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Toàn thể lớp học chủ nhật Côte-Des-Neiges kính chúc tất cả quý bác học viên, các anh chị Hội Viên trong 
Hội Từ Bi Phụng Sự cùng gia quyến, trọn năm 2017 được: 
 
 

Thảnh thơi như hạc trắng 
Tươi tắn như mùa Xuân 
Ấm nồng như mùa Hạ 

Ung dung như mùa Thu 
Tĩnh lặng như mùa Đông 

 
 

 

      
 
 

Thay mặt cho hội TBPS vùng Montreal và các huấn luyện viên lớp Thứ Bảy tại Bệnh Viện Do Thái, xin 
chân thành chúc các bác và toàn thể gia đình những ngày lễ thật an lạc, một Năm Mới 2017 tràn đầy 
hạnh phúc, tình thương, an khang và  sức khỏe thật dồi dào. 
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Những lời chúc đầu năm các lớp vùng Montreal 
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Trước thềm năm mới, xin đại diện cho các huấn luyện viên và học viên lớp CK10 Longueuil-Brossard, 
thương chúc các bác, các anh chị học viên một năm 2017 tràn đầy sức khỏe để thành đạt ý nguyện đầu 
năm sau đây : 
 
 

Bản thân luôn vượt thoát 
Hài hoà với mọi người 

An nhiên trong cuộc sống 
Tự tại giữa đất trời 

 
 

      
 
 

Toàn thể lớp St Laurent kính chúc tất cả các Bác, các anh chị em và anh chį trong Hội Từ Bi Phụng Sự cùng 
toàn thể gia đình một năm mới:  

 
 

Tràn đầy sức khoẻ và năng lượng, 
Tâm an nhiên tĩnh lặng 
Khai mở tựa bầu trời 
Bao la như mặt đất 

 
 
 
 
 
 

Janvier 2017 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 

Thầy Hằng Trường WPG 2016_Mandala 
(video)  

Pháp Hội Di Đà đã được cử hành thật long 
trọng tại Long Beach vào 3 ngày 16, 17, 18 
tháng 12-2016 đặc biệt với sự tham dự của các 
vị lãnh đạo từ nhiều tôn giáo khác nhau trong 
ngày thiền trà và hàng trăm Chư Tôn Đức Tăng 
Ni cùng ngồi chung với hàng ngàn phật tử để 
cầu nguyện cho hòa bình thế giới.  

Mời các bác bấm vào đây để xem thêm những 
bài tường thuật: 

Hội Từ Bi Phụng Sự: Trang Nghiêm Pháp 
Hội Vô Lượng Quang Minh 

Hàng ngàn người tham dự Pháp Hội Di Đà 
2016 tại Long Beach  

 

 

 

Montreal có 10 người tham gia chương trình xuất gia vị tha bắt đầu từ ngày 5 tháng 12. Sau đây là  vài nét 
về chuyến đi của hai anh chị trong nhóm này: 

Năm nay Montréal đi xuất gia đươc 10 người nhưng 5 anh chị đã qua trước. Tùng thuộc nhóm thứ nhì, đi 
ngày Chủ Nhựt 4-12. Sáng hôm sau, tình cờ gặp các chị 'phe ta' bên Virginia nên cùng nhau trực chỉ 
Buckhorn Camp. Đường hẹp ngoằn nghèo và dốc cheo leo (Buckhorn ở độ cao 7000 feet). 

Tới nơi, mọi người được chia tổ theo các chủng tử tự (anh Pheo và Tùng thuộc tổ chử Đa). Phòng nhỏ gọn 
có 4 giường đôi ở được 8 người. 

Buckhorn có được 1 hội trường rộng. Nhà ăn ở Buckhorn nằm trên cao, nhân viên phục vụ tốt, nhưng họ đề 
nghị mình dùng tô dỉa của họ để dễ dàng rửa bằng máy (tiết kiệm nước).Thành ra cái bát của mình đuợc cất 
kỹ. Bồ tát kỳ này ít nhưng phục vụ quá hay. Đặc biệt là có cà phê … 

Lần nầy Thầy chú trọng vào Thiền Bảo Bát, chia tổ 2 người, tập cho thật thuần thục thành ra ai cũng thuộc. 
Năm nay Thầy tặng Bảo Bát và Tịnh Bình cho những ai chưa có. 

Những nhân vật nổi bật : - Harry đến từ Houston Texas có tài đánh phen la rất lạ và hay.  

         - Anh Pheo nhà mình đã qua trước phục vụ rất đắc lực. 

Mandala năm nay ráp và tháo ra dễ hơn nhiều, khăng choàng vai đẹp hơn… 

Tóm lại, năm nay đi nhiều ngày hơn, vui hơn, học đươc nhiều hơn, ăn ngon hơn, cảnh đep hơn.  

