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• Thích Nữ Tuệ Đàm Hương 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Ngưỡng bái bạch: Chư tôn Hòa Thượng Giáo  

Phẩm chứng minh.  
Kính bái bạch: Chư tôn Hòa Thượng chư 

Thượng Tọa, Đại Đức Tăng,  
Kính bái bạch: quý Ni Trưởng, quý Ni Sư, Chư 

tôn Thiền đức Ni. 

 

Hôm nay, toàn thể môn đồ Pháp quyến chúng 
con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.  

 
Thiền đức Tăng Ni, vì tình Linh Sơn cốt nhục, Pháp 
lữ Đại Thừa, đã không quản ngại đường sá xa xôi, 
thời giờ hiếm quý, đáp lại lời thỉnh cầu của môn đồ 
pháp quyến chúng con, chấn tích quang lâm chùa 
Bảo Quang chứng minh cầu nguyện cho lễ Chung 
Thất của Sư phụ chúng con là Ni Trưởng thượng 
Diệu hạ Tâm, đã viên tịch vào ngày 12.07.2021, 
nhằm ngày mồng 03.05 năm Tân Sửu.  

Ngưỡng bái bạch Chư tôn Thiền đức.  
Thời gian thắm thoát qua mau, mới ngày nào đó 

thầy trò của chúng con hội ngộ nơi ngôi chùa Bảo 
Quang nhỏ bé này. Hình ảnh một người Thầy với 
đời sống giản dị mộc mạc, hiền dịu, nhưng ý chí 
kiên định, lòng vị tha rộng lớn của một đấng 
trượng phu. Cả một đời hy hiến cho Đạo Pháp.  

Tuy đã nhiều năm sống trong cảnh tha hương 
đất khách, nhưng Thầy chúng con lúc nào cũng 
nhớ nghĩ về quê cha đất tổ, vọng hướng về môn 
phái Tường Vân với một niệm hiếu kính, mong 
mỏi được báo đáp thâm ân. Với huynh đệ đồng 
môn, Thầy con luôn gắng sống trọn với trách 
nhiệm một người chị cả trong tình pháp lữ, nâng 
đỡ các huynh đệ đồng môn, dìu dắt đàn hậu học 
ni chúng.  

Cuộc đời Thầy chúng con chính là bài học 
thân giáo vô giá, là kim chỉ nam cho chúng con 
suốt đời noi theo tu học. Thầy đã sống một cuộc 
sống giản dị mộc mạc, một đời phụng hiến cho 
Đạo Pháp, lợi ích tha nhân, mà không một niệm 
cầu tri danh lưu thế.  

Chốn Ta Bà tâm hạnh thầy viên mãn, 
Chí nguyện tròn Thầy nhẹ gót trời Tây, 

 
 
 Kính bạch Chư tôn Thiền đức. 
 Biết rằng sinh tử là lẽ thường nhiên, nhưng... 
 thật khó ngăn nỗi được niềm đau xót khi nghĩ đến 

 bậc Thầy Ân Sư của chúng con đã vào chốn vô 

 cùng. 
 May phước thay! Giữa những mất mát lớn lao 

 ấy, chúng con đã được chư Tôn Hòa Thượng, chư 

 Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni khắp nơi, quang 

 lâm đạo tràng chứng minh Lễ Chung thất, Nhập 

Nam mô A Di Đà Phật. tháp của Sư phụ chúng con, quý Ngài đã chia sẻ, 
Kính bái bạch Chư tôn Thiền đức Tăng Ni. an ủi và tiếp sức chúng con tiếp tục con đường 

Thật là một phước duyên lớn cho toàn thể môn hoằng hóa lợi sanh kế thừa sự nghiệp mà bậc Ân 

đồ pháp quyến chúng con được cung đón Chư tôn sư khả kính đã dày công xây dựng. 
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Ân đức ấy chúng con nguyện suốt đời tạc dạ ghi lòng, nguyện luôn tinh tấn tu tập, ngõ hầu 
báo đáp trong muôn một.  

Giờ đây, pháp sự đã châu viên, toàn thể môn đồ pháp quyến chúng con thành kính thiết lễ trai 
nghi dâng lên, trước cúng dường mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Chúng, 
thứ đến cúng dường hiện tiền chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Ngưỡng mong các Ngài từ bi chứng 
minh nạp thọ và nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ân sư của chúng con CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC, TỐC 
CHỨNG VÔ SANH PHÁP NHẪN, HƯỜN ĐÁO TA BÀ, HÓA ĐỘ CHÚNG SANH, MÃN BỒ ĐỀ NGUYỆN. 

 

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. 
 

 Thích Nữ Tuệ Đàm Hương Thay mặt môn đồ Pháp quyến  
---  

[Ghi chú của Toàn Soạn báo Viên Giác: Ni Sư Thích Nữ Tuệ Đàm Hương, hiện trụ trì Chùa 
Phật Giáo Thảo Đường tại Moskow, thủ đô Liên Bang Nga. Ni Sư là đệ tử của Ni Trưởng Tân 
Viên Tịch thượng Diệu hạ Tâm. Bản Văn Tác Bạch này đã được Ni Sư thay mặt Môn đồ Pháp 

quyến đọc trong Lễ Trai Tăng ngày 30.07.2021, nhân Lễ  
Chung Thất và Nhập Tháp của Ni Trưởng] 
 


