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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, 

Qua các B�n tin ng�n s 1 và s 2, ch�c ch� Tôn ��c và bà con xa g
n �ã n�m b�t ���c s� l��c công tác 
chu�n b� cho Khóa Tu H
c Ph�t Pháp Âu Châu k� 24 n�m nay t�i Anh Qu�c nh� th� nào r�i. 

Tr��c h�t là tình hình ch� Tôn ��c T�ng Ni và h�c viên Ph�t t	 ngoài n��c Anh, ph�i lo mua vé máy bay 
càng s�m càng tt, vì ���c giá h� và ch�c ch�n s� “có ch�”. L�i n�a m�t ph
n cho các v� (k� c� ch� T�ng Ni) 
ch�a có quc t�ch � các n��c Âu Châu, ph�i làm th� t�c xin visa vào Anh Qu�c. Th� t�c này h�i “r�c r�i” 
khác l� v�i các x� khác. Cho nên ph�i dành nhi�u th�i gi� r�ng rãi �� nghiên c�u, th�c hi�n k  l�!ng h�n. Qua 
hai b�n tin v"a r�i các s� vi�c k� trên �ã ti�n tri�n ���c m�t b��c �áng k�, s� ���c báo cáo �
y �� trong ph
n 
sau b�n tin ng�n s 3 này.  

Tin m�i nh#t trong k$ này, �ó là phiên h�p chu�n b� cho Khóa tu h�c k$ 24 di%n ra t�i chùa T" �àm (Anh 
Qu�c) vào ngày ch� nh�t 11/3/2012. Phiên h�p này ct y�u b
u ra Ban T& ch�c ��a ph��ng t�i n��c Anh �� 
tr�c ti�p b�t tay vào công tác chu�n b� cho khóa tu h�c k$ 24 làm sao cho ���c thành công viên mãn. �ó là m�t 
�i�m son b�t �
u cho th#y không khí vui t��i, h�ng hái quy�t tâm c�a toàn th�, t" trên ch� Tôn ��c T�ng Ni, 
Th��ng T�a tr� trì cho ��n bà con Ph�t t	 xa g
n, t" Luân �ôn c'ng nh� Manchester và các vùng ph� c�n t� 
t�u v�. Hòa Th��ng Thích Minh Tâm, Tr��ng Ban �i	u Hành Khóa Tu H
c Ph�t Pháp Âu Châu �ã v� 
ch� trì bu&i h�p. Nên nh� ch� nh�t 11/3/2012 c'ng là ngày 19/2 ÂL, vía B� Tát Quán Th� Âm. Bà con Ph�t 
t	 v� d� l% vía, c
u ��c B� tát gia h� cho khóa h�c ���c thành t�u viên mãn. M�i ng��i thành kính trang 
nghiêm ni�m danh hi�u Quán Th� Âm và th�p n�n di%u hành t" chánh �i�n ra ��n �ài Quan Âm l� thiên tr��c 
sân chùa �� kính l%. 

