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Tu và Học 
 

(Viết về tinh thần của Khóa Tu Học Phật Pháp 

Âu Châu) 
 

 Thích Như Điển 
 
Năm nay (2006) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 

Nhất Chi Bộ Đức Quốc và Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại 
Cộng Hòa Liên Bang Đức đăng cai tổ chức kỳ thứ 18 Khóa 
Tu Học Phật Pháp Âu Châu, từ ngày 27 tháng 7 năm 2006 
đến ngày 5 tháng 8 năm 2006 tại địa điểm: 

Schulzentrum Tostedt 

Schützenstrasse. Tostedt 

Đây là lần thứ 3 Giáo Hội tại Đức đã đứng ra tổ chức. 
Lần đầu tiên tổ chức khóa thứ 2 tại Berkhof từ ngày 14 
tháng 7 đến ngày 24 tháng 7 năm 1990. Lần thứ 2 tổ chức 
kỳ thứ 9 tại Pfaffenhofen miền Nam nước Đức từ ngày 31 
tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 1997. Lần đầu quy tụ 
khoảng 200 người tại nhà hàng Tử Cấm Thành (Verbotene 
Stadt) ở Berkhof của Phật tử Lý Chấn Lợi để tu học. Lần thứ 
2 do Chi Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại München đứng ra 
tổ chức, chịu trách nhiệm thuê mướn phòng ốc cũng như lo 
vấn đề kỹ thuật. Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức đảm 
nhận việc văn phòng. Thuở ấy độ 600 người tham dự. Năm 
nay 2006 dự định có từ 800 đến 1.000 người tham dự. 

Lui về quá khứ trước đây 18 năm hay xa hơn nữa phải 
cộng thêm 5 khóa giáo lý được tổ chức tại chùa Khánh Anh 
do Hòa Thượng Chủ Tịch đứng ra tổ chức, hướng dẫn. Khởi 
đầu là những bước đi chập chững từ những khóa tu Bát 
Quan Trai, những khóa huân tu Tịnh Độ. Thời gian đầu là 
những ngày cuối tuần; nhưng sau đó tiến dần lên 5 ngày rồi 

10 ngày và nếu kể chung lại 5 khóa trên, đã tổ chức tại 
chùa Khánh Anh, Pháp quốc, thì phải nói năm nay Giáo Hội 
Âu Châu đã tiến đến khóa thứ 23 rồi. 

Trong 18 lần tổ chức quy mô ấy, lần lượt các nước đứng 
ra tổ chức có nơi đã lên đến 3 lần như Pháp, Thụy Sĩ, Hòa 
Lan, Đan Mạch, Đức và những nước khác mới tổ chức 1 đến 
2 lần như: Bỉ, Ý, Na Uy, Thụy Điển, Anh quốc. Mỗi lần như 
thế quy tụ từ 500 người cho đến 1.000 người gồm Phật Tử 
từ 13 nước Âu Châu và đôi khi còn có thêm Phật Tử đến từ 
Úc, Canada hay Mỹ Châu nữa. Trong số học viên tham dự 
gồm nhiều thành phần khác nhau về tuổi tác cũng như trình 
độ học vấn. Tuổi nhỏ nhất là các em Oanh Vũ thuộc các Gia 
Đình Phật Tử; hoặc con cái của những học viên mang theo 
cùng. Tuổi lớn nhất đôi khi có những cụ già hơn 80 tuổi vẫn 
còn theo học các khóa chuyên khoa của quý Thầy giảng 

dạy. 
Năm 2005 vừa qua Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 

thứ 17 do Giáo Hội tại Pháp đứng ra tổ chức tại Amiens, có 
khoảng hơn 500 người tham dự. Tuy không đông như bên Ý 
tổ chức vào năm 2004, có đến 1.000 người tham dự; nhưng 
ở Amiens sự phân chia lớp đã đi vào nề nếp gồm những lớp 
như sau: 

1) Lớp học cho quý vị Tăng Ni. Lớp nầy chia ra làm 2 
lớp, gồm lớp Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni học riêng và lớp Sa 
Di, Sa Di Ni, Thức Xoa và tập sự học riêng. 

