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NIỀM VUI MÙA XUÂN

T
huận theo lẽ vô thường, tuổi đời ngày một cao, thân tứ 
đại ngày một tan hoại. Vào lúc 22 giờ ngày 27/9/2010 
(nhằm ngày 20/8/Canh Dần), Hòa thượng Thích Minh 
Giác –  Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh Cần Thơ, Phó Ban Đại 

Diện Phật giáo Q. Thốt Nốt, Trụ trì tịnh thất Liên Hoa, số 580, 
ấp Long Thành, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ đã an 
nhiên thu thần thị tịch. Trụ thế 71 năm, Hạ lạp 44 năm.

Hòa thượng Thích Minh Giác sinh năm 1940. Sau khi hiểu được 
cuộc đời là huyễn mộng, vô thường. Năm 20 tuổi Ngài đã 
xuất gia với Hòa thượng Thích Giác Nhu. Mang trong mình chí 
nguyện liễu sanh thoát tử và phổ độ quần sanh, cả cuộc đời Hòa 
thượng đã tinh tấn tu hành và nỗ lực hoằng dương Chánh pháp. 
Đến nay hóa duyên đã mãn, Ngài thuận thế vô thường, xả bỏ 
thân tứ đại trở về cõi Tịnh.

…Người từ vô tận tái sanh
Đi qua trần thế, mang tình nhân gian

Bàng hoàng cuộc mộng vừa tan
Bỗng nghe một tiếng Như Lai gọi về.

Cả cuộc đời Hòa thượng là một tấm gương đạo hạnh, tinh tấn tu học sáng ngời cho 
đàn hậu tấn noi theo. Hòa thượng ra đi là mất mác lớn của Giáo hội, hàng đệ tử Tăng 
Ni mất đi một bậc minh sư dẫn dắt về với nẻo giải thoát, hàng Phật tử tại gia mất đi 
một người thầy khả kính, một bóng mát dựa nương.

Tang lễ của cố Hòa thượng được diễn ra trong bốn ngày 27/9 đến 01/10 năm 2010 
(nhằm ngày 20 đến 24/8/ Canh Dần). Trong những ngày diễn ra tang lễ, môn đồ pháp 
quyến đã tiếp đón chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh Cần Thơ, Thành hội Phật giáo TP. 
Cần Thơ; Ban đại diện Phật giáo các quận, huyện tỉnh Cần Thơ; chư tôn đức giáo phẩm 
hệ phái Khất Sĩ, cùng chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử từ các miền Tự viện, 
Tịnh xá.

Lễ truy niệm và tiễn đưa nhục thân cố Hòa thượng được cử hành và lúc 7 giờ ngày 
1/10/2010 (nhằm ngày 24/8/ Canh Dần), với sự chứng minh, tham dự của HT. Thích 
Huệ Trường – Phó Ban Thường trực Thành hội Phật giáo TP. Cần Thơ, HT. Thích Giác 
Tuệ - Giáo phẩm Hệ Phái cùng đông đảo chư tôn đức Tăng Ni hệ phái Khất Sĩ cũng như 
chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử TP. Cần thơ.

Sau lễ truy niệm, kim quan cố Hòa thượng được Ban tổ chức tang lễ và môn đồ pháp 
quyến đưa đến đài hỏa tháng tại Phú Hòa, TP. Long Xuyên. Sau khi hỏa táng, xá lợi cố 
Hòa thượng được môn đồ pháp quyến cung thỉnh về thờ tại tịnh thất Liên Hoa.

TANG LỄ CỐ HÒA THƯỢNG 
THÍCH MINH GIÁC

TƯỞNG NIỆM
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