Bu&i chi�u, t" 13 gi�, bu&i h�p b�t �
u trong chánh �i�n. G
n 100 ng��i ng�i l�i h�p. Ch�a bao gi�, có 
Khóa tu h�c nào h�p Ban T& ch�c ��a ph��ng ���c �ông �� và trang nghiêm nh� � �ây. M� �
u Hòa Th��ng 
Tr��ng Ban trình bày t&ng quát v� thành qu� c�a 23 khóa tu h�c �ã qua di%n ra t�i các n��c Âu Châu : m(i 
n�m m�t n��c và Anh Qu�c �ã có m�t l�n vào n�m 2002 � vùng Luân �ôn. K�t qu� ��t ���c có l�i ích 
thi�t th�c cho s� phát tri�n Ph�t s� t�i ��a ph��ng. Trong m(i khóa h�c, bao gi� c'ng có hai ph
n công tác. 
Giáo H�i Trung )�ng ��m trách v� các ph
n �i�u hành, gi�ng hu#n, tài chánh, phòng c và sinh ho�t tu h�c 
trong sut 10 ngày. Ph
n ��a ph��ng ��m nh�n c� th� g
n nh� 3 khâu chánh y�u : Tr�n thi�t, Trai so�n và 
Ti�p �ón các phái �oàn, liên l�c nhà tr��ng c�ng nh� truy	n thông báo chí ��a ph��ng. H�i ngh� nghe 
�
y �� các chi ti�t c'ng nh� nh�ng khó kh�n mà Giáo H�i Trung )�ng c'ng nh� Ban T& ch�c ��a ph��ng 
�ang g*p ph�i. Nh�ng khó kh�n khách quan t" bên ngoài c'ng nh� nh�ng ch��ng duyên ngh�ch c�nh � bên 
trong. Ch+ng h�n g*p ph�i k$ t& ch�c Olympic mùa hè � n��c Anh trùng v�i ngày khai m�c khóa tu h�c l�i 
thêm th� t�c xin visa nh�p Anh quc khó kh�n, c�ng v�i giá sinh ho�t � n��c Anh ��c �, h�n các x� khác. Bên 
trong, thì nhi�u Ph�t t	 h�c viên n�m nay th#y khó kh�n quá h�i “n�n chí” mun b, cu�c m�t k$. L�i thêm k$ 
ngh- hè h�c sinh ch�a b�t �
u vào cui tháng 7 d��ng l�ch (nh� � ��c ch	ng h
n). Cho nên không th� t& ch�c 
thành �oàn �ông ��o, khi ch�a b��c qua tháng 8. Ho*c có ng��i mun �i xe ca, vì �i máy bay ti�n vé cao quá, 
và lên cao xung th#p kh& cho m#y ng��i già, m#y ng��i l�n có cao huy�t áp… và �� th� ch��ng duyên.  

Nh�ng t#t c� ��u tùy quy�t tâm, thi�n chí �� v��t qua. Không lúc nào và không có Ph�t s� nào mà không có 
ch��ng duyên : bên ngoài l.n bên trong. Sau khi nghe phân tích và th�o lu�n sôi n&i, t�t c� bà con Ph�t t  
Vi!t Nam t�i Anh qu�c �	u quy�t tâm làm sao kh�c ph�c cho ���c các ch�"ng duyên �# �em l�i thành 



công viên mãn cho Khóa tu h
c k� này và sau cùng là l$ k% ni!m 10 n�m ngày xây d&ng chùa T' �àm � 
��a �i#m hi!n t�i. Ph�t t  � Anh qu�c s( c� g�ng th&c hi!n : 

Kêu g�i bà con Ph�t t	 v� công qu� tùy theo kh� n�ng c�a mình. T#t c� s� ghi tên vào khóa h�c chính th�c 
hay d� thính �� cho s h�c viên ���c t�ng lên, bên c�nh s h�c viên ��n t" các n�i khác. C g�ng ph�c v� h�t 
mình �� ti�p �ón các phái �oàn ph��ng xa ��n d� Khóa h�c và d� l% 10 n�m chùa T" �àm và n�u có th� còn � 
l�i kéo dài thêm m�t hai ngày. T#t c� h�t s�c hoan nghênh : cui cùng Ban T& ch�c ��a ph��ng Anh quc ���c 
b
u ra nh� sau : 

Tr��ng Ban : Th��ng T	a Thích Ph�
c Hu� (chùa T� �àm) 

Phó Tr��ng Ban : Th��ng T	a Thích Trí Nh� (chùa Linh S�n, Luân �ôn)  

Phó Tr��ng Ban : �i ��c Thích T�nh Thông (D�c S� Ph�t ���ng, Luân �ôn) 

Tr��ng Ban tr�n thi�t : Th��ng T	a Thích Nguyên L�c (chùa V
n H
nh – Pháp) 

Ph� tá th&c hi!n : �i ��c Thích Tâm Hi�n (chùa T� �àm) 

Tr��ng Ban Trai so�n : �h Di�u Khánh (��c) 

Phó Ban Trai so�n : �h Hu� H��ng (Anh qu�c) 

Phó Ban Trai so�n : �h Lan Thông (Anh qu�c) 

Tr��ng Ban V�n chuy#n, ti�p tân : �h Thái v�n Tùng (Anh qu�c, trách nhi�m t�ng quát, ph� trách vùng 
Birmingham). 

