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Pháp-chü T±ng Hµi Ph§t-Giáo Pháp-Gi¾i, T±-sß sáng l§p chùa VÕn Ph§t
Thánh Thành, v¸ T± thÑ chín Thi«n-tông Quy-NgßÞng, ÐÕi Lão Hòa Thßþng
Tuyên-Hóa, ðã viên t¸ch ngày m°ng 10 tháng 5 nåm �t-hþi, tÑc ngày 07
tháng 6 nåm 1995, tÕi Los Angeles.

B¯n chúng ð® tØ tÕi VÕn Ph§t Thánh Thành cùng các ðÕo tràng chi nhánh
ð°ng cØ hành Pháp-hµi tøng ÐÕi Phß½ng Quäng Ph§t Hoa Nghiêm Kinh
cùng ni®m Ph§t trong su¯t 49 ngày, t× ngày 07 tháng 6 ðªn ngày 28 tháng 7,
1995.

Kim quan cüa Ngài hi®n ðßþc thiªt ð£t tÕi Vô Ngôn Ðß¶ng, VÕn Ph§t Thánh
Thành. Thánh L Trà-TÏ s¨ ðßþc cØ hành trong ba ngày, t× ngày 26 tháng
7 ðªn ngày 28 tháng 7, 1995. (Xin các ðoàn th¬ Ph§t-giáo min phúng ðiªu
vòng hoa. M÷i t¸nh tài cúng dß¶ng s¨ ðßþc dùng vào vi®c ho¢ng Pháp, giáo
døc và phiên d¸ch kinh ði¬n.)

�y-ban Danh-dñ cüa Pháp-hµi Truy Ân ÐÕi Lão Hòa Thßþng Tuyên-Hóa g°m
có chß tôn túc Hòa Thßþng t× Trung-qu¯c, Ðài-loan, �n-ðµ, Anh-qu¯c v.v...,
cùng các ðÕi di®n ðoàn th¬ tôn giáo và chính quy«n liên bang, ti¬u bang và
ð¸a phß½ng:

-Chß tôn Hòa Thßþng: BÕch-Vân, Dharmananda, Di®u-Liên, Duy-
 Giác, Húc-Lãng, Minh-Dß½ng, Nhân-Tu¤n, Nh§t-Thß¶ng, Sám-Vân,
 Sumedho, Th÷-Dã, Trí-Ð¸nh.
-Pete Wilson, Th¯ng-ð¯c Ti¬u-bang California;
 Frank Riggs, Dân- bi¬u Qu¯c-hµi:
 Frank Jordan, Th¸-trß·ng Thành ph¯ San Francisco;
 A.C. Bud Harrison, Th¸-trß·ng Thành ph¯ Burlingame;
 Charles Rough, T±ng-quän Th¸ tr¤n Ukiah;
 John K. Rogers, Linh-møc Công-giáo và Giáo-sß trß¶ng ÐÕi-h÷c
 HumBoldt.
-B¯n chúng ð® tØ thuµc T±ng Hµi Ph§t-Giáo Pháp-Gi¾i tÕi VÕn Ph§t
 Thánh Thành cùng các ðÕo tràng chi nhánh.
-ÐÕi di®n gia quyªn: BÕch Ng÷c Ðß¶ng, Nam Kim Chi.

Ð¸a chï liên lÕc: VÕn Ph§t Thánh Thành
2001 Talmage Road
Talmage, CA 95481-0217
Tel: (707) 462-0939
Fax: (707) 462-0949
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Trích Di Chúc Cüa Hòa Thßþng Tuyên HóaTrích Di Chúc Cüa Hòa Thßþng Tuyên HóaTrích Di Chúc Cüa Hòa Thßþng Tuyên HóaTrích Di Chúc Cüa Hòa Thßþng Tuyên HóaTrích Di Chúc Cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa
(ngày 4 & 5 tháng 12  nåm 1994)

Tôi mu¯n báo cho các v¸ biªt r¢ng các v¸ c¥n phäi chu¦n b¸ tâm lý và lo li®u h§u
sñ, b·i tôi có th¬ ra ði b¤t cÑ lúc nào. Không có vi®c chi là nh¤t ð¸nh cä.

Tôi ðau ¯m su¯t nåm nåm tr¶i. Ba nåm trß¾c tôi vçn còn giäng Kinh thuyªt
Pháp nhß thß¶ng l® ðßþc. Nhßng các v¸ không h« biªt r¢ng tôi ðang mang
b®nh mà vçn ho¢ng dß½ng Ph§t Pháp. Hi®n gi¶ tôi cäm th¤y b®nh tình m²i
ngày mµt thêm tr¥m tr÷ng, chÆng biªt lúc nào khöe, lúc nào không khöi, nên
tôi phäi ðem h§u sñ cüa mình nói cho m÷i ngß¶i rõ.

Khi tôi m¤t, hãy ð¬ tôi m£c bµ áo qu¥n väi màu vàng do cß sî cúng dß¶ng. Bên
ngoài m£c mµt chiªc áo tràng, gi¯ng nhß thß¶ng ngày tôi vçn m£c v§y, lÕi ð¡p
thêm mµt t¤m T±-y (cà-sa) màu vàng, ho£c là màu ðö cûng ðßþc. Thñc ra, y
màu vàng cûng là y cüa chß T±. Khi tôi ra ði r°i, các v¸ có th¬ tøng Kinh Hoa-
Nghiêm ho£c là bäy th¤t (49 ngày). Sau khi thiêu hóa xong, hãy mang tro c¯t
cüa tôi räi kh¡p hß không. Ngoài ra, tôi không mu¯n ði«u gì khác. Ð×ng tÕo
dñng tháp ðß¶ng kÖ ni®m gì cho tôi cä. Khi ðªn, tôi không có gì, thì khi ra ði,
tôi cûng không mu¯n có chi hªt. Tôi không mu¯n lßu lÕi b¤t kÏ d¤u vªt gì ·
thª gian. Tôi cûng chÆng còn v§t gì ð¬ lÕi, tr× m¤y xâu chu²i. Các v¸ rút thåm
xem ai ðßþc xâu nào thì l¤y xâu ðó. Chï chu¦n b¸ nhß v§y thôi.

