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Đại Niệm Xứ Thiền Viện (Mahāsatipaṭṭhāna 

Meditation Center) tại thành phố Leesburg, tiểu 

bang Florida là một hội phi lợi nhuận được thành lập 

vào năm 2016 nhằm mục tiêu truyền bá Phật Pháp và 

hướng dẫn thiền Minh Sát Tuệ (Vipassanā) theo 

truyền thống Phật Giáo Theravāda. Sinh hoạt của 

thiền viện được tổ chức dưới sự hướng dẫn và cố vấn 

của Ngài Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Khippapañño 

Kim Triệu. 

Nhân duyên khởi đầu từ năm 2014, một Phật tử 

ở Florida đã phát tâm cúng dường lô đất diện tích 7.5 

mẫu tây ở thành phố Leesburg, Florida cho Hội Phật 

Tử Việt Mỹ Kỳ Viên Tự (Vietnamese American 

Buddhist Association, viết tắt là VABA), trụ sở chính 

tại Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Lễ đặt viên đá đầu tiên đã 

diễn ra vào tháng 12, 2014. 

Quang cảnh thiên nhiên yên tĩnh, bầu không khí 

trong lành, rừng cây xanh bóng mát, hồ nước rộng 

lớn bao quanh rất phù hợp để xây dựng và phát triển 

một thiền viện có tầm vóc quốc tế tại một tiểu bang 

du lịch như Florida. Đây cũng là nguyện vọng và tâm 

huyết của Ngài Khippapañño Kim Triệu trong sứ 

mệnh truyền bá Giáo Pháp của Ngài.  

Đức Bồ Tát Đản Sanh 
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Để bày tỏ lòng tri ân đối với người Thầy tôn kính, 

đồng thời phù hợp với nguyện vọng thiết tha tu học 

Phật Pháp và Hành Thiền, các Phật tử thuần thành 

gần xa đã mạnh dạn hoan hỉ phát tâm cúng dường 

mua thêm đất chung quanh. Cho đến nay, Đại Niệm 

Xứ Thiền Viện đã có 5 khu đất với diện tích tổng cộng 

là 21.5 mẫu tây, hiện đang thực hiện Đại Phật Cảnh - 

Tứ Động Tâm, và các công trình phụ khác.  

Nhằm để truyền bá, phát triển và bảo tồn Giáo 

Pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đến 5000 

năm, Đại Niệm Xứ Thiền Viện thiết tha mong mõi sự 

tích cực ủng hộ, đóng góp của quý Phật tử, thiền sinh 

gần xa, phát tâm hoan hỉ cúng dường, tùy hỷ công đức 

vào dự án xây dựng và phát triển ngắn hạn cũng như 

dài hạn của Đại Niệm Xứ Thiền Viện trong tương lai. 

Trong hai năm qua, Đại Niệm Xứ Thiền Viện đã 

từng bước đi vào hoạt động như tổ chức 2 khoá thiền 

mùa Xuân, mùa Thu 2017; các buổi lễ theo truyền 

thống Phật Giáo Nguyên Thủy như Lễ Phật Đản (Tam 

Hợp), Nhập Hạ, Dâng Y, xuất gia, trai tăng, v.v...  

Đức Bồ Tát Thành Đạo 



Đại Phật Cảnh - Tứ Động Tâm tọa lạc trên khu 

đất diện tích rộng 6.5 mẫu tây trong khuôn viên Đại 

Niệm Xứ Thiền Viện. Các pho tượng Đức Bồ Tát Đản 

Sanh, Đức Bồ Tát Thành Đạo, Đức Phật Chuyển Pháp 

Luân, Đức Phật Nhập Niết Bàn, và Đức Phật Tham 

Thiền,  đã được tôn nghiêm an vị trong dịp Đại Lễ 

Dâng Y Kathina vào ngày 26/12/2017. Chư Tăng Ni 

cùng các Phật tử đã có dịp chiêm ngưỡng các tôn 

tượng Tứ Động Tâm, tăng trưởng đức tin nơi Tam 

Bảo.  

Hiện nay, Thiền Viện có kế hoạch gây quỹ để trả 

tiền mua đất, tổng cộng là $550,000 Mỹ kim, cũng 

như để tu bổ và bảo trì Đại Phật Cảnh-Tứ Động Tâm. 

Cụ thể, Thiền Viện chia khu đất này làm 1250 lô với 

giá mỗi lô là $400 Mỹ kim.  

Kính mời quý vị Phật tử gần xa phát tâm bản thân 

cũng như khuyến khích gia đình, thân hữu, hoan hỷ 

đóng góp cúng dường tiền mua đất. Quý vị nào phát 

tâm, tùy hỷ công đức (không hạn chế số lô), nhưng 

nếu không thể cúng dường một lần thì có thể đóng 

góp dần hàng tháng hoặc tùy duyên theo khả năng. 

Phương danh thí chủ, gia đình, thân bằng quyến 

thuộc còn hiện tiền cũng như đã quá vãng mà thí chủ 

Đức Phật Chuyển Pháp Luân 



hồi hướng sẽ được khắc trên 1250 bia đá, tượng 

trưng cho 1250 vị Thiện Lai Tỳ Khưu, làm tăng thêm 

vẻ đẹp hoàn mỹ cũng như giá trị lịch sử của Đại Phật 

Cảnh-Tứ Động Tâm.   

Đặc biệt, quả phước cúng dường cao thượng của 

các thí chủ sẽ tạo duyên lành cho thế hệ con cháu mai 

sau đến đây chiêm bái Tứ Động Tâm, từ đó tăng 

trưởng đức tin nơi Tam Bảo, tìm hiểu và thực hành 

Chánh Pháp, theo dấu chân Đức Bổn Sư trên con 

đường Giác Ngộ.  





Thánh Tăng Bākula Thánh Tăng Sīvali 

Đức Phật Nhập Niết Bàn 
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Tỳ Khưu Puṇṇo (Thiện Viên) 
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Đức Phật Tham Thiền 
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