Phó Ban V�n chuy#n, ti�p tân : �h Nhâm Gia H�ng (Anh qu�c, ph� trách vùng Manchester). 

Phó Ban V�n chuy#n, ti�p tân : �h Hu� Hnh (Anh qu�c, ph� trách vùng Luân �ôn). 

Ph� trách liên l�c v"i nhà tr��ng : �h ��ng Vân (Anh qu�c). 

Ph� trách liên l�c v"i Truy	n thông Báo chí : Các �h ��ng Toàn, Hu� Viên, Hu� Nghiêm (Anh qu�c). 

Ph� trách Y T� : �h ��ng Vân (Anh qu�c). 

Danh sách này còn ���c b& túc s� thông báo chi ti�t sau. Nh�ng ��i �� cho th#y m�i ng��i ��u h�ng hái b�t 
tay vào vi�c k� t" ngày vía Quán Âm 19/2 Al. M�t vài quy�t ��nh khác �ã thông qua : �ó là các phái �oàn ��n 
b/ng máy bay xung phi tr��ng Birmingham, vi�c �ón ��a không thành v#n ��. Nh�ng n�u xung phi tr��ng 
Manchester, cách Birmingham 150km c'ng s� có ban ti�p �ón lo li�u chu t#t n�u cho bi�t tr��c, và k� c� các 
phái �oàn, gi� chót ��n phi tr��ng Stansted (vùng Luân �ôn) cách Birmingham kho�ng 3 gi� xe bus c'ng s� 
có ng��i ti�p �ón, n�u cho bi�t rõ các chi ti�t : gi� gi#c, chuy�n bay. Và các phái �oàn ��n s�m m�t hai ngày 
hay v� tr% m�t hai ngày c'ng s� ���c lo li�u, xin quý v� � xa ��n kh,i b�n tâm.  

Có th� nói �ó là k�t qu� s� kh�i phiên h�p �
u tiên c�a Ban T& ch�c ��a ph��ng chùa T" �àm Anh quc. 
Th�t �áng tán thán và khích l�. Xin t��ng trình ��n ch� Tôn ��c và bà con Ph�t t	 xa g
n li�u tri và gia tâm 
c
u nguy�n cho. 

V� ph
n Ban �i�u hành Khóa tu h�c n�m nay c'ng xin ti�t l� thêm m�t vài �i�u. �ó là ch� tâm c�a khóa tu 
h�c n�m nay. Ngoài các ch��ng trình th��ng l�, Khóa tu h�c k$ 24 s� chú ý ��n 2 m�c tiêu : 

1/- Gi�ng d�y cho gi"i tr). C� th# là l"p 1A ch��ng trình Ph�t pháp b/ng ti�ng Anh cho l�p tr0 sinh ra hay 
l�n lên t�i n��c Anh c'ng nh� 1 s tr0 các n��c khác có h�c ti�ng Anh làm ngo�i ng� chính. Ch��ng trình này 
s� do m�t ban Giáo th� ���c m�i các th
y cô có trình �� Anh ng� và có kh� n�ng di%n ��t Ph�t pháp ph& thông 
b/ng Anh ng� cho gi�i tr0 Vi�t (k� c� gi�i tr� Anh M�). �ây là m�t b��c thí nghi�m �
u tiên cho l�p 1A. Có 
ngh1a là l�p 1A, bên c�nh l�p h�c b/ng ti�ng Vi�t có thêm ph
n gi�ng b/ng Anh ng�. Kính mong các ph� 
huynh m�nh d�n cho con em tham d� và c'ng xin lên ti�ng kêu g�i ch� T�ng Ni có kh� n�ng truy�n ��t nói 
trên hoan h2 thm gia vào ban gi�ng hu#n n�m nay. 