2) Lớp 2 là lớp chuyên khoa, dành cho quý vị đã theo 
học lâu năm và mỗi lần quý Thầy sẽ giảng dạy những 
cốt lõi kinh điển Đại Thừa quan trọng nhất trong nhiều 
bộ kinh khác nhau. 

3) Lớp 1 được gọi là lớp bắt đầu. Lớp nầy chia ra làm 
2 lớp chính. Đó là lớp người lớn tuổi, biết rành tiếng Việt 
và lớp Thanh Thiếu Niên. Lớp Thanh Thiếu Niên năm rồi 
chia ra làm 3 lớp gồm những em thuộc nhóm nói tiếng 
Pháp, những em thuộc nhóm nói tiếng Đức và những 
em thuộc nhóm nói tiếng Anh. Năm nay (2006) có lẽ 
thêm một nhóm nữa. Đó là nhóm Bắc Âu nói tiếng Na 
Uy, Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan. 

4) Lớp Oanh Vũ là lớp căn bản của Giáo Hội. Vì nếu 
tre già mà măng không mọc thì làm sao tiếp nối được 
con đường mà Giáo Hội đã dựng xây từ trước đến nay. 
Cho nên Hòa Thượng Chủ Tịch thường gọi đây là lớp 
"Đại Học Oanh Vũ". "Đại Học" nầy được các anh chị em 
Huynh Trưởng GĐPT VN tại Âu Châu chăm sóc rất kỹ 
lưỡng. 

5) Ngoài ra trong các khóa tu học như thế GĐPT VN 
tại Âu Châu đều có cắm trại để sinh hoạt ngoài trời, 
đồng thời cộng tác, chia xẻ công tác của Giáo Hội. Vì 
vậy GĐPT VN tại Âu Châu vẫn được chư Tôn Đức khen 
ngợi và là một bộ phận sinh hoạt thanh thiếu niên không 
thể thiếu trong căn nhà của Giáo Hội. Do hoàn cảnh và 
sự sinh hoạt hài hòa nầy mà Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Âu Châu tuy sinh sau đẻ muộn và nhỏ 
hơn các Giáo Hội khác trên thế giới; nhưng bước đi 
những bước rất vững chắc. 
 
Mỗi năm Giáo Hội Âu Châu chỉ có 10 ngày sinh hoạt tu 

học chung như thế và dĩ nhiên ngoài ra còn có những khóa 
tu ngắn hay dài hạn tại mỗi địa phương do mỗi quốc gia 
đứng ra tổ chức nữa; nên không khí tu học tại đây rất đa 
dạng và khởi sắc. Lồng vào trong 10 ngày ấy có họp Giáo 
Hội, họp GĐPT, họp Liên Chúng Bồ Tát. Đặc biệt là một 
ngày niệm Phật suốt 8 tiếng đồng hồ không ngớt tiếng Nam 

Mô A Di Đà Phật. Từ đây đã khơi dậy được những niềm tin 
chánh tín vào ngôi Tam Bảo; nên đã có nhiều người tại Âu 
Châu xuất gia. Đặc biệt là tại Đức và Na Uy. Các em sinh ra 
và lớn lên tại các xã hội Âu Mỹ nầy; nhưng khi các em tự ý 
thức được "niềm tin là chất liệu dưỡng sinh của cuộc sống" 
thì các em đã xin cha mẹ cho xuất gia học đạo. Có em đang 
ở lứa tuổi 9, 10, 11, 12 v.v... Có em sau khi thi Tú Tài xong 
thì đi xuất gia và sau đó vào học các Đại Học sở tại, ngành 
Tôn Giáo, Triết Học hay Ngôn Ngữ, Giáo Dục v.v... Cũng 
không thiếu những người lớn tuổi phát tâm xuất gia và 
những Bồ Tát tại gia ăn chay trường, lạy kinh mỗi chữ mỗi 
lạy. Đây là cây công đức mà Giáo Hội đã trồng tại Âu Châu 
suốt gần 30 năm qua và giờ đây Giáo Hội đang gặt hái 
những kết quả đã đầu tư qua một chặng đường dài với 
không biết bao nhiêu là thâm ân giáo dưỡng ấy. 

