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Thầy đã ra đi tính đến hôm nay đã 79 
ngày, lúc con ngồi viết những dòng chữ này 
hình ảnh Thầy ùa về đầy ắp trong ký ức của 
chúng con.  

Cách đây 39 năm, từ quê hương Việt Nam 
Thầy đặt chân đến nước Đức để hoằng dương 
chánh pháp, hóa độ chúng sanh. Hòa Thượng 
Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác Hannover 
đã nói: Ni Trưởng xứng đáng giữ vị trí hàng 
đầu của Bậc xuất gia mẫu mực tại Châu Âu. 
Đúng vậy, Thầy là biểu tượng cho đức hạnh và 
trang nghiêm nhưng lại rất giản dị và khiêm 
cung. Thầy dạy cho chúng con về sự bố thí, trì 
giới, tinh tấn, sự nhẫn nại, thiền định bằng 
chính thân giáo uy nghiêm của Thầy. Mỗi lời 
nói, mỗi nụ cười, mỗi bước đi của Thầy là 
những bài học vô lượng nghĩa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rồi vô thường của cuộc sống cùng những 
khó khăn thử thách trên bước đường hành đạo 

 
nơi đất khách quê người đã làm cho tóc Thầy 
thêm bạc và sức khỏe yếu dần theo năm 
tháng.  

Những ngày tháng con làm thị giả bên 
Thầy là những giây phút quý giá. Cho dù lúc 
đó sức khỏe của Thầy không còn như xưa 
nhưng Thầy vẫn tỏa một sự bình an đến lạ, 
con đã hưởng một trời ân đức bao dung.  

Tháng 05.2016, trong một lần té nặng 
Thầy phải nhập viện để phẫu thuật sắp lại 
xương tay. Trước giờ vào phòng mổ, chúng 
con ai cũng căng thẳng những ánh mắt nhìn 
nhau đầy lo lắng, riêng Thầy vẫn bình an cười 
nhẹ. Khi cánh cửa phòng mổ đóng lại, chỉ còn 
nghe tiếng niệm Phật của Thầy, sau đó nhỏ 
dần và im lặng. Thời gian chầm chậm trôi… rồi 
cửa phòng bật mở Bác sỹ thông báo ca mổ đã 
xong, chúng con thở phào nhẹ nhõm.  

Y tá đưa Thầy trở về phòng. Do thể trạng 
của Thầy quá yếu và do thuốc gây mê vẫn còn 
nên rồi một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua 
Thầy vẫn chưa tỉnh lại, những ánh mắt lo lắng 
lại nhìn nhau như thầm hỏi không biết Thầy có 
vượt qua được lần này không?  

Chúng con chia phiên niệm Kinh bên cạnh 
Thầy. Khi tụng đến đoạn: Thượng lai hiện tiền 
thanh tịnh chúng, Phúng tụng Lăng Nghiêm 
chư phẩm Chú… thì thấy Thầy khẽ cử động 
đưa cánh tay lên và môi mấp máy. Con rất 
mừng vì Thầy đã tỉnh.  

Con vội Thưa Thầy, „Thầy muốn dạy điều 
gì?“:  

Thầy dạy: “Đưa tang và linh cho Thầy” 
(pháp khí tang và linh được dùng ở đoạn Kinh 
Thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng… trong 
thời trì tụng Thần chú Thủ Lăng nghiêm). Lúc 
đó chúng con rất ngạc nhiên và thực sự chấn 
động trước sự cảm ứng linh thiêng của Thần 
chú Thủ Lăng nghiêm.  

Năm đệ Thần Chú trầm hùng, những lời 
kinh như còn vang vọng:  

Phục thỉnh Thế tôn vị chứng minh 
Ngũ trược, ác thế, thệ tiên nhập 
Như nhất chúng sanh vị thành Phật 
Chung bất ư thử thủ Nê hoàn.  
Nghĩa là: Kính thỉnh Đức Thế Tôn chứng 

minh cho lời đại nguyện của con: “Trong đời 
tội ác, năm trược này, con thề vào trước để 
cứu độ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh 
nào chưa thành Phật, thì con nguyện không 
chứng đạo quả Niết Bàn”. 
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Phải chăng những lời phát nguyện năm Hương về thăm Chùa, chúng con quanh quẩn 

 

xưa của Tôn giả Ngài A-nan còn vang vọng kế bên hầu Thầy. Thầy ngồi nhắm mắt và im 
 

mãi đến ngàn sau, mà con cảm nhận lời phát lặng, cứ tưởng là Thầy nghỉ ngơi, nên chúng 
 

nguyện này đối với Thầy là ngọn đuốc soi con thì thầm nói chuyện với nhau về những 
 