2/- H
c gi"i và B� tát : Khóa tu h�c nào c'ng có cho th� gi�i B� tát T�i gia, tính ��n nay c'ng g
n 10 
khóa. Nh�ng hành trì B� tát gi�i t�i gia th� nào ? g
n nh� b� b, trng, hay th�c hi�n m�t cách ch�a �úng m�c. 
Có ngh1a là ch�a t& ch�c H
c gi"i B� tát, c'ng nh� t& ch�c ��u �*n các k� B� tát. Chính vì v�y mà k$ này, 
ngoài n�i dung thông th��ng c�a các khóa tu h�c, có m�t ch��ng trình �*c bi�t cho B� tát gi�i t�i gia : H
c 
gi"i và B� tát. 



Kính mong quý v� h�c viên �ã th� gi�i B� tát, có ��p y B� tát t�i gia, hãy c g�ng tham d� khóa h�c k$ này 
�� bi�t qua v� sinh ho�t th� nào cho �úng ý ngh1a v�i ng��i �ã th� gi�i B� tát và s� ��t ���c công ��c thù 
th�ng khi th�c hành nghiêm túc h�nh B� tát. 

��n �ây, xin báo cáo qua k�t qu� hi�n th�i các ��a ph��ng có s l��ng h�c viên �ã mua vé máy bay �i d� 
Khóa tu h�c Ph�t Pháp Âu Châu k$ 24 t�i Birmingham (Anh qu�c). 

B�t �
u tính t" vùng B�c Âu : ��a ph��ng Ph�n Lan : ch�a có danh sách rõ ràng, nh�ng nghe �âu kho�ng 
ch"ng 10 ng��i �ã t� ��ng liên l�c mua vé máy bay r�i. Xin nh�c l�i : tr��ng h�p quen mua vé qua Internet thì 
không thành v#n ��. Nh�ng n�u ch�a quen hay g*p khó kh�n thì có th� liên l�c v�i các ��o h�u Minh Tâm - 
H� Trình (vùng Helsinki tel 00.358.443144127) hay �h Minh - Qu�ng Nh&t, (vùng Turku, tel 

00.358.451218548) �� ���c h��ng d.n giúp �! cho. 

B��c sang n��c Na Uy, danh sách h�c viên ���c bi�t h�n 30 ng��i ghi danh mua vé máy bay. S� d1 ���c 
s �ông này, theo ��i �c Viên T�nh (chùa Tam B�o) là nh� tìm ���c ���ng bay tr�c ti�p t" Na Uy sang 
Manchester (cách Birmingham 150km) v"a nhanh l�i r0. B�i v�y mà s h�c viên ghi danh ���c t�ng lên và 
ban ti�p tân v�n chuy�n vùng Manchester (�h H�ng v�a ��c b�u ra) khi bi�t tin này c'ng h�t s�c hoan h2 
�ón ti�p.  

V�y kính báo �� kêu g�i ch� ph�t t	 h�c viên t�i Na Uy, n�u mun k�t duyên v�i chùa T" �àm Anh quc 
trong mùa hè n�m nay, xin liên l�c v�i ��i �c Viên T�nh chùa Tam B�o tel : 00.47.69269765 �� ghi danh 
mua vé máy bay ngay. 

