
TU VIỆN TRÚC LÂM – TÂY THIÊN 
 
Kính thưa quý đạo hữu gần xa, 
 

Thế là 365 ngày của năm Nhâm Dần-2022 đã khép lại nhẹ nhàng sau gần ba năm biến động bởi đại dịch 
Covid-19. Bao khủng hoảng, lo sợ đã qua và chúng ta đang chuẩn bị đón mừng năm mới Quý Mão-2023 với 
nhiều niềm tin và hy vọng. Bởi vì “Trời con để có hôm nay, tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”. Hay là 
“Sau cơn mưa trời lại sáng”. Quả thật như vậy, chúng ta còn có được ngày hôm nay để sống, nhìn thấy 
nhau, lắng nghe nhau là một may mắn, một phép lạ. Mỗi ngày mới là một món quà, chúng ta cần trân quí và 
tận hưởng hạnh phúc “hôm nay” của mình. 
 

Giờ này người Việt khắp nơi trên thế giới đều đang quén dọn, lau chùi nhà cửa tươm tất để chuẩn bị cho 
mình một cái Tết cổ truyền ấm hình ảnh quê hương. 
Tu viện Trúc Lâm cũng không ngoại lệ, đại chúng mỗi người mỗi việc. Người lo chánh điện kẻ ở trai đường, 
ai cũng rạng rỡ nụ cười với không khí “Tết Nhất”. Tết là số một …nên cái gì cũng phải “nhất”.  
 

Hằng ngày chúng xuất gia vẫn giữ thời khóa thiền tập, tụng niệm và học kinh. Hằng tuần lớp Thiền và Pháp 
thoại tiếng Anh ngày Thứ Sáu và tiếng Việt Thứ Bảy. Mỗi tháng có một ngày quán niệm cho người nói tiếng 
Anh và tiếng Việt. 
 

Mỗi năm 4 khóa tu Xuân, Hạ, Thu, Đông cho người người lớn và người trẻ tại Tv. Tây Thiên vẫn duy trì yên 
ấm và hạnh phúc. Thấy đại chúng ham tu quý Thầy cô và quý vị thiện nguyện rất vui mặc dù có phần vất vả. 
Nhưng vì đó là hạnh nguyện của người tu “trên cầu giáo Pháp, dưới giúp muôn người”. Đặc biệt là tháng 9 
vừa qua lễ hoàn nguyện xây dựng Chùa Tây Trúc đã diễn ra tốt đẹp. Quý tôn đức và Phật tử gần xa rất hoan 
hỷ với Phật sự này. Bên cạnh đó Tăng Xá (nơi nghĩ ngơi của chúng xuất gia) cũng đã khởi công xây dựng 
vào đầu tháng 11, cầu nguyện công trình sớm được hoàn tất như nguyện. Gia Đình Phật Tử Thiện Tâm cũng 
trở lại sinh hoạt mỗi Chủ Nhật từ 1:00 đến 5:00 chiều, quý Phật tử địa phương có thể liên lạc để đưa các em 
về sinh hoạt. Quý bác nơi Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc cũng vượt qua cơn dịch bệnh và bình an sinh hoạt hằng  
ngày nhờ vào sự chăm sóc tận tình của các nhân viên phục vụ 
 

Ngoài công tác Phật sự tổ chức khóa tu, hoằng pháp ở xa hay cố vấn những gia đình hoặc cá nhân khi hữu sự. 
Hướng dẫn các lễ hằng thuận, hộ niệm tang lễ v.v. Tu viện còn tham gia các chương trình từ thiện tại Việt 
Nam và các nơi khác. Từ năm 2020 đến 2022 góp phần trong việc cứu trợ bão lụt, trợ giúp xe cứu thương, 
làm giếng nước ngọt ở Miền Tây VN, xây nhà tình thương, xây cầu, phát quà Tết các hộ nghèo, máy thở oxy 
tại VN và Ấn Độ cũng như làm giếng nước cho các làng quê và phát quà cho học sinh nghèo tại Ấn Độ. 
 

Xin gửi đến đại chúng đôi lời trình bạch Phật sự và vài hình ảnh kỷ niệm những sinh hoạt chính của Tu viện 
trong năm qua với tất cả lòng biết ơn sâu sắc đến với quý vị đạo hữu xa gần. Quý Phật tử tại Edmonton và 
Calgary đã thường xuyên tích cực góp sức xây dựng, tu sửa tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên cũng như hằng 
tuần về công quả tham dự thời khóa tu tập. Nếu không có sự góp sức tận tình của tất cả thì không thể nào mọi 
sinh hoạt được tốt đẹp như thế. Xin nhận nơi đây lời cảm tạ chân thành và mong được tiếp tục đón nhận tình 
thương này trong các Phật sự tương lai. 
 

Kính gửi đến đại chúng câu đối Tết và cánh thiệp chúc Xuân năm nay, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo chứng 
minh và gia hộ cho quý vị cùng gia đình năm mới thân tâm thường khỏe nhẹ, bình an, hạnh phúc, đầy đủ 
thuận duyên trong công việc hằng ngày. 
 

Câu đối Tết Quý Mão – 2023 được trang trí nơi chánh điện Trúc Lâm  
Chắp tay đón mừng Xuân mới cầu quốc thới dân an Đời chứa chan hạnh phúc. 
Trang nghiêm chào vui ngày Tết nguyện Phật Pháp trường minh Đạo thấm tình an lạc. 
 
cuối năm Nhâm Dần – 2022 
Tu viện Trúc Lâm, 
kính bạch 


