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Thầy Pháp Lượng - Nẻo Về Sen Nở 

Khóa Lễ Ngày Chủ Nhật, 28.07.2019, lúc 10.00 giờ sáng 
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CÁO PHÓ 

Đại chúng Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu thành kính báo tin cho 

toàn thể đại chúng Tăng Thân Đạo Tràng Mai Thôn và Quý vị thân 

hữu khắp nơi tin buồn về Thầy Pháp Lượng. 

Ngày Thứ Tư 24.07.2019, Quý Thầy và Quý Sư Cô đại chúng Viện Phật 

Học Ứng Dụng Châu Âu tổ chức một buổi dã ngoại bên cạnh một bờ 

hồ (Hồ Biggesee, Olpe) cách Viện Phật Học khoảng 40 km. 

Khoảng 15 giờ chiều, sau khi tìm cách giúp một sư em đang bị đuối, 

Thầy Pháp Lượng đã không bơi trở lại thuyền được nên đã bị chìm, 

mặc dù Thầy chỉ còn cách thuyền khoảng 2 thước (2 meter). Thầy bị 

chìm nhanh quá, nên những người chung quanh không cứu kịp. 

Đội cứu hộ của nhiều vùng lận cận đã hợp lực, để cứu cấp và tìm 

Thầy Pháp Lượng ngay sau đó, nhưng cho đến ngày Thứ Bảy 

27.07.2019, vẫn chưa tìm được cơ thể của Thầy. Trong những ngày 

qua Quý Thầy và Quý Sư Cô đại chúng Viện Phật Học Ứng Dụng Châu 

Âu và các trung tâm tu học khác của Đạo Tràng Mai Thôn đã tổ chức 

các buổi lễ hộ niệm và cầu siêu độ cho Giác linh Thầy Pháp Lượng. 

Ngày Chủ Nhật, 28.07.2019 vào lúc 10.00 giờ sáng sẽ có thêm Khóa 

Lễ chính thức cầu nguyện cho Giác linh Thầy Pháp Lượng được Nẻo 

Về Sen Nở và Rong Chơi Miền Tịnh Độ. 

Kính mời Quý vị thân hữu cùng về thăm Viện Phật Học và tham gia 

Khóa Lễ cầu nguyện cho Giác linh Thầy Pháp Lượng. 

 

TIỂU SỬ 

Thầy Pháp Lượng sinh ngày 24 tháng 8 năm 1958 với thế danh Hoàng 

Mai Hòa Bình, tập sự xuất gia năm 2000 (42 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 
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28 tháng 6 năm 2001 (43 tuổi) tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, Pháp 

Quốc với pháp danh Tâm Sáng Trong, pháp tự Chân Pháp Lượng. 

Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Dâu Tây. Thọ giới lớn ngày 9 tháng 

Hai năm 2004 trong Đại Giới Đàn Lâm Tế tại Tu Viện Lộc Uyển, Mỹ 

Quốc. Nhận truyền đăng vào tháng Một năm 2009 trong Đại Giới Đàn 

Mùa Sen Mới với bài Kệ Truyền Đăng do Sư Ông Làng Mai trao 

truyền: 

Pháp môn thi thiết tuy vô Lượng.  

Phật quả ngày mai quyết định thành. 

Đất thơm hiến tặng mùa xuân mới.  

Đường về mây trắng gọi trời xanh. 

Là đệ tử thứ 123 của Sư Ông Làng Mai. Thầy Pháp Lượng thuộc thế 

hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Thầy 

Pháp Lượng tinh thần vui vẻ, cởi mở, phóng khoáng và tự tại đã từng 

sống và sinh hoạt hết lòng với tâm phụng sự của một vị Bồ Tát tại các 

trung tâm tu học khác nhau của Làng Mai ở các nước Pháp, Mỹ và 

Đức. 

 

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ 

Nhận được tin buồn đại chúng khắp nơi đã chia sẻ, tâm sự với Thầy 

với tất cả tình thương, kính trọng và sự trân quý: 

“Thầy là một sư anh rất hiền, vui tính, dễ gần. Thầy đã để lại cho đại 

chúng hình ảnh tươi mát, tấm lòng kiên nhẫn và bao dung.” Đại 

Chúng Tu Viện Nhập Lưu 

“Thầy Pháp Lượng là một sư huynh có nhiều tình thương và nhiệt 

huyết xây dựng Tăng Thân. Đời sống của Thầy là tấm gương mẫu mực 

về tinh thần phụng sự, tri túc và phạm hạnh tròn đầy. Sự ra đi của 
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Thầy là niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng huynh đệ chúng con.” 

