
TU VIỆN TRÚC LÂM – TÂY THIÊN 
Chương Trình Khóa Tu Mùa Xuân – Spring Retreat Program 

2-5 tháng 4, 2021 
 
Kính thưa đại chúng, 
Một năm đã trôi qua, kể từ ngày đại dịch Covid-19 lan lây. Một năm đi qua với nhiều biến động khôn lường. 
Nhờ vào sự tu tập, chúng ta vẫn vững tâm phần nào để vượt qua những ngày gian khó. Nhìn lại, thầm cảm 
niệm ân đức Tam Bảo. Để tiếp tục vun bồi nguồn năng lượng bình an, kính mời đại chúng cùng tham dự 
khóa tu Mùa Xuân 2021 tại Tv. Tây Thiên. Hoặc trực tiếp hay qua “livestream” chúng ta cũng xin nguyện 
hết lòng tu tập. Hồi hướng phước lành đến thế giới và muôn loài. Xin gửi đại chúng chương trình tu học. 
Kính chúc đại chúng tu học an vui, thảnh thơi từng bước. 
 
Thứ Năm ngày 1  Thursday  
Chiều:  07:00  - Khởi hành lên Tv. Tây Thiên /Depart to Westlock Centre 

08:00  - Dọn dẹp chuẩn bị khóa tu/ Clean-up, prepare for retreat 
10:00  - Chỉ tịnh / Light-out 

 

Thứ Sáu ngày 2 Friday 
Sáng: 05:00   - Thức chúng – Thỉnh chuông/ Wake up – inviting the great bell 
 06:00  - Ngồi thiền tụng kinh / Sitting meditation, chanting  
 08:00  - Ăn sáng / Breakfast 
 09:00  - Khai mạc Khóa Tu – trì kinh Thập Thiện  /Opening Ceremony 
 11:30  - Quá đường, kinh hành/ Formal lunch 
Trưa: 01:00  - Chỉ tịnh / Break 
 02:30  - Pháp thoại / Dharma talk 
Chiều 04:00   - Sám hối – thí thực / Evening chanting 

05:30  - Dược thực / Dinner 
 07:30  - Pháp thoại/ Dharma talk 
Tối 09:30  - Ngồi thiền, thiền lạy / Meditation, touching the earth 
 10:30  - Chỉ tịnh/ Light-out 
 

Thứ Bảy ngày 3 Saturday 
Sáng: 05:00   - Thức chúng – Thỉnh chuông / Wake up – inviting great bell 
 06:00  - Ngồi thiền tụng kinh / Sitting meditation, chanting  
 08:00  - Ăn sáng / Breakfast 
 09:00  - Pháp thoại/ Dharma talk  
 11:30  - Quá đường, kinh hành/ Formal lunch 
Trưa: 01:00  - Chỉ tịnh / Break 
 02:30  - Pháp thoại / Dharma talk  
Chiều 04:00  - Lễ Cầu Nguyện tại Niệm Ân Đường/ Blessing at Memorial Hall 

05:30  - Dược thực / Dinner 
 07:30  - Pháp thoại / Dharma talk  
Tối 09:00  - Ngồi thiền, thiền lạy / Meditation, touching the earth 
 10:30  - Chỉ tịnh/ Light-out 
 

 
Trang 1… 



…Trang 2 
 
Chủ Nhật ngày 4 Sunday 
 

Sáng: 05:00  - Thức chúng – thỉnh chuông / Wake up – inviting the great bell 
 06:00  - Ngồi thiền, tụng kinh / Sitting meditation, chanting 
 08:00  - Khởi hành về Trúc Lâm / Back to Truc Lam 
 10:30  - Lễ hằng tuần / Sunday service 

12:30  - Thọ trai / Lunch 
Chiều  02:00  - Trở về Tây Thiên / Back to Westlock 

05:30  - Dược thực / Dinner 
Tối 07:30  - Phật Pháp vấn đáp/ Question & Answer 
 10:30  - Chỉ tịnh / Light-out 
 

Thứ Hai ngày 5 Monday    
 

Sáng: 05:00  - Thức chúng – thỉnh chuông / Wake up – inviting the great bell 
 06:00  - Ngồi thiền, trì Đại Bi Thập Chú /Sitting meditation 
 08:00  - Ăn sáng / Breakfast 
 09:00  - Pháp đàm / Dharma sharing,  
 11:30  - Cơm trưa thân mật / Friendly lunch 
Trưa 01:00  - Lễ Bế Mạc khóa tu 

-Tổng vệ sinh và ra về / Clean up - leaving  
 
 

Xin đem lời Kinh hay 
Dâng tặng thế gian này 

Chuyển hóa niềm đau khổ 
Thành an vui tháng ngày. 

 
****** 

Nguyện đi như một dòng sông 
Hợp tâm hợp lực mênh mông nhịp nhàng 

Không làm giọt nhỏ lang thang 
Mà làm biển cả chứa chan độ người. 

 
****** 

Xin kết một tràng hoa 
Biểu tượng của thuận hòa 
Kết muôn tình thương đẹp 
Trong giáo pháp Phật-đà. 

 