��n n��c Th�y �i#n, thì d��ng nh� ch�a ���c �ông ��o cho l�m �h Thi!n Liên – Ngô Thúy Hoa tel: 
00.46.40219104 h�t s�c v�n ��ng kêu g�i, nh�ng ��n gi� này ch- m�i hai ba v� ghi tên �*t vé máy bay. Chùa 
Ph�t Quang � Goteborg v.n hoàn toàn im l*ng vì ��i �c Thích T�nh Ph�"c (tr� trì), b�n �i “hành �o” 

ph��ng xa ch�a v�, nên ch�a có tin t�c c�p nh�t. Nh�ng n�m nào, h�c viên � vùng này c'ng có m�t s tham 
d�, ch�c ph�i ch� ��n b�n tin s 4 hay 5 m�i ���c “b�t mí” ? 

N��c còn l�i cui cùng trong vùng B�c Âu là �an M�ch, tình hình có v0 sáng s�a h�n. ��i ��c Pháp 
Quang (tél : 00.45.22759953) cho bi�t, hi�n t�i vào kho�ng 20 h�c viên �ã ghi mua vé máy bay �i Anh quc 
n�m nay, m�t s khác �ang ti�p t�c ghi. Con s h�c viên �an M�ch s� t" t" t�ng lên. Hoan nghênh h�t mình. 
Xin bà con Ph�t t	 h�c viên � �an M�ch ho*c liên l�c v� chùa Qu�ng H��ng (TT Giác Thanh tel: 

004586245744) hay ��i �c Pháp Quang �� ���c h��ng d.n lo li�u cho... 

B��c sang nh�ng n��c vùng Trung và Tây Âu, b�t �
u là Hòa Lan. N��c có ���ng bay tr�c ti�p ��n 
Birmingham v�i giá r#t h� (so v�i các n��c khác). Nh�ng ��n gi� này, con s h�c viên ghi danh mua vé tr��c 
ch�a ���c �úng nh� d� �oán. Theo Th��ng T
a Thích Minh Giác cho bi�t m�i có kho�ng ch"ng 20 ��n 25 
v� ghi danh. Ph
n còn l�i s� do Th��ng T�a Thông Trí và Ban v�n ��ng s� cho bi�t c� th� sau. ��n n��c B* 
(Belgique) g
n nh�t, có ���ng bay ng�n và có c� xe l	a cao tc. Nh�ng giá vé có ph
n "h�i cao" h�n � Hòa 
Lan. B�i v�y bà con ta còn l�!ng l� ch�a bi�t nên �i "trên tr�i" hay �i "d�
i ��t". ��n gi� này, ��o h�u Di!u 
Ch�n - Tr�n th� M+ Ngôn, (tél: 00.32.498518481) cho bi�t m�t cách ph,ng �� t" 10 ng��i ��n 15 ng��i có ý 
��nh �i tham d� Khóa tu h�c K$ 24 � Anh, nh�ng ch�a quy�t ��nh ch�n cách nào. Bà con ta có "t�t" l�a ch�n 
k , mà k  qúa, thì giá l�i lên, vói không t�i. Mong quý bà con nên làm m�t phát "��t xu�t" quy�t ��nh nhanh 
�� Ban v�n ��ng cho m�t tràng pháo tay st d�o. 

��n n��c Th�y S, là n��c có "��ng ti�n �n ��nh" nh#t Âu châu, nh�ng bà con ph�t t	 h�c viên mun �i 
Anh quc c'ng ph�i x�p hàng ch� hãng bay Easy Jet b�t �èn xanh bán vé cho tháng 7/2012. ��n tháng 4/2012, 
h� m�i b�t �
u bán và bán giá r0 h�n các n�i khác, �i tr�c ti�p t" Genève ��n Birmingham (Anh qu�c). Ngh1 
nh� v�y ch�c là bà con ta s� �i nhi�u l�m. Ng��c l�i, Th��ng T�a Qu�ng Hi�n và các ��o h�u v�n ��ng cho 
bi�t ch- m�i 10 ��n 15 v� ghi danh ch� ��i "��u tháng t�... xanh" mà thôi. M�t l
n n�a, mong r/ng ch� Tôn 
��c và bà con ph�t t	 � các x� nhi�u thu�n duyên nh� Hòa Lan và Th�y S,, n�m nay hãy ra tay c�u h� cho 
b/ng cách v�n ��ng h�c viên tham d� nhi�u g#p �ôi các n�m c' bù cho nh�ng n��c xa xuôi, khó kh�n, nhi�u 
tn kém. Nam mô C�u kh& c�u n�n. 

