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THƠ MỜI
Khóa Tu Học Phật Pháp Gia Đình Phật Tử Việt Nam Đức Quốc lần thứ 21
tại chùa Viên Giác từ 14.04.2017 - 17.04.2017
Khoá Giáo lý thường niên của GĐPT VN tại Đức Quốc vừa qua được tổ chức tại chùa Viên Giác vào mùa
Phục Sinh 2016 đã bước vào năm thứ 20. Để tổ chức được một khoá học có thể quy tụ đông đủ giới trẻ và
các em ở lứa tuổi nhi đồng ghi danh tham dự đã là khó, mà để duy trì được khoá học đó suốt hai mươi năm
trời với số lượng học viên càng ngày càng đông lại là một việc khó hơn nữa, đặc biệt là trong một môi
trường sống dư thừa những thú vui vật chất đầy hấp lực như hiện nay.
Thành quả tốt đẹp trên chính là nhờ do nhiều duyên lành kết tụ: đó là sự quan tâm và thương yêu hết mực
của Chư Tôn Đức đối với giới trẻ Phật tử - tương lai của đạo pháp và dân tộc, đó chính là ý thức hướng dẫn
con cái trên nền tảng đạo đức Phật Giáo của quý Phụ huynh và sau hết, đó chính là những nỗ lực và hy sinh
không ngừng nghĩ của các anh chị Huynh trưởng GĐPT để cho các em của mình có được những môi trường
tu tập và không gian sinh hoạt lành mạnh.
Để tiếp nối truyền thống tu học này, trong không khí ấm áp của tiết trời vào xuân, khi vạn vật đã bắt đầu
chuyển mình với một màu xanh đầy sức sống, GĐPT Đức quốc theo thông lệ sẽ tổ chức khóa Giáo lý
thường niên lần thứ 21 từ ngày 14.04. đến ngày 17.04.2017 trong khuôn viên chùa Viên Giác, thành phố
Hannover.
Nhìn lại năm 2016, BTC khóa học nhận thấy năm vừa qua là một năm có thật nhiều biến động về mọi mặt,
từ thiên nhiên đến con người và xã hội. Nếu như dân tộc Đức kể từ sau những đổ nát của đệ nhị thế chiến đã
xây dựng thành công đưa đất nước của họ trở thành một xứ sở giàu có, nhân bản và yên bình thì nhiều năm
trở lại đây, người dân Đức phải đối mặt với nhiều bất ổn đang xảy ra trên toàn Âu châu. Mới đây, vụ khủng
bố vào khu chợ Giáng Sinh cuối năm 2016 ngay giữa trung tâm phồn hoa nổi tiếng của thủ đô Bá Linh đã
làm rúng động toàn thế giới nói chung và người dân đang sống tại Đức nói riêng, đăc biệt là đối với những
ai đang sinh sống tại Bá Linh, một thành phố được yêu mến bởi tính chất đa văn hoá và đầy sức sống này.
Cái gì đã khiến con người lại thù ghét con người đến thế? Cái gì đã khiến người ta mặc nhiên hủy hoại môi
trường, hủy hoại sự sống không thương tiếc như vậy? Phải chăng chính là do thiếu chánh kiến, phải chăng
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do chính họ đang bị điều khiển bởi tham, sân và si. Là người Phật Tử, ý thức được sự tương tức giữa các cá
thể với nhau, chắc chắn chúng ta phải tự đặt câu hỏi, chúng ta có thể đóng góp được gì để gìn giữ, bảo vệ
môi trường sống và sự sống cho nhau? Chúng ta sẽ làm gì để hướng dẫn con em trở thành những người sống
có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội, biết cảm nhận và trải lòng yêu thương cũng như cảm
thông đến mọi người mọi loài? Từ những mối ưu tư này, nội dung của khoá Giáo lý năm nay sẽ nhấn mạnh
vào chủ đề „ người Phật Tử chân chính“.
Trở thành „người Phật Tử chân chính“ để góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo là mục tiêu
giáo dục mà cũng là sứ mạng của tổ chức GĐPT. Để định nghĩa và hiểu thế nào là người Phật Tử chân
chính thì không khó nhưng làm thế nào thực tập và áp dụng được giáo pháp của Đức Phật vào trong đời
sống hàng ngày để chúng ta đích thật là một người Phật tử chân chính trong thái độ, trong hành xử thì quả
thật không đơn giản chút nào.
Ban tổ chức KGL năm nay hy vọng rằng trong bốn ngày tu học, dưới sự hướng dẫn và thương yêu của quý
chư Tôn Đức giảng sư, cũng như sự chăm sóc hết mực của ban ẩm thực, các học viên không những chỉ đào
sâu giáo Pháp của Đức Phật mà còn cùng nhau tu tập và áp dụng ngay những điều đã học trong từng giây
phút, trong từng mỗi động tác đi đứng nằm ngồi, trong cách ăn uống nói năng, trong mọi sinh hoạt cá nhân.
Trong ý nghĩa và hướng đi này, chúng tôi trân trọng kêu gọi và kính mời quý phụ huynh không những
khuyến khích con em mình tham dự mà hãy cùng về với con em quý vị để tham dự tu học chung. Nếu trong
một gia đình có nhiều thành viên biết tu tập, gia đình đó có hạnh phúc, trong một đất nước có nhiều gia đình
hạnh phúc, chắc chắn đất nước đó sẽ thanh bình an lạc.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát,
Ban tổ chức Khoá Tu Học kỳ 21,
TM. Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Đức.