Nªu tôi không bäo cho các v¸ biªt trß¾c, ðªn khi ¤y, các v¸ s¨ b¯i r¯i, lu¯ng
cu¯ng, không biªt s¨ nên làm gì. Bây gi¶ tôi ðã nói vi®c h§u sñ r°i, thì ðªn khi
¤y, các v¸ s¨ khöi phäi m²i ngß¶i m²i ý riêng.

Tôi không th¬ theo các v¸ su¯t ð¶i ðßþc. Con ngß¶i, ai cûng có lúc ðªn lúc ði.
Các v¸ ch¾ nên ðau ð¾n bi ai, mà phäi nhß khi bình thß¶ng v§y: nên pháit tâm
døng công tu hành.

VÕn Ph§t Thành chúng ta có nét ð£c s¡c riêng. C¥n phäi duy trì vi®c ån ngày
mµt bæa. Ngß¶i trë thì m²i ngày ån mµt bæa. Ngß¶i già thì m²i ngày ån ba bæa
cûng ðßþc. Trë tu±i ån ít mµt chút thì t¯t. Ði«u quan tr÷ng là c¥n phäi tu hành.
Hãy c¯ g¡ng hu¤n luy®n nhân tài giùm tôi. C¯ g¡ng dÕy d², dìu d¡t h÷. Các v¸
hãy t± chÑc tr· lÕi, xây dñng các trß¶ng h÷c cho hoàn häo: ti¬u h÷c c¥n phäi t±
chÑc cho t¯t ð©p, trung h÷c cûng phäi t¯t ð©p, và ðÕi h÷c càng c¥n phäi t¯t ð©p
h½n næa.

Bây gi¶ tôi nhß có hai thân v§y: mµt thân thì hi®n tÕi vçn cÑ ði kh¡p n½i cÑu ðµ
chúng sanh, còn mµt thân này thì không th¬ tñ lo l¡ng, cai quän ðßþc næa!
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Mß¶i Tám ÐÕi Nguy®n Cüa Hòa Thßþng Tuyên HóaMß¶i Tám ÐÕi Nguy®n Cüa Hòa Thßþng Tuyên HóaMß¶i Tám ÐÕi Nguy®n Cüa Hòa Thßþng Tuyên HóaMß¶i Tám ÐÕi Nguy®n Cüa Hòa Thßþng Tuyên HóaMß¶i Tám ÐÕi Nguy®n Cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa

Nåm Hòa Thßþng Tuyên-Hóa 19 tu±i thì thân mçu Ngài tÕ thª. Sau khi lo li®u chu toàn vi®c mai táng, Ngài t¾i
Chùa Tam Duyên · Hþp-nhî-tân (Harbin) lÕy Hòa Thßþng Thß¶ng Trí làm Th¥y, chính thÑc xu¤t gia. Ít lâu sau,
Ngài t¾i mµ ph¥n cüa thân mçu thü hiªu. Nåm ðó, nhân ngày vía ÐÑc Quán Thª Âm, 19 tháng 6 âm l¸ch, Ngài ð¯i
trß¾c chß Ph§t và chß B°-Tát mß¶i phß½ng phát 18 ðÕi nguy®n:

"Kính lÕy mß¶i phß½ng chß Ph§t,
cùng Tam TÕng Pháp,

v¾i chß Hi«n Thánh Tång trong ð¶i quá khÑ và hi®n tÕi,
Nguy®n rû lòng chÑng giám:

Ð® tØ là Ðµ-Luân, Thích An T×,
Con nay phát tâm,

chÆng vì c¥u phß¾c báo cüa hàng Tr¶i, Ngß¶i,
cùng Thanh-Vån, Duyên-Giác,

hay cüa hàng B°-Tát Quy«n Th×a.
Con chï nß½ng theo T¯i Thßþng Th×a,

mà phát B°-Ð« tâm,
nguy®n cùng t¤t cä chúng sanh trong Pháp Gi¾i,

ð°ng th¶i chÑng ð¡c A-n§u-ða-la Tam-mi®u Tam-b°-ð«.

1. Nguy®n r¢ng nªu có mµt v¸ thuµc hàng B°-Tát · mß¶i phß½ng ba ð¶i, trong t§n cùng hß không, biªn kh¡p
Pháp Gi¾i, mà chßa thành Ph§t, thì con th« không giæ ngôi Chánh Giác.

2. Nguy®n r¢ng nªu có mµt v¸ thuµc hàng Duyên-Giác · mß¶i phß½ng ba ð¶i, trong t§n cùng hß không, biªn
kh¡p Pháp Gi¾i, mà chßa thành Ph§t, thì con th« không giæ ngôi Chánh Giác.

3. Nguy®n r¢ng nªu có mµt v¸ thuµc hàng Thanh-Vån · mß¶i phß½ng ba ð¶i, trong t§n cùng hß không, biªn
kh¡p Pháp Gi¾i, mà chßa thành Ph§t, thì con th« không giæ ngôi Chánh Giác.

4. Nguy®n r¢ng nªu có mµt v¸ thuµc hàng Tr¶i, Ngß¶i · trong Tam Gi¾i mà chßa thành Ph§t, thì con th« không
giæ ngôi Chánh Giác.

