
Hàng Ngàn Phật Tử và Tăng Ni Tham Dự 4 Ngày Lễ Tang Trưởng Lão 

Hoà Thượng Thích Thanh Đạm tại Thủ Đô Nước Mỹ 

 

Mặc dù thời tiết lạnh và mưa nhiều trong ba ngày đầu của chương trình Lễ Tang kéo dài bốn ngày, từ 07 

đến 10 tháng 12, 2011, của cố Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thanh Đạm, Viện chủ Chùa Giác Hoàng, 

ngôi chùa đầu tiên của người Việt tỵ nạn tại thủ đô nước Mỹ, đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của 

hàng ngàn Phật tử và chư Tăng ni từ khắp nơi đổ về. Có những phái đoàn về từ những thành phố và tiểu 

bang phụ cận như Virginia, Maryland,  Pennsylvania, New York, New Jersey, xa hơn là những đoàn về từ 

Illinois, Texas, North Carolina, South Carolina, Mississippi, Kansas, Oklahoma, Rhode Island, 

Massachusetts và California. Từ thật xa là những phái đoàn đến từ  vài tỉnh bang của Canada và ngay cả 

một phái đòan đến từ Pháp quốc.  

       

 

Những nơi không về được đã gửi các vòng hoa và điện thư phúng điếu dâng lên Giác linh một 

bậcTrưởng lão Hoà Thượng mà cuộc đời của Ngài trong 84 

năm trụ thế phản ánh đúng như cái pháp hiệu mà Tổ Trà 

Trung, một bậc danh tăng miền Bắc Việt Nam, đã ban cho 

người đệ tử xuất gia của mình cách đây hơn 70 năm trước 

tại một ngôi chùa thuộc tỉnh Ninh Bình, Thích Thanh Đạm 

húy Tâm Đức. Quả thật là như vậy, hình ảnh và cuộc đời 

của Ngài nói lên cái tên của Ngài. Bất kể sơ hay quen, 

những phật tử hay chư vị tăng ni, gặp Ngài một lần là khó 

quên được hình ảnh một nhà sư Việt Nam trong tấm áo 

nâu đôi khi đã bạc mầu, dáng người dong dỏng cao gầy, 

nói năng nhỏ nhẹ và không bao giờ thiếu nụ cười trên 

gương mặt hiền lành, dễ mến của Ngài. Ngài ít nói nhưng 



những lời của Ngài để lại trong lòng ngưòi nghe những ý nghĩa thật sâu, thật thâm thúy và khó quên. 

          

Đến chứng minh cho tang lễ của Ngài là Đại Lão Hoà Thượng Thích Tâm Châu, Thượng thủ Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam trên Thế giới, nhiều vị tôn đức 

khác như: Hoà thượng Thích Chơn Thành, Hòa 

Thượng Thích Chơn Điền, Hoà Thượng Thích 

Trí Tuệ, Hoà Thượng Thích Vân Đàm,Hòa 

Thượng Thích Quảng Thanh, Hòa Thượng 

Thích Chơn Minh, Hòa Thượng Thích Tâm 

Thọ…và rất đông chư vị Thượng tọa, Đại đức 

Tăng Ni là thành viên của Ban Kinh Sư. Đặc 

biệt, Pháp sư Giác Đức, tuy sức khỏe còn yếu, 

nhưng cũng đã về lại ngôi chùa thân yêu do 

chính Pháp sư và cố Hoà thượng Thích Thanh 

Đạm đồng thành lập vào năm 1976 khi hai Vị 

đến tỵ nạn tại Hoa kz. Pháp sư đã sống và có mặt trong mấy ngày lễ 

tang để tiếp tay cùng với chư tăng ni và môn đồ pháp quyến giúp 

cho tang lễ của người Pháp lữ của mình hoàn mãn tốt đẹp.  Hòa 

thượng Thích Chơn Minh, một buổi tối sau nghi thức chiụ tang của 

các đơn vị Gia Đình Phật tử, trong sự xúc động, đã kể lại quãng thời 

gian thầy còn là một thanh niên tăng đã có cơ hội cùng ở và cùng 

tu chung với vị Hoà Thượng tân viên tịch ở một vài ngôi chùa trong 

vùng Sài gòn, Gia định. Hòa thượng Chơn Minh là ngươì đã thu xếp 

phương tiện để đưa Đại lão Hòa Thượng Thích Chính Mệnh cùng 

một số tăng sĩ khác rời Saì gòn vào những ngày cuối của tháng tư, 

1975. Trong số những vị tăng tháp tùng Đại lão Hoà Thượng Chính 

Mệnh trong chuyến đi đó, có Thượng toạ Thích Thanh Đạm về sau 

đưọc phong lên làm Hoà Thượng, người vưà viên tịch. 



