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Bản tin ngắn số 2 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, 

Năm 2015 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu của chúng ta đã tổ 
chức nhiều Đại Lễ tại chùa Khánh Anh, công việc khá bận rộn; nhưng KTHPPAC k ỳ thứ 
27 vẫn được diễn ra tốt đẹp tại Neuss, Đức Quốc với hơn 700 học viên tham dự. Năm nay 
2016 Giáo Hội giao phó cho chùa Phổ Hiền tại Strassbourg, Pháp Quốc tổ chức, theo như 
ý nguyện của Hòa Thượng cố Chủ Tịch lúc đương thời Ngài đã mong mỏi; nhưng trường 
ốc tìm nhiều nơi tốn nhiều thời gian mà vẫn không có kết quả như ý. Thế rồi vẫn chần chờ 
để xem giấy phép của chùa mới Khánh Anh ra sao; nhưng cũng lại lo âu hồi họp; nên HT 
Thích Tánh Thiệt và chúng tôi cũng như Qúy Thầy Cô tại Pháp quyết định là nên trở lại 
trường cũ Amiens ngày trước để lo tổ chức cho kỳ nầy. Dĩ nhiên là sự tốn kém không nhỏ; 
nhưng biết làm sao hơn bây giờ. 

Ngày 25 tháng 7 năm 2016 (thứ hai) là ngày tập trung đến địa điểm trường học ở 
Amiens. Ngày 26.7 khai giảng. Ngày 30.7.2016 (thứ bảy) là ngày họp định kỳ của Giáo 
Hội. Ngày 31.7.2016 (chủ nhật) là ngày lễ tưởng niệm chư vị Tổ Sư tiền bối; trong đó có 
phần tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm, cố Chủ Tịch Hội Đồng Điều 
Hành GHPGVNTNAC  và cũng là Người có công khai sinh ra những Khóa tu học Phật 
Pháp Âu Châu nầy. Vậy kính mời toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni trong Giáo Hội; nếu 
Qúy Ngài bận những phật sự tại địa phương, không tham dự từ ngày đầu đến ngày cuối 
của Khóa Tu Học thì kính xin Qúy Ngài vân tập về Amiens trong hai ngày nầy để tham 
gia thảo luận những công việc trọng đại của Giáo Hội trong thời gian tới. Tối ngày 
2.8.2016 (thứ ba) là đêm văn nghệ bế mạc Khóa Tu và sáng ngày 3.8.2016 (thứ tư) tất cả 
các phái đoàn rời Amiens để trở về lại trụ xứ của mình. 

Suốt trong thời gian 10 ngày nầy chư Tăng Ni trong Giáo Hội có lễ Ki ết Giới An 
Cư Ki ết Hạ và mỗi tối trong khi Qúy Học Viên lên lớp nghe giảng, thì chư Tăng Ni trì 
tụng bộ Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Bắt đầu từ khi còn Hòa Thượng cố Chủ 
Tịch, chúng ta đã thực hiện việc nầy rồi. Nay chúng ta cũng vẫn tiếp tục để trang nghiêm 
giới thể và đi sâu vào việc hành trì để tự lực của mỗi chúng ta ngày càng ý nghĩa hơn. 

Việc di chuyển, chắc tất cả mọi người đều biết là : nếu ai đi xe hơi hay xe Bus thì nên 
đi thẳng đến địa chỉ của trường học Providence, 146 Bd de Saint Quentin 80094 
Amiens Cedex 3 - France và nếu đi máy bay, sau khi đến Paris, xin Qúy Vị tự lấy vé xe 
lửa đi về trạm Amiens. Từ đó Ban Tổ Chức mới có xe đưa đón đến Khóa Tu Học; chứ Ban 
Tổ Chức không thể đón tại phi trường được. Vì lẽ từ phi trường đến địa điểm tu học phải 
cần hơn 2 giờ đồng hồ nữa. Mọi việc đưa đón xin Qúy Vị liên lạc với Ban Tổ Chức như 



