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Bản tin ngắn số 4 về Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 28 tại Pháp
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa chư Phật tử xa gần,
Hôm nay chủ nhật, ngày 24/7/2016, vậy thì còn lại hai ngày nữa là chính thức Khai Giảng
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 28, vào lúc 10 giờ sáng thứ Ba, ngày 26/7/2016 tức nhằm
ngày 23/6 Bính Thân. Tuy còn thời gian hai ngày, nhưng thứ bảy và hôm nay, không khí trong khuôn
viên khóa tu học, đã nhộn nhịp, cứ tưởng chừng như khóa tu học đã bắt đầu rồi. Mặc dù chưa chính
thức, nhưng ban trai soạn địa phương đã cho thức ăn mỗi ngày đầy đủ không thiếu, vã lại thức ăn thật
ngon khẩu vị. Dùng sáng lúc 8 giờ, nào là bánh mì và các loại nước như bánh canh, hủ tiếu, mì gói
v.v… Trưa đến thì lúc 12 giờ ban văn phòng rung chuông phát ra loa công cộng, chiều lại thì 19 giờ,
cũng là những thức ăn đầy sắc hương mỹ vị. Chư Tăng Ni từ từ quang lâm, đến hôm nay con số đã
mấy chục. Còn học viên Phật tử chính thức về tới đạo tràng ghi danh đã lên tới con số hơn 200. Đó là
chưa tính bà con Phật tử tại địa phương đến công quả khá nhiều ra vào lui tới tập nấp. Tạo ra một
sinh động hân hoan trong tâm của những người con Phật tại đạo tràng khóa tu. Theo như văn phòng
cho biết ngày mai thứ Hai 25/7/2016 có bốn chiếc xe ca lớn từ các nước lân cận và tại Pháp sẽ đỗ bến
tại đạo tràng, mỗi xe lên tới hơn 50 người, nghe nói xe ca chùa Khánh Anh sẽ khởi hành tại chùa ở
Evry đã hơn 80 chục người v.v... đã khiến cho nhân sự tổ chức xe phải nhức đầu, vì không biết làm
sao để giải quyết, nhưng cuối cùng Phật độ và Sư Ông trên cao gia hộ, cho nên có những phật tử phát
tâm dùng xe cá nhân của mình để chuyển tải số Phật tử thặng dư của xe ca.
Như chúng ta ai cũng biết tình hình khủng bố tại Âu Châu nói chung và tại Pháp nói riêng,
trong thời gian gần đây, cũng khiến nhiều Phật tử lo ngại, không biết có nên đi hay không, nhưng
cũng có những Phật tử cũng rất kiên định với niềm tin theo chân lý nhân quả, nghĩ rằng : Mình phát
tâm đi tu học, là một nhân lành, ắt phải có quả lành. Cho dù lỡ có gì chăng nữa cũng là duyên nghiệp,
nhưng duyên nghiệp đến trong một tâm niệm tu học Phật Pháp, thì chắc chắn sẽ được gặp Phật Pháp
tiếp tục vào đời sống vị lai… Cho nên quyết định hành trang lên đường. Và nhiều vị khi đến nơi đạo
tràng rồi, nhìn thấy không khí chuẩn bị của ban tổ chức, thì càng phấn khởi hơn và gần như quên đi
bao nỗi phiền lụy của thế gian. Mấy hôm nay Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc trưởng ban tổ chức
khóa tu học kiêm khánh tiết thiết lập Chánh Điện, Thượng Tọa đã cùng quý phật tử phụ giúp khánh
tiết, thầy trò đã ngày đêm nỗ lực từ ngày 20/7/2016 đến nay. Một ngôi Bảo Điện cho khóa tu học đã
hình thành một cách trang nghiêm lộng lẫy, qua tư duy Phật giáo và bàn tay mỹ thuật của Thượng
Tọa. Bên ngoài đạo tràng thì, nào là cờ lớn, cờ dây Phật Giáo, nào là cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ
Quốc Gia của Pháp, tung bay phất phới theo những ngọn gió hè mát rượi xinh tươi. Những bản biểu
ngữ chào mừng cung nghinh chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật Tử, những lời dạy của Đức Từ Phụ Thích
Ca Như Lai qua bản kinh Pháp Cú… Từ một ngôi trường nội trú với tuổi đời có thể nói già nua như
một người 70, 80 tuổi, nhưng qua sự khánh tiết trang hoàng của Thượng Tọa trưởng ban tổ chức,
khiến cho ngôi trường trở nên tươi trẻ còn xuân như một thanh niên 20,30 tuổi mà thôi… Còn văn
phòng thì có Thượng Tọa Thích Quảng Đạo hai hôm nay đã cùng ban kỹ thuật về điện toán làm việc
ráo riết ngày đêm, đây cũng là một khâu cũng rất quan trọng của khóa tu học, nên cũng lắm nhiều