   

Đồng chủ trì phần chủ sám cho suốt lễ tang là chư vị Hoà Thượng Thích Trí Tuệ, Thích Tâm Thọ, và Thích 

Vân Đàm cùng một Ban Kinh Sư đông đảo khiến 

cho các hàng phật tử cảm thấy như được sống 

lại trong bầu khí một nghi thức tang lễ rất trang 

trọng dành cho một bậc tôn đức lúc còn ở quê 

nhà. Gần hai trăm đoàn viên GĐPT của nhiều 

đơn vị GĐPT vùng miền Đông nước Mỹ, nhiều 

cựu Huynh trưởng,  cùng đại diện các Ban 

Hướng Dẫn các cấp đã có mặt trong buổi tối thứ 

sáu với nghi thức chịu tang chính thức của Gia 

Đình Phật Tử để dâng lên Cố Trưởng Lão Hoà 

Thượng Thượng Thanh Hạ Đạm. Lúc sinh thời 

Ngài rất quan tâm đến giới trẻ phật tử, vì thế khi 

còn tại thế, Ngài được cung thỉnh làm Cố vấn Giáo Hạnh cho Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt 

Nam tại Hoa kz, Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương GĐPT Thiện Sinh Việt Nam trên Thế Giới, Ái Hữu GĐPT 

Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Hoa, GĐPT Thiện Sinh Giác Hoàng, GĐPT Thiện Sinh 

Pháp Hoa, GĐPT Liên Hoa…Đặc biệt, qua sự khuyến khích của Trưởng Võ Thành Nhân, sáng ngày thứ 

bẩy, tại nhà quàn, đứng 

chen lẫn với các đoàn 

sinh và Huynh trưởng 

của GĐPT Hoa Nghiêm, 

Pháp Hoa và Thiện Sinh 

Giác Hoàng làm hàng rào 

danh dự đón Kim Quan 

của cố Trưởng Lão Hoà 

Thượng Thượng Thanh 

Hạ Đạm người ta cũng 

thấy đông đảo 

cácTrưởng và Đoàn sinh 

của Hướng Đạo Việt 

Nam trong vùng thủ đô nước Mỹ.  

Trong số hàng trăm vòng hoa hay trướng phúng điếu ở hải ngoại, đặc biệt như các vòng hoa của các phái 

đòan của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở Canada, ở Boston, Massachussetts, ngưòi ta còn 

thấy có những 

vòng hoa gửi 

đến từ vài đạo 

tràng ở Sài gòn, 

Việt Nam. 



Một số đoàn thể tôn giáo bạn, như phái đoàn đại diện Nhà Thờ và Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, Maryland, do 

Linh mục Vũ Ngọc An cùng ông Chủ tịch Hội đồng Giáo Xứ đã đến thăm viếng và chia buồn với môn đồ 

pháp quyến của cố Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thanh Đạm trước giờ di chuyển kim quan vào nơi hỏa 

táng. Trước đó, vào hôm thư sáu, một phái đòan đông đảo các nhân vật lãnh đạo cộng đồng người Việt 

vùng Hoa thịnh đốn do ông Đỗ Hồng Anh, Chủ tịch cộng đồng Người Việt Virginia hướng dẫn, đã đến 

thăm viếng, cầu nguyện và ký vào sổ tang lưu lại những lời phân ưu sâu đậm. Ông chủ tịch và phái đoàn 

Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn, phaí đoàn Nghị Hội Người Việt Toàn quốc tại Hoa kz, bà 

Nguyễn Ngọc Giao, đại diện tổ chức Tiếng Nói của Người Mỹ Gốc Việt, một số vị đại diện các cơ quan 

truyền thông báo chí người Việt trong khu vực quanh thủ đô nước Mỹ cũng đã đến, để hoặc đưa tiễn 

kim quan cố Trưởng Lão vào ngày Lễ Trà Tz, hoặc viếng kim quan của Ngài trong thời gian tang lễ tại 

chánh điện chùa Giác Hoàng. Đặc biệt, ông Vincent C. Gray, Thị trưởng của thành phố Hoa thịnh Đốn, đã 

gửi người đại diện mang thông điệp Phân Ưu đến chia buồn với Công đồng Phật giáo Việt Nam tại Mỹ và 

phật tử của chùa Giác Hoàng trước sự ra đi của vị lãnh đạo tinh thần khả kính. 

