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Lễ kỷ niệm 50 năm Hòa Thượng Tuyên Hóa mang Phật Pháp đến phương Tây

C h ư ơ n g  t r ì n h 

Phật Pháp đến phương Tây
50 năm giảng dạy đạo đức



Chào Mừng

Kính gởi quý đạo hữu,

Như quý đạo hữu đã biết, Hòa Thượng Tuyên Hóa đến California vào năm 
1962; và năm 2012 đánh dấu nửa thế kỷ về giáo pháp của Hòa Thượng và ảnh 
hưởng của ngài ở phương Tây tại đây. 

Chủ đề chính của chúng ta là “Suy Ngẫm và Cống Hiến: Năm mươi năm Hòa 
Thượng Tuyên Hóa giảng dạy Phật Pháp ở Phương Tây và trên Thế Giới.” 
Chủ đề được chia thành 4 di sản:

1) Thành lập Tăng đoàn, bao gồm cả con người và các tổ chức tu viện;
2) Dịch và xuất bản kinh sách;
3) Thúc đẩy giáo dục truyền thống Phật giáo, và
4) Tham gia vào trao đổi tín ngưỡng.

Chương trình ngày thứ bảy sẽ bao gồm các buổi chia sẻ những câu chuyện 
và kỷ niệm của các đệ tử lâu năm, của những cựu học sinh của trường học 
chúng ta và những báo cáo của các tu viện chi nhánh. Chúng ta sẽ tìm hiểu 
những tiến triển của trường đại học Pháp Giới, Hội Phiên Dịch Kinh Sách 
Phật Giáo (BTTS), lắng nghe và xem những bức ảnh và băng hình về những 
thành tựu của Hòa Thượng trong 50 năm qua. Một chương trình nghệ thuật 
phong phú còn bao gồm buổi biểu diễn piano của Gwhyneth (Guo Hsiang) 
Chen và sự chúc phúc của những vị lãnh đạo của các tín ngưỡng khác.

Cuối tuần có nhiều cơ hội để tiến lên về giới luật, bao gồm U Minh Giới (giới 
cho người đã mất), Bát Quan Trai Giới, Tam Quy Y và Ngũ giới. Vào sáng Chủ 
Nhật 24 tháng 6, Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 17 sẽ bao gồm chiêm 
bái xá lợi của ngài và “Lễ Truyền Cúng” truyền tay dâng cúng 108 món ăn.

Được biết đến rộng rãi ở châu Á là “Vi Tăng kiệt xuất đến phương Tây,” nửa 
thế kỷ ảnh hưởng của vị Thầy chúng ta tiếp tục làm xúc động và truyền cảm 
hứng cho các thế hệ mới những người trẻ tuổi của cả Đông và Tây. Chúng 
tôi hy vọng quý đạo hữu sẽ cùng các cư dân của thành phố Vạn Phật Thánh 
Thành tham gia kỷ niệm và mừng cuộc đời phi thường của ngài. Nguyện 
cầu rằng những hạt giống Phật Pháp vượt thời gian sẽ được gieo trồng qua 
những nỗ lực không mệt mỏi của vị Thầy chúng ta và sẽ kết quả thanh hoa 
trái trí tuệ và từ bi để lợi ích tất cả chúng sanh qua các thế kỷ tới. 

Bình An trong Phật Pháp 
Hằng Thật
Chủ Tịch
Ban Điều hành Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới - DRBA
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Hòa Thượng Tuyên Hóa 

V ị  t h ầ y

“Tôi có nhiều tên,” ngài đã từng nói, “và tất cả chúng đều giả.”Trong 

thời niên thiếu ở Mãn Châu, ngài được biết đến như là “Bạch Hiểu 

Tử;”khi là một tu sĩ trẻ, ngài là An Từ (“An lạc và Từ ái”), sau đó, tại 

Hồng Kông, ngài là Độ Luân (“Bánh xe cứu độ”) , cuối cùng, ở Mỹ, 

ngài là Tuyên Hóa, có thể được dịch là “người tuyên dương đạo lý 

chuyển hóa”. Đối với hàng ngàn đệ tử trên toàn thế giới, ngài luôn 

luôn là “Sư Phụ”- “vị Thầy”

Hòa Thượng Tuyên Hóa sinh vào năm 1918 trong một ngôi làng nhỏ ở 

đồng bằng Mãn Châu. Khi ngài được mười chín tuổi thì mẹ ngài qua 

đời, và ngài theo truyền thống thủ hiếu cư tang 25 tháng bằng cách 

ngồi thiền trong một túp lều bên cạnh mộ mẹ ngài. Sau đó, ngài đến 

chùa Tam Duyên và thọ giới cụ túc của một tu sĩ Phật giáo.