đường là kim chỉ nam suốt đời Thầy học và khó khăn vất vả khi làm Phật sự và kèm theo 
 

thực hiện lời nguyện ấy. Bởi thế dù nằm thiêm là những tiếng thở dài cho dù rất là nhỏ, 
 

thiếp mê man sau ca mổ, Thầy đã tỉnh dậy. nhưng Thầy đã nghe và bật lên cười. Chúng 
 

  con cũng phải bật cười theo và chợt nhớ lời 
 

  Thầy đã từng dạy: “Mượn cảnh huyễn để độ 
 

  người mê.“ 
 

  Ngày 12.06.2021 một buổi chiều định
 

  mệnh. Trong lúc đang lo Phật sự tại Chùa Bảo 
 

  Đức, thì con nhận được tin buồn Sư em Tuệ 
 

  Đàm Nghiêm báo Thầy ra đi. Con vội vã trở về 
 

  để kịp đảnh lễ Tôn dung Thầy lần cuối. Con 
 

  không khóc nhưng trái tim như bị ai bóp chặt, 
 

  từ đây chúng con vĩnh viễn mồ côi Thầy. Thầy 
 

  nằm đó, bình yên đến lạ, trên môi hé nở một 
 

  nụ cười như thầm bảo: “Sống như đắp chăn 
 

  mùa Đông, Chết như cởi áo mùa hạ“. Nhớ 
 

  những lúc làm thị giả bên Thầy, Thầy thường 
 

  dạy: „Cái chết là một phần của cuộc sống, con 
 

Tháng 10.2016, Thầy phải vào bịnh viện phải thường quán chiếu về cái chết, điều này 
 

một lần nữa. Chúng con đã rưng rưng nước giúp cho con sống trọn vẹn từng khoảnh khắc 
 

mắt chứng kiến Thầy nỗ lực rất nhiều vượt qua của cuộc đời mình“. 
 

cơn bịnh để Y Bác sỹ ký giấy xuất viện. Về đến  
 

Chùa Thầy dạy rằng, từ đây về sau Thầy  
 

không muốn có sự can thiệp của Y Khoa, Thầy  
 

sẽ thuận theo sự vô thường của cuộc sống để  
 

cuối đời ra đi một cách tự nhiên.   
 

Năm 2017, vào những ngày tháng này,  
 

Thầy sống nhiều hơn với thế giới nội tâm. Rất  
 

nhiều Phật tử quý kính Thầy, mong được thăm  
 

Thầy và đảnh lễ nhưng Thầy đều từ chối. Có  
 

Phật tử cúng dường tịnh tài, Thầy không nhận  
 

và nói rằng: Tôi không còn lo việc cho Tam  
 

Bảo nữa.   
 

  
 

Có lần Thầy tâm sự với chúng con: Thầy  
 

Lời dạy của Thầy đã giúp cho chúng con 

rất hiểu và thương tấm lòng quý Phật tử. Khi  

bớt đi phần nào khổ đau, mất mát lớn lao của 
 

Thầy còn có sức khỏe Thầy đã cống hiến cuộc 
 

đời cho đạo Pháp bây giờ Thầy cần được an tình nghĩa Thầy trò. 
 

tĩnh để niệm Phật. Những Phật tử không được Trong suốt những ngày Tang lễ, chúng con
 

cảm nhận một năng lượng từ bi, không khí 
 

vào thăm Thầy vào lúc này có thể họ rất buồn, 
 

nhưng lòng Thầy vẫn luôn hướng về và đồng Thiền vị phủ khắp không gian. Phải chăng đó 
 

hành cùng với họ trên bước đường tu tập niệm là sự gia trì của Chư Phật, chư Bồ Tát Chư 
 

Thánh hiệu Đức Phật A Di Đà chuyển hóa Thiên, Chư Long thần Hộ pháp, Ân Đức của 
 

tham sân si để có cuộc sống an lạc trong hiện Lịch đại Tổ Sư. Chúng con vô cùng biết ơn Nhị 
 

tại, sau khi mạng chung phát nguyện sanh về vị Hòa Thượng Chủ tịch, Chư Tôn Đức trong 
 

với thế giới Tịnh độ.  GHPGVNTNCA, Chư Tôn Đức trong Môn Phái 
 

 

Tường Vân hải ngoại. Quý Ngài không ngại 
 

Năm 2018. Sức khỏe Thầy yếu hơn chân đi 
 

lại khó khăn. Trong một lần Sư chị Tuệ Đàm cơn dịch bịnh Covid 19, đường sá xa xôi đã 
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quang lâm chứng minh, tổ chức, lo từng chi tiết nhỏ cho Tang lễ. Chư Tôn Đức trong Môn 
Phái Tường Vân Huế, Sài Gòn, Tổ Đình Bảo Quang Đà Nẵng, Chùa Bảo Vân Sài Gòn cũng 
tổ chức lễ tưởng niệm Thầy đầy tình Đạo vị.  

