
Lễ mừng Khánh Thọ Thầy Thiền Chủ 

 

Lễ Khánh Thọ Thầy Thiền Chủ năm nay được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ bảy,16 

tháng 2 năm 2013, nhằm ngày mùng 7 Tết Quí Tị, dưới bầu trời xanh rực rỡ của ngày đầu 

xuân tại Thiền viện trung ương trong vùng núi đồi Perris, California. 

 

 

 



Tham dự buổi lễ gồm có tất cả quí Tăng Ni của Thiền Viện Tánh Không và các thiền sinh 

Tánh Không khắp nơi trên thế giới hội tụ về, cùng đông đảo quí vị quan khách. 

Mở đầu anh Tuệ Nguyên giới thiệu chương trình buổi lễ, kính xin Thầy Thiền Chủ khai pháo 

mừng xuân,và mời anh Tuệ Lạc, đạo tràng trưởng Nam Cali làm MC. 

 

 

Khai mạc buổi Lễ Chúc Thọ Thầy Thiền Chủ, Thầy Thích Tuệ Chân đại diện Tăng Đoàn 

Thiền Viện Tánh Không đọc lời chúc mừng đầu năm đến Thầy Thiền Chủ được thành tựu 

mọi ước mơ trong công cuộc hoằng pháp độ sanh và được trường thọ, thân khỏe mạnh là cột 

trụ vững chắc cho các Tăng Ni nương tựa trên bước đường tu tập về ngôi nhà tâm linh của 

mình. 

 

Tăng đoàn Thiền viện Tánh Không xin cúng dường Thầy Thiền Chủ 3 lễ. 

 



 

Sau đó toàn thể Tăng đoàn Thiền viện đã cùng chụp hình với Thầy Thiền Chủ 

 

Kế tiếp tuần tự các đạo tràng: Âu Châu, Canada, Washington DC, Texas, Bắc Cali, Nam Cali 

lên chúc thọ Thầy Thiền Chủ và chụp hình lưu niệm với Thầy. 

 

 

Các thiền sinh đến từ Thụy Sĩ và Pháp chụp hình với Thầy Thiền Chủ. 

 



 

Đại diện Hội Thiền Tánh Không Ontario, Canada chúc thọ Thầy Thiền Chủ : “ Kính chúc Sư 

Phụ Tân Xuân Quí Tị, sống lâu trăm tuổi, đầy đủ sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, đặng mà chăn 

trẻ, thế hệ mới mẻ, thiền viện quốc tế, thành hình đẹp đẽ, tiếp đón thiền sinh, đến từ vạn 

nẻo…” 

  

 

 

Các thiền sinh Toronto, Canada chụp hình lưu niệm với Thầy Thiền Chủ 



 

Thiền sinh thuộc  Đạo tràng Bắc Cali chụp hình lưu niệm với Thầy 

 

    Các thiền sinh Nam Cali chúc thọ Thầy Thiền Chủ…. 



 

Đạo tràng Nam Cali chụp hình với Thầy Thiền Chủ 

 

 

  Chị Kim Tuyến – Đạo tràng Nam Cali tặng quà lưu niệm cho Thầy Thiền Chủ 



Sau phần Chúc Thọ và chụp hình lưu niệm với Thầy Thiền Chủ của Tăng đoàn Tánh Không 

và các Đạo tràng, Ni Sư Triệt Như  tường trình về thành quả hoạt động của các Hội và Đạo 

Tràng trong năm 2012 vừa qua. 

 

Và Ni Sư  đọc dự thảo chương trình của năm 2013 trong kế hoạch ngũ niên của Thiền Viện 

trung ương hướng đến Thiền đi vào thế kỷ 21. 

Phần kế tiếp của buổi lễ là phần tường trình thành quả và chia sẻ kinh nghiệm nhập thất trong 

năm qua của Thầy Thiền Chủ, đồng thời Thầy cho một bài pháp thoại, Thiền của thế kỷ 21 

áp dụng khoa học thưc nghiệm. 

 



Thầy Thiền Chủ cũng đề cập đến những kế hoạch của Thiền viện trung ương cùng các Đạo 

tràng trong năm nay, một trong những kế hoạch là hướng mở rộng phong trào thiền định 

thẳng vào vùng Precuneus hướng dẫn cho những người khác, và  kế hoạch của Thầy là việc 

soạn thảo một bộ sách tự điển tóm tắt tiếng Pali đối chiếu lời Phật dạy qua Kinh với não bộ.  

Ngoài ra Thầy nhắn nhủ đến tất cả các thiền sinh phải thực tập đúng cách, không giãi đãi 

trong việc tu tập. 

Trước khi tạm ngưng chương trình buổi Lễ để nghỉ trưa,Thầy Thiền Chủ ,toàn thể quí Tăng 

Ni và các thiền sinh cùng quan khách chụp hình lưu niệm. 

 

Sau thọ trai và nghỉ trưa là chương trình văn nghệ do đạo tràng Bắc và Nam Cali phụ trách 

với đủ các tiết mục ca múa, cải lương ngâm thơ rất đặc sắc, vui nhộn trong tiếng pháo nổ tán 

thưởng dòn dã. Buổi Lễ mừng Khánh Thọ Thầy Thiền Chủ kết thúc lúc 4 giờ chiều trong 

không khí hân hoan rộn ràng an lạc của ngày đầu xuân đoàn tụ nơi Tổ Đình ấm áp. 

 

 


