
   
 

CHÚC MỪNG ĐẠI THỌ 89 tuổi 
TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH HUYỀN TÔN 

 

Kính cảm đức, bậc Lão Tăng Trưởng Thượng, 

Chúc Ngài thường an lạc mãi trăm năm, 

Mừng tôn vinh, Đạo nghiệp sáng trăng rằm, 

Đại đức trọng, gương giữa đời phàm trược. 

 

Thọ thế,  giữa thời đại nầy khó được, 



Trưởng dưỡng nguồn Đạo học, trắc nan hơn, 

Lão luyện tâm, chí cả,  bởi không sờn, 

Hoà chân phước truyền ban trong xã hội. 

 

Thượng tích luỹ công năng,  từ tâm nội, 

Thích luyện tầm khí lượng Phật uyên thâm, 

Huyền nhiệm cơ, Pháp giáo Phật truy tầm, 

Tôn trưởng Đạo, đà trưởng duyên phụng Đạo. 

 

Một là lẽ, Duy Nhân, mình tích tạo, 

Bậc hiền minh, từ thuở tuổi ấu niên, 

Xuất gia thời còn bé, tánh tự nhiên, 

Trần bất nhiễm, trường đời nào ô nhiễm. 
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Đại phước đức, tiền căn, cơ mầu nhiệm, 

Sĩ thực hành Chánh giáo Đức Như Lai, 

Đã vo tròn sự nghiệp: “Cứu nhân loài 

Hy hữu thật, một kiếp người thành đạt”. 

 

Hiến tất cả, từ tâm nguồn chân thật, 

Trọn tấm lòng, nghĩa cử “Đấng Trung Tôn” 

Đời nhân sinh, noi gương sáng trường tồn, 



Tu dưỡng tánh, để đạt thành chánh quả. 

 

Học Phật Pháp, như Ngài Huyền, cao cả, 

Phụng cho mình, tròn quả Đạo cho mình, 

Sự hành trì cuộc sống Đạo nghiêm minh, 

Phật hiển chứng, Đạo thành đời hiện tại. 

 

Pháp Giáo Phật, truyền thừa bao thời đại, 

Phổ hoá đời, mang lại sự hoà bình, 

Độ nhân loài, độ khắp cả chúng sinh, 

Chúng sự sống, cõi ta bà hồng trược. 
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Sanh hiện kiếp, Ngài Huyền Tôn đã được. 

Công tu hành, xứng đáng bậc tu hành, 

Năng lực đầy, huệ nghiệp trọn nên danh, 

Hoằng tứ chúng, khắp nhân sanh : “Khâm Thán.” 

 

Hoá duyên đã như nguyền, đời hữu hãn, 

Thật còn gì hơn nữa kiếp “Tăng Nhân” 

Vô vàn, giòng Thích Tử,  giữa cõi trần, 

Lượng cao cả, chí hy sinh độ chúng. 



 

Vô thượng phước, “Ngài Huyền Tôn” tích phước, 

Biên giới nào, phân định, xẻ chia nhau, 

Xứng thật là Bậc Trưởng Thượng dẫn đầu, 

Danh nêu sáng, gương Ngài trong Tứ chúng. 

 

Trưởng Đại chúng, thời đại nầy quả đúng, 

Tử thừa hành sứ nạng “Tác Như Lai .” 

Như Như còn, là sự nghiệp ngày mai, 

Lai Lai đáo, thuận  : “Ta Bà Hoá Độ.”… 
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