5. Nguy®n r¢ng nªu có mµt Ngß¶i · trong mß¶i phß½ng thª gi¾i mà chßa thành Ph§t, thì con th« không giæ ngôi
Chánh Giác.

6. Nguy®n r¢ng nªu có mµt v¸ Tr¶i, Ngß¶i, hay A-tu-la mà chßa thành Ph§t, thì con th« không giæ ngôi Chánh
Giác.

7. Nguy®n r¢ng nªu trong thª gi¾i loài Súc-Sanh mà còn mµt kë chßa thành Ph§t, con th« không giæ ngôi
Chánh Giác.

8. Nguy®n r¢ng nªu trong thª gi¾i loài NgÕ-QuÖ mà còn mµt kë chßa thành Ph§t, con th« không giæ ngôi Chánh
Giác.

9. Nguy®n r¢ng nªu trong thª gi¾i loài Ð¸a-Ngøc mà còn mµt kë chßa thành Ph§t, ho£c Ð¸a-Ngøc chßa tr¯ng
không, thì con th« không giæ ngôi Chánh Giác.

10. Nguy®n r¢ng trong Tam Gi¾i nªu còn mµt kë ðã t×ng quy y v¾i con--dù là Tr¶i, Ngß¶i, A-tu-la, các loài bay
l£n, ðµng v§t, thñc v§t, linh gi¾i, r°ng, súc sanh, quÖ, ho£c th¥n--mà chßa thành Ph§t, con th« không giæ
ngôi Chánh Giác.

11. Nguy®n h°i hß¾ng, b¯ thí rµng kh¡p m÷i phß¾c lÕc mà con ðáng ðßþc hß·ng cho t¤t cä chúng sanh trong
Pháp Gi¾i.
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Chúng Sanh Nan ÐµChúng Sanh Nan ÐµChúng Sanh Nan ÐµChúng Sanh Nan ÐµChúng Sanh Nan Ðµ

Tú hßng dÕ mÜ vi thùy mang?
Chúng sanh nan ðµ phä kham thß½ng.
Mê chß tr¥n lao tánh ðiên ðäo,
Nhî ð« di®n m®nh hóa vô phß½ng!

Hòa Thßþng Tuyên-Hóa
(01/8/1958)

12. Nguy®n r¢ng mµt mình con s¨ nh§n ch¸u t¤t cä kh± nÕn cüa chúng sanh trong toàn Pháp Gi¾i.

13. Nguy®n r¢ng con s¨ phân linh thành vô s¯ ð¬ ph± nh§p vào tâm cüa nhæng chúng sanh không tin Ph§t Pháp,
làm cho h÷ bö ác theo thi®n, sám h¯i tµi l²i, biªt tñ sØa mình, quy y Tam Bäo, r°i cu¯i cùng ð«u ðßþc thành
Ph§t.

14. Nguy®n r¢ng t¤t cä nhæng chúng sanh th¤y m£t con, cho ðªn chï nghe qua tên con, ð«u phát tâm B°-Ð«,
chóng ð¡c thành Ph§t ÐÕo.

15. Nguy®n r¢ng luôn tôn kính ði«u Ph§t dÕy và thñc hành m²i ngày ån mµt bæa vào lúc giæa trßa.

16. Nguy®n giác ngµ loài hæu tình, nhiªp th÷ rµng kh¡p các loài có cån c½.

17. Nguy®n r¢ng trong ð¶i này con s¨ ð¡c Ngû Nhãn, Løc Thông, phi hành tñ tÕi.

18. Nguy®n r¢ng t¤t cä m÷i c¥u nguy®n ð«u ðßþc thành tñu viên mãn.

Và cu¯i cùng:
Chúng sanh vô biên, th® nguy®n ðµ;
Phi«n não vô t§n, th® nguy®n ðoÕn;
Pháp-môn vô lßþng, th® nguy®n h÷c;

Ph§t ÐÕo vô thßþng, th® nguy®n thành."

TÕm d¸ch:

Chúng Sanh Khó ÐµChúng Sanh Khó ÐµChúng Sanh Khó ÐµChúng Sanh Khó ÐµChúng Sanh Khó Ðµ

ThÑc khuya d§y s¾m vì ai rµn?
Chúng sanh khó ðµ th§t ðáng thß½ng.
Mê m¶ ð¶i bøi lòng ðiên ðäo,
Nhéo tai, trö m£t, dÕy chÆng xong!

Hòa Thßþng Tuyên-Hóa
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S½ Lßþc Ti¬u SØ Hòa Thßþng Tuyên-HóaS½ Lßþc Ti¬u SØ Hòa Thßþng Tuyên-HóaS½ Lßþc Ti¬u SØ Hòa Thßþng Tuyên-HóaS½ Lßþc Ti¬u SØ Hòa Thßþng Tuyên-HóaS½ Lßþc Ti¬u SØ Hòa Thßþng Tuyên-Hóa

Hòa Thßþng v¯n h÷ BÕch, tên tøc là Ng÷c Thß, Pháp-danh là An-T×, tñ Ðµ-Luân. Tuyên Hóa là Pháp hi®u do Lão
Hòa Thßþng Hß-Vân ð£t cho khi Ngài ðßþc truy«n th×a làm truy«n nhân ð¶i thÑ chín cüa dòng Quy-NgßÞng.
Ngài sinh ngày 16 tháng 3 nåm M§u-ng÷ (1918), tÕi tïnh Kiªt-lâm, huy®n Song-thành, Ðông B¡c Trung-Hoa, tÑc
Mãn-Châu.

