Cung tuyên Tiểu sử Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh
Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, pháp húy Không Thiên, pháp tự Trí Mẫn.
Thế danh Nguyễn Quang Vinh, sinh năm Nhâm Tuất (1922) tại làng Đông Dương, xã
Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Nguyên quán của Trưởng lão là làng Trung
Kiên, Tổng Bích La, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Thân phụ là cụ ông Tâm Đại
Nguyễn Quang Vỹ, thân mẫu là cụ bà Tâm Từ Phan Thị Kỷ. Trưởng lão Hòa thượng là
con trưởng trong gia đình có 03 anh em. Hòa Thượng Thích Minh Tuấn – Viện chủ
Thiền viện Bồ Đề – Đà Nẵng chính là em út của Ngài.
Như chúng ta đều biết, nguyên quán của Ngài vốn là xứ địa linh nhân kiệt, xuyên suốt
gần hơn thế kỷ, từ nữa đầu thế kỷ 19 đến thế kỷ 20 đã lưu xuất bao vị Cao Tăng cho Phật
giáo miền Trung nói riêng, cũng như Phật giáo Việt Nam nói chung. Có nhiều bậc Tôn
túc đang còn hiện thế phụng sự Phật pháp tại giáo hội địa phương và giáo hội cấp Trung
ương.
Từ nơi môi trường thấm nhuần đạo vị và đạo tâm ở nơi xứ sở và gia đình, nên năm 1931,
thân mẫu khuất núi, Ngài cảm khái thế sự vô thường, mạng người như nước cuốn hoa
trôi, tâm hướng Thiền gia đã nung nấu chí xuất trần. Vừa đúng 9 tuổi, Ngài hướng về tổ
đình Quy Thiện nơi kinh đô Huế, quy y thế phát làm môn hạ của Cao Tăng Hòa Thượng
thượng Chơn hạ Đạo, tự Chánh Thống, hiệu Bích Phong.
Bổn sư của Ngài là một trong những bậc Long Tượng của thời Chấn hưng Phật giáo, chí
đào tạo Tăng tài có thừa, mộng quang hưng Chánh Pháp cũng hữu dư. Chính vì vậy, kịp
khi Ngài vừa đủ tuổi 15, Bổn sư đã thuận duyên mà cho Ngài thọ Sa-di giới vào năm
1937, ban pháp danh là Không Thiên.
Bảy năm sau, năm 1947, Ngài lưu trú tại sơn môn Phật học hiệu Linh Quang – Huế. Đây
là một trong những trường Phật học tiên khởi của nền giáo dục Tăng tài của Phật giáo
Việt Nam.
Do biến chuyển của thế cuộc còn điêu linh chướng ngại, Trường Phật học Linh Quang bị
gián đoạn một thời gian.
Năm 1947, Ngài tu học tại Phật học đường Báo Quốc – Huế. Đây cũng là nơi đào tạo
những Tăng tài cho Phật giáo nước nhà, và cũng là tiền thân cho Phật học Viện Trung
Phần được khai mở sau này.
Một năm sau, năm 1948, Ngài được Bổn sư cho phép thọ Cụ Túc giới tại giới đàn Hộ
Quốc được tổ chức tại chùa Báo Quốc – Huế, ban pháp tự là Trí Mẫn, hiệu Viên Minh,
nối dòng Lâm Tế đời thứ 41. Đàn Đầu hòa thượng là Trưởng lão hòa thượng Thích Tịnh
Khiết, yết ma là Trưởng lão hòa thượng Thích Giác Nhiên, giáo thọ là Trưởng lão hòa
thượng Thích Vĩnh Thừa. Cùng thọ với Ngài trong Giới đàn này có cố Trưởng lão Hòa
thượng Thích Quang Thể, nguyên Trưởng Ban Trị Sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng.
Sau khi tốt nghiệp tại Phật học viện Báo Quốc – Huế, Ngài theo học Đại học Văn Khoa
Sài Gòn. Đây cũng là chủ trương đào tạo thế học và đạo học của chư tôn Trưởng Lão
lãnh đạo Phật giáo thời ấy.
Sau Pháp nạn năm Quý Mão 1963, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời, đã
công cử Hòa thượng giảng dạy tại trường Trung học Bồ Đề Đà Nẵng, nay là trường Trung
học cơ sở Nguyễn Huệ. Cũng trong năm này, Giáo hội cử Ngài nhận chức Trú Trì chùa
Sơn Trà và chùa An Hải.

Năm 1968, Trưởng lão Hòa thượng kiến thiết xây dựng trường Trung học Bồ Đề Đông
Giang, nay là trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Cừ và kiến tạo Tịnh thất Nam Hải, nay
là chùa Nam Hải bên cạnh trường để thuận lợi cho việc tu tập và giảng dạy.
Từ năm 1964 đến 1975 Ngài là Chánh đại diện Phật Giáo Quận 3 – Quảng Nam Đà Nẵng.
