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TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

LƯỢC SỬ 
TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG 

(1923 – 1954)
“NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP 

ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM”

Với tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh 
pháp”, Tổ sư Minh Đăng Quang khai lập Đạo Phật 
Khất Sĩ Việt Nam, tiền thân của Giáo hội Tăng-già 
Khất sĩ Việt Nam (1966), và nay là Hệ phái Phật 
giáo Khất sĩ – Một trong chín tổ chức Giáo hội, Hệ 
phái thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, từ năm 1981.

Thế danh của Tổ: Nguyễn Thành Đạt, tự Lý 
Huờn; sinh ngày 26 tháng 9 năm Quý Hợi (1923).

Cụ ông thân sinh: Nguyễn Tồn Hiếu, cụ bà 
thân mẫu: Phạm Thị Tỵ, tự Nhàn.

Nơi sinh: Làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận 
Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp 6, xã Hậu Lộc, 
huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Năm 1937: 15 tuổi, Ngài rời quê hương sang 
Campuchia – xứ Chùa Tháp, tìm hiểu Phật pháp, cụ 
thể là Phật giáo Nam tông Nguyên thủy.

Năm 1941: Ngài về lại quê hương trưởng 
dưỡng lý tưởng cầu đạo giải thoát.

Năm 1942 – 1943: Vâng lời thân phụ - trả 
nghiệp thế trần.
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TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG

Nhân Đại lễ Tưởng niệm 65 năm đức 
Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (mùng 
01 tháng 02 năm Giáp Ngọ - 1954 đến mùng 
01 tháng 02 năm Kỷ Hợi - 2019) và Khánh 
thành Tổ đình Minh Đăng Quang (ấp 6, xã 
Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), 
Ban Tổ chức xin giới thiệu đến chư Tôn đức 
Tăng Ni, quý vị Phật tử, thiện hữu tri thức và 
toàn thể độc giả tập tư liệu khái quát về quá 
trình thành lập và xây dựng ngôi Tổ đình. 

Năm 1944: Tại Mũi Nai - Hà Tiên, từ mùng 8 
đến rằm tháng 2, sau một tuần tham thiền nhập định, 
Ngài thân chứng lý pháp “Thuyền Bát-nhã”, ngược 
dòng đời cứu độ chúng sanh. 

Năm 1944 – 1946: Tổ sư ẩn tu tại vùng núi 
Thất Sơn. 

Năm 1946 – 1947: Ngài tịnh tu và thực hiện 
các phép tắc của một vị sa-môn tại chùa Linh Bửu, 
hóa duyên quanh vùng Phú Mỹ (Cổ Chi, nay thuộc 
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Đầu năm 1947: Tổ sư khởi đầu du hành hóa đạo 
từ Long An, Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, rồi lần lượt 
lan tỏa đến các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ.

Đầu năm 1954: Trên đường từ Sa Đéc qua 
Vĩnh Long sang Cần Thơ, đến thị trấn Cái Vồn (nay 
là huyện Bình Minh), Tổ sư thọ nạn (tu tịnh núi Lửa) 
và vắng bóng đến ngày nay tròn 65 năm (mùng 01 
tháng 02 năm Giáp Ngọ - 1954 đến mùng 01 tháng 
02 năm Kỷ Hợi - 2019). 

Sau thời gian 10 năm hành đạo, thành lập giáo 
đoàn Du Tăng, Tổ chứng minh xây dựng hơn 20 ngôi 
tịnh xá đạo tràng, thu nhận hàng trăm Tăng Ni xuất 
gia và quy y hàng chục vạn tín đồ Phật tử tại gia.

Hai bộ sách Chơn Lý và Bồ-tát giáo là “Pháp 
bảo cao quý” Tổ lưu lại cho môn đồ đệ tử.

NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT
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TIẾN TRÌNH THÀNH LẬP 
& XÂY DỰNG TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG 

Ngày xưa, đức Phật Thích-ca Mâu-ni thị hiện vào 
đời với mục đích đi tìm chân lý cứu khổ chúng sanh. 
Sau những năm tháng xuất gia học đạo, đặc biệt, 49 
ngày thiền quán dưới cội Bồ-đề, Ngài đã chứng ngộ Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Trải qua 49 năm giáo 
hóa chúng sanh trên khắp xứ Ấn Độ, Ngài nhập Niết-
bàn vô dư tịch tịnh dưới hai tàng cây Sa-la. Với thời gian 
trên dưới 2.600 năm lịch sử, hình bóng của bậc Đạo sư 
không còn nhưng kho tàng giáo pháp của Ngài không bị 
giới hạn bởi thời gian, là nền tảng chân lý mang lại thành 
tựu giác ngộ, giải thoát phiền não khổ đau cho hậu thế. 
Những dấu tích mà Ngài đã từng đặt chân đến vẫn còn 
lưu lại trên vùng đất Ấn: Lumbini - nơi Phật đản sanh, 
Bodh Gaya - nơi Phật thành đạo, Migadava - nơi Phật 
chuyển pháp luân đầu tiên và Kusinagar - nơi Phật nhập 
Niết-bàn. Bốn dấu tích tiêu biểu này (Tứ động tâm) vẫn 
luôn còn âm hưởng, sự mầu nhiệm tâm linh cho những 
ai hữu duyên khi một lần đặt chân đến. 

Ngày nay, chúng ta ngẫm xét lại, cuộc đời và đạo 
nghiệp của lịch đại Tổ sư, trong đó có đức Tổ sư Minh 
Đăng Quang cũng có những nét chấm phá trong hành 
trạng của quý Ngài như thế. Trong vòng 10 năm xuất gia 

tu học và hoằng hóa độ sanh (1944 - 1954), với chí nguyện 
“Nối truyền Thích-ca Chánh pháp - Đạo Phật Khất Sĩ Việt 
Nam”, dấu chân Ngài đã từng rày đây mai đó, du phương 
khắp các tỉnh thành miền Tây và miền Đông Nam Bộ. 
Ngài đã thâu nhận hàng trăm Tăng Ni xuất gia, lập thành 
đoàn Du Tăng Khất Sĩ, có cả hàng vạn tín đồ quy ngưỡng 
và thành lập hơn 20 ngôi đạo tràng tịnh xá.

Tổ đình Minh Đăng Quang (Tam Bình, Vĩnh 
Long), nơi đức Tổ ra đời; Khu di tích đắc đạo của Tổ 
sư (Mũi Nai, Hà Tiên, Kiên Giang); Tịnh xá Mộc Chơn 
(Mỹ Tho, Tiền Giang) nơi Ngài thuyết bài pháp đầu 
tiên và thực hành giáo lý Y bát Khất sĩ; Tịnh xá Ngọc 
Viên (TP.Vĩnh Long) nơi Tổ sư dừng chân lần sau cùng 
và vắng bóng.
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Tiếp nối chí nguyện tu học và hành đạo của Tổ 
sư, chư vị Trưởng lão mở mang mối đạo ngày càng 
phát triển. Hiện nay, Hệ phái có trên 500 ngôi tịnh xá, 
tịnh thất trong cả nước, mỗi đạo tràng đều có Tăng Ni 
tu học và hướng dẫn cư gia bá tánh sinh hoạt.

Tổ đình Minh Đăng Quang là một ngôi đạo tràng 
được kiến tạo trong thời gian gần đây, rất mới so với 
những ngôi tịnh xá khác, nhưng nó có vị trí tâm linh rất 
lớn trong lòng Tăng Ni và Phật tử Hệ phái Khất sĩ. Sau 
đây là vài nét giới thiệu về lịch sử hình thành và phát 
triển ngôi Tổ đình này. 

1. Kiến tạo 
Tổ đường Minh Đăng Quang 

Năm 1998, vì đáp ứng tâm 
nguyện của chư Tăng Ni, Phật tử và 
quý thân nhân của đức Tổ sư muốn 
có một nhà thờ đức Tổ cùng quyến 
thuộc trong họ tộc trên vùng đất Ngài 
sinh trưởng, nên Hòa thượng Giác 
Giới với tư cách là Giáo phẩm Tăng 
trưởng Giáo đoàn I đã tiến hành thủ 

tục xin phép và lấy tên là Tổ đường Minh Đăng Quang. 
Được sự phát tâm hiến cúng khu đất khoảng 600 m2 
của ông Phạm Văn Thôn, Tổ đường được xây dựng 
với cách thiết kế 2 mái, lợp tole, có gác làm bằng cây 
ván, phía trên để thờ phượng, phía dưới làm nơi sinh 
hoạt. Trước khi Tổ đình Minh Đăng Quang thành lập, 
hàng năm vào mùng 01 tháng 02 âm lịch - ngày tưởng 
niệm đức Tổ vắng bóng và ngày mùng 05 tháng Giêng 
- tưởng niệm ngày mất của cụ ông thân sinh đức Tổ, 
chư Tăng Ni và Phật tử ở các nơi về đây để làm lễ 
Tưởng niệm khá đông.  
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2. Nhân duyên 
thành lập Tổ đình