Phø thân Ngài tên Phú Häi, chuyên làm ngh« nông. M© h÷ H°, sinh ðßþc t¤t cä tám ngß¶i con, nåm trai ba gái; và
Ngài là út. Thân mçu Ngài th÷ chay tru¶ng, ni®m Ph§t, chÆng h« gián ðoÕn. Mµt ðêm n÷ bà n¢m mµng th¤y ÐÑc
Ph§t A-Di-Ðà hi®n thân phóng ðÕi quang minh chiªu tri®t thª gi¾i, ch¤n ðµng thiên ð¸a. Gi§t mình tïnh gi¤c, bà
ngØi th¤y mùi hß½ng kÏ di®u kh¡p phòng, r°i sau ðó hÕ sanh ra Ngài.  Ngài v×a ra ð¶i li«n khóc su¯t ba ngày ðêm
không dÑt, chính là vì ðau xót cho n²i kh± cüa thª gi¾i Ta-bà này v§y.

Nåm 11 tu±i, nhân th¤y ngß¶i chªt mà Ngài s¾m giác ngµ l¨ vô thß¶ng, nên quyªt chí xu¤t gia tu ÐÕo. Khi mang
chuy®n xu¤t gia bàn v¾i m©, bà dÕy: "Xu¤t gia là chuy®n t¯t l¡m, nhßng cûng không phäi là chuy®n d làm. C¥n
có thi®n cån, có ðÕi nguy®n lñc, c¥n phát ðÕi B° Ð« tâm thì m¾i có th¬ thành tñu Vô Thßþng ÐÕo. Nay con có lòng
v§y, ta hªt sÑc ð°ng ý, cûng th§t là phù hþp v¾i gi¤c mµng xßa kia v§y. Nay ta ðã già, ngày tháng chÆng còn bao
lâu, các anh ch¸ con ð«u ðã tñ l§p. Con nên · lÕi ð¬ phøng dßÞng cha m©; khi ta m¤t r°i, con xu¤t gia tu hành, lúc
ðó cûng chÆng muµn." Ngài vâng l¶i cha m©, r°i sau ðó h¢ng ngày thß¶ng theo m© lÕy Ph§t. LÕy Ph§t xong, Ngài
lÕy cha m©.

Vì nh§n th¤y thª gi¾i này còn l¾n h½n cä cha m©, nên Ngài lÕy luôn cä tr¶i, ð¤t, vua, sß trß·ng... Ngài biªt r¢ng nªu
không có sñ giúp ðÞ cüa b§c Thi®n tri thÑc thì không th¬ tu hành ðßþc, Ngài lÕi lÕy cho nhæng ngß¶i t¯t ð¬ tö lòng
biªt ½n các vi®c thi®n h÷ ðã làm. R°i th¤y ngß¶i ác cûng th§t ðáng thß½ng nên Ngài cûng lÕy cho h÷, mong nghi®p
chß¾ng cüa h÷ giäm ði và h÷ s¾m biªt h¯i cäi. M²i ngày Ngài lÕi nghî thêm ngß¶i khác ð¬ lÕi; nên v« sau, m²i
ngày b¤t k¬ th¶i tiªt, Ngài ð«u ð£n lÕy 837 lÕy vào bu±i sáng và 837 lÕy vào bu±i t¯i.

Ngày qua ngày, ðông tàn xuân ðªn, Ngài cung kính phøng dßÞng song thân nhß ð¯i v¾i Ph§t v§y. ChÆng bao lâu
tiªng tåm hiªu thäo ð°n kh¡p b¯n phß½ng, khi ðó m÷i ngß¶i ð«u g÷i Ngài là BÕch Hiªu TØ (ngß¶i con chí hiªu h÷
BÕch).

Nåm Ngài 19 tu±i thì m© Ngài qua ð¶i; b¤y gi¶ Ngài t× giã h÷ hàng lên chùa lÕy Hòa Thßþng Thß¶ng Trí làm Th¥y
và quy y, chính thÑc xu¤t gia, th÷ gi¾i. Sau ðó, Ngài v« lÕi n½i mµ ph¥n thân mçu ð¬ thü hiªu trong ba nåm. Su¯t
th¶i gian ¤y, Ngài s¯ng trong mµt túp l«u tranh nhö, ngày ngày t÷a Thi«n, ð÷c tøng kinh ði¬n ÐÕi Th×a và ni®m
danh hi®u Ph§t A-Di-Ðà. R¤t nhi«u l¥n Ngài ng°i Thi«n r°i nh§p Ð¸nh, liên tiªp trong nhi«u tu¥n l chÆng r¶i thi«n
sàng.

Mµt ðêm n÷, dân trong thôn g¥n ðó h¯t hoäng th¤y túp l«u tranh cüa Ngài h×ng hñc lØa ðö. Ánh lØa h°ng ph×ng
thÆng lên giæa không trung và túp l«u tranh thì sáng rñc nhß ban ngày. Nhi«u ngß¶i chÕy ðªn mµ, hô hoán: "Nhà
Hiªu TØ b¸ cháy r°i!" Cä tråm ngß¶i trong làng hè nhau xách gáo, ðem xô t¾i ð¬ chæa cháy. Song, khi t¾i n½i h÷
chï th¤y túp l«u tranh bình l£ng, lØa chÆng cháy và Ngài thì vçn an nhiên, tînh m£c trong Thi«n Ð¸nh!