Thế cuộc vần xoay, tan rồi lại hợp, đến năm 1975 chiến tranh chấm dứt, đất nước giang
sơn nối liền một dãi, Giáo hội Đà Nẵng theo quyết định của tổng vụ Giáo Dục Phật giáo
Trung Ương, bàn giao các trường Bồ Đề và các chi nhánh cho Nhà nước mượn, Ngài thôi
giảng dạy, lui về cùng với chư Tôn Đức tiếp tục phục vụ Đạo Pháp và Dân Tộc trên lĩnh
vực khác.
Đến năm 1981, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ra đời, Ngài cũng tùy thuận phụng hành để
hoằng pháp và phụng sự nhân sinh.
Năm 1997, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được tách ra làm hai đơn vị hành chánh là thành
phố Đà Nẵng trực thuộc Trung Ương và tỉnh Quảng Nam. Trong Đại hội Phật giáo Đà
Nẵng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1997-2002, Ngài được suy cử Phó Ban Trị Sự, kiêm Trưởng
ban Tăng sự. Nhiệm kỳ 2007-2012, Ngài được Đại hội thỉnh cử vào hàng chứng minh Ban
trị Sự Thành Phố, kiêm Trưởng ban Tăng sự.
- Tại Đại hội Phật giáo Trung Ương lần thứ 6 (2007-2012), Ngài được suy tôn vào Hội
Đồng Chứng Minh GHPGVN.
- Tại Đại hội Phật giáo Trung Ương lần thứ 7 (2012-2017) Ngài được suy tôn vào Ủy Viên
Thường Trực Hội Đồng Chứng Minh GHPGVN.
Năm 2008, Thành hội Phật giáo Đà Nẵng cung thỉnh Ngài làm Đàn đầu Hòa Thượng giới
đàn Trí Thủ, truyền giới cho hàng ngàn giới tử Tăng-Ni và Phật tử tại gia.
Bên cạnh năng lực giảng dạy đời lẫn đạo, Hòa Thượng còn là vị an hiểu cả khoa nghi và
pháp sự, ứng hóa tùy thời để tiếp dẫn hậu lai, lấy đó làm phương tiện hướng dẫn mọi
người về với Chánh pháp.
Với bản hoài báo ân chư Phật, Hòa thượng luôn mở rộng cõi lòng để tiếp nhận hàng xuất
gia, kế tục sự nghiệp hoằng dương chánh Pháp.
Tài bồi phẩm hạnh cho đệ tử, Hòa Thượng có nhiều cách để dạy dỗ. Ai chưa từng trãi và
chưa thấu hiểu cũng có khi cảm thấy buồn lòng. Nhưng ai đã trưởng thành thì mới ngộ ra
ân ba của sự giáo dục nghiêm khắc ấy. Với người thì Hòa Thượng tùy nghi hoan hỷ, với đệ
tử thì giáo nghiêm không lọt mãy may của lỗi lầm.
Đệ tử đến với Ngài cũng không ít, có thể thừa đương Phật sự, giữ gìn đạo hạnh môn
phong thì có Thượng tọa Thích Huệ Thông, Đại Đức Thích Huệ Thiện, Đại Đức Thích
Huệ Tánh, Đại Đức Thích Huệ Trí, v.v..
Ngoài ra, hàng đệ tử tại gia theo về quy y Ngài đếm không xiết kể trong suốt hơn 93 năm
trụ thế, hơn 60 năm nhập đạo và hoằng đạo.
Tịnh thất Nam Hải xưa kia và chùa Nam Hải chật hẹp hiện tại là trú xứ trên 40 năm của
Ngài, tồn tại cạnh kề một ngõ hẽm ồn náo chỉ thích hợp tùy thời tùy lúc, nhưng trước mắt
thì không còn thích nghi cho không gian tu tập của thiền môn đúng nghĩa. Năm 2008,
được sự chấp thuận của Giáo hội , Hòa thượng tổ chức động thổ đặt móng khai sơn chùa
Nam Hải mới tại chân Đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố
Đà Nẵng…”

“ Muôn con sông đổ về biển cả,
Vạn giọt đời ướt nặng dưới bờ mi
Tiết đầu Đông ấm lặng tiển Ngài đi
Vô thỉ kiếp tương duyên hóa độ “.
Kính bạch Giác Linh Hoà Thượng. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh nơi
Đạo Tràng Chùa Ưu Đàm tại th ành phố Mạrina, Tiểu bang California,Hiệp Chủng
Quốc Hoa Kỳ, trước Tam Bảo chứng minh. Chúng con quỳ trước di ảnh Đại lão
Hòa Thượng dâng nén tâm hương, đãnh lễ cúng dường . Ngưỡng nguyện Giác
Linh Hoà Thượng liên tọa chứng giám.
Nhất tâm đãnh lễ: NAM MÔ TÂN VIÊN TỊCH TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG, TỨ THẬP
NHẤT THẾ KHAI SƠN NAM HẢI TỰ TRÚ TRÌ, HUÝ thượng KHÔNG hạ THIÊN, tự
TRÍ MẪN, hiệu VIÊN MINH, ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG GIÁC LINH .

