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TÂM THƯ 

Kêu gọi yểm trợ cho Khóa Tu Học 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

 

Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni 

Kính thưa quý Đồng Hương Phật tử, 

 “Phật Pháp trường tồn do Tăng Già hoằng hóa, 

Thiền môn hưng thịnh bởi Đàn Việt phát tâm.” 

Từ thuở Đức Thích Ca bên vườn Lộc Uyển chuyển bánh xe pháp, Chánh Pháp Như Lai đã 

như một dòng nước thanh lương lan tỏa ra khắp năm châu bốn biển. Tiếp tục sứ mệnh hoằng 

dương Phật pháp, lợi lạc quần sanh, Chư Tôn Đức Tăng Ni Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 

Nhất Hoa Kỳ và Canada đã tổ chức các Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ, tạo điều kiện cho Tăng, 

Ni, Phật tử cùng nhau tấn tu đạo nghiệp. Cơ duyên thù thắng, Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Điều 

Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Canada đã chỉ dạy Chư Ni chúng con 

đảm nhiệm việc tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7. 

Sau khi tham vấn Chư Tôn Đức trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và 

Canada, chúng con đã ấn định thời gian diễn ra Khóa Tu Học là từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, 

20-23 tháng 7 năm 2017. Đây là thời gian mà các em thanh thiếu niên vẫn còn đang ở trong 

kỳ nghỉ hè, giúp cho các em có thể tham dự Khóa Tu Học cùng với gia đình và theo học các 

lớp Phật Pháp tiếng Anh do các vị Tăng Ni người Mỹ và người Việt giảng dạy. 

Chúng ta đã có sáu Khóa Tu Học trước đây, tất cả đều được tổ chức tại California, bởi nơi đây 

có rất nhiều thuận duyên, có rất đông Đồng hương Phật tử Việt Nam đang sống. Tuy nhiên, với 

chí nguyện hoằng dương Phật Pháp và mang một làn gió mới đến với Quý Đồng Hương Phật tử 

ở các tiểu bang miền Đông nước Mỹ, chúng con phát nguyện tổ chức Khóa Tu Học lần thứ 7 này 

tại Chicago, tiểu bang Illinois, địa chỉ: Holiday Inn Chicago North Shore - Skokie Banquet & 

Conference Center, 5300 W. Touhy Avenue, Skokie, IL 60077. 

Trên đất nước Hoa Kỳ này, việc tổ chức một Khóa Tu Học như vậy vốn dĩ đã muôn 

phần khó khăn, thì kỳ này lại càng khó khăn hơn bội phần. Bởi lẽ, đối với tiểu bang Illinois 

này, chúng con thực tình không có chút gì am hiểu. May nhờ Chư Tôn Đức Tăng Ni, đặc 

biệt là Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Hòa Thượng Thích Thái Siêu, Thượng Tọa Thích 

Minh Hạnh (là vị Tăng đang hoằng hóa tại địa phương) yểm trợ động viên rất nhiều, nên 

chúng con mới có đủ tâm lực để tổ chức việc này.  

Khóa Tu Học dự kiến có khoảng 100 Chư Tôn Đức Tăng Ni và 500 nam nữ Phật tử 

tham dự. Bởi vậy, chúng con phải ký hợp đồng trước với Khách Sạn để có thể đặt đủ phòng 



cho đại chúng. Tháng 7 là thời gian mà nhiều người đi du lịch, giá phòng khách sạn vì thế 

cũng cao hơn bình thường. Mỗi vị Phật tử tham gia Khóa Tu Học sẽ chỉ đóng $300 cho 4 

ngày đêm ở khách sạn, (nếu đi theo gia đình thì người thứ nhất $300, những người kế tiếp 

$200, trẻ em dưới 12 tuổi $150). Tuy nhiên, những khoản này là chưa đủ để Ban Tổ Chức 

chúng con có thể trang trải tất cả chi phí. Bởi lẽ, ngoài phí khách sạn ra, quý Phật Tử sẽ 

không đóng thêm bất kỳ khoản phí nào nữa. Toàn bộ các chi phí ẩm thực cho khóa tu sẽ 

được Ban Tổ Chức chúng con đài thọ. Bên cạnh đó, các chi phí khách sạn của Chư Tôn 

Đức Tăng Ni, chi phí đi lại của Ban Tổ Chức, thuê mướn âm thanh, hội trường, phòng học, 

trai đường, trang hoàng, … tất cả đều do Ban Tổ Chức chúng con trang trải. 

Dẫu biết gặp muôn trùng khó khăn như thế, nhưng chúng con vẫn vững tâm rằng chúng 

con có thể làm được. Chúng con luôn luôn tin rằng chúng con sẽ không làm Phật sự trong 

đơn độc. Những người con của dân tộc Lạc Hồng dù ở nơi đâu cũng sẽ chung cùng nhau 

tương thân tương hỗ, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi việc. Huống gì đây là một đại sự nhân 

duyên, là lập đạo tràng để Tăng Ni Phật tử cùng nhau tu học, để mở mang trí tuệ tri kiến 

Phật. Công đức và lợi ích của Khóa Tu Học này là không thể nghĩ bàn. Bởi vậy, Ban Tổ 

Chức chúng con tha thiết mong nhận được sự yểm trợ về tinh thần cũng như vật chất của 

Chư Tôn Đức Tăng Ni và của Quý Đồng Hương Phật Tử, Quý Mạnh Thường Quân. Mọi 

khoản ủng hộ đều được Ban Tổ Chức ghi nhận và trao tận tay Phiếu Công Đức cho quý vị, 

đồng thời sẽ công bố phương danh tại Khóa Tu Học. 

Mọi chi tiết xin liên lạc chúng con qua số (+1)317-545-1234 (Chùa An Lạc)  

hoặc (+1) 408-329-3199 (TKN. Nguyên Thiện), email: khoatubacmy@gmail.com 

Rất mong nhận được sự yểm trợ từ Chư Tôn Đức và tất cả quý vị. Khánh chúc Chư 

Tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ, Phật sự 

viên thành. Kính chúc Quý Đồng Hương Phật Tử, Quý Mạnh Thường Quân và gia đình 

thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. 

Trân trọng, 

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT 

 

 Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 03 năm 2017 

 TM. BAN TỔ CHỨC 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

  

 TKN. THÍCH NỮ NGUYÊN THIỆN 