Có l¥n Ngài ðang t÷a Thi«n thì chþt có v¸ khách ðªn viªng. V¸ khách ¤y, ngÕc nhiên thay, chính là Løc T± Hu®
Nång! ÐÑc T± Sß dÕy Ngài r¢ng trong tß½ng lai Ngài s¨ t¾i MÛ qu¯c ð¬ ðµ sinh, r¢ng · Tây phß½ng Ngài s¨ g£p
nhi«u kë hæu duyên có th¬ ho¢ng dß½ng Ph§t Pháp và Ngài s¨ ðµ vô lßþng vô biên chúng sanh. Mãi ðªn lúc ÐÑc
T± Sß t× bi®t quay ði r°i, Ngài m¾i choàng tïnh, nh¾ lÕi r¢ng ÐÑc Hu® Nång v¯n là ngß¶i ð¶i Ðß¶ng, 1.200 nåm
v« trß¾c.

Sau Ð® Nh¸ Thª Chiªn, Ngài vân du kh¡p n½i. Cu¯i cùng, trãi h½n ba ngàn d£m, Ngài t¾i chùa Nam Hoa, bái kiªn
v¸ ÐÕi Thi®n Tri ThÑc cüa th¶i b¤y gi¶ là Lão Hòa Thßþng Hß Vân. Lão Hòa Thßþng lúc ¤y ðã 109 tu±i; v×a nhìn
th¤y Ngài, Lão Hòa Thßþng li«n nh§n ra ngay sñ chÑng ngµ cüa Ngài. Khi ðó, Lão Hòa Thßþng nói: "Nhß th¸, nhß
th¸!"; và Ngài cûng ðáp lÕi: "Nhß th¸, nhß th¸!"

B¤y gi¶, Lão Hòa Thßþng Hß Vân ¤n chÑng s· ð¡c cüa Ngài, và Ngài chính thÑc tr· thành v¸ T± thÑ chín cüa dòng
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pháp Quy NgßÞng.

Sau ðó, Lão Hòa Thßþng dÕy Ngài · lÕi chùa ðäm nh§n chÑc Vi®n Trß·ng Vi®n Gi¾i Lu§t cüa Chùa Nam Hoa.
Nåm 1950, Ngài t× giã chùa, lên ðß¶ng sang Hß½ng Cäng. � ðây, Ngài s¯ng tÕi mµt s½n ðµng bi®t l§p, chÆng lai
vãng gì ðªn bøi tr¥n, tøc løy. ChÆng bao lâu, có vô s¯ Tång-læ t× Trung Hoa ÐÕi Løc qua Hß½ng Cäng tÜ nÕn, và
h÷ c¥n sñ giúp ðÞ cüa Ngài. Cu¯i cùng, Ñng v¾i nhân duyên, Ngài r¶i s½n ðµng, sáng l§p ra Ph§t Giáo Giäng
Ðß¶ng, chùa Tây LÕc Viên và T× Hßng Thi«n Tñ, cùng trþ giúp xây dñng nhi«u ðÕo tràng khác.

Trong su¯t mß¶i hai nåm · Hß½ng Cäng, Ngài là t¤m gß½ng sáng, kh± hÕnh, tinh t¤n tu ÐÕo, quên mình vì Ph§t
Pháp. Ngài ðã änh hß·ng vô s¯ thi®n nam tín næ, khiªn h÷ phát tâm B° Ð«, quy y Tam Bäo, üng hµ Ph§t Pháp.
Nåm 1962, Ngài ðªn San Francisco, MÛ Qu¯c. TÕi ðây, n½i mµt nhà kho nhö, Ngài kiên trì tu hành trong im l£ng,
ch¶ ðþi cho c½ duyên ho¢ng dß½ng ÐÕo Pháp chín mùi. Lúc ¤y, Ngài tñ g÷i mình là "Mµ Trung Tång" (nhà Sß
trong ph¥n mµ), hay là HoÕt TØ Nhân (ngß¶i ðã chªt nhßng còn s¯ng). Nhæng Ph§t tØ hi¬u biªt sñ tu hành chân
chính cüa Ngài ð«u r¤t cäm ðµng và cung kính üng hµ Ngài.

Nåm 1968, Ngài biªt c½ duyên ðã ðªn; Ngài nói: "Mµt ðóa hoa s¨ n· ra nåm cánh." Mùa hè nåm ðó, Ngài chü trì
Pháp Hµi giäng Kinh Lång Nghiêm trong 96 ngày. Khi Pháp Hµi kªt thúc, quä nhiên có nåm ngß¶i MÛ ð¥u tiên
xin xu¤t gia v¾i Ngài.

T× ðó, Ngài tiªp tøc chü trì nhi«u Pháp Hµi khác, giäng giäi Tâm Kinh, Kinh Ð¸a TÕng, Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp
Bäo Ðàn v..v... Nåm 1971, Ngài giäng bµ kinh t¯i cao cüa ÐÕi Th×a, ðó là Kinh Hoa Nghiêm.
Song song v¾i vi®c giäng Kinh, thuyªt Pháp, Ngài còn làm vô s¯ công ðÑc ðµ sinh khác. Nåm 1976, Ngài thành
l§p VÕn Ph§t Thánh Thành, n«n täng cån cÑ ð¸a ð¬ ho¢ng dß½ng Ph§t Pháp · MÛ Qu¯c. TÕi Thánh Thành, Ngài
xây dñng chª ðµ Tùng-lâm, ðào tÕo Tång, Ni, h÷c chúng, tÕo nhân duyên thù th¡ng cho sñ chân chính tu hành.
Ngài chü chß½ng r¢ng t¤t cä ph§t tØ c¥n phäi ðoàn kªt la¸ và nên dung hþp Nam, B¡c tông. Vì thª, nhi«u d¸p truy«n
th÷ Tam-Ðàn ÐÕi Gi¾i t± chÑc tÕi VÕn Ph§t Thánh Thành là do chß Cao Tång Ða¸ th×a và Nguyên Thüy hþp lñc
chü trì.