Tôi có cơ hội đi nhiều nơi và tham dự nhiều khóa tu 

khác nhau ở các châu khác; nhưng phải thành thật mà nói 
rằng không có nơi nào quy tụ số người học Phật và tu Phật 
được nhiều như Âu Châu. Giáo Hội tại đây vẫn còn yếu, so 
với châu Mỹ và châu Úc; nhưng ở đây nhờ quý Thầy, quý 
Cô tương nhượng giúp đỡ nhau cho công việc của Giáo Hội, 
đồng thời quý Phật Tử, Gia Đình Phật Tử cũng rất gắn bó 
sắt son một lòng với Giáo Hội và cả hai; Đời Đạo cùng một 
lòng chuyển bánh xe pháp; nên xe đã chạy và mọi người 
đang hướng đến con đường trước mặt là giải thoát những 
khổ đau phiền lụy trong cuộc đời và mang từ bi, trí tuệ đến 
cho mọi người để chuyển hóa những khổ đau ấy trở thành 
những hạnh phúc an lạc miên viễn trong cuộc sống nầy. 

Đặc biệt năm nay (2006), qua sự vận động của Phật tử 
Thị Thiện Phạm Công Hoàng ở Tostedt, là đệ tử tại gia thứ 
5 của tôi, quy y từ những đầu thập niên 80, là một sinh viên 
du học tại Đức từ năm 1968, hiện là Chủ Tịch Tổ Chức Sinh 
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Hoạt của Người Việt tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, đã có 
những ngoại giao thật rộng; nên đã mời được ông Christian 
Wulff, Thủ Tướng Tiểu Bang Niedersachsen làm 
Shirmherschaft (đỡ đầu) cho lần tổ chức nầy. Ngoài ra 
chính quyền địa phương cũng đã tạo mọi dễ dàng trong vấn 
đề cho mượn và thuê mướn phòng ốc để tổ chức khóa tu 
học từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2006 nầy. 

Địa điểm tổ chức là một quần thể trường học nằm gần 
bên cạnh một cánh rừng thật thơ mộng và bên cạnh Câu 
Lạc Bộ săn bắn của dân làng. Nơi đây có tất cả 10 tòa nhà; 
nhưng sơ khởi chúng ta chỉ xử dụng 5 tòa nhà là đủ. 

Tòa nhà đầu tiên dùng để làm nơi ăn quá đường, ăn 
sáng cũng như tối và làm văn nghệ lúc bế giảng. Trong tòa 
nhà nầy có 1 phòng rộng, có thể chứa từ 800 đến 1.000 
người, có đầy đủ bàn ghế và sân khấu để làm văn nghệ. Có 
một nhà bếp tương đối đủ rộng để nấu ăn và cung cấp thức 
ăn cho 1.000 người. 

Bước qua một cái sân cỏ rộng, nơi GĐPT cắm trại là đến 

khu chơi thể thao. Khu nầy là một nhà kiếng lớn, gồm có 3 
sân đá bóng tròn. Nơi đây trang trí để làm chánh điện. Tại 
chánh điện nầy có thể dung chứa chừng 1.500 người. Lễ 
khai mạc và lễ bế mạc dự định có mời Thủ Tướng và các 
quan chức của chính phủ cũng như đại diện các Tôn Giáo 
khác sẽ được cử hành tại đây. Ngoài ra đây cũng là nơi 
dùng để ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh và các khóa lễ 
khác. 

Tòa nhà thứ ba gồm một nhà Thể Thao 2 tầng. Tầng 
trên có thể chứa 500 người và tầng dưới chứa độ 200 
người. Cả 2 nơi nầy sẽ dùng làm lớp học cho Lớp 1 và Lớp 
2. 

