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THÔNG TƯ
AN CƯ KIẾT HẠ
& KHOÁ TU HỌC PHẬT PHÁP ÂU CHÂU KỲ 32 - 2021
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính gởi chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức
Tăng Ni
Kính gởi quý Thiện Hữu Tri Thức Nam Nữ Phật Tử
Kính thưa quý vị,
Ngày Tưởng Niệm Đại Lễ Phật Đản PL 2565 - 2021 trọng đại linh thiêng của Phật
Giáo, vẫn còn tiếp diễn đó đây trên trú xứ Âu Châu nói riêng và khắp năm châu nói chung.
Đây cũng là bắt đầu bước vào 3 tháng thời gian đặc biệt của hàng Trưởng Tử Như Lai.
Là 3 tháng thúc liễm thân tâm, 3 tháng huân bồi công đức, 3 tháng tăng trưởng giới
định, 3 tháng thời gian huệ pháp viên dung, là nhân duyên chuyển phàm thành Thánh.
Do vậy, sau ngày Rằm tháng tư âm lịch chư Tăng Ni hành tác pháp đối thú an cư kiết hạ
từ 16/4 âm lịch đến 16/7 âm lịch, gọi là 3 tháng an cư kiết hạ và chư Tăng Ni giới hạn đi
ra ngoài, ngoại trừ có những Phật sự quan trọng cần thiết, hoặc cha mẹ lâm bệnh nặng; hoặc
thân quyến qua đời, nhưng khi ra khỏi đại giới thi hành Phật sự với thời gian giới hạn trong
một tuần lễ, và khi xong việc phải trở về đạo tràng an cư, để việc công phu tu tập không bị
gián cách. Cho nên, 3 tháng mùa hạ (ngoại trừ những xứ phía nam châu Úc thì thuộc mùa
đông, cho nên Phật Giáo tại châu Úc gọi là Kiết Đông), là nhân duyên thù thắng cho hai
chúng đệ tử xuất gia Tỳ Kheo và Tỳ Kheo ni, được thăng tiến trên lộ trình giác ngộ giải thoát
với năng lực phát triển tam vô lậu học. Còn hai chúng Tại Gia Ưu bà tắc và Ưu bà di, thì tăng
trưởng phước đức hữu lậu trời người và gieo trồng chủng tử vô lậu trong mai hậu.
Bởi vì, 3 tháng chuyên tu Giới Định Huệ của chúng xuất gia, năng lực đức chúng như
hải, thì trong thời gian này hàng Phật Tử tại gia thực hành pháp cận sự thí xả thanh tịnh chân
chánh; để trên phụng cúng mười phương Tam Bảo, thứ cúng hiện tiền Tăng Ni đang vận dụng
thân tâm ba nghiệp thanh tịnh, đoạn tập (kiết sử phiền não), tu đạo (thực hành 37 phẩm trợ
đạo) và chứng diệt (niết bàn tịch diệt), khiến cho Bản Thể hàng Tăng Bảo Trụ Trì Thế
Gian càng thêm rạng rỡ sáng ngời kiên cố, làm ruộng phước tươi tốt phong nhiêu cho chúng
sanh gieo trồng những hạt giống phước đức hữu lậu trời người càng thêm thạnh mãn.
Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni, tuỳ duyên phương tiện, hãy nên Tác Pháp Đối Thú
An Cư Kiết Hạ, hoặc giả là Tâm Niệm An Cư tại tự viện. Ngỏ hầu, tăng trưởng đạo lực cho
sự nghiệp lý tưởng xuất gia và xứng danh là hàng Trưởng Tử Như Lai.
Kính thưa quý Thiện Hữu Nam Nữ Phật Tử, phát khởi chánh tín Tam Bảo kiên cố và
thực hành pháp môn Bố Thí Thanh Tịnh lên Tam Bảo và hiện tiền Tăng Ni nhị bộ tại các tự

viện địa phương quốc gia bổn xứ của mình đang an trú và rộng ra phát tâm cúng dường đến
những tự viện có Tăng Ni với số chúng đông kiết giới tràng an cư.