việc và phức tạp nhức đầu đa đoan, nhưng với sự kinh nghiệm bao năm làm văn phòng của Thượng
Tọa và các phụ tá giỏi về kỷ năng chuyên môn, nên tất cả mọi việc bắt đầu được ổn định từ trưa qua
dến giờ. Đại Đức Thích Nhuận Hương, Đại Đức Thích Tâm Nhựt, Đại Đức Thích Vạn Tấn, Sư Cô
Thích nữ Tuệ Âm, đã đến đạo tràng cùng ngày giờ với Thượng Tọa trưởng ban tổ chức và hai bên

phối hợp đã cùng nhau khai thác về phòng ốc sử dụng cho mọi phương tiện sinh hoạt tu học, ăn uống,
ngủ nghỉ …. Sau khi được Thượng Tọa trưởng ban phân phối xong sơ đồ sử dụng phòng, thế là bốn
vị Đại Đức Tăng Ni này đã xăn tay áo làm việc cực lực toàn bộ các phòng ốc thật tươm tất và phân
phối những nơi chốn thật thích hợp cho từng phần sinh hoạt và ngủ nghỉ… Theo như quý Thầy Cô
cho biết phòng ngủ năm nay thật thoải mái, vì là trường nội trú, nên mỗi phòng hai người, chỉ có điều
là những tầng lầu hơi cao, như lầu ba lầu bốn, chỉ ngại cho quý Phật tử lớn tuổi lên không nỗi, còn
nếu tuổi trẻ thì thật thoải mái. Cho nên ưu tiên cho quý trưởng lão ở tầng trệt, nhưng phải chịu tập thể
một chút và một số ưu bà di lớn tuổi đã chọn phòng tập thể, với lý do là vui với nhau bằng những câu
chuyện sau giờ sinh hoạt của khóa tu học…..
Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Phật tử,
Trên đây là những tin tức sơ khởi chuẩn bị cho khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 28 2016 tại Amien – Pháp quốc. Kính gởi đến quý Ngài và quý vị tường tri. Nếu quý Phật tử trú tại xứ
Pháp hay Bỉ, Hòa Lan và Đức chưa có dự tính cho khóa tu học kỳ này, nhưng qua tin tức sơ khởi hy
vọng quý vị sanh khởi tâm hoan hỷ phát tâm hành trang lên đường bằng phương tiện khả dụng, để
đến với đạo tràng góp phần Hưng Sùng Chánh Pháp tại Nhân Gian và ủng hộ Đạo Tràng Tu Học Kỳ
28 này thập phần viên mãn về mọi phương diện.
Như quý vị cũng đã biết, trong Bản Tin Ngắn số 2 đã được đăng trên Bản Tin Khánh Anh
7/2016 (trang 26) có đề cập đến sự chi phí cho ngôi trường này với giá 50.000 euros (năm chục ngàn
Âu Châu đồng), số tiền ấy cũng khá cao, nếu sự ủng hộ từ bà con Phật tử mà yếu đi thì, Ban Tổ Chức
phải tìm mọi cách gánh chịu và Giáo Hội là phần chính phải gánh lấy. Tuy nhiên trải qua bao năm,
cũng có nơi dư ra, cũng có nơi thiếu hụt, nhưng cũng nhờ bà con Phật tử thương cho Phật Pháp, nên
cuối cùng cũng bù vào chỗ hụt. Cho nên từ khóa thứ 12 – 2000 cũng tại ngôi Trường này, Hòa
Thượng Thích Minh Tâm, Ngài đã sáng kiến bằng cách kêu gọi bà con Phật tử khắp Âu Châu ủng hộ
mỗi Bao Gạo Phước Điền, từ đó đến nay kéo dài 16 khóa, đã được sự ủng hộ nồng nhiệt của các Phật
tử khắp nơi, có mặt hoặc không có mặt trong Đạo Tràng đều gởi về. Như vậy cho thấy tinh thần ủng
hộ cho Đạo Tràng Tu Học Phật Pháp của Âu Châu đã được lan rộng ra các châu khác…
Xin nguyện cầu mười phương Tam Bảo gia hộ quý chư Tôn Đức Tăng Ni một mùa An Cư Giới
Thể Châu Viên, quý Phật tử học viên luôn đầy đủ thắng duyên an lành trong cuộc sống và sự nghiệp
tu học giải thoát khổ đau sớm được thành tựu viên mãn.
Nhân đây thay mặt Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu châu xin ca ngợi tán thán chư Tăng
Ni và Phật tử đã ủng hộ Đạo Tràng Tu Học kỳ 28 bằng tất cả mọi phương diện, cũng xin chân thành
tán thán công đức quý Phật tử xa gần đã hướng về khóa tu học mà ủng hộ Bao Gạo Phước Điền cũng
như tịnh tài tịnh vật và công sức công quả trong thời gian qua để góp phần thành tựu viên mãn cho
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 28 – 2016.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Thay mặt Hội Đồng Điều hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu.
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