ch Ch� Tôn ��c, Kính th�a quý ��o h�u. 
Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu k$ th� 24 này, thành t�u hay không ��u do n	i n�i l�c c'a chúng ta, nh"t là ch� 

T�ng Ni và Ph�t t� Vi�t Nam t�i Anh Qu
c. Trong th(i gian qua, Giáo H�i r"t c�m kích s� t�n tâm t�n tình lo li�u chu#n b� 
c'a Ban T� ch�c ��a ph�	ng. Gi( này, ch� còn m�t tháng n�a là l) Khai Gi�ng. Kính mong Ch� Tôn ��c và bà con Ph�t 
t� Vi�t Nam xa g�n trên �"t n��c Anh ht lòng h! tr� cho. 

Qúy Ph�t t� ghi tên xin liên l�c chùa T� �àm : 34 Holyhear Rd, Handsworth. Birmingham B21 0LT. England. 
Tél : 00.44.1215518614 ho�c e-mail : tudamtu@hotmail.com, hay chùa Khánh Anh (Pháp). 14 Av Henri Barbusse. 
92220 Bagneux. France. Tél : 0146558444 ho�c e-mail : khanhanh@free.fr hay thichquangdao@khanhanh.fr. 

Kính chúc Ch� Tôn ��c pháp th� khinh an và toàn th� Ph�t t� vô l��ng an l�c. 
Bagneux ngày 25/06/2012 

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