
 

https://thuvienhoasen.org/a37162/tuong-niem-thien-su-thich-nhat-hanh  

LỄ RƯỚC XÁ LỢI  

THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH 
 

THỪA THIÊN - HUẾ Sau lễ trà tỳ (hỏa táng), xá lợi thiền sư Thích 

Nhất Hạnh được đưa vào 6 hũ sành và các tăng ni làm lễ rước về 

chùa Từ Hiếu. 

Rạng sáng 30/1, hàng nghìn tăng ni, người dân đã đến Công viên 

vĩnh hằng vườn địa đàng Huế ở xã Thủy Bằng (TP Huế) để chờ 

đón xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh. 

Trong tiết trời se lạnh, nhiều tăng ni dựng lều ngủ lại tại khu vực 

Công viên vĩnh hằng để tham dự trọn vẹn lễ trà tỳ kéo dài gần 18 

tiếng. 
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Xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh được đưa ra khỏi lò hỏa táng.  
 

Lễ trà tỳ kết thúc lúc 2h ngày 30/1. Khi cánh cửa lò hỏa táng mở 

ra, các tăng ni cùng người dân ngồi thiền xung quanh hộ niệm. Xá 

lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh sau đó được các tăng ni đưa vào 6 

hũ sành để rước về về chùa Từ Hiếu. 



 
Xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh được đưa về chùa Từ Hiếu.  
 

Khoảng 6h30, xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh được an vị tại Tổ 

Đình Từ Hiếu - nơi ngài bắt đầu xuất gia, tu học cách đây 80 năm. 

Theo di nguyện của thiền sư, tro cốt sẽ để tại đây và các trung 

tâm khác của Làng Mai khắp nơi trên thế giới mà không cần xây 

bảo tháp đặt lọ tro. 

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, phường 

Thủy Xuân, TP Huế, lúc 0h ngày 22/1, ở tuổi 96. Lễ tâm tang tổ 

chức theo hình thức khóa tu im lặng; lễ trà tỳ diễn ra lúc 9h hôm 

qua (29/1) tại Công viên vĩnh hằng, Vườn địa đàng Huế. 

 

 



LỄ THỈNH XÁ LỢI  

THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH 

 

THỪA THIÊN - HUẾ Sau lễ trà tỳ, xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh 

được tăng ni thỉnh từ Công viên vĩnh hằng vườn địa đàng Huế về 

an vị ở chùa Từ Hiếu. 

 

 
Khoảng 2h sáng 30/1, lò hỏa táng thiền sư Thích Nhất Hạnh được 
mở sau gần 18 tiếng thực hiện nghi lễ trà tỳ (lễ hỏa táng) trong sự 
chứng kiến của nghìn tăng ni và người dân. Trước đó, 9h ngày 
29/1, lễ trà tỳ diễn ra tại Công viên vĩnh hằng vườn địa đàng ở 
phường Thủy Bằng, TP Huế. 
 



 
Xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh được đưa ra khỏi lò hỏa táng lúc 
hơn 2h sáng 30/1. Các tăng ni ngồi thiền xung quanh hộ niệm. 
 



 
Khoảng 4h sáng, xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh được các tăng ni 
thu vào 6 hũ sành. 
 



 
Tăng ni đảnh lễ xá lợi, ngồi thiền trong tĩnh lặng chờ đợi giây phút 
xá lợi được thỉnh vào các hũ sành. 
 



 
6h30, xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh bắt đầu thỉnh từ Công viên 
vĩnh hằng vườn địa đàng ở phường Thủy Bằng, TP Huế về chùa 
Từ Hiếu. Hàng trăm phật tử chấp tay đảnh lễ khi đoàn thỉnh xá lợi 
thiền sư Thích Nhất Hạnh đi ngang qua. 
 



 
Xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh được Hòa thượng Thích Chí 
Thắng, trụ trì chùa Phước Thành cùng tăng ni Làng Mai thỉnh. 
 



 
Đoàn xe rước xá lợi từ Công viên vĩnh hằng vườn địa đàng về 
chùa Từ Hiếu, quãng đường dài khoảng 8 km. Để đảm bảo ninh 
trật tự và thuận lợi cho đoàn rước, các ngã tư, ngã ba đều có cảnh 
sát giao thông đứng chốt. 
 



 
Khoảng 7h, đoàn thỉnh xá lợi về đến Tổ đình Từ Hiếu. 
 



 
Ni sư Chân Không được đệ tử dìu ra đón xá lợi ngài. Do sức khỏe 
không đảm bảo, ni sư không thể theo đoàn thỉnh xá lợi thiền sư 
Thích Nhất Hạnh từ lò hỏa táng về chùa Từ Hiếu. 
 



 
Nhiều phật tử trong tà áo lam truyền thông đã đến chùa Từ Hiếu 
chờ đón đảnh lễ xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh. 
 



 
Theo di nguyện của thiền sư, tro cốt sẽ được an vị tại Tổ đình Từ 
Hiếu và các trung tâm khác của Làng Mai khắp nơi trên thế giới 
mà không cần xây bảo tháp đặt lọ tro. Thiền sư Thích Nhất Hạnh 
viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, TP Huế, lúc 0h 
ngày 22/1, ở tuổi 96. 
 
(VnExpress | Ảnh: Võ Thạnh) 

 

 