Còn m�t n��c n�a, � vùng Trung Âu là n��c Áo, n��c v"a m�i t& ch�c Khóa 23. N�m nay ch�c còn "vui 

m�ng chi�n th�ng" ch�a th#y tin t�c gi� chót gì c�. Nghe �âu ch- ghi danh m�i 10 ng��i. ��o h�u gi� ���ng 
dây liên l�c v�n ��ng thì gi� này, �i công vi�c ph��ng xa, ch�a cho bi�t tin t�c c�p nh�t. Các ��a ph��ng khác, 
không ai thúc ��y, khuy�n t#n, thành ra nhi�u v� mun �i d� c'ng ch+ng bi�t liên l�c v�i ai. V�y kính mong bà 
con h�c viên � Áo (vùng Vienna) hãy liên l�c v�i ��o h�u Nhã Châu (tel: 00.43.6646473578), và Kim Dung 
(tel: 00.43.69919995089), bà con vùng Linz hãy liên l�c v�i ��o h�u Liên (tel: 00.43.6767277413) hay Quang 
D�ng (tel: 00.43.6604947621), �� ghi danh và �*t vé máy bay càng s�m càng ���c giá h�. A Di �à Ph�t. 



Tr� v� n��c �c là n��c n�m nào c'ng g�i là "��c th�ng" ngh1a là m*t nào c'ng th�ng. Có l� vì lúc nào 
c'ng th�ng nên ít lo các v#n �� chi ti�t. B�i v�y ��n nay ��i �c Thích H�nh Gi"i (Chi B� Tr��ng, Tr� trì 
chùa Viên Giác) cho bi�t �ã v�n ��ng h�t mình nh�ng ch�a th#y m�t Chi h�i nào cho bi�t c� th� con s ghi 
danh hay mua vé �i d� Khóa tu h�c � Anh quc K$ 24. Ch- riêng có ��a ph��ng Dusseldorf (n�i T� ch�c Khóa 
tu h�c K� 22) do ��o h�u Di!u Khánh ��ng ra v�n ��ng, mua vé máy bay Ryanair giùm cho bà con �i tr�c 
ti�p ��n Birmingham. V"a qua ��o h�u cho bi�t : �ã �*t ���c 25 vé r�i. C'ng xin nói thêm : ��o h�u Di!u 
Khánh k$ này còn gi� luôn ch�c Tr��ng Ban Trai So�n cho Khóa Tu H
c K� 24 t�i Anh. V�y xin kêu g�i 
quý ��o h�u nào � g
n vùng Dusseldorf mun �i theo ���ng bay này �� d� Khóa tu h�c, xin liên l�c ngay v�i 
��o h�u Di!u Khánh (tel: 00.49.2166603208). N�u v� ngày ch� nh�t 5/8 giá cao, thì có th� d�i l�i ngày 6 hay 
7/8, hãng Ryanair có giá r0 h�n. Nghe �âu nh� th�, quý v� ki�m l�i xem th	 có �úng không ? 

Cui cùng là n��c Pháp. S vé máy bay gi� ���c cho ��n gi� này là 109 vé. Chia ra : vùng Paris : 68 vé, 
Lyon 12, Strasbourg 12, Marseille 13, Toulouse 4. Các vùng khác ch�a có tin chính xác. Kính mong ch� 
T�ng Ni hay các ��o h�u h�c viên � Pháp (hay các n��c khác) �ã mua vé máy bay r�i xin liên l�c v� chùa 
Khánh Anh cho bi�t �� ghi vào danh sách �ón r��c và nh�n phi�u l�p h� s� h�c viên. 

