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BẢN TIN TÂY THIÊN số 1 

(tháng 3 năm 2017) 
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 
Kính bạch chư tôn đức Tăng Già, 
Kính thưa quý thiện tín Phật tử gần xa, 
 
Kính bạch quý Ngài, 
Kính thưa quý Phật tử, 
Chỉ còn 4 tháng nữa chúng ta sẽ tương hội trong khóa tu An Cư Kiết Hạ và Xuất 
Gia Gieo Duyên lần thứ 15 tại tu viện Tây Thiên, từ ngày 1 đến 10 tháng 8, 2017. 
Qua ‘Bản Tin Tây Thiên kỳ 1’ này chúng con / chúng tôi xin kính trình quý Ngài 
và quý vị Phật tử một vài thông tin trong việc xây dựng Tu viện Tây Thiên trước 
khóa tu mùa hè năm nay như sau: 
 

- Pháp Xá Liên Hoa và Cư Xá đã chính thức khởi công từ tháng 10 năm 2016. 
Pháp Xá cao 15 mét, mái nhà dáng hình hoa sen, nền lục giác rộng 22 X 28 
mét, mặt tiền hướng về đài Quán Âm và nối dài với 3 dãy cư xá. Đây là 
phòng đa dụng có thể để tổ chức pháp đàm và sinh hoạt chung. 
  

- Cư xá gồm 3 dãy phòng dùng để cư trú, được làm theo mẫu ‘modular home’. 
Mỗi dãy có 6 phòng. Mỗi phòng có 8 giường ngủ, phòng vệ sinh và nhà tắm. 
Tất cả đang được tiến hành tốt đẹp và sẽ lợp ngói vào giữa tháng tư này. 
Ngói màu đỏ làm bằng metal Decra Tile. 

 
- Đại hồng chung nặng 3 tấn, cao 2.75 mét cũng đang được thực hiện và sẽ 

vận chuyển về tu viện Tây Thiên vào mùa hè này. 
 

- Bảo tượng Phật A Di Đà bằng đồng cao 14.5 mét cũng đang tạo mẫu, và lên 
khuôn đúc tượng vào cuối năm nay 2017. 

 



- Bảo tượng Đức Thế Tôn được làm bằng fiberglass (sợi thủy tinh) cao 3.6 
mét cũng vừa xong và đã được đưa về Thiền Đường Trúc Mây tu viện Tây 
Thiên hôm Chủ nhật 12.3.2017 (ngày kỷ niệm đức Thế Tôn Nhập Niết Bàn). 
Tượng trong tư thế ngồi thiền, màu trắng.  

 
Chúng con xin thành tâm cung thỉnh chư tôn đức Tăng Già gia trì chú niệm và kính 
mong quý thiện tín Phật tử xa gần phát tâm ủng hộ cho công việc xây cất sớm được 
thành tựu, để kịp thời có thêm chỗ cư trú cho chư tôn đức và quý tu sinh về tham 
dự trong khóa tu mùa hè năm nay. Hình thức phát tâm xin ủng hộ mỗi tấm ngói 
$200 (hai trăm dollars) tên người thỉnh sẽ được ghi lên mặt lưng tấm ngói. Sáu cột 
và sáu kèo chính thức mỗi đơn vị $10,000 (mười nghìn dollar) có bảng đồng khắc 
tên trên cột và kèo để góp phần công đức kiến tạo ngôi Tam Bảo, hình ảnh sẽ gởi 
tới quý vị xem qua email. 
Mọi sự cúng dường cho việc tạo tượng, đúc chuông, xây dựng… có thể qua PayPal 
tại website của Tu viện: www.truclam.ca 
Hoặc gửi chi phiếu xin đề: <Truc Lam Monastery> và gửi về địa chỉ Tu viện Trúc 
Lâm: 
Authorized person: Toan Huynh (aka Thich Phap Hoa) 
11328 - 97 Street  
Edmonton, AB T5G 1X4. CANADA 
(780) 471-1093 
 
Ở Canada và các nước có thể chuyển thẳng vào account: 
Alberta Treasurer Branch Financial (ATB Financial) 
Edmonton City Centre 
D 127 10200 -102 Ave. 
Edmonton, AB T5J 4B7 
(780) 422-2897 
 

Edmonton Buddhist Research Institute  
Account #  0765 912 03762-24 
Swift no.: ATBRCA 6E XXX 
 

Ở Hoa Kỳ có thể chuyển thẳng vào account: 
 

Bank Of America 
1707 E. Capitol Express Way 
San Jose, CA 95121 – USA 
Account holder: Toan Huynh 
account # 325008207988. 
ABA# 121000358 
 



Sau đây chúng con / chúng tôi xin thông báo sơ khởi những ngày quan trọng cho 
khóa tu năm nay để chư tôn đức và quý Phật tử tiện việc sắp xếp. 

- Từ 22-26 tháng 7 - Khóa tu mùa hè cho các em thanh thiếu niên. 
- Từ 28-30 tháng 7 - Cung đón chư Tôn đức và quý Phật tử tu sinh. 
- Thứ hai 31 tháng 7  - Sám hối và họp chúng lúc 7:00 tối. 
- Thứ ba 01 tháng 8 - Kết giới an cư cho chúng xuất gia lúc 6:00 sáng và 

truyền giới xuất gia gieo duyên cho chúng cư sĩ lúc 9:00 sáng. 
- Thứ bảy 05 tháng 8 - Lễ vía Bồ Tát Quán Âm, thắp nến cầu nguyện 7:00 tối. 
- Chủ nhật 06 tháng 8 - Lễ an vị Phật và Đại Lễ Vu Lan lúc 11:00 sáng. 
- Thứ năm 10 tháng 8, gồm: 

- Lễ tự tứ của chúng xuất gia lúc 6:00 sáng. 
- Cấp chứng điệp khóa tu lúc 9:00 sáng 
- Xả giới xuất gia gieo duyên lúc 12:00 trưa 
- Lễ truyền <Tại Gia Bồ Tát Giới> lúc 2:30 chiều 
- Khóa tu hoàn mãn lúc 5:00 chiều. 

 
Chúng con / chúng tôi xin nhắc lại tên của phi trường là <Edmonton International 
Airport (YEG)>. Đồng thời chúng con / chúng tôi cũng xin quý Ngài và quý tu 
sinh hãy cố gắng chọn <giờ phút> đến phi trường Edmonton không quá 10:00 giờ 
tối để tránh trường hợp các chuyến bay bị đình trệ (delay) hay bị hủy (cancel) và 
đở phần vất vả cho Ban Vận Chuyển. Quý Ngài và quý vị có thể gửi ngày giờ và 
chuyến bay qua email info@truclam.ca , hoặc qua Messages Sư chú Tịnh Chơn số 
điện thoại (780) 471-1093, hay Thầy Đức Tạng số điện thoại (780) 278-0409. 
 
Chúng con xin thành kính tri ân chư tôn đức Tăng Già đã gia trì chú niệm cho công 
trình tạo dựng kể trên, đồng thời cũng xin chân thành cảm tạ công đức của quý 
thiện tín Phật tử xa gần đã đồng cảm với tâm nguyện của chúng tôi là hướng đến 
sự tu học và hoằng Pháp mà trợ duyên cho công việc kiến tạo này. Nguyện trên 
Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho tất cả luôn thân tâm thường an lạc, Phật sự đều 
được viên thành. 
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. 
 
Sen búp kính bạch, 
Tu viện Trúc Lâm 
Edmonton 15.3.2017 
	

	