 ~ Anh Tùng 

Pháp Hội Di Đà 2016  
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https://www.youtube.com/watch?v=o3mEGF2YpM0&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/watch?v=o3mEGF2YpM0&feature=em-subs_digest
https://vietbao.com/a261861/hoi-tu-bi-phung-su-trang-nghiem-phap-hoi-vo-luong-quang-minh#.WFsYe1bA1op.facebook
https://vietbao.com/a261861/hoi-tu-bi-phung-su-trang-nghiem-phap-hoi-vo-luong-quang-minh#.WFsYe1bA1op.facebook
http://www.nguoi-viet.com/little-saigon/hang-ngan-nguoi-tham-du-phap-hoi-di-da-2016/
http://www.nguoi-viet.com/little-saigon/hang-ngan-nguoi-tham-du-phap-hoi-di-da-2016/
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Suốt thời gian XGVT, tôi rất an lạc, sung sướng. Mỗi sáng tập thể dục với Thầy để có nội lực, chiều lạy thiền 
và ngồi thiền để có định lực. Ngoài ra, còn được học pháp để sửa đổi tâm tánh, mình an lạc mà mọi người 
cũng " dễ thở " hơn. Khóa tu học trên núi, xung quanh được bao bọc bởi núi cao hùng vĩ, những cây cổ thụ, 
cây thông vươn tận trời, tôi thấy lòng mình mở rộng, thông thoáng hơn. 

Trong ba ngày pháp hội cuộc sống thay đổi, không còn bình lặng như trên núi nữa. Khom lưng, sắp gối, 
kinh, phẩm vật cúng, khăn quàng chuẩn bị đàn tràng...tiếp xúc với đại chúng, chú ý cách đi đứng để biểu 
hiện oai nghi của người xuất gia ... 

Ngày trà thiền, tuy phải ngồi yên như ngồi thiền, nhưng tôi được quan sát quan khách, cách dâng trà của 
các trà sư, học hỏi thêm, lại được uống trà ngon. 

Đến ngày trọng đại Mạn Đà La, tôi không còn khổ sở vì hôn trầm hoặc đau chân như mấy năm trước. Năm 
nay ngoài tiếng trống còn có tiếng chiêng của sư huynh Harry, lúc dồn dập như mưa to, sóng lớn, lúc mạnh 
mẻ như tiếng sét, thức tỉnh lòng người. Huynh giải thích, tiếng chiêng làm rung động các chất lỏng trong cơ 
thể.  

Xong buổi lễ, mọi người đều vui mừng vì đã đạt kỷ lục Guinness với tổng số 1393 người. Thầy nói đây 
không những là một kỷ lục mà là một trang lịch sử cho người Việt tại Mỹ đã được thành lập, cho nên đây 
không những là một niềm vui, một vinh hạnh mà còn là một niềm hãnh diện cho những người Việt tại hải 
ngoại luôn hướng về đạo phật, về đất nước, hướng về những sự tốt lành hầu khuyến khích các giới trẻ 
không ngừng tiến bước. 

Sau khi hoàn giới trở về, tôi thường nằm mơ thấy mình sống chung với tăng đoàn với những ngày an lạc, 
tỉnh lặng. 

Con cám ơn Thầy và tất cả sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội, và các Bồ tát hộ pháp đã cho con những ngày 
hạnh phúc. 

 ~ Chị Diệu Minh 

 

Janvier 2017 
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Ngoài ra, do đầy đủ nhân duyên nên Montreal còn có thêm 7 người đi dự Pháp Hội Di Đà.  
 
Đa số các anh chị tham dự Pháp Hội đều ghi tên làm thiện nguyện viên trong các ban: ân cần, ẩm thực và 
video. Không khí trong 3 ngày Pháp Hội thật là trang nghiêm, nhất là tối Chủ Nhật 18/12 nhập đàn tràng Mạn 
Đà La. Các Ushers được huấn luyên và thực hành rất kỹ để tiếp dẫn gần 1400 người tham dự vào đàn tràng 
và thâu lại các phẩm vật cúng dường. Các chị Uhers thật duyên dáng trong chiếc áo tràng đen, khăn quàng 
cổ bằng len màu cam và CSS pin màu xanh lá cây. 
 

 
 
Tinh thần phục vụ của các anh chị thiện nguyện viên rất cao , mọi người đều đem hết nhiệt huyết của mình 
để mang lại sự thành công của PHDĐ năm nay, nhất là Mạn Đà La 2016 được chính thức công nhận bởi 
Guinness Book World Record là Mạn Đà La lớn nhất bằng người thật. 
 
Ba ngày Pháp hội trôi qua thật nhanh với nhiều hình ảnh và kỷ niệm thật vui và khó quên trong lòng mọi 
người. Xin cám ơn Thầy và tất cả gia đình CSS khắp mọi nơi đã tạo cơ hội cho mọi người được tham dự và 
phục vụ. (Thắm) 
 

 
 

Tất cả ý kiến và đóng góp xin gửi về: thuyv@videotron.ca 
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