Năm 1948, Hòa Thượng Tuyên Hóa đi về phương Nam để gặp Hòa 

Thượng Hư Vân và nhận được truyền thừa Tổ vị dòng thiền tông Quy 

Ngưỡng. Sau đó ngài đi đến Hồng Kông, ban đầu sống ẩn dật và sau 

đó thành lập ba tu viện.

Năm 1962, nhiều đệ tử từ Hồng Kông của ngài mời ngài đến San Fran-

cisco. Năm 1968, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng Pháp mỗi tối bằng 

Hoa Ngữ tại Phật Giáo Giảng Đường ở khu phố Tàu của San Francisco 

cho thính chúng là những thanh niên Hoa Kỳ. Năm 1969, năm người 

trong số các để tử người Mỹ đầu tiên đã thọ nhận cụ túc giới.



Để có nhiều chỗ hơn cho mọi người nghiên cứu và thực hành Phật 

Pháp, Hòa Thượng Tuyên Hóa thành lập Tu viện Kim Sơn vào năm 

1970, Viện Dich Kinh Phật Giáo Quốc Tế vào năm 1973, và thành phố 

Vạn Phật Thành vào năm 1976. Nhìn thấy sự đau khổ của người tỵ nạn 

chạy trốn khỏi những quốc gia bị chiến tranh tàn phá, Hòa Thượng 

Tuyên Hóa thành lập Ban Cứu Tế và Định Cư Người Tỵ Nạn, cung cấp 

cho người ty nạn một nơi để ở, để học Anh ngữ, và học nghề từ năm 

1980-1986.

Năm 1985, tên của tổ chức (trước đây là Tổng Hội Phật giáo Trung-

Mỹ) đã được thay đổi thành Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới để phản 

ánh tầm nhìn của ngài về một Đạo Phật bao gồm tất cả. Ngài đã viếng 

thăm châu Âu vào năm 1990, gồm các nước Anh, Pháp, Ba Lan, và 

Bỉ.Trong những năm tiếp theo, cộng đồng và các cơ sở do ngài thành 

lập tiếp tục phát triển và trưởng thành.

Vào ngày 7 tháng 6 năm 1995, Hòa Thượng Tuyên Hóa viên tịch để 

lại những di sản và lời nguyện của ngài để các đệ tử của ngài tiếp tục 

hoàn thành.
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DRBA

S ứ  m ạ n g  t ổ n g  h ộ i  p h ậ t  g i á o  p h á p 
g i ớ i  ( d r b a )
Được thành lập bởi vị sáng lập là hòa thượng tuyên hóa, tổng hội phật 

giáo pháp giới là một cộng đồng phật giáo toàn cầu chú trọng vào nghiên 

cứu, thực hành, giảng dạy, và thể hiện phật giáo.

Tổng hội phật giáo pháp giới mang lại sức mạnh của các nền văn hóa đa 

dạng và cung cấp một môi trường thanh tịnh để tạo điều kiện chuyển đổi 

có ý nghĩa giúp tịnh hóa tâm trí để mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh, 

để chuyển hóa thế giới thành cõi tịnh độ, và với mục tiêu cuối cùng là 

giúp cho mọi chúng sanh chứng thành phật quả.

C á C  g i á  t r ị  C ủ a  t ổ n g  h ộ i  P h ậ t  g i á o 

P h á P  g i ớ i  ( D r B a ) 
Cộng đồng Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới (DRBA) bao gồm các tu sĩ, cư 

sĩ, các nhà giáo dục, sinh viên, học giả, và các tình nguyện viên từ tất cả 

các tầng lớp xã hội, họ là những người trân quý cuộc sống và bảo vệ môi 

trường bằng cách tuân theo Sáu Đại Tông Chỉ:

