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Thông Báo 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

 Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni, 

 Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật Tử, 

 

 Đức Phật và chư Tổ đã từng khuyến thị rằng đời người ngắn ngủi, vô thường 

lão bệnh đến không hẹn người, sớm còn tối mất khó ai biết trước, đến khi lâm 

chung thì tài sản vật chất không còn là của mang theo. Duy chỉ có nghiệp lực đuổi 

theo chúng ta như bóng với hình. Do nghiệp lực làm chánh nhân dẫn dắt chúng ta 

thọ sanh trong thế giới muôn vàn bất an và khổ lụy này. Để giải thoát khổ đau, 

không có con đường nào khác hơn là tu học Phật Pháp.  

 Chính vì lẽ đó, chư tôn đức giáo phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 

Nhất Hoa Kỳ và Canada đã quyết định tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ 

hàng năm để tạo thắng duyên tu học cho đồng hương Phật Tử.  

 Năm nay, Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào 

các ngày từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 2 đến ngày 6 tháng 8 năm 2012, tại 

Khách Sạn Marriott, 2700 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 

95054; điện thoại: (408) 988-1500. Khách sạn này có đầy đủ phòng ốc và phương 

tiện sinh hoạt cần thiết để tham dự viên được an tâm và hoan hỷ tập trung vào việc 

tu học.  

 Quý Phật tử nào phát tâm muốn ghi danh tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp 

Bắc Mỹ Lần Thứ 2 xin lưu tâm một số điểm như sau: 

 1- Gửi Đơn Ghi Danh và Hồi Báo về cho Ban Tổ Chức bằng thư hay email 

tại địa chỉ như trên letterhead đã ghi, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 15 tháng 7 năm 

2012; 

 2- Để giúp Ban Tổ Chức có đủ tài chánh trang trải chi phí thuê khách sạn 

trong suốt 4 ngày tham dự Khóa Tu Học, mỗi Phật tử tham dự xin đóng $300 USD 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Canada 

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 2 
Tại Santa Clara, California 

Từ ngày 02 tháng 8 đến ngày 06 tháng 8, 2012 

Ban Tổ Chức 
 

4273 Solar Way, Fremont CA 94538  ● Email: tuhoc2usa@gmail.com 

 

mailto:tuhoc2usa@gmail.com


 2 

(ba trăm Mỹ Kim), nếu là vợ chồng thì xin đóng $500 USD (năm trăm Mỹ Kim), 

và mỗi con em đi theo xin đóng thêm $150 USD (một trăm năm mươi Mỹ Kim); 

 3- Ban Tổ Chức sẽ đài thọ việc ăn uống trong suốt thời gian Khóa Tu Học;  

 4- Khóa Tu Học cũng có lớp đặc biệt miễn phí dành cho chư Tăng, Ni. Vì 

vậy chư Tăng, Ni nào muốn tham dự Khóa Tu Học xin gửi Đơn Ghi Danh và Hồi 

Báo về Ban Tổ Chức từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 15 tháng 7 năm 2012;   

 5- Quý Phật tử ở xa đi bằng máy bay, xin mua vé máy bay về 1 trong 3 phi 

trường sau đây: Phi Trường San Jose, Phi Trường San Francisco, và Phi Trường 

Oakland để tiện việc đưa đón; 

 6- Để tiện việc đưa đón cho kịp thời gian sắp xếp phòng khách sạn và tham 

dự khóa họp đầu tiên thông qua Chương Trình và Nội Quy Khóa Tu Học, xin quý 

Phật tử mua vé đến 3 phi trường nói trên trước 3 giờ chiều ngày 2 tháng 8 năm 

2012; 

 7- Theo tinh thần Giới Luật Phật và Nội Quy của Khóa Tu Học, cũng như để 

mang lại sự an lạc cho mình và pháp hữu, xin quý Phật tử tham dự đừng mang theo 

nhiều nữ trang quý giá, chỉ mang theo những giấy tờ tùy thân, vật dụng và thuốc 

men cần thiết;  

 8- Thời tiết tại vùng San Jose, California, vào những ngày đầu tháng 8 vẫn 

còn trong mùa hè nắng nóng, quý Phật tử tham dự không cần phải đem theo áo 

chống lạnh. 

 Quý Phật tử đã có thiện duyên tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần 

thứ 1 năm 2011 vừa qua, chắc chắn cảm nhận được những lợi lạc vô giá cho con 

đường tu tập. Mong rằng năm nay quý Phật tử không những không bỏ qua cơ hội 

quý báu này cho bản thân mà còn giúp Ban Tổ Chức khuyến tấn những người thân 

và bằng hữu cùng tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 2.  

 Vì lợi lạc tâm linh cho con đường giải thoát và giác ngộ, mong quý Phật tử 

tinh tấn ghi danh tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 2. Cầu nguyện 

chư Phật thùy từ chứng minh và gia bị cho tất cả quý Phật tử bồ đề tâm kiên cố và 

thân tâm thường an lạc. 

Nay Thông Báo, 

Fremont, ngày 15 tháng 2 năm 2012, 

Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 2 

Trưởng Ban 

 

 Ấn Ký 

 

Tỳ Kheo Thích Đỗng Tuyên  

  


