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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính gửi chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể nam nữ Phật Tử khắp nơi trên thế giới.
Kính thưa quý vị
Khóa tu học Phật Pháp Âu Châu đã kết thúc, tính đến nay hơn một tháng gần mười ngày (khóa
Tu Học Bế Giảng từ ngày 3.8.2016 đến hôm nay là ngày 12.9.2016) Nhưng vì mùa Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu

tiếp nối sau khóa tu học, được kéo dài hơn một tháng, từ đầu tháng 8 cho đến hôm nay. Do đó, Chư
Tôn Đức Tăng ni và quý Tự Viện đều bận rộn và tham dự Đại Lễ Vu Lan các nơi. Có thể nói Mùa
Đại Lễ Vu Lan Phật lịch 2560 – 2016 đã kết thúc trong cuối tuần vừa qua (ngày 10,11.08.2016). Hôm
nay đã bước qua trung tuần tháng Tám âm lịch, Tết Trung Thu của con em đã trở về, những ngọn gió
Thu phất phơ, lá trên cây đã chuyển màu và từ từ rơi rụng, hơi khí lành lạnh đã hòa cùng với nắng
Thu, tạo ra những cơn gió lạnh nhè nhẹ len lỏi vào lòng người viển xứ. Giờ đây, các Tự Viện, Niệm
Phật Đường, Tịnh Thất..., khắp nơi trên lãnh thổ Âu Châu, bắt đầu bước vào chương trình tu học
hằng kỳ; như là Huân Tu, Thọ Bát hoặc giả Khóa Tu Học ngắn hạn v.v…, cứ thế chương trình Phật
Sự Hoằng Pháp của chư Tôn Đức Tăng Ni không dừng nghỉ trên xứ người.
Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa quý vị,
Kính lạy mười phương Tam Bảo, chư Phật Bồ tát, Thánh chúng và Hộ Pháp Long Thiên thiện
thần, từ bi gia hộ, cùng với sự nhất tâm hòa hợp của chư Tăng Ni trong Giáo Hội và tứ chúng đồng
phát tâm tu học tinh tấn, cho nên khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 28 năm 2016, đã thành tựu
viên mãn về mọi phương diện.
Như chúng ta đã biết, khóa Tu Học kỳ thứ 28 của năm 2016, ngay từ lúc ban đầu gặp trở ngại
lớn, đó chính là địa điểm. Mãi đến tháng tư năm 2016, mới biết chắc là sẽ chính Thức Tổ Chức khóa
Tu Học ở đâu. Nhưng rồi hết lo ngại này lại đến lo ngại khác, đặc biệt tại Pháp lại xảy ra những cuộc
khủng bố, từ cuối năm ngoái và nó tiếp tục kéo dài cho đến tháng 7 vừa qua, không riêng gì tại Pháp,
mà những nước lân cận như Bỉ, Đức, nhiều nơi cũng xảy ra sự cố. Đây cũng là điểm đã khiến cho
nhiều bà con phật tử lo âu e ngại, không biết là có nên tham dự hay không ?..., bao nhiêu quan ngại
âu lo, chỉ sợ khóa Tu Học không thành tựu vì nhiều nhân tố xảy ra trước mắt. Nhưng nhờ tinh thần tu
học và tín tâm thuất khiết của quý bà con Phật tử, đã khắc phục được những chướng ngại âu lo sợ
hãi. Cuối cùng con số tham dự của học viên phật tử là 596, đến từ 13 quốc gia như sau : Anh 36, Bı̉
14, Ðan Ma ̣ch 55, Ðức 122, Hoa Kỳ 1, Hò a Lan 23, Mã Lai 2, Na Uy 14, Nga 3, Phầ n Lan 5, Phá p 300,
Thu ̣y Ðiể n 8, Thu ̣y Sı ̃ 11, Việt Nam 2; trong đó Ưu Bà Tắc có 179 vị, Ưu Bà Di thì 417 vị, nhỏ nhất sanh
năm 2016-1 tuổi và tuổi lớn nhất sanh năm 1927-90 tuổi. Chúng Xuất Gia gồm có 75 vị, xuất gia nam
có 45 vị; gồm có 5 Trưởng Lão Hòa Thượng, 13 Thượng Tọa, 26 Đại Đức và 1 Sa Di. Xuất gia nữ có 30
vị; gồm có 2 Ni Trưởng, 2 Ni Sư, 21 Sư Cô, 4 Sa Di Ni và 1 Tịnh Hạnh Nhân. Tổng cộng có 671 Tăng
Ni Phật tử đồng tâm tham dự khóa Tu Học kỳ 28. Đây là con số vượt qua sự ước mong của ban tổ
chức địa phương cũng như Giáo Hội.