Thầy Pháp Sỹ và Đại Chúng Tu Viện Từ Đức 

“Thầy Pháp Lượng là một bậc thầy vô vàng trân kính! Trong đời sống 

tu học của thầy ai ai cũng thương quý và kính ngưỡng.” Sư Cô Chân 

Phước Tâm và Đại Chúng Ni Xá Diệu Trạm 

“Chúng con rất thương kính Thầy Pháp Lượng và hạnh thiểu dục tri 

túc, sống hòa hợp, phụng sự hết lòng của Thầy trong suốt hơn 18 

năm qua. Thầy lại rất thương và bảo bọc cho các sư em, dễ gần và rất 

đáng tin cậy. Thầy đã hy sinh vì huynh đệ cho đến hơi thở cuối cùng, 

và chúng con rất cảm kích bởi tấm lòng nghĩa hiệp của Thầy…. Chắc 

chắn Thầy Pháp Lượng cũng chỉ muốn anh chị em của mình được đi 

tới trong tinh thần yêu thương và hòa hợp.” Sư Cô Chân Đẳng 

Nghiêm và Đại Chúng Xóm Trong Sáng, Tu viện Lộc Uyển 

“Đại chúng Chùa Cam Lộ Xóm Hạ chúng con cùng các xóm ở Làng đã 

có một buổi ngồi thiền cầu nguyện, tưởng niệm và tụng kinh Cầu Siêu 

cho Thầy Pháp Lượng sáng nay tại thiền đường Thánh Mẫu Maya tại 

Sơn Hạ. Buổi lễ xảy ra rất nghiêm trang, đầm ấm và đầy tình huynh 

đệ. Nhiều kỷ niệm đẹp về đức hạnh và tấm lòng hoan hỷ của thầy 

Pháp Lượng đã được quý thầy quý sư cô kể lại, không khí gia đình 

quanh quần bên Thầy rất đầm ấm và vui tươi không khác khi Thầy 

còn có mặt với đại chúng.”  Sư Cô Thanh Ý và Đại Chúng Xóm Hạ, 

Chùa Cam Lộ 

“Ngay từ khi hay tin Thầy rủi ro, Sư Chị đứt ruột từng đoạn... thương 

sư em quá đi !!!  Sư chị chỉ biết lên bàn Bụt đốt trầm cầu nguyện cho 

sư em, để sư em thấy năng lượng của sư chị bên sư em. Sư em phải 

thấy bây giờ sư chị Chân Không đang có mặt bên em đó nghe, đang 

ngồi kế bên sư em dù sư em đang nằm dưới đáy hồ hay vướng vào 

hang hóc đá nào đó. Chị em mình đi chơi trong bản môn nghe. Mai 

mốt có tìm ra xác em thì sư chị cũng tiếp tục  đi chơi trong bản môn 
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với em. Có mặt với thầy Pháp Ấn và các thầy, với các sư cô em của sư 

em ở Viện PHUDCA. Sư Chị thương sư em. Tinh thần phụng sự vô 

phân biệt của sư em tuyệt vời và sống mãi bên các anh em cùng lý 

tưởng  ở Đức, Pháp, Việt Nam và toàn cầu để góp một tay với Thầy 

quý kính của chúng ta. Sư Chị nắm tay sư em và rất thương. Chị em 

mình đi chơi trong bản môn nhé. Tiếp tục giúp Phật Học Viện nhé. 

Thầy Pháp Ấn, quý thầy sư cô ở Viện EIAB, 

Sư Cô cùng ngồi thiền cầu nguyện cho Thầy Pháp Lượng, thương 

Thầy Pháp Lượng nhưng cũng rất rất thương quý anh chị em bên đó. 

Cái vai đã hơi nặng vì việc xiểng dương Phật Pháp ở xứ người mà nay 

bị tai nạn nầy thì sư cô thương quá đi. Các sư em nên biết các sư em 

đang thay Thầy chúng ta chia sẻ tình thương cho vùng đất khó khăn 

nầy. Đâu cũng là phụng sự, nhưng đây là vùng khó khăn nhất. Cám 

ơn các sư em đã can đảm” Sư chị Chân Không 

“Thật là một tin bất ngờ đầy xót xa. Thầy Pháp Lượng đã nhắc nhở 

mình về sự mong manh của thân mạng và là tiếng chuông chánh 

niệm cho mình. Đại chúng khắp nơi đều hướng về EIAB và cầu 

nguyện cho thầy Pháp Lượng.” Sư chị Thoại Nghiêm 

“Anh chị em chúng con tại tu viện Mộc Lan chiều hôm qua được nhận 
tin, ai cũng bồn chồn và thương tiếc nhất là các sư bé đã từng ở EIAB 
mà sư bố Pháp Lượng luôn chăm sóc đùm bọc... Qua ly trà sáng nay, 
con hồi tưởng lại đã quen biết "anh Bình" hơn 23 năm. Lúc đó anh 
em đã từng sống với nhau hơn 1 tháng mùa Đông 96' phòng ở quán 
sách Xóm Thượng bây giờ. Tuy con nhỏ tuổi hơn thầy Pháp Lượng 
nhưng xuất gia trước 3 tháng, nhưng Lượng vẫn luôn gọi con bằng sư 
anh. Vừa rồi ở VN hỏi Lượng thích gì? Lượng chỉ xin một hộp trà 
Vương 103 và con đã gởi T. Pháp Xã mang về cho Lượng. Cầu nguyện 
Thầy Pháp Lượng hãy tiếp tục rong chơi, uống trà, tĩa bonsai, ... qua 
hình thái khác và mình cũng sẽ gặp lại nhau rất gần bạn nhỉ! Anh em 
mình đã từng quậy phá một thời ở Sơn Hạ. Thầy Pháp Lượng vẫn còn 
nhớ chứ?” Thầy Pháp Huy và Quý Thầy Tu viện Mộc Lan 
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“Thầy Pháp Lượng ... năng lượng vui vẻ, hài hoà và khiêm cung.” Sư 
Cô Hỷ Nghiêm và Đại Chúng Xóm Mai Tu Viện Mộc Lan 
 