1) chuyển hóa tranh chấp bằng cách nhường nhịn

2) chuyển hóa tham lam bằng cách rộng lượng

3) chuyển hóa truy cầu bằng cách biết đủ

4) chuyển hóa ích kỷ bằng cách vị tha

5) chuyển hóa tự lợi bằng cách chia sẻ

6) chuyển hóa nói dối bằng cách chính trực



2 .  P h i ê n  D ị c h

Hòa Thượng Tuyên Hóa thành lập Hội Phiên Dịch Kinh Sách 

Phật Giáo (BTTS) vào năm 1970 với mục tiêu phiên dịch toàn bộ 

Kinh Điển Phật giáo sang tiếng Anh và các ngôn ngữ phương 

Tây. Để tiếp tục nỗ lực này, Hòa Thượng Tuyên Hóa hàng ngày 

đều giảng về Kinh điển và các văn bản Phật giáo. Mong muốn 

của ngài là để mọi người tìm hiểu trực tiếp các giáo lý của Đức 

Phật và các bản dịch đáng tin cậy là rất cần thiết cho sự hiểu 

biết và thực hành Phật Pháp của người Tây phương. Cho đến 

nay, Hội Phiên Dịch Kinh Sách Phật Giáo đã xuất bản hơn 300 

cuốn sách với các ngôn ngữ khác nhau, và công tác dịch thuật 

kinh điển Phật giáo trong đó nhiều Kinh Điền có kèm lời chú 

giải của Hòa Thượng vẫn đang tiến hành.

1 .  t ă n g  Đ o à n

Hòa Thượng Tuyên Hóa nhằm đến việc thành lập Tăng đoàn 

Phật giáo, hay tăng lữ, được bắt rễ trên mảnh đất phương 

Tây. Ngài nhấn mạnh kỷ luật và tu hành theo truyền thống, 

nhưng đồng thời mang sinh khí lại phù hợp cho một bối 

cảnh phương Tây hiện nay. Năm 1969, một nhóm năm 

người Mỹ đã phát tâm xuất gia, và trong những năm tiếp 

theo, hàng trăm người khác từ Bắc Mỹ, cũng như từ châu Á, 

châu Âu, và châu Úc đã tìm học xuất gia theo ngài. Những 

đệ tử xuất gia này giảng dạy tại 28 tu viện trên toàn thế giới.

4 Di Sản của Drba
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3 .  g i á o  D ụ C

Hòa Thượng Tuyên Hóa là một nhà giáo dục không mệt mỏi, và ngài dạy 

rằng giáo dục là cách bảo vệ quốc phòng hữu hiệu nhất. Ngài thành lập 

trường Tiểu học Dục Lương, trường Trung học Bồi Đức và Đại học Phật 

Giáo Pháp Giới. Các trường học đều nhấn mạnh hiếu thảo,đạo đức công 

dân, và phát triển trí tuệ sẵn có. Ngài cũng thành lập Chương trình Đào 

tạo Tăng Ni và Cư Sĩ để cung cấp các tu sĩ và cư sĩ có nền tảng vững chắc 

trong việc nghiên cứu và thực hành Phật giáo.

4 .  L i ê n  h i ệ P  t ô n  g i á o

Hòa Thượng Tuyên Hóa đã đưa Phật giáo vào xã hội nhiều tôn giáo hiện 

nay ở Bắc Mỹ bằng cách nhân mọi cơ hội để giới thiệu Đức Phật như một 

người hàng xóm tốt hòa hợp tôn giáo. Ngài khuyến khích các môn đệ 

của mình tránh bất kỳ tranh chấp hay bất hòa giữa các tôn giáo, thậm 

chí còn hướng dẫn chúng ta thay đổi tên của Phật giáo thành “Lời Dạy 

của Trí Tuệ”, để Phật giáo sẽ không bị cảm nhận như là một trường phái 

tranh chấp giữa các tôn giáo khác đã được thành lập ở phương Tây. Đối 

với Hòa Thượng Tuyên Hóa, sự liên hiệp giữa các tôn giáo là bước đầu 

tiên hướng tới sự hòa hợp giữa các quốc gia và cần thiết cho một thế 

giới công bằng và hòa bình. Viện Tôn Giáo Thế Giới được thành lập bởi 

Hòa Thượng Tuyên Hóa và Đức Hồng Y Paul Vu Bình để thúc đẩy sự hiểu 

biết lẫn nhau giữa các truyền thống tâm linh lớn của thế giới. Các thành 

viên Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới (DRBA) thực hiện di sản này bằng cách 