Phái đoàn đại diện Phật giáo Hoa kz  và Phật giáo Tây Tạng đã đến nghiêng mình phân ưu và cầu nguyện 

Giác Linh  Cố Trưởng Lão siêu thăng Phật quốc trước giờ di chuyển kim quan vào sáng thứ bẩy. Một phái 

đoàn khác gồm gần 30 chư tăng và phật tử đại diện Hôị đồng Phật Giáo Quốc tế (IBC), với thành viên đại 

diện 13 quốc gia, đã đến 

Đại Hùng Bửu Điện của 

chuà Giác Hoàng chiều 

thứ sáu, nơi kim quan của 

Hoà Thượng Thích Thanh 

Đạm được quàn tại đó từ 

ngày thứ tư, 7 tháng 12 

đến thứ bẩy, 10 tháng 12, 

2011, để tán thán công 

đức của vị Trưởng Lão tân 

viên tịch. Qua đó người ta 

được biết, lúc sinh thời, 

Ngài là người hết lòng 

giúp đỡ việc phát triển 

Phật giáo tại vùng thủ đô nước Mỹ. 

 Việc giúp đỡ của Ngài bất phân sắc tộc, màu da, hay truyền thống Phật giáo. Một vài vị tăng, giờ đây 

đang là lãnh đạo của của vài ngôi chùa Tích lan trong vùng thủ đô, khi gặp các khó khăn hay có vị đang 

xây dựng dở dang ngôi chùa của mình thì bị hỏa hoạn, đã được cố Trưởng Lão giúp đỡ, hay ngay cả việc 

mời về trú ngụ và tu tập 

tại ngôi chùa Giác Hoàng 

trong nhiều tháng cho 

đến khi việc sửa chữa 

hoàn tất. 



 Vì thế, tin Ngài đột ngột viên tịch không những chỉ là cái tang cho các hàng phật tử người Việt mà còn là 

sự mất mát một nơi nương tựa tinh 

thần cho các hàng tăng tín đồ các 

quốc gia bạn nữa. Hòa thượng 

Dhamasari, một bậc trưởng lão trụ trì 

ngôi chùa Tích Lan Vihara cũng toạ lạ 

trên đưòng 16 đã phát biểu như thế 

trong thư phân ưu. Các phái đòan 

Phật giáo Thái lan, Lào, Khmer, Tích 

lan, Miến điện, Nhật bản, Nguyên 

thuỷ Việt Nam, Bangladesh, và Ấn độ 

đã thay nhau tụng đọc kinh cầu siêu cho cố Trưởng lão Thích Thanh Đạm bằng tiếng Pali và nghi thức 

Nguyên thuỷ.  

Nghi thức Lễ Trà Tz của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đạm khởi đầu bằng nghi thức Lễ Cung 

Tiễn Kim quan từ chùa Giác Hoàng Hoa thịnh Đốn sang Nhà quàn National Memorial Park nằm trên 

đường Lee Highway, Falls Churh, Va. Sở cảnh sát thành phố Hoa thịnh đốn có lẽ đã làm một ngoại lệ khi 

gửi đòan gồm sáu mô 

tô dẫn đầu và hộ tống 

đoàn xe tang hàng trăm 

chiếc từ chùa Giác 

Hoàng sang đến tận 

biên giới thành phố 

Arlington, Virginia. 

Trong suốt thời gian 4 

ngày tang lễ tại chùa, 

viên chánh sở cảnh sát 

đã thuận cho các vị 

cảnh sát ngưòi Mỹ gốc 

Việt hoặc Á châu đến 

giúp điều hòa lưu thông và trật tự tại khu vực quanh chuà. Nhờ vậy, tuy lượng người và xe đến viếng 

kim quan của cố Hoà Thượng rất đông nhưng đã không tạo ra những ứ nghẹt đáng tiếc cho sự lưu thông 

của những cư dân khác. 

 

Trái với những cơn mưa dầm của ba ngày trước, sáng thứ bẩy, 10 /12/2011, bầu trời và thời tiết của thủ 

đô nước Mỹ hôm đó thật đẹp, nắng ráo và lạnh. Nếu không có cái lạnh để nhắc nhở người ta rằng đây là 

thời điểm của muà đông thì nhiều người sẽ có cảm giác đó là một ngày cuối thu. Đại Hùng Bửu Điện  và 

hoa viên chùa Giác Hoàng, ngôi chùa được vị Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, 

Đại Lão Hoà Thượng Thích Tâm Châu, dùng danh hiệu của vị Vua nhà Trần đặt tên vào năm 1979, đã 

chật cứng chư vị tăng ni và phật tử. Sau khi các nghi thức yết Phật, yết Tổ hoàn tất, lễ cung tiễn kim 

quan cố Trưởng Lão Hoà Thượng Thượng Thanh Hạ Đạm đã được tiến hành.  