sau : TT Thích Nguyên Lộc, tel : 00.33 652 447 448, TT Thích Quảng Đạo, tel : 00.33 
770 073 399, ĐĐ Thích Nhuận Hương, tel : 00.33 617 010 033, Ni Sư TN Diệu Trạm, 
tel : 00.33 609 090 119, ĐH Minh Đức, tel : 00.33 674 795 274, ĐH Minh Hi ển, tel : 
00.33 651 420595, ĐH Quảng Chánh, tel : 00.33 643 551 736, ĐH Minh Đăng, tel : 
00.33 620 534 933, ĐH Diệu Hải, tel : 00.33 661 483 709. 

Cho đến cuối tháng 6 nầy chúng tôi vẫn chưa nhận được những tin tức tổng số học 
viên ghi tên tham dự là bao nhiêu ? Nhưng con số sơ khởi được biết là chùa Phổ Hiền tại 
Strassbourg sẽ về một chiếc xe Bus. Chùa Viên Giác tại Hannover cũng sẽ đi một chiếc 
xe Bus, chùa Quảng Hương tại Aarhus - Đan Mạch sẽ về một chiếc xe Bus, và chùa 
Khánh Anh tại Evry  sẽ về một chiếc xe Bus. Ngoài ra các địa phương khác như : Phật tử 
Chùa Quảng Đức tại Toulouse - Pháp quốc trên 12 học viên, Phật tử ở Marseille - Pháp 
quốc ghi danh gần 20 học viên, Phật tử Chùa Từ Đàm tại Birmingham - Anh quốc đi 
theo Thượng Tọa Trụ Trì 5 học viên, Phật tử London - Anh quốc đi theo phái đoàn chị 
Đồng Vân 25 học viên… 

Một bao gạo 30 Euro ủng hộ cho Khóa Tu Học vẫn là một trợ duyên rất lớn cho việc 
bù đắp vào sự thâm hụt của tiền thuê trường cũng như những phụ chi khác. Đặc biệt năm 
nay số tiền thuê trường không rẽ là trên dưới 50.000 Euro. Mặc dầu năm rồi Giáo Hội còn 
dư lại một ít, nhờ chi tiêu trường ốc không tốn kém nhiều; nhưng sự hỗ trợ một bao gạo 
cho những vị không đi tham gia cũng sẽ giúp cho Khóa Tu Học quân bình được việc chi 
tiêu cho Khóa Tu mỗi năm. Công đức ấy thật không nhỏ. 

Về việc học phí cũng giống như mọi năm. Nghĩa là : nếu đi cá nhân học viên thì đóng 
tất cả tiền ăn ở trong 10 ngày là 150€, Gia Đình Phật Tử 120€, các em nhỏ (Oanh Vũ) từ 4 
đến 12 tuổi 50€. Nếu Gia Đình Phật Tử có sinh hoạt chung thì Giáo Hội sẽ có cách tính 
riêng cho những Đoàn Sinh của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu. 

Về chư vị Giảng Sư thì năm nay Giáo Hội đã cung thỉnh ba vị từ Hoa Kỳ đến giảng 
dạy. Đó là : Hòa Thượng Thích Thái Siêu, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu và Hòa 
Thượng Thích Thông Hải. Ngoài ra chư vị Giảng Sư của Giáo Hội vẫn đảm trách phần 
vụ của mình như xưa nay. 

Thành kính niệm ân tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni và tất cả Phật Tử trong cũng như 
ngoài Giáo Hội. Các Ngài và Qúy Vị đã vì sự lợi ích chung của loài người và chư Thiên 
mà lâu nay đã hỗ trợ cho Giáo Hội được thành tựu viên mãn ở mọi Phật sự, thì nay cũng 
xin Qúy Ngài và Qúy Vị tiếp tục những chuyến đăng trình đầy ý nghĩa như thế nầy. Công 
đức thật là vô lượng vô biên. 

Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu 

 

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt   Hòa Thượng Thích Như Điển 
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