Phần tài chánh thu chi, phần này cũng đáng ngại, vì tiền trường học năm nay là 41.040€00, lúc
ban đầu ban tổ chức cũng hơi lo lo, sợ không đủ trang trải cho Khóa Tu Học, nhưng rồi cũng nhờ
Phật độ, Hộ Pháp chư Thiên ủng hộ. Cũng nhờ công cuộc chủ xướng của Cố Sư Ông Minh Tâm, là
ủng hộ mỗi bao gạo, năm nay số tiền bao gạo nhận được 51.020€00, hình như con số này cũng vượt
trội hơn những năm trước thì phải. Mọi người cũng cho rằng, có lẽ do vì Khóa Học này tổ chức tại
Pháp, nơi xứ sở mà cuộc đời Sư Ông gắn liền hơn nửa cuộc đời, đồng thời một phần tư thế kỷ hoài
bảo cho Khóa Tu Học, cho nên có sự cảm ứng giữa trời đất và lòng người. Cho nên, sự chủ xướng
trong dĩ vãng của Sư Ông, năm nay được tư trợ mạnh mẽ của bà con Phật tử xa gần và ngoài châu lục
như Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi. Nhờ vậy mà phần Tổng Thu là : 115.450€00 và Tổng Chi là:
109.796€20, phần còn lại là : 5.653€80.
Thành phần Giảng Sư : Năm nay Giáo Hội cung thỉnh nhị vị Hòa Thượng Giảng Sư Khách đến
từ Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu - Tổng Thư Ký GHPGVNTN Hoa Kỳ kiêm viện chủ chùa
Phật Đà tại thành phố San Diego thuộc tiểu bang California, Hòa Thượng Thích Thông Hải – Phó Chủ
Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ kiêm viện chủ Tu Viện Chân Không tại Hawaii,
ngoài ra còn có những vị Giảng Sư thuộc Giáo Hội Âu Châu.
Chương trình Tu Học gồm có 5 cấp : 1) Đại Học Oanh Vủ (do Hòa Thượng cố Chủ Tịch đặt) các con
em từ 5 tuổi đến 12 tuổi. 2) Cấp Ia và Ib dành cho các em với lứa tuổi từ 13 đến 18, đa phần các em
được sanh trưởng tại các quốc gia Âu Châu. Cấp II lớp Giáo Lý Căn Bản về Nhân Thiên Thừa. Cấp
III lớp chuyên đề Phật Pháp về Tam Thừa (Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát), đi sâu vào giáo lý Bồ Đề
Tâm và Bồ Tát Hành. Cấp IV của Tăng Ni với nhiều chủ đề khác nhau.
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Tảo thực (ăn sáng)
Chấp tác
Giáo lý
Chấp tác
Quá đường (ăn cơm trưa)
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Sinh hoạt cá nhân
Chỉ tịnh.

Những chương trình sinh hoạt quan trọng của Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 28 năm
2016 được diển tiến như sau:
- Thứ Hai, ngày 25.07.2016 : cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm và quý học viên vân tập ghi

danh sắp xếp nơi chốn nghĩ ngơi.
- Thứ Ba, ngày 26.07.2016 : Lễ Khai Mạc khóa Tu Học vào lúc 10giờ00 sáng, sau khi Lễ Khai

Mạc xong thì chư Tăng Ni tác pháp An Cư một tuần trong khuôn viên Đạo Tràng Tu Học.
- Thứ Bảy, ngày 30.07.2016 : Lễ Quy Tam Bảo và vào lúc 20g00 có Buổi Họp Thường Niên của
Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội.