Tòa nhà thứ tư và tòa nhà thứ năm là các phòng học. 
Gồm tất cả 36 phòng. Mỗi phòng có thể ngủ và học từ 30 
đến 50 người.  

Ngoài ra nhà vệ sinh và nhà tắm công cộng không dưới 
60 cái. Bên ngoài lại có mấy sân dùng để đánh bóng chuyền 
và bóng tròn. Nếu nói diện tích chung dùng để xử dụng, 
chắc cũng từ 50 đến 70.000m² để dung chứa cho số lượng 
của 1.000 người tham dự trong 10 ngày ấy. 

Về khâu tổ chức, Giáo Hội tại Đức sẽ yêu cầu quý Chùa 
và các Chi Hội đứng ra đảm trách một hay hai ngày trong 
Ban Trai Soạn và GĐPT VN tại Đức lo đảm nhiệm việc văn 
phòng. Tại địa phương Tostedt lo vấn đề đưa đón. Đặc biệt 
các Chi Hội Phật Tử Việt Nam tại miền Bắc Đức như 
Hannover, Hamburg, Berlin, Bremen, Aurich, Wilhelmshaven 
sẽ trực tiếp đảm nhiệm những phần nặng nhọc cho khóa 
học, so với các Chi Hội ở xa nơi tổ chức. Nói tổng quát thì 
Chi Bộ và Hội Phật Tử lo; nhưng nói chi tiết thì mỗi cá nhân, 
mỗi học viên là những thành phần nồng cốt trong mọi khâu 
tổ chức. Có như thế khóa tu học mới thành tựu viên mãn. 

Từ địa điểm tổ chức đến phi trường Hamburg cách xa 

40 km; cách phi trường Bremen 60 km và cách phi trường 
Hannover 140 km. Quý vị Phật Tử ở xa hoặc gần cũng có 
thể dùng mọi phương tiện như xe hơi, tàu hỏa, máy bay để 
đến địa chỉ trên. Trong thời gian nầy; nếu quý Phật Tử ở xa 
muốn liên lạc về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 18 
thì xin qua địa chỉ và số điện thoại chùa Viên Giác hoặc các 
chùa nơi quý vị cư ngụ. Đặc biệt tại địa phương tổ chức thì 
xin liên lạc qua địa chỉ: ĐH Thị Thiện Phạm Công Hoàng 

Morlaas Ost 8. 21255 Tostedt - GERMANY 
Tel. 04182 - 95 98 19  
E-Mail: hoang.Pham-Cong@airbus.com  
hoặc:    oavdhpc@aol.com 
 
Về học phí, Giáo Hội Âu Châu sẽ tính theo giống như giá 

năm trước tại Amiens (xin xem chi tiết thông báo trong số 
nầy về khóa tu học) và Giáo Hội địa phương cũng kêu gọi 

quý Phật Tử ở xa không đi tham dự được cũng nên hỗ trợ 
phần mình đóng góp cho một bao gạo. Mỗi bao giá 20€ và 
xin gởi tịnh tài về chùa Viên Giác để san sẻ những công việc 
to lớn nầy với Ban Tổ Chức. Ngoài ra quý vị cũng có thể vào 
các trang Website sau đây để biết thêm chi tiết về việc tổ 
chức: 

1) www.ghpgvntn-auchau.org 
2) E-mail: khanhanh@free.fr. 
3) www: viengiac.net 
 
Năm nay đa phần học viên phải ăn chay nằm đất, Ban 

Tổ Chức chỉ có thể cung cấp nệm hơi, miếng trải đất hoặc 
giường bố; còn túi ngủ hay mền, xin quý vị phải tự mang 
theo. Vì đa phần ngủ tập thể. Trong trường hợp những vị 
lớn tuổi muốn ở khách sạn gần trường thì cho biết riêng, để 
Ban Tổ Chức lo đặt khách sạn cho quý vị và phần phụ chi 
nầy xin các học viên tự lo liệu. 