tham gia vào trao đổi với các tôn giáo thông qua việc tham gia hoạt động 

tích cực trong Sáng kiến Liên Hiệp Tôn Giáo (United Religions Initiative), 

the, Quốc hội Tôn giáo Thế giới (Parliament of the World’s Religions), 

Đối Thoại Thiền Phật giáo-Kitô giáo, và còn nhiều nữa. Trong bản thân 

Phật giáo, Hòa Thượng Tuyên Hóa hy vọng mang lại gần nhau các truyền 

thống Phật giáo Bắc Tông và Nam Tông bằng cách cùng chủ trì các lễ 

truyền giới, giảng dạy giáo pháp và các khóa tu.

4 Di Sản của Drba



Thành phố Vạn Phật  Thánh Thành
là một cộng đồng tâm linh quốc tế tọa lạc trên 488 mẫu đất rừng và 

đồng cỏ ở thung lũng thành phố Ukiah xinh đẹp tại quận hạt Men-

docino, tiểu bang California. Phong cảnh vùng quê yên tĩnh, khí hậu 

ôn hòa và không khí trong sạch cung cấp một môi trường lý tưởng 

để nghiên cứu, phát triển tâm linh, và học hành lành mạnh. Những 

người cư trú dùng những quy tắc của Đức Phật như hướng dẫn hàng 

ngày để đưa đến đời sống thanh tịnh và vị tha. Mọi người cùng chia 

sẻ một mục tiêu chung: chân thành theo đuổi chân lý tâm linh và trân 

quý trí tuệ cùng lòng từ bi. Tất cả các cư dân đều giữ các quy luật đạo 

đức cơ bản ngăn cấm giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, và dùng các 

chất say. Các cư dân cũng cố gắng để tư tưởng, lời nói và hành động 

của họ không còn tranh chấp, tham lam, ích kỷ, tự lợi, và nói dối.

Thành phố Vạn Phật Thánh Thành là một nơi tôn nghiêm cho các tín 

đồ của tất cả các tôn giáo trên thế giới. Các Phật tử, các người theo 

Ấn Độ giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, và những người khác 

đều được chào đón đến đây. Sự hài hòa giữa các tôn giáo cho phép 

nhân loại phát triển thịnh vượng và thúc đẩy một thế giới hòa bình 

hơn.

6:00 - 7:00
  7:30 - 9:30

Kinh tối ................................................
Lễ U Minh Giới  ...................................

Buddha Hall
Big Tent

    T ứ Sáu 

    June 22 

EVEning 
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Morning Plenary talk    

afternoon Plenary talk     

eVening Plenary talk     

4:00 - 5:00 
5:00 - 5:50
6:00 - 6:45 
7:00 - 7:50 

  8:00 - 10:00
10:10 - 10:30 
10:45 - 11:00
11:00 - 12:00

12:00 - 1:00

  
  
Ju

ne
 2

3 

T 
ứ b

ảy

Kinh sáng  .....................................
Lạy Phật  .......................................
Điểm tâm/ Tọa thiền ....................
Niệm danh hiệu Quán Âm ...........

Big Tent
Big Tent
Dining Area
Big Tent

Hồi tưởng 50 năm ........................
Cúng ngọ ......................................
Chụp hình Tăng Đoàn ...................
Thọ trai .........................................
Chiêm bái Xá lợp Đức Phật và hai 
vị Tổ  .............................................

Buddha Hall
Big Tent
Front of Dining Hall
Dining Area

Wordless Hall

Giới thiệu & Di sản Tăng Đoàn ....
Các đệ tử lâu năm ........................
Di sản Giáo dục ............................
Di sản Phiên dịch ..........................
Ăn tối (dành cho cư sĩ) ..................
Kinh tối .........................................

1:00 - 1:30
1:30 - 2:30
2:45 - 3:45
4:00 - 5:00
5:00 - 5:45
6:00 - 7:00

Buddha Hall
Buddha Hall
Buddha Hall
Buddha Hall
Dining Area
Big Tent

Lễ kỷ niệm 50 năm Hòa Thượng Tuyên Hóa mang 
Phật Pháp đến phương Tây  

7:00 - 9:00
9:00 - 9:15

Buddha Hall
Buddha Hall

Thực hiện chí nguyện của Hòa Thượng ..
Tam quy y và sách tấn ..................