Trải qua gần 15 năm từ khi ngôi Tổ đường được 
thành lập, tâm nguyện của Hòa thượng Giác Giới nói 
riêng và chư Tôn đức Tăng Ni nói chung, muốn có một 

đạo tràng tưởng niệm nơi đức Tổ ra đời, rộng lớn, trang 
nghiêm xứng tầm với công hạnh của một vị Tổ sư khai 
sáng một Hệ phái Phật giáo. Xét thấy nhân duyên hội 
đủ, vào ngày 07 tháng 10 năm 2011, Hòa thượng đã 
làm đơn xin phép các cấp Chính quyền và GHPGVN 
tỉnh Vĩnh Long thành lập Tổ đình Minh Đăng Quang 
trên một mảnh đất đối diện, cách Tổ đường khoảng 
100 mét. 

Được sự cho phép của Chính quyền và Giáo 
hội các cấp, ngày mùng 08 tháng Giêng năm Quý Tỵ 
(2013), Hệ phái đã tổ chức trọng thể Lễ Khởi công xây 
dựng đặt viên đá đầu tiên, dưới sự chứng minh và tham 
dự đông đảo của chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, 
Phật tử và các cấp chính quyền địa phương.
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3. Mô hình, kiến trúc

Bắt đầu kể từ đây, giữa một cánh đồng bao la bát 
ngát, xung quanh là những người dân hiền hòa chất 
phác của miền quê sông nước, dần hiện lên một ngôi 
già-lam có tầm vóc rộng lớn, kiến trúc đơn giản nhưng 
trang nghiêm và cổ kính.

Ý nguyện ban đầu của chư Tôn đức là chỉ sang 
nhượng và xây dựng Tổ đình trên phần đất khoảng 
10.000 m2. Nhưng được sự hỗ trợ khích lệ và giúp đỡ của 
các cấp Chính quyền, sự phát tâm sang nhượng những 
phần đất liền ranh của cư dân xung quanh, sự phát tâm 
cúng dường tịnh tài của chư Tăng Ni và Phật tử thập 
phương, ngôi Tổ đình được phát triển rộng rãi, khang 
trang, ai ai cũng hoan hỷ khi một lần đặt chân đến.

Mô hình tổng thể được thiết kế với 11 hạng 
mục chính: 

1. Chánh điện  2. Tổ đường 
3. Giảng đường  4. Thiền đường 
5. Nhà thọ trai  6. Nhà khách Tăng 
7. Nhà khách cư sĩ 8. Nhà thờ Cửu huyền 
9. Nhà khách Ni 10. Nhà tiếp khách 
11. Tháp Chánh Giác.
Tháp Chánh Giác được thiết kế với mô hình 8 

tầng, để tôn trí Xá-lợi Phật và các vị Thánh Tăng, đức 
Tổ sư, chư vị Trưởng lão Đại đệ tử của Tổ sư, linh cốt 
chư Tôn đức đã viên tịch và tầng dưới là thư viện Pháp 
bảo, kinh sách… 

Mô hình của Tổ đình được bố trí 3 dãy theo 
chiều dọc, từ ngoài nhìn vào:

– Dãy chính giữa: Chánh điện, Tổ đường, giảng 
đường, thiền đường.
– Dãy bên trái: Nhà khách cư sĩ, nhà thờ Cửu 
huyền, nhà khách Ni.
– Dãy bên phải: Nhà thọ trai, nhà tiếp khách, nhà 
khách Tăng.
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Mô hình tổng thể được kiến thiết theo kiểu đối 
xứng, tạo nên một kiến trúc đặc thù, hài hòa và cân đối. 
Hiện nay, các hạng mục đã hoàn thiện và đưa vào sử 
dụng. Riêng bảo tháp Chánh Giác dự kiến sẽ khởi công 
xây dựng vào tháng 02 năm Kỷ Hợi - 2019. 