- Chủ Nhật, ngày 31.07.2016 : Truyền Giới Bồ Tát tại gia cho 36 giới tử. Sau buổi cúng Quá
Đường xong, đại chúng Kinh Hành từ Trai Đường đến Chánh Điện, sau đó một nghi lễ Tưởng Niệm
Bốn Đời Tăng Thống và những Bậc Cao Tăng Thạc Đức của GHPGVNTN, đồng thời tưởng niệm Húy
Kỵ năm đầu tiên của cố Hòa Thượng Chủ Tịch và Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ vừa viên tịch tại
miền Nam xứ Úc Đại Lợi còn trong tuần thất.
- Thứ Hai, ngày 01.08.2016 : Huân Tu Tịnh Độ, chư Tôn Đức tăng ni và phật tử luân phiên thọ
trì xưng tán Hồng Danh Di Đà Từ Phụ từ 9g00 đến 17g00.
- Thứ Ba, ngày 02.08.2016 : Khóa Thi Trắc Nghiệm cuối khóa được diển ra từ lúc 09g30 đến
11g00. Lễ Bế Giảng được diển ra lúc 14g30 và một đêm Văn Nghệ cây nhà lá vườn do các học viên
trình diễn vào lúc 20g00 đến 23g00.
- Thứ Tư, ngày 03.08.2016 : Tổng Vệ Sinh và chia tay trở về lại bổn xứ.

Tính theo thời gian quy định, thì Khóa Tu Học được diển ra trong suốt 10 ngày, kể từ ngày vân
tập là thứ Hai 25.07.16 đến ngày ra về là thứ Tư 03.08.16. Trong suốt 10 ngày sinh hoạt cũng khá chật
vật cho quý bà con Phật tử lần đầu tham dự, nhưng với những vị nào đã nhiều lần tham gia, thì phải
nói rằng 10 ngày sống trong an lạc thảnh thơi và hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật Bồ tát
thánh hiền. Đặc biệt Tăng Ni có một tuần An Cư, đồng tu đồng học đồng thi hành các Phật sự, tất cả
đều được diển ra trong tinh thần hòa hợp cảm thông và tương kính tương sám lẫn nhau. Năng lực
Tăng Đoàn đã nhiếp đại chúng an tịnh tinh tấn tu học. Hạnh phúc thay ! Tứ Chúng Đồng Tu. Có lẽ vì
vậy, đến ngày phải rời đạo tràng, trong lòng mỗi người đều có sự luyến tiếc đời sống an lạc ấy, vì
phải chờ đợi đến một năm sau, cũng trong thời gian như vậy, chúng ta mới hưởng lại được cái không
khí linh thiêng thoát tục an tịnh trong mái ấm ngôi nhà Phật Pháp. Nhưng không biết mình có đủ
duyên phước để tiếp tục cho khóa Tu học năm sau hay không ? Ấy là điều mà mỗi tự thân chúng ta
đều băn khoăn. Thôi thì chỉ biết thành tâm cầu nguyện Tam Bảo long thiên thánh chúng hộ pháp gia
hộ cho chúng ta luôn đầy đủ duyên lành phước đức, để được tham dự mãi mãi khóa Tu Học Phật
Pháp hằng năm của Giáo Hội Âu Châu tổ chức.
Sau cùng Giáo Hội Âu Châu thành kính tri ân chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trong và ngoài Âu
Châu, đã hỗ trợ cho khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu thành tựu. Cũng xin tri tán công đức sự ủng hộ
về mọi phương diện của quý bà con Phật tử hy sinh thời gian quý báu đến tham dự khóa tu học, cũng
như quý vị không đủ duyên để tham dự.
Nguyện đem công đức này hồi hướng chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni huệ đăng thường chiếu, phật
sự viên thành. Quý bà con phật tử cùng thân quyến luôn có đời sống thật an lành và luôn đầy đủ
phước đức được Tu được Học Phật Pháp. Và hẹn gặp lại tất cả Tăng Ni Phật tử trong Đạo Tràng Tu
Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 29 năm 2017 tại chùa Khánh Anh – Evry Pháp quốc, thời gian từ thứ
Hai, ngày 24.07.2017 đến thứ Tư, ngày 02.08.2017.

Nguyện xin chư Tôn Đức Tăng Ni và bà con phật tử trong suốt thời gian Khóa Tu Học, chắc
chắn không thể tránh những điều sơ xót, kính mong trên chư Tôn Thiền Đức tăng ni phật tử hoan hỷ
cho ban tổ chức đại phương.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.
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