Có như vậy, thì Phật Pháp được hưng long cửu trụ tại thế gian, ba cõi đều nhờ, pháp giới
chúng sanh đồng viên chủng trí.
Tại đạo tràng Khánh Anh - Evry-Courcouronnes, Thượng Toạ Thích Quảng Đạo phát
tâm tha thiết cầu thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni, đủ duyên xin được cung đón quý Ngài quang
lâm thọ hậu an cư với thời gian vốn có của quý Tăng Ni, trong khoảng thời gian 3 tháng bất cứ
lúc nào cũng được. Đạo Tràng Khánh Anh là Văn Phòng của Hội Đồng Điều Hành Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, do Cố Hoà Thượng Thích Minh Tâm
khai sáng, không ngoài tâm nguyện phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc Việt Nam trên xứ
Âu Châu. Ngài là một trong những Sứ Giả Như Lai có công đức lớn sáng chói, đem Phật
Pháp Việt Nam ra Hải Ngoại nói chung và Âu Châu nói riêng. Cho nên chúng ta quy về
Đạo Tràng Khánh Anh - Evry-Courcouronnes an cư cũng là cách tri ân báo ân công đức của
Cố Hoà Thượng và khiến cho tâm nguyện của Ngài được thành tựu như nguyện ước.
Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni Nhị Bộ
Kính thưa quý Thiện Hữu Tri Thức Nam Nữ Phật Tử
Đồng thời chiếu theo tinh thần đại hội thường niên của Hội Đồng Điều Hành và các
Tổng Vụ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, trên hệ thống ZOOM
online vào lúc 20g00 thứ tư, ngày 19/05/2021 (mùng 8 tháng 4 âm lịch). Hơn một năm Đại
Dịch Covid - 19 bao trùm địa cầu, trở thành chướng duyên trên mọi lãnh vực sinh hoạt từ xã
hội thế gian cho đến các Tôn Giáo. Vì vậy, Khoá Tu Phật Pháp Âu Châu Kỳ 31 - 2020 đã
không đủ thiện duyên tổ chức. Nhưng xét thấy, suốt một năm Tăng Ni Phật Tử cũng không vì
chướng duyên Đại Dịch mà xao lãng tinh thần tu học Phật Pháp. Chính vì thế, mặc dù, Đại
Dịch Covid - 19 vẫn còn diễn biến, nhưng vì tinh thần tu học hằng năm mùa Hè của Giáo Hội,
đã trở thành truyền thống trải dài xuyên suốt 32 năm tại Âu Châu. Và để duy trì truyền thống
cao đẹp nhiệm mầu vi diệu bằng pháp tu học và hội ngộ tương kiến của hàng tứ chúng con
Phật trên khắp Âu Châu, với tình đời ý đạo song toàn. Do đó, Hội Đồng Điều Hành quyết
định tổ chức Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu qua hệ thống kỹ thuật Zoom Online.
Thời gian tổ chức là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật nhằm ngày 9, 10 và 11 tháng bảy năm
2021 và thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật nhằm ngày 16, 17, 18 tháng bảy năm 2021.
Tổng Vụ Hoằng Pháp sẽ soạn thảo chương trình tu học chi tiết hơn và gởi đến với quý vị
sau khi Thông Tư này được gửi đi các nơi.
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ mùa An Cư Kiết Hạ năm nay thành tựu viên mãn.
Và cầu nguyện cho quý nam nữ thiện hữu Phật Tử cùng quý quyến đầy đủ thiện duyên đồng
phát bồ đề tâm, tham dự Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 32 - 2021 tại Đạo Tràng
qua hệ thống kỹ thuật ZOOM Online.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát ma ha tát.
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