Ngoài ra, các công trình phụ: Ao sen, núi đất, 
cổng tam quan và tường rào, nhà bếp, nhà ăn cho Phật 
tử và 60 am cốc bằng lá cho hành giả tịnh tu,… hầu hết 
(90%) đều được làm bằng cây, ván, lợp ngói. Những 
ngôi nhà, am cốc, được thiết kế đan xen dưới những 
tán cây xanh, vườn cây sao, cây dầu,… rợp mát. 

Tổ đình được xây dựng trên tổng diện tích mặt 
bằng khoảng 36.000 m2 (ba mẫu sáu) được phân làm 2 
khu: Khu sinh hoạt cho đại chúng và khu tĩnh tu dành 
riêng cho chư Tăng. 

4. Tổ chức khóa tu và lễ hội

Tâm nguyện của Hòa thượng trụ trì về việc thành 
lập ngôi Tổ đình này vì tưởng nhớ công ơn Tổ sư đã 
dày công nghiên tầm giáo điển, hoằng truyền Phật 
pháp, lợi lạc nhân sanh. Sự nhớ ơn đó thể hiện qua 2 
phương diện:

1. Tạo khu di tích lịch sử nhằm đánh dấu nơi đức 
Tổ ra đời để cho tứ chúng có nơi chiêm bái tưởng niệm.

2. Thiết lập một đạo tràng để hướng dẫn cho Tăng 
Ni, Phật tử tu học theo đường lối truyền thống Phật 
Tăng xưa. 
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Mặc dầu công trình đang trong giai đoạn thi 
công, một số hạng mục chính mới hoàn thiện tương 
đối, nhưng với tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh và tinh 
thần tích cực làm lợi ích cho tha nhân luôn canh cánh 
bên lòng, Hòa thượng trụ trì và chư Tăng trú xứ vẫn 
thường tổ chức các khóa tu và đăng cai tổ chức các sự 
kiện quan trọng của Giáo đoàn cũng như Hệ phái. 

4.1. Bốn ngày cúng Hội truyền thống

Theo truyền thống của Hệ phái Khất sĩ, mỗi 
tháng có 4 ngày cúng Hội vào mùng 08, Rằm, 23 và 
30. Những ngày này, Phật tử vân tập về đạo tràng, lễ 
Phật, tu Bát quan trai, tu thiền,… sớt bát cúng dường 
Tăng Ni. Điều quan trọng trong ngày cúng Hội, Phật tử 
được nghe chư Tăng Ni giảng giải, trùng tuyên những 
lời Phật, Tổ dạy để ứng dụng tu tập, chuyển hóa trong 
đời sống hàng ngày. Chư Tăng tại Tổ đình Minh Đăng 
Quang hiện cũng đang duy trì truyền thống sinh hoạt ý 
nghĩa và lợi ích này.

4.2. Khóa tu Truyền thống Khất sĩ

Khóa tu Truyền thống Khất sĩ được thành lập vào 
năm 2008, do chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ 
phái tổ chức và hướng dẫn, với tâm huyết mong muốn 
hàng xuất gia Khất sĩ thực hiện theo lời dạy của đức 
Tổ sư: “Nên tập sống chung tu học, cái sống là phải 
sống chung, cái biết là phải học chung, cái linh là phải 
tu chung”. Mục đích tu học là để hiểu rõ và thấu đạt 
con đường, tôn chỉ hành trì mà đức Tổ sư đã dày công 
nghiên tầm và xác chứng, đó là: “Người Khất sĩ có ba 
pháp tu học vắn tắt là: Giới, Định, Huệ”.
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Trải qua 9 năm, các Giáo đoàn 
luân phiên đăng cai tổ chức được 27 
khóa. Tháng 3 năm Bính Thân (2016), 
khóa tu lần thứ 19 do Giáo đoàn I đăng 
cai tổ chức tại Tổ đình Minh Đăng 
Quang với hơn 150 hành giả tham dự 
và tháng 11 năm Mậu Tuất (2018) vừa 
qua, khóa tu lần thứ 27 một lần nữa 
được tổ chức tại Tổ đình đã làm cho 
chư vị hành giả cảm nhận niềm hỷ lạc, 
an vui từ nơi khí thiêng của chốn Tổ.