V¾i tinh th¥n "vì Pháp quên mình," Hòa Thßþng không quän khó nh÷c, thß¶ng xuyên ðªn ca,c ðÕo tràng trong và
ngoài nß¾c ð¬ ho¢ng dß½ng Ph§t Pháp. Khoäng 5, 6 nåm g¥n ðây, do làm vi®c quá ðµ nên Ngài tr· nên suy yªu.
Dù v§y, Ngài vçn tiªp tøc công vi®c ho¢ng Pháp, không h« nghï ng½i, không ði khám bác sî, hoàn toàn không
quan tâm ðªn sÑc khöe cüa mình. Cho ðªn tháng 9 nåm ngoái, b®nh tình tr· nên tr¥m tr÷ng nên Ngài phäi vào n¢m
b®nh vi®n. Sau ðó, Ngài thu xªp ð¬ viªt di chúc. Chúng ð® tØ b¤y gi¶ ð«u thiªt tha kh¦n c¥u, thïnh Ngài tiªp tøc
trø thª. Vì h¢ng thu§n chúng sanh nên Ngài ðã g¡ng gßþng trø thª thêm mµt th¶i gian.

Ngay cä khi b®nh tình vô cùng tr¥m tr÷ng do vì mµt mình gánh ch¸u b®nh t§t và kh± não cüa chúng sanh, Ngài vçn
nói: "Tôi không mu¯n dùng khä nång d¥u nhö nhß ð¥u ngón tay ð¬ giúp cho chính mình trên giß¶ng b®nh!" Ngày
7 tháng 4 nåm nay, Ngài phäi vào b®nh vi®n tr· lÕi. Ba gi¶ 15 phút chi«u ngày 7 tháng 6 nåm 1995 tÕi Los Angeles,
Hòa Thßþng an nhiên nh§p Niªt Bàn. Ngài là ð¤ng cha hi«n v¾i lòng t× bi, vô tß, vô ngã ðã ðem hªt phß¾c lÕc cüa
mình h°i hß¾ng ðªn m÷i chúng sanh trong Pháp Gi¾i, chÆng lßu lÕi chút gì dù nhö nhß mµt cây kim hay ng÷n cö
cho riêng mình.

Chi«u ngày 16 tháng 6, 1995, sau khi bu±i l phóng sanh ðã viên mãn, thi®n nam tín næ t× kh¡p mß¶i phß½ng
thành kính ðänh l, cung thïnh Kim-quan cüa Hòa Thßþng t× chùa Long Beach tr· v« VÕn Ph§t Thánh Thành, núi
Di®u-Giác.
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S½ Lßþc Ph§t Sñ Cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa TÕi Phß½ng TâyS½ Lßþc Ph§t Sñ Cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa TÕi Phß½ng TâyS½ Lßþc Ph§t Sñ Cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa TÕi Phß½ng TâyS½ Lßþc Ph§t Sñ Cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa TÕi Phß½ng TâyS½ Lßþc Ph§t Sñ Cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa TÕi Phß½ng Tây

Hòa Thßþng giäi thích r¢ng Ph§t sñ trong ð¶i Ngài ðßþc phân làm ba lãnh vñc:

1. Ðem giáo lý chính th¯ng cüa ÐÑc Ph§t qua phu½ng Tây và thành l§p · ðây mµt cµng ð°ng Tång -già chánh
truy«n.

2. T± chÑc và h² trþ vi®c phiên d¸ch toàn bµ giáo ði¬n Ph§t giáo sang tiªng Anh cûng nhß các tiªng khác ·
Tây-phß½ng.

3. Quäng bá mµt n«n giáo døc hß¾ng thi®n qua vi®c thành l§p các trß¶ng Trung-h÷c và ÐÕi-h÷c.

Bß¾c ð¥u tiên cüa kª hoÕch thiªt l§p mµt cµng ð°ng Tång-læ tÕi Tây-phu½ng ðã ðßþc hoàn thành nåm 1969 khi
nåm ð® tØ trë tu±i ngß¶i MÛ th÷ Cø-túc gi¾i, tr· thành TÏ-kheo và TÏ-kheo-ni.

Nåm 1972, Hòa Thßþng là Pháp-chü Gi¾i-ðàn Truy«n Gi¾i ð¥u tiên ðßþc t± chÑc ngoài Á-châu. Trên 200 v¸ Tång,
Ni t× nhi«u nß¾c trên thª gi¾i ðã ðßþc Ngài truy«n Gi¾i.

Giáo hu¤n cån bän mà Ngài ðã dÕy cho ð¶i s¯ng tu t§p tâm linh cüa chß Tång, Ni là:

Dù rét chªt, không phan duyên.
Dù ðói chªt, không van nài.

Dù nghèo chªt, không c¥u cÕnh.
Tùy theo nhân duyên, nhßng không ð±i chí hß¾ng.

Không ð±i ðÕo phong, nhßng vçn thu§n theo ngoÕi cänh.
Xã mình vì Ph§t sñ.

CÑu ngß¶i là b±n ph§n.
SØa ð¶i là vi®c Tång.

H g£p vi®c gì th¤u su¯t vi®c ¤y
Hi¬u ðÕo lý gì thì thñc hi®n lý ¤y

V§y m¾i truy«n th×a mÕch huyªt T± sß tâm truy«n.

Nåm 1969, Hòa Thßþng thành l§p Vi®n D¸ch Kinh, mµt c½ s· chuyên phø trách vi®c phiên d¸ch và in kinh ði¬n
Ph§t-giáo, và ðã xu¤t bän ðßþc trên 200 d¸ch ph¦m.