Riêng quý chư Tôn Đức trong Ban Giáo Thọ, Giảng Sư 

thì sẽ được Ban Tổ Chức mời tạm trú tại các nhà Phật Tử ở 
gần đó; hoặc tại khách sạn. Tuy nhiên những Thầy, Cô trẻ 
trong Giáo Hội cũng như những vị Giám Thị cố gắng ở tại 
nơi tổ chức để chia xẻ cũng như chăm sóc các học viên. 

Đây là một cơ hội rất quý hiếm cho mọi lứa tuổi. Quý vị 
nên về đây tu học để có thêm bạn bè thân hữu mới. Ngoài 
ra chúng ta sẽ trao đổi với các Tổ Chức, Hội Đoàn khác của 
Giáo Hội để học hỏi với nhau. Ban Tổ Chức cũng mong rằng 
các Giáo Hội, các Chùa tại các nước ở Âu Châu cũng có thể 
giới thiệu tổ chức của mình qua một quầy hàng thông tin tại 
địa điểm lớp học. Có như thế những học viên tham dự dễ 
dàng trao đổi hơn. Ban Biên Tập Báo Viên Giác cũng như 
Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức sẽ có những quầy thông tin 
giới thiệu tổ chức của mình trong khóa tu học nầy. 

Có nhiều vị ở xa không hiểu tại sao GHPGVNTN Âu Châu 
lại hoạt động nhịp nhàng như vậy thì xin về đây tham dự 
khóa tu học kỳ thứ 18 nầy sẽ hiểu rõ thêm. Đồng thời quý 
vị cũng có thể tham dự khóa họp Đại Hội Khoáng Đại lần 
nầy để bầu lại thành phần Ban Điều Hành của Giáo Hội ở 2 
cơ cấu gồm Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và Hội Đồng 
Điều Hành. Đây là cơ hội để chúng ta chia xẻ những kinh 
nghiệm tu học tại các địa phương, đồng thời chúng ta sẽ kề 
vai gánh vác, đóng góp với Giáo Hội trong những công việc 
Phật sự từ trung ương đến địa phương, từ việc nhỏ cho đến 
việc lớn. 

Đặc biệt trong khóa tu học lần nầy các anh em Tăng Ni 
trẻ cũng sẽ có một hay hai lần họp mặt để nói lên những 
ước vọng của mình trong vấn đề phát triển Phật Giáo Việt 
Nam tại Âu Châu, đồng thời đứng ra gánh vác những trách 
nhiệm cụ thể để chia xẻ với Giáo Hội và với những vị 
Trưởng Lão đã lãnh đạo Giáo Hội suốt hơn mấy chục năm 
qua. Có như thế tương lai của Giáo Hội mới được tươi sáng. 

Riêng tôi chỉ nguyện cầu với cái nhân tốt như thế thì 
Giáo Hội chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều quả tốt. Vì trong 
ấy những hạt giống chắc rất nhiều và hạt giống lép ít hơn. 
Đó là lời cầu nguyện và cũng là ý hướng của chúng ta nên 
đạt được, để cho bây giờ và mai hậu, con cháu của chúng 
ta sẽ được nhờ. 
 

Mong rằng Hòa Thượng Chủ Tịch vẫn mãi là bóng cây 
đại thọ để che mát và lèo lái con thuyền của Giáo Hội. Đồng 
thời cầu nguyện cho quý Thầy, Cô trẻ trong Chi Bộ Đức 
Quốc của nhiệm kỳ 2003-2007 và của Hội Phật Tử nhiệm kỳ 
2004-2008 thành tựu được mọi dự kiến như các bậc trưởng 
thượng đã tin tưởng và đặt niềm hy vọng nơi quý anh em 
Tăng Ni và quý vị Phật Tử. 

 
Viết xong vào một sáng mùa Xuân năm 2006 

tại thư phòng chùa Viên Giác 