 

Tám nam Huynh trưởng GĐPT 

cung kính khiêng rước kim quan 

vị Thầy của họ chậm rãi rời ngôi 

chánh điện trong những tiếng 

chuông trống bát nhã dồn dập. 

Kim quan đưọc đưa đến chiếc xe 

tang màu lam nhạt đang đậu tại 

trước cổng chùa Giác Hoàng. 

Dẫn đầu kim quan là Đại Lão 

Hoà Thượng Thích Tâm Châu, 

Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo 

Việt Nam trên Thế Giới, Pháp sư 

Giác Đức, chư tôn đức Hoà 

Thượng và quý Hoà Thượng Chủ 

Sám, qúy Thượng Toạ, Đại Đức Tăng, Ni trong ban nghi lễ. Kế đến là lư hương, long vị, di ảnh và y bát 

của cố Trưởng Lão Hoà Thượng Thượng Thanh Hạ Đạm được chư tăng và ni rước đi theo sau, hai chiếc 

lọng vàng rực rỡ được hai huynh trưởng rước đi kèm hai bên. Kế đó là hàng trăm phật tử tiếp nối, vừa đi 

vừa niệm lớn danh hiệu đức Di Đà Tiếp Dẫn Đạo Sư tạo nên một không khí vừa trang nghiêm vừa cảm 

động. 

Sau khi kim quan của cố Hoà Thượng đã được an vị trong xe tang, mọi người được mời lên những chiếc 

xe buýt hoặc xe riêng của mình để chuẩn bị lên đường sang nhà quàn. Đoàn mô tô sáu chiếc của cảnh 

sát dẫn đầu, tiếp đến là đoàn xe chư tôn đức Hoà Thượng, hai chiếc xe hoa-tang đi theo sau, một chiếc 

có tôn trí tôn tượng đức Phật Di Đà, chiếc thứ hai là di ảnh của cố Hoà thượng. Hai chiếc xe hoa tang 

được trang trí rất đẹp và vững chãi là do công đức của một số chư tăng, phật tử và huynh trưởng GĐPT 

tranh thủ hoàn tất hai ngaz trước dưới cơn mưa lạnh liên tục của những ngày đầu đông. 

Tại nhà quàn National Memorial Park ở Falls Church, Virginia đã có hàng trăm phật tử và quan khách chờ 

sẵn đễ cung đón kim quan của 

cố Trưởng lão. Đây là một 

nhà quàn lớn vào bậc nhất 

trong vùng thủ đô nước Mỹ, 

nhưng hôm nay, tất cả những 

chỗ đậu xe và ngay cả dọc hai 

bên đường đã không còn một 

chỗ trống. Điều cảm động là 

Ban Giám Đốc nhà quàn 

dành mọi sự giúp đỡ trong 

suốt thời gian tang lễ của 

cố Hoà Thượng. Khi hay 

tin Hoà Thượng viên tịch, 



ngươì đại diện Ban Giám Đốc nhà quàn đã đề nghị Ban Tang Lễ cho phép họ lo lắng cho tang lễ của cố 

Trưởng Lão tất cả mọi nhu cầu mà không nhận lại một phí tổn nào cả. Họ nói họ biết rất rõ và vô cùng 

kính trọng cố Hoà Thượng Thích Thanh Đạm từ hơn 30 năm qua. Trước giờ đưa kim quan của cố Trưởng 

Lão vào hỏa táng,  giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đại diện ban tổ chức đã nói đôi lời cảm ơn sự giúp đỡ quý 

báu của Ban Giám Đốc của Nhà Quàn National Memorial Park.  

 

Sau phần cầu nguyện ngắn của nghi thức Lễ Trà Tz, vì lượng người quá đông, nên Đại Đức Thích Hạnh 

Hiếu, người xướng ngôn chương trình lễ tang của cố Hoà Thượng trong suốt bốn ngày qua, đã yêu cầu 

các quan khách và đồng hương phật tử hoan hỷ ngồi lại khu vực hành lễ hộ niệm hồng danh Phật Di Đà 

thay vì đi theo tiễn đưa kim quan của cố Trưởng Lão vào phòng hỏa táng. 

 Đến một giờ trưa, mọi người được mời lên xe trở về chùa Giác Hòang để làm Lễ An Vị Giác Linh và Di 

Ảnh của cố Hoà Thượng và cùng dự Lễ Cầu Siêu tuần thứ nhất của Ngài. Tiếp theo đó là phần thọ trai do 

quý vị phật tử trong ban trai soạn cúng dường. Sau 4 ngày, Lễ Tang của cố Trưởng Lão Hoà Thượng 

Thượng Thanh Hạ Đạm đã hoàn tất viên mãn. 

 

 