T&ng k�t m�t vòng s� kh�i qua các n��c Âu châu (tr� Anh qu�c) cho th#y vào kho�ng t" 220 ��n 250 h
c 
viên ghi danh �*t vé máy bay. Con s này m�i ch- là b��c �
u, hy v�ng ch�a ph�i là con s sau cùng �úng m�c 
��c mun. 

V�i ch� T�ng Ni và bà con Ph�t t	 (ch�a có qu�c t�ch các n��c Âu châu) �ang n�p h� s� xin visa vào Anh 
quc � các ��i S� Quán hay Lãnh S� Quán c�a Anh t�i n��c ngoài. T#t c� h� s� n�p h�p l� nói trên, h� s� tr� 
l�i tr��c khi �i 2 tháng, t�c vào kho�ng tháng 5/2012. 

V�i nh�ng v� ch�a n�p h� s� xin visa, nên xúc ti�n ngay bây gi� t�i ��a ph��ng c�a mình �. N�u không 
rành, có th� xin quý Th
y, Cô t�i �i� ph��ng, hay m�t ph�t t	 nào thông th�o ngo�i ng� liên l�c, giúp �!. Th� 
th�c này c�a Anh quc r#t phúc t�p, r�c ri và tn kém (phí kho�n 95�). Nh�ng quan tr�ng trong h� s� là lá th� 
m�i c�a Th��ng T�a Tr��ng Ban T& ch�c ��a ph��ng chùa T" �àm. Mun có lá th� m�i này, xin quý v� T�ng 
Ni hay Ph�t t	 g�i Tên H�, ngày tháng n�m sanh, ��a ch- hi�n t�i, s Passport, ngày c#p và n�i c#p, còn hi�u 
l�c ��n ngày tháng nào. Gi#y t�m trú c�a ��a ph��ng mình � v�i các chi ti�t y h�t nh� trên, g�i v� chùa Khánh 
Anh (Pháp) �� xin nh�n "th� m�i". Tt h�n h�t là quý v� copy c� passport và gi#y t�m trú g�i v� chùa Khánh 
Anh là ch�c �n h�n c�. Kính mong quý v� l�u ý cho. �ây là l�i nh�c nh� cui cùng, vì th�i gian không còn n�a. 

Kính b�ch ch� Tôn ��c T�ng Ni, 

Kính th�a bà con Ph�t t	 xa g
n, 

Ch- còn 3 tháng n�a, kính mong ch� Tôn ��c và bà con xa g
n c g�ng kêu g�i v�n ��ng h�c viên tham d� 
�ông ��o �� �ng h� tinh th
n bà con Ph�t t	 t�i Anh quc thành t�u Khóa Tu H�c Ph�t Pháp K$ 24 này là m�t 
nét son r�c r� liên k�t h( tr� công cu�c Ho/ng d��ng Ph�t Pháp t�i vùng �#t Âu châu khó kh�n, nh#t là t�i Anh 
quc x� s��ng mù giá l�nh này. 

�ó là m�t công ��c cao quý mà chúng ta có th� g�i là dâng lên cúng d��ng ngày ��n Sanh c�a ��c T" Ph� 
n�m nay, và c'ng là L$ K% ni!m �-t bi!t : 2.600 n�m ngày Thành ��o c�a �c Ph�t. 

Kính chúc Ch� Tôn ��c pháp th� khinh an, chúng sanh d� �� và bà con Ph�t t	 xa g
n tâm b� �� b�n ch�c, 
chí tu h�c v�ng b�n, các Ph�t s� ���c châu viên, cùng pháp gi�i chúng sanh ��ng thành Ph�t ��o. 

Nam mô Hoan H2 T�ng B� Tát. 

Bagneux ngày 25/03/2012 

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