Trưởng Ban

Nguyên Mãn - Nguyễn Đình Hưng

Thông tin về khoá tu học 2017
Chủ đề: Người Phật Tử chân chính
Nội dung và chương trình:
Với đặc điểm là khoá tu học cho nhiều lứa tuổi khác nhau có thể chia ra bốn nhóm chính là ngành Đồng,
ngành Thiếu, ngành Thanh, Huynh trưởng và Phụ huynh, nội dung của KGL sẽ được trình bày, sắp xếp và
hướng dẫn sao cho thích hợp với từng trình độ, lứa tuổi. Ngoài những lớp học Phật Pháp và các giờ tu tập
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cho các ngành, chương trình tu học còn bao gồm cả những hoạt động mang tính tươi mát và sinh động
xuyên qua các sinh hoạt thể thao, các trò chơi hoạt động thanh niên. Song song đó, từ nhiều năm qua, một
trong những chương trình rất hấp dẫn không thể thiếu trong khóa học là các màn trình diễn văn nghệ vào tối
chủ nhật. Từ những màn trình diễn mang lại rất nhiều bất ngờ cho người xem do ý tưởng lạ và đầy sáng tạo
trong việc đem đạo vào đời, Ban Tổ Chức nhận thấy đây cũng là một phương thức giáo dục rất hữu hiệu
nhằm thúc đẩy các em phát huy óc sáng tạo và óc nghệ thuật đặt biệt trong việc thể hiện Phật pháp qua
những lời ca, điệu múa hay những vở kịch. Một sinh hoạt không kém phần thú vị và ý nghĩa là buổi trà
đàm hay còn gọi là „họp vui quanh đèn“. Đây cũng là những giây phút thật lắng đọng để các học viên có
thể quây quần bên nhau trong ánh nến lung linh ấm áp cùng lắng nghe những tâm sự và chia sẻ kinh
nghiệm trong quá trình tu học của mình.
Đề tài và chương trình chi tiết sẽ được cập nhật trên trang Web của GĐPT Đức Quốc www.gdpt-ducquoc.de
Ban Điều hành KGL 2017: GĐPT Chánh Dũng - Nuernberg và Gia Đình Phật Tử Chánh Tín – München
Phần ẩm thực do anh Phương, chị Hà - phụ huynh trong GĐPT Chánh Dũng và anh Duy - GĐPT Minh Hải
đảm nhận, với sự yểm trợ của quý Ban Bảo Trợ Gia Đình Phật Tử và quý phụ huynh học viên.
Điạ điểm: chùa Viên Giác Hannover
Karlsruherstr. 6 Hannover Niedersachsen 30519
Thời gian: 14.04.-17.04.2017
Vân tập: Chiều thứ Năm 13.04.2017
Khai Giảng: Sáng thứ Sáu 14.04.2017
Bế Giảng: Trưa thứ Hai 17.04.2017
Lệ Phí: Oanh vũ 10€, Thanh & Thiếu & Phụ huynh 20€
Liên Lạc:
-Văn Phòng Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Đức Quốc:
BTV_GDPT-DucQuoc@gmx.de
- Thông tin trên trang nhà: www.gdpt-ducquoc.de
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