Chủ Nhật Lễ Giỗ Hòa Thượng Tuyên 
Hóa lần thứ 17 

Morning annual obserVance

afternoon arts PrograM     

eVening Piano concert & interfaith blessing     

4:00 - 5:00 
5:00 - 6:00 
6:00 - 6:45
6:50 - 8:00 
7:00 - 7:45 

8:00 - 8:50 
8:50 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 1:00

12:30 - 2:30

Kinh sáng  .....................................
Truyền Bát Quan Trai Giới .............
Điểm tâm/ Thiền tọa ....................
Tam Bộ Nhất Bái ...........................
Tụng Phẩm Phổ Hiền Hạnh 
Nguyện .........................................

Big Tent
Buddha Hall
Dining Area
Mountain Gate

Buddha Hall

Lễ lạy Hòa Thượng Tuyên Hóa .....
Lễ chiêm bái Xá lơi Hòa Thượng 
Tuyên Hóa ....................................
Lễ Truyền Cúng .............................
Thọ trai .........................................
Chiêm bái Xá lợp Đức Phật và hai 
vị Tổ ..............................................
Lễ truyền Tam Quy Ngũ Giới .......

Big Tent

Big Tent
Big Tent
Dining Area

Wordless Hall
Buddha Hall

Chương trình nghệ thuật: phần 1 
Giải lao ..........................................
Chương trình nghệ thuật: phần 2 
Tự học / Ăn tối (cho cư sĩ) ............
Kinh tối .........................................

1:00 - 3:00
3:10 - 3:30
3:30 - 5:00
5:00 - 5:45
6:00 - 7:00

Big Tent
Dao Yuan Hall
Dao Yuan Hall
Dining Area
Buddha Hall

7:00 - 9:00

9:00 - 9:15
Big Tent
Big Tent

Hòa nhạc Dương Cầm và Liên 
Tôn chúc phúc ..............................
Tam quy y và sách tấn ..................

    June 24 
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eVening Piano concert & interfaith blessing     

*C h ư ơ n g  t r ì n h  n g h ệ  t h U ậ t  –  P h Ầ n  M ộ t
Chủ Nhật, ngày 24 tháng 6, từ 1:30 – 3: 10 pm, Big Tent

1. Nhạc Cúng Dường của chư Tăng.
2. Nhạc Cúng Dường của chư Ni.
3. Kệ Sám Hối trong Hoa Nghiêm Kinh và Ca Khúc Huyền   
    Trang (Loni Bauer) –  Hằng Thật Pháp sư. 
4. Đánh Trống Lễ Hội – Học sinh trường Bồi Đức
5. Từ Bi – múa do học sinh trường Dục Lương trình diễn
6. Ca Đoàn Chùa Kim Luân:

- Tận Hư Không
- Chuyển Pháp Luân
- Học Phật Pháp
- A Di Đà Tán

7.  Ca khúc của vĩ cầm & ghi-ta Opus: No. 2 by Paganini – by
      Alejandro Garcia-Zhang & Tomas Fletcher.
8. Tri Ân Sư Phụ – múa do học sinh trường Dục Lương trình diễn. 
9. San Jose Firebird Youth Chinese Orchestra:

- Tử Trúc:  nhành trúc tía (Purple Bamboo)
- Sheng solo: Hồng Hoa Mãn Địa (Red Flowers Everywhere)   
   by Warren Zhu.
- Tỳ-bà solo: Vũ Điệu của Người Di (Dance of Yi People) -- by 
   Claire Liu.
- Sáo solo: Water Village Boat Song – Christina Day
- Tử Trúc: Mai Va`ng  tuỳ khúc (Huangmei Capriccio)

10. Múa Lân – Học sinh trường Bồi Đức.

g i Ả i  L a o
3:15 – 3:30pm, Đạo Nguyên Đường

* C h ư ơ n g  t r ì n h  n g h ệ  t h U ậ t  –  P h Ầ n  h a i .
Chủ Nhật, ngày 24 tháng 6, 3:30 – 5:00pm, Đạo Nguyên Đường

1. Ngày Hè Bất Tận (Endless Summer Days) – Phil Hirsch & Joe  
    McNiff
2. Phát Thưởng – Cận Phạm Pháp sư
3. Thank you & Isn’t it a Pity? – Phil & Joe
4. Múa Rối và Ca Khúc – Hằng Thật Pháp sư.




