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LỜI CẢM NIỆM ĐỌC TRƯỚC KIM QUAN 
Đại Lão Hòa Thượng THÍCH HỘ GIÁC 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Kính bạch Giác linh Đại lão Hòa thượng, 
Thế cuộc phù vân mộng ảo, ai trong chúng ta cũng đều thấu suốt. Vậy mà khi 

nghe tin Người nằm xuống, lòng không khỏi bùi ngùi, cảm tiếc. Từ các nơi xa 
cùng tụ về, thắp nén hương thơm, gửi tấm lòng theo lệ nến hoa tang. 

Lão bệnh vô thường, ai rồi cũng phải trải nghiệm. Lòng những mong một lần 
tương kiến, vấn an, mà đường mây vời vợi xa cách. Thoạt khi tương ngộ, đã là hai 
nẻo phân ly. Giờ này quỳ trước linh đài, lời cạn không đủ bày tỏ ;  chỉ xin một phút 
tưởng niệm, ôn lại hành trạng của bậc trưởng thượng cao tăng : 

Trên 60 năm tận tụy con đường hoằng pháp :  giảng dạy, phiên dịch, trước tác, 
văn tài rộ nở từng trang nếp Đạo ;  ôn hòa, dung dị dường ấy mà có khi phải trải 
thân trong hiểm nguy bức nạn để bảo vệ màu cờ năm sắc ;  có lúc phải dấn mình 
nơi chốn khói lửa để an lòng những người con Phật nơi tuyến đầu binh đao. 



Xa quê hương, giữ đạo mầu, cùng pháp lữ triển khai lộ trình hợp nhất, khiến 
đạo vàng truyền rộng năm châu ;  một bóng y vàng, dung hợp cả hai truyền thống 
Nam-Bắc ;  một thân già yếu, canh cánh cả đời chí nguyện độ sanh. 

Ngôn ngữ từ bi, hành xử hòa ái, giữ đạo tình giữa pháp hữu gần-xa. Đường 
chông gai đồng tâm lướt khỏi ;  nẻo hoạn nạn chung sức vượt qua. Nhân duyên tụ-
tán là lẽ thường. Đường hoằng truyền có khi chia nhiều lối, nhưng chí nguyện ban 
đầu thì chỉ một mà thôi. 

Nụ cười nhẹ xua tan đại mộng, 
Bánh xe Pháp vẫn xoay ngàn đời, 
Hộ giáo công hạnh nay đã mãn, 
Giác lộ thênh thang vượt trùng khơi. 
Xếp lại trăm năm đời hư huyễn, 
Mở ra một cõi đạo chân thường, 
Bách kiếp thiên sanh tình pháp lữ, 
Giải thoát Không môn, nguyện tương phùng. 

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng, thùy từ chứng giám. 
Thay mặt toàn thể thành viên GHPGVNTN Hoa Kỳ 

Sa Môn Thích Tín Nghĩa 

 



 
Chư Tôn Đức hàng Giáo phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ chiêm bái Giác linh Hòa thượng 



 



 
Chư Tôn Đức thọ tang Cố Trưởng lão Thích Hộ Giác 