“Chúng con vẫn thấy rất rõ sự dễ thương, sống vui vẻ của thầy Pháp 

Lượng, chúng con được thầy ấy dẫn đi chơi cứ mỗi lần sang thăm 

EIAB. ” Thầy Pháp Chung và Đại chúng AIAB 

“Xin được chia sẻ tin buồn này cùng với Thầy và đại chúng EIAB. Đại 
Chúng Bích Nham ngồi thiền tụng kinh để cầu siêu cho hương linh 
thầy Pháp Lượng được siêu thoát. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo phù 
hộ độ trì thầy Pháp Lượng về cõi an lành và đại chúng EIAB được bình 
an. A cloud never dies.” Sư chị Hoa Nghiêm và Đại Chúng Bích Nham 
 
“Thầy Pháp Lượng đã sinh hoạt lâu năm tại München, nhiều anh chị 

em trong tăng thân chúng con từng quen biết Thầy từ lâu trước khi 

Thầy xuất gia. Thầy là người chân thật, hiền lành, luôn vui vẻ và được 

bạn bè hết lòng cảm mến.” Tăng thân Bầu Trời Xanh 

“Bàng hoàng khi con hay tin thầy Pháp Lượng mất ! Thầy Pháp Lượng 
hiền và vui tánh. Con thật đau buồn, thương tiếc, EIAB đã mất đi một 
người Thầy đáng kính! ” Lê Trung Trực 

“So so sad to hear this news. Sending Thay Phap Luong all our energy 
of peace and compassion, hoping that we will find his where abouts 
as soon as possible. We hold his strength and conviction, his love and 
dedication to Thầy and our family through all these years. The last 
year during the monastic retreat, he shared in a DT right by our side 
in the Still Water Hall, so beautifully about not choosing sides, and 
that the best way is the middle way, no preferences; encouraging all 
of us to help each other out, and not to hide. There was a lot of 
freedom and ease in his sharing, effecting and inspiring many of us 
on our path of finding harmony with the community. We light an 
incense for him, holding him with all our love and care right in this 
moment and beyond. Thank you for your love.” Thầy Pháp Dung and 
Upper Hamlet Sangha 
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“Nhận được tin Thầy Pháp Lượng, con thật boàng hoàng. Dẫu biết 
rằng vô thường luôn có mặt trong từng sát na với mỗi người nhưng 
lòng con cảm thấy một điều gì đó như vừa thoáng bay đâu đó thật xa 
rồi. Con biết giờ này đại chúng cũng đang gửi năng lượng thật an lành 
cho Thầy, và con: con cũng lắng lòng để gửi đến Thầy, mong một 
phép nhiệm màu nào đó là Thầy đang còn sống. Bài hát mà Thầy 
thường hát về chiếc lá thu, về bông tuyết trắng vẫn rất đẹp và nuôi 
dưỡng mỗi khi Thầy ca. Con viết thư này kính gửi đến Thầy, đến đại 
chúng với tất cả tình thương của mình dành cho Sư anh, cho Thầy 
Pháp Lượng và Đại chúng. Kính mong chư Bụt gia hộ cho Thầy Pháp 
Lượng nếu còn sống cũng được bình an, nếu mất cũng được thanh 
thản tự tại như Thầy đã sống.” Con của EIAB, Chân Pháp Tuyền 
 
“Kính thưa Sư Anh và toàn chúng EIAB, tối hôm qua đại chúng Thái 
Lan đã làm lễ hộ niệm cầu nguyện cho Giác linh Thầy Pháp Lượng. Sự 
mất mát nào cũng để lại một niềm thương tiếc cho anh chị em trong 
tăng thân khắp chốn. Anh chị em cũng ý thức là Thầy Pháp Lượng 
luôn có mặt đó trong mỗi người anh, người chị và người em của 
Thầy. Chúng ta sẽ sống cho Thầy, đưa Thầy đi về tương lai với chúng 
ta. Chúng con nguyện cầu chư Bụt, chư Bồ Tát gia hộ độ trì cho Thầy 
và sớm tìm được hình hài của Thầy. Kính nguyện cầu.” Thầy Pháp 
Niệm và Đại chúng Tăng thân Thái Lan 
 


