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T
rong bốn ngày từ 18 đến 21/ 12/ 2010 (nhằm 12- 17/ 11 Canh Dần) tang lễ cố Ni 
Trưởng THÍCH NỮ TỨ LIÊN –Viện chủ Tịnh xá Ngọc Châu đã được chư tôn giáo 
phẩm hệ phái Khất Sĩ và Thành hội Phật giáo TP. Hội An tổ chức trang nghiêm 
trọng thể tại Tịnh xá Ngọc Châu, phường Cẩm Châu, TP. Hội An. Trong những 

ngày diễn ra tang lễ, Ban Tổ chức đã tiếp đón chư tôn đức Ban Trị sự PG tỉnh Quảng 
Nam, Thành hội Phật giáo TP. Hội An, Phân Ban Đặc trách Ni giới Trung ương, Ban Tôn 
giáo tỉnh Quảng Nam, cùng các ban ngành trong Tỉnh, Thành phố, cùng chư tôn đức 
Tăng Ni và đông đảo Phật tử từ các miền Tịnh xá cũng như trong Thành phố.

Lễ truy niệm và tiễn đưa nhục thân cố Ni trưởng được cử hành vào sáng ngày 
21/12/2010 (nhằm 17/11 Canh Dần). Tham dự lễ truy niệm có chư tôn giáo phẩm Hệ 
phái, cùng chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh cũng như các tỉnh miền Nam, miền Trung 
và miền Cao nguyên. 

Trước giờ di quan, thay mặt Ban Tổ chức Tang lễ, Ni trưởng Thích nữ Thẩm Liên đã 
tuyên đọc tiểu sử, nhấn mạnh: “Ni trưởng Tứ Liên suốt cuộc đời hành đạo khắp miền 
Trung - Trung Bộ không mệt mỏi, là một tấm gương sáng về mặt nghị lực, kiên trì, thanh 
bần và tinh tấn, nhẫn nại và bao dung, xứng đáng danh hiệu mà cố Ni trưởng Huỳnh 
Liên ban tặng: ‘Một lão tướng kiên trung, xông pha tuôn rừng, lướt bụi’”. Cuộc đời của Ni 
trưởng là một tấm gương đạo hạnh sáng ngời, xứng đáng cho hàng hậu học trân trọng 
tiếp thu, học tập và phát huy”. 

Sau lễ truy niệm, kim quan cố Ni trưởng được Ban tổ chức tang lễ và môn đồ pháp 
quyến tiễn đưa đến đài hỏa táng tại thành phố Đà Nẵng. Lễ cung thỉnh xá lợi nhập Bảo 
tháp cử hành lúc 19 giờ cùng ngày (17/11 AL) trong khuôn viên Tịnh xá Ngọc Châu. 
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