Xúc động trước Thâm tình Linh Sơn cốt nhục Chư Tôn Đức đã dành cho Thầy, ngôn 
ngữ đời thường không thể diễn đạt được, con chỉ cảm nhận bằng trái tim. Tình cảm lắm! 
Tinh khôi lắm! Thiêng liêng lắm!  

Quý Phật tử, chư quan khách người bản xứ, các tôn giáo bạn, người Việt đồng hương 
hải ngoại tề tựu về rất đông, tất cả đều tham dự các thời khóa tụng kinh niệm Phật, vào 
các phân ban làm việc trong chánh niệm hướng tâm về Thầy. Nghi lễ trang nghiêm mầu 
nhiệm, những lời kinh những câu niệm Phật vang vọng… màu Huỳnh Y oai nghiêm, những 
chiếc áo tràng khói lam. Xe Tang kết đầy hoa  
… cờ phướn, phan, lọng… cả bầu trời xanh, nắng vàng, gió nhẹ, cũng đến cùng với chúng 
con tiễn đưa Thầy với tất cả kính thương.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sau khi tiễn Kim quan đến Lễ trà tỳ, con trở về Liêu phòng của Thầy, chiếc ghế Thầy ngồi 
còn đó, tách trà còn đây, tràng hạt Thầy lần mỗi ngày vẫn còn trên bàn, ở đâu cũng nhìn 
thấy bóng dáng Thầy. Thầy vẫn mãi bên cạnh 



 
chúng con. Hôm con và Sư em Tuệ Đàm Nghiêm sửa soạn phòng tưởng niệm, hai chị em 
tìm lại Chiếc vali màu xanh thường theo Thầy trong những chuyến Phật sự xa, chạm tay 
vào cây viết, cuốn sổ Thầy thường ghi chép, cuốn Kinh Thầy thường hay trì tụng, những 
chiếc khăn, chiếc áo cũ… một cảm giác nghèn nghẹn dâng trào….  

Giờ phút chúng con lo sợ nhất lúc Thầy nhập tháp, đặt tro cốt của Thầy xuống lòng đất, 
chúng con đã tự dặn mình không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn trào! Muốn giữ thời gian 
ngưng lại, vô thường không tiếp diễn để được mãi bên Thầy. 
 

Chúng con dẫu biết có sanh thì phải có chết, sanh diệt là lẽ thường tình của cuộc sống. 
Nhưng ngoài kia còn rất nhiều chúng sanh cần Thầy hóa độ, như Thầy đã từng đùm bọc 
chúng con không những bằng đức độ của bậc Thầy mà còn bằng tình thương của người 
mẹ, tác thành cho giới thân huệ mạng, dìu dắt chúng con từng bước ra khỏi sanh tử luân 
hồi. Cho nên một bậc Thầy ra đi như vậy làm sao không khỏi tiếc thương. Chắc hẳn Thầy 
đã biết chúng con sẽ yếu lòng trong giây phút này nên trong tờ di chúc Thầy đã ghi:  

„… Các con đừng lo buồn khi không còn Thầy. Tinh tấn tu hành nghiêm minh giới luật, 
vui sống lục hòa, từ bi với mọi loài chúng sanh, làm được những hạnh nguyện đó là Chư Tổ 
và Thầy đang có mặt bên cạnh các con rồi“. 
 

Vâng, chúng con xin „Y giáo phụng  
hành“ đùm bọc dắt dìu nhau tinh tấn tu hành, giữ gìn giới luật, phụng sự chúng sanh đền 
đáp công ơn Thầy Tổ. 
 

Giờ đây Sắc thân Thầy thì đã trả về cho tứ đại sanh diệt nhưng Pháp thân Thầy vẫn ở 
trong Giới Thân Huệ mạng, trong sự hành trì tu tập của chúng con. 
 

Chúng con xin hướng về Thầy đê đầu đảnh lễ ngưỡng nguyện Giác Linh Thầy cao đăng 
Phật Quốc, sớm hội nhập Ta bà hóa độ chúng sanh. 
 

Kính nguyện.  
Con,  
TKN-TN Tuệ Đàm Châu 

 

 