Ngài 7 tháng 6, nåm 1995, Ngài th¸ hi®n viên t¸ch tÕi Los Angeles, MÛ Qu¯c. Sñ ra ði cüa Ngài, gi¯ng nhß m£t tr¶i
khu¤t bóng, khiªn ai cûng thß½ng cäm th¯ng thiªt.

V¾i tinh th¥n quên mình vì ngß¶i, cä ð¶i Ngài ðã t§n tøy hy sinh cho chúng sinh. V¾i lòng t× bi và trí hu®, Ngài
ðã cäm hóa biªt bao nhiêu ngß¶i ð±i ác làm lành, hß¾ng ðªn con ðß¶ng thanh t¸nh giác ngµ.

Ngài dÕy r¢ng cái bØu b¯i khiªn Ngài có ðßþc cái thành tñu cüa ngày hôm nay chính là løc ðÕi tông chï. Và là pháp
thßþng th×a mà Ngài truy«n lÕi cho các ð® tØ ð¬ làm kim chï nam tu hành thành Ph§t. Ðó là: Không Tranh, Không
Tham, Không C¥u, Không Ích-KÖ, Không Tñ Lþi, và Không Nói D¯i.
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Hoa Sen Ngày XuânHoa Sen Ngày XuânHoa Sen Ngày XuânHoa Sen Ngày XuânHoa Sen Ngày Xuân
Ngæ Løc cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa

Chúng Sanh Ð«u Là Ph§t

¨ ÐÑc Ph§t t×ng dÕy : "M÷i chúng sanh ð«u có Ph§t
tánh, ð«u có th¬ thành Ph§t." Ngß¶i nào cûng có tß
cách làm Ph§t dù h÷ tin hay không tin Ph§t. Ði«u
này chÑng tö r¢ng ÐÕo Ph§t là mµt tôn giáo dân
chü, chÑ không phäi là thÑ tôn giáo ðµc tài.

¨ Tôi ðem m÷i tôn giáo hþp lÕi v« mµt nhà, nên tôi
g÷i Ph§t Giáo là Chúng Sanh Giáo. B·i không ai
thoát ra ngoài cõi hß không, Pháp Gi¾i, ai ai cûng
là chúng sanh; do ðó, Ph§t Giáo là thÑ tôn giáo mà
chúng sanh h÷c.

Tôi lÕi g÷i Ph§t Giáo là Nhân Giáo, b·i t¤t cä m÷i
ngß¶i ð«u có tß cách làm Ph§t. Chï c¥n chuyên
nh¤t tu hành thì cu¯i cùng ai ai cûng s¨ thành Ph§t.

Tôi lÕi ð±i tên Ph§t Giáo thành Tâm Giáo, b·i ai ai
cûng có tâm, mà tu hành là "tr× khØ v÷ng tâm, lßu
t°n chân-tâm." Còn v÷ng-tâm là phàm phu. Có
chân-tâm tÑc là Ph§t.

¨ Chß B°-Tát l¤y vi®c lþi ích chúng sanh làm ði¬m
kh·i ð¥u, các Ngài không ð¬ vi®c tñ lþi lên trên lþi
tha. Ðó là tinh th¥n cüa B°-Tát.

¨ T× lúc có l¸ch sØ Ph§t Giáo ðªn nay, ðÕo Ph§t chßa
h« d¤y kh·i chiªn tranh, b·i gi¾i lu§t ð¥u tiên cüa
ÐÕo Ph§t là Không sát sanh--chÆng nhæng không
giªt ngß¶i mà cä ðµng v§t cûng không giªt, lÕi còn
phóng sanh, bäo v® cho ðµng v§t ðßþc an toàn. Vì
v§y nên Ph§t Giáo chÆng h« gây ra chiªn tranh!

¨ T¤t cä m÷i n²i kh± cüa chúng sanh, tôi ð«u xem
nhß là cüa tôi và tñ mình gánh ch¸u hªt. T¤t cä
nhæng phß¾c lÕc cüa tôi, tôi ð«u h°i hß¾ng ðªn t¤t
cä chúng sanh.

¨ Phàm l®, các chÑng nan-y nhß b®nh s¯t rét, b®nh
ung thß... ð«u là do quÖ ng¤m ng¥m chi ph¯i trong
bóng t¯i, khiªn ngû-tÕng trong thân th¬ con ngß¶i
b¸ ðäo lµn, tÑ-ðÕi b¸ th¤t thß¶ng. Các chÑng b®nh
¤y ð«u do QuÖ Nghi®p Chß¾ng tác quái mà ra. Ðó
là vì ð¶i trß¾c ngß¶i ta có tÕo nghi®p chß¾ng, nên
khi th¶i gian chín mu°i thì quÖ ðªn ðòi nþ. R°i
cûng b·i nhæng ngß¶i ¤y không ðü dß½ng khí--âm
th¸nh dß½ng suy--cho nên quÖ m¾i có th¬ th×a c½

hµi mà tác oai tác quái.

Nªu bÕn lúc nào cûng có th¬ không kh·i phi«n
não, trí hu® luôn hi®n ti«n, thì quÖ không th¬ nào
tìm ra k¨ h· ð¬ chui vào hÕi bÕn ðßþc. Mµt khi bÕn
sanh døc ni®m, kh·i vô minh, thì quÖ r¤t d dàng
xoáy dùi ðøc vô phá bÕn.

