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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
 

Ngưỡng bái bạch: Chư tôn Hòa thượng cùng chư tôn Thiền Đức chứng minh. 

Kính bạch Chư tôn đức ni và chư vị trong môn đồ Pháp quyến chùa Xá Lợi tại 

Rosemead, California, Hoa Kỳ. 
 

Chúng con , Ni chúng và Phật tử trong đạo tràng  Viên Thông Tự tại Houston, TX  xin 

được đảnh lễ giác linh Ni trưởng thượng Như hạ Nguyện, vị Ni trưởng của chúng con 

tại hải ngoại từ thuở ban sơ của người Việt ly hương. Ni trưởng đã vươn lên vững chãi 

như cây tùng cây bách để che chở và hướng dẫn cho hàng hậu học chúng con. Hôm nay, 

Ni trưởng đã thuận thế vô thường nhưng giáo hạnh và đức từ dung của Ni trưởng vẫn 

luôn là tấm gương sáng để chúng con noi theo trên bước đường tu học và phụng sự. 
 

Ngưỡng bái bạch Giác Linh Ni trưởng thùy từ chứng giám : 
 

Trước linh đài, khói trầm hương nhẹ tỏa 

Nén tâm hương, hòa quyện kiết tường vân 

Thuận vô thường, thầy xả bỏ huyễn thân 

Lòng chẳng bận, Thong dong về với Phật. 
 

Chúng con hàng Ni chúng và Phật tử Viên Thông Tự, Houston, Texas xin thành kính 

đảnh lễ giác linh một bậc thầy quý kính mà lúc bình thời có nếp sống bình dị và thanh 

thản trước những thăng trầm sinh diệt. Chúng con xin kính nguyện Giác linh thầy cao 

đăng Phật quốc.   
 

Nhất tâm đảnh lễ: Giác linh Hòa Thượng Ni Tân viên tịch thượng Như  hạ Nguyện chi 

giác linh tam bái. 
 

TKN. Thích Nữ Thanh Lương và Ni Chúng  

 

 


