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Hòa Thượng Thích Quảng Thanh Đã Viên Tịch 
 

 

Tin Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt 

Nam Trên Thế Giới, kiêm viện chủ chùa Bảo Quang, Santa Ana, đã viên tịch vào sáng Chủ Nhật 

9-6-2019, hưởng thọ 69 tuổi, đã khiến cho chúng tôi lặng người đi và nhớ lại những ngày ở chùa 

Bảo Quang và những buổi mạn đàm với người.  

Năm 2004, Thượng tọa Thích Quảng Thanh 

có mời chúng tôi tới triển lãm hoa lan vào 

dịp Tết Nguyên Đán. Khi đó chùa Bảo 

Quang hãy còn là một khu nhà chật hẹp và 

miếng đất rộng bỏ hoang. Trong dịp này, rất 

nhiều người tỏ ý muốn học hỏi về loài hoa 

vương giả này, chúng tôi ngần ngại vì không 

có chỗ nhưng Thượng tọa đã mau mắn hỏi:  

Nếu cụ dậy miễn phí thì tôi sẵn sàng cho 

cụ mượn chỗ miễn phí. 

Ngay lập tức một ban điều hành được thành 

lập với các anh chị: Vũ Thị Ngoc, Trần Thị 

Hằng, Trần Đức Tạo, Phạm Mạnh Tiến v.v… 

và  3 tháng sau lớp Hoa Lan đã bắt đầu khai 

giảng với gần 100 học viên đủ mọi lứa tuổi 

và thành phần trong xã hội. 
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Chín tháng sau đó, chúng tôi đã cùng nhau chia xẻ những hiểu biết và kinh nghiệm nuôi trồng 

hoa lan khi ở trong gian phòng chật hẹp chia sẻ cùng với các lớp Vịêt ngữ, ra mắt sách báo, triển 

lãm nhiếp ảnh, hội hoa v.v... Cũng có khi cùng nhau căng lều, xếp bàn ghế ở ngoài sân bên cạnh 

bức họa nơi bồng lai tiên, cảnh dài gần 15 thước, do chính tay Thượng tọa vẽ.  

Tháng 11 năm đó, chúng tôi rời chùa Bảo Quang, vì các học viên phần lớn đã có tuổi muốn 

thành lập Hội Hoa Lan Việt Nam để có một sinh hoạt lâu dài, cần có một phòng họp khang trang 

và bãi đậu xe rộng rãi, nên đã rời đến nhà thờ First Presbyterian Church cho đến ngày nay. 

Mấy hôm trước chị Tưởng Kim Xuyến có đến thăm chúng tôi và cho một bát cá kho theo kiểu 

của làng Vũ Đai, Hà Nam nổi tiếng là thơm ngon. Thấy chị ăn mặc diêm dúa sang trọng, hỏi ra 

mới biết chị sẽ đến thăm thầy Quảng Thanh đang ở tình trạng hấp hối, chỉ còn nay mai. 

Thầy ra đi khi còn quá trẻ, tuổi chưa đến 70, nhưng cuộc đời là vậy: sống gửi, thác về, ai ai cũng 

phải trải qua chu kỳ: Sinh Lão Bênh Tử. Hội Hoa lan trong 15 năm qua, cũng đã có trên dưới 20 

người lần lượt ra đi.  

Mỗi khi nhìn thấy tấm bảng thầy đã tặng cho chúng tôi khi triển lãm hoa lan cho tổ chức Đại Hội 

Phật Giáo Thế Giới vào tháng 11 năm 2003, tôi lại nhớ đến thầy là người giúp đỡ cho Hội Hoa 

Lan Việt Nam lúc ban đầu.  
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Hay mỗi khi lái xe qua đường Newhope nhìn mái chùa 

mầu đỏ gạch lô nhô những ngọn đầu đao cong vút, lại hiện 

ra hình bóng người đã xây dựng một ngôi chùa đồ sộ từ 

một nhà thờ Tin Lành cũ kỹ, một con người đa tài từ: hội 

họa, thơ văn , non bộ, cắm hoa, nhiếp ảnh, thư pháp, v.v... 

hiếm khi thấy ở một bậc cao tăng.  

Hôm nay Thầy đã viên tịch, thoát khỏi cảnh trần ai hệ lụy 

khổ đau và những chuyện thị phi, chúng tôi mong mỏi 

rằng những hoạt động của người như việc hoằng dương 

phật pháp cho đến các hoạt động xã hội hay bữa ăn trưa 

cho những người vô gia cư từ 26 năm qua sẽ được tiếp tục 

tiến hành đẹp đẽ như những ngày người đã còn trên cõi 

trần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyện cầu Tam Bảo tiếp dẫn hương linh Hòa Thượng Thích Quảng Thanh vãng sinh cực lạc 

quốc.  

 

Hội Hoa lan Việt nam 

Bùi Xuân Đáng 


