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TƯỞNG NIỆM  

GIÁC LINH SƯ BÀ thượng DIỆU hạ TỪ 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Chúng con là Tỳ Kheo Ni Giới Hương, chư ni và các Phật Tử Chùa 

Hương Sen, Perris, Cali, vừa hay tin Sư Bà thượng Diệu hạ Từ, nguyên Trụ 

Trì Chùa Diệu Quang, Rosemead, California, Hoa Kỳ, đã xả báo thân tại thế 

giới ta bà huyễn hóa vào lúc 10 giờ chiều, ngày 20 tháng 10 năm 2018, 

nhằm ngày 12 tháng 09, năm Mậu Tuất, thế thọ 76, lạp thọ 56. 

http://www.chuahuongsen.com/
http://viendongdaily.com/chua-dieu-quang-to-chuc-don-xuan-binh-than-day-tinh-tu-que-huong-fH6CWKla.html
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Kính bạch Giác Linh Hòa Thượng Ni Ân Sư, 

Con đang đi hoằng pháp ở Việt Nam và nghe Ni sư Hạnh Quang 

(Chùa Diệu Giác, quận 2) điện thoại báo hung tin. Chúng con thật là buồn 

và sửng sốt trước sự ra đi của thầy. Đ ây là một mất mát to lớn cho Phật 

Giáo hải ngoại và trong nước, nhất là hàng ni giới chúng con. Thầy là một 

bậc minh sư khả kính và là bậc nữ lưu anh tài đầy đủ hạnh đức. Với lòng 

lân mẫn, thương yêu, thầy chăm sóc và dạy bảo thân tình cho những ai 

được duyên diện kiến và học hỏ i từ thầy. Con nhớ những ngày đầu mới 

đặt chân tại nước Mỹ (năm 2005), thầy cùng Ni sư Tịnh Tâm đã nâng đỡ 

và chia sẻ kinh nghiệm cho con quen với cuộc sống mới. Thầy tặng cho 

con chiếc áo nhật bình nâu, áo ấm và quần áo nhỏ mà bây giờ con vẫn 

còn giữ làm kỷ niệm. Khi con mới lập cơ sở mới Chùa Hương Sen (2010) 

tại Moreno Valley, Cali, dù thân thể đau yếu, thầy cũng cùng Phật tử Chùa 

Diệu Quang thân hành đến vùng xa để thăm và tham dự lễ , để sách tấn, 

trợ duyên tinh thần mạnh mẽ cho chư Ni chúng con. Những mùa hạ, thỉnh 

thoảng chúng con thường về Chùa Diệu Quang để tụng giới và được 

thầy cho gieo duyên thuyết pháp san sẻ đạo lý với Phật tử tại gia. Sau này, 

Phật sự ngày càng nhiều, con ít về Santa Ana và nghe nói thầy ngày càng 

yếu thường nhập thất tĩnh tu, ít tiếp ai.  Con thường gởi quà trà bánh và 

Card Mother Day (vào chủ nhật đầu tiên của tháng 5) để tặng thầy thay 

cho quà Vu Lan báo tứ trọng ân… và bao giờ cũng được thầy gọ i điện 

thoại lại cám ơn với giọng rất yếu ớt. Hôm nay con thật buồn khi nghe tin 

thầy đã “Quảy dép về tây.”  

Nhạn  quá  trường  không 

Ảnh  trầm  hàn  thủy. 
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Nhạn  vô  di  tích  chi  ý. 

Thủy  vô  lưu  ảnh  chi  tâm. 

(Hương Hải Thiền Sư) 

        Nghĩa: 

 

Nhạn bay mãi vượt qua tầng không. 

Bóng chìm dưới dòng nước lạnh. 

Nhạn không có ý để lại vết tích. 

Nước không có lòng lưu ảnh. 

Thầy đã đến và đi, không để lại dấu tích mà chỉ còn dư âm dĩ vãng. 

“Hữu sanh hữu diệt. Hữu hình tất hữu hoại” nghĩa là có sanh ra trong cuộc 

đời này thì sẽ có chết, có đến thì sẽ có đi, có hình thì sẽ có mất. Đ ó là 

nguyên lý muôn thuở, nhưng sao trong lòng chúng con như những người 

học trò nhỏ , không thể nào ngăn được lòng kính tiếc, nhớ thương một 

bậc Ân Sư từ tốn. Từ đây, cảnh thiền môn đã vắng bóng ung dung siêu 

thoát của Thầy; trong Ni giới hải ngoại mất đi một bậc Ni trưởng đạo cao 

đức trọng; chùa Diệu Quang đã mất đi một cộ i tùng già vững chãi tỏa 

bóng mát giải thoát cho tất cả. Chúng con cảm thấy bơ vơ, lạc lõng và 

ngỡ ngàng khi không có Thầy để dìu dắt và hướng dẫn trên con đường 

tâm linh phía trước…  
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Giờ phút thiêng liêng nầy, hướng về Giác Linh Đ ài, trước hương án 

khói nhang nghi ngút, chúng con kính nguyện Giác linh Thầy trực vãng Tây 

phương An-lạc thế giới và thương hàng hậu học Ni chúng mà mang đại 

nguyện thể nhập vô sinh, hoàn lai ta bà, hóa độ chúng sanh. 

Nhân dịp này, chúng con cũng xin kính gởi đến Quý Ni sư, Sư Cô, 

cùng môn đồ  pháp quyến của Giác linh Sư bà và quý Phật tử Chùa Diệu 

Quang lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự mất mát to tát này. 

Nam mô Thật Báo Trang Nghiêm Đ ộ A Di Đ à Như Lai 

Biến Pháp Giới Chư Phật. 

 

https://support.google.com/legal/answer/3463239?sa=X&ved=2ahUKEwizjNLkypzeAhWE7mEKHXzrDRQQlZ0DegQIARAB
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3_9C8y5zeAhVMfd4KHRtjAD8QjRx6BAgBEAU&url=https://vietbao.com/a267300/chua-dieu-quang-santa-ana-moi-du-dai-le-phat-dan&psig=AOvVaw3RcUYATSZ4eaEsvGZCzpjs&ust=1540384824391848
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Nhất tâm đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng Ni thượng Diệu hạ Từ 

thùy từ chứng giám. 

                                               

                                       Chùa Hương Sen, ngày 23 tháng 10 năm 2018 

Thành tâm bái bạch, 

Tỳ Kheo Ni TN Giới Hương  

cùng Ni chúng 

 

 

 