T× ðây suy rµng ra, thì tám vÕn b¯n ngàn chÑng t§t
b®nh ð«u có "ti«n nhân h§u quä" cä. Th§m chí con
mu²i c¡n bÕn mµt miªng, con ong chích bÕn mµt
phát, cûng nhß t¤t cä m÷i cänh ngµ khác mà bÕn
g£p phäi, hªt thäy ð«u n¢m trong mÕng lß¾i ch¢ng
ch¸t cüa nhân quä. Con ngß¶i nªu hi¬u rõ ðÕo lý
này thì hÆn nhiên chÆng dám làm chuy®n gì sai l¥m
(dù là vi®c nhö nhß mäy lông), b·i vì h làm vi®c
sai l¥m thì phäi ch¸u quä báo. Nh¤t là các bÕn tu
Løc Ðµ VÕn HÕnh thì càng phäi chân th§t tu hành
h½n næa--dù là vi®c nhö nhß mäy lông, các bÕn
cûng chÆng th¬ hß ngøy, giä d¯i, b·i:

Nhân ð¸a không chân th§t,
G£t quä s¨ cong vÕy!

¨ � ð¶i, b¤t cÑ chuy®n t¯t hay x¤u ð«u là ð¬ dÕy
mình giác ngµ. Chuy®n t¯t, là dÕy mình giác ngµ
ði«u t¯t lành. Chuy®n x¤u, là dÕy mình giác ngµ
ði«u x¤u xa.

¨ Các bÕn hãy m· to m¡t mà nhìn và thay ð±i quan
ni®m cüa mình: Nhæng kë phÕm pháp trên ð¶i ð«u do
lòng ích kÖ thúc ð¦y mà ra.

¨ ThÑ oán c×u l¾n nh¤t · tr¥n gian chÆng có gì khác
h½n là sát sanh. Có câu r¢ng:

"Giªt ngß¶i thì thß¶ng mÕng,
Thiªu nþ thì trä ti«n."

BÕn giªt cha m© ngß¶i thì cha m© bÕn s¨ b¸ ngß¶i
giªt. Sñ giªt hÕi lçn nhau nhß thª chÆng có lúc ðình
chï. Chính vì nguyên nhân sát sanh quá nhi«u cho
nên quä báo s¨ ðªn r¤t mau--ð¶i này vay, ð¶i này
trä.

¨ Vì sao hi®n nay con ngß¶i m¡c phäi nhi«u chÑng
b®nh quái lÕ, ác ôn? Nói v¡n t¡t, thì ðó là do nghi®p
sát mà ra. BÕn giªt chúng sanh nào thì chúng sanh
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ðó ðªn tìm bÕn ð¬ ðòi nþ máu.  Cho nên, trß¾c
nhæng thÑ b®nh quái d¸ này, th¥y thu¯c cûng ðành
bó tay ð¥u hàng.

Nhß thª thì phäi làm sao? Chúng ta phäi thành tâm
sám h¯i, sØa chæa l²i l¥m, và làm nhi«u vi®c công
ðÑc có lþi ích cho chúng sanh, thì m¾i có th¬ tiêu
tr× ðßþc Túc Hi®n Nghi®p--nghi®p chß¾ng mà mình
trót tÕo ra trong ð¶i quá khÑ và hi®n tÕi.

¨ Có ngß¶i höi r¢ng: "V§y thì có ð¸a ngøc hay
không?" Tôi cho các bÕn biªt: Con ngß¶i lúc s¯ng,
chính là · trong ð¸a ngøc ð¤y!

Các bÕn xem, có mµt s¯ ngß¶i cÑ không ng¾t phi«n
phi«n não não, tranh ch¤p, cãi vã, nhß v§y không
phäi là h÷ ðang · trong ð¸a ngøc sao? S¯ng nhß thª
thì còn có ý nghîa gì næa chÑ?

Bên cÕnh ðó lÕi còn các thiên tai nhß lû løt, gió
bão..., và nhæng thäm cänh chiªn tranh do con ngß¶i
gây ra..., t¤t cä ð«u là cänh "ð¸a ngøc s¯ng" · tr¥n
gian.

LÕi còn nhæng chÑng b®nh nan-y vây hãm thân
ngß¶i, kh± s· ðªn không l¶i nào có th¬ din tä cho
hªt--chÑng ung-thß phát tác, hành hÕ ðau ð¾n ðªn
n²i không mu¯n s¯ng næa; nhß thª há chÆng phäi
là ð¸a ngøc sao?

Song le, con ngß¶i vçn không có cái nhìn cho th¤u
su¯t, vçn chÆng th¬ buông bö. H÷ cÑ tham luyªn,
ch¤p trß¾c, lÕi chÆng có lòng t×-bi--h th¤y lþi là
quên bÇng tình nghîa, "th×a lúc cháy nhà mà ån
cß¾p"; do ðó, cu¯i cùng h÷ vçn lu¦n qu¦n mãi trong
vòng luân-h°i, chÆng có kÏ hÕn ch¤m dÑt!
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Tháng Ngày Pháp Hµi

6-7 08/6-25/7 Tøng Kinh Hoa Nghiêm / Ni®m H°ng Danh Ph§t

7 04 Pháp Hµi Hµ Qu¯c, Tiêu Tai

7 16 L KÖ Ni®m Ngày B°-tát Quán-Thª-Âm Thành ÐÕo

7 26-28 Pháp Hµi Truy Ân Lão Hòa Thßþng Tuyên-Hóa

7 28 Thánh L Trà-TÏ cüa Lão Hòa Thßþng Tuyên-Hóa

8 06 L Vu-Lan

8 20 L Vía B°-tát Ð¸a-TÕng

8 20 - 26 Ð¸a-TÕng Th¤t

9 22 - 24 Tam Ðàn ÐÕi Gi¾i

9 25/9-01/10 Pháp Hµi Thüy-Løc-Không