4.3. Khóa An cư kiết hạ

An cư là một sinh hoạt quan 
trọng theo truyền thống của Phật giáo. 
Phật dạy người xuất gia một năm có 
3 tháng để tạm dừng chân du hóa, vì 
mưa nhiều, không tiện việc đi lại, nên 
tập trung về một trú xứ để trau dồi đạo 
hạnh và chuyên tâm tu tập Giới, Định, 
Huệ. Từ ngày thành lập GHPGVN 
năm 1981, chư Tăng Hệ phái Khất sĩ  
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hằng năm tập trung An cư tại Tịnh xá Trung 
Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), vài năm 
gần đây thì An cư ở Pháp viện Minh Đăng 
Quang (Quận 2). Năm 2018 vừa qua, chư 
Tôn đức lãnh đạo Hệ phái xét thấy ngôi Tổ 
đình đã xây dựng cơ sở tương đối hoàn thiện, 
có cảnh quan thoáng rộng và yên tịnh, rất 
phù hợp với sự tu tập của các hành giả trong 
thời gian An cư 3 tháng, nên đã quyết định 
chọn Tổ đình Minh Đăng Quang là điểm An 
cư cho chư Tăng Hệ phái. Khóa An cư năm 
2018 có hơn 150 vị hành giả tham dự, tu học 
trong tinh thần lục hòa cộng trụ, tự thân mỗi 
vị cảm nhận được niềm hỷ lạc từ nội tâm.  
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4.4. Khóa tu Một ngày an lạc

Để đáp ứng tâm nguyện, tinh 
thần tìm hiểu giáo lý và mong muốn 
có được những giây phút an tịnh 
thân tâm sau những ngày bôn ba thế 
sự của cư sĩ Phật tử, tháng 4 năm 
2015, sau khi ngôi Giảng đường xây 
dựng xong, khóa tu Một ngày an lạc 
đầu tiên được tổ chức với hơn 400 
Phật tử ở các tịnh xá lân cận về tu 
tập. Khóa tu này được các tịnh xá 
luân phiên tổ chức mỗi tháng một 
lần và riêng ở Tổ đình thì mỗi năm 
tổ chức được hai khóa. Quý Phật tử 
trở về tu học trong niềm hoan hỷ và 
an vui. 
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4.5. Khóa tu dành cho thanh thiếu niên

Đầu năm 2017 đến nay, đáp ứng yêu cầu của Phật 
tử địa phương, chư Tăng tổ chức khóa tu dành cho thanh 
thiếu niên mỗi tháng một ngày. Trong suốt một ngày, 
các bạn trẻ được Ban Tổ chức hướng dẫn những sinh 

hoạt Phật pháp như: Tụng kinh, ngồi tịnh tâm, nghe kể 
chuyện Phật và nghe giảng những giáo lý căn bản, giải 
đáp nghi vấn, đố vui, sinh hoạt trò chơi… Số lượng 
tu sinh mỗi khóa từ 150 – 300 bạn. Mục đích khóa tu 
nhằm giúp cho các bạn trẻ gieo duyên Phật pháp, học 
hỏi những điều đạo đức, vui chơi lành mạnh bổ ích… 
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4.6. Tọa đàm văn hóa Phật giáo

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Trung 
ương Giáo hội, ngày 18 tháng 7 năm Bính 
Thân (2016), Ban Văn hóa Trung ương đã 
có buổi tọa đàm với chư Tôn đức Tăng Ni 
Hệ phái Khất sĩ tại Tổ đình Minh Đăng 
Quang. Nội dung buổi tọa đàm xoay 
quanh 4 đề án văn hóa: Pháp phục, kiến 
trúc, ngôn ngữ, di sản Phật giáo. Mục đích 
buổi tọa đàm là trao đổi, lắng nghe, tìm 
hiểu những nét đặc thù liên hệ đến Hệ 
phái, để cuối cùng sẽ có những phương 
án tương đối thích hợp, đi đến thống nhất 
trong đa dạng.

4.7. Lễ Tưởng niệm đức Tổ sư vắng bóng

Theo sự thống nhất của chư Tôn đức lãnh đạo Hệ 
phái Khất sĩ, mỗi năm vào ngày mùng 01 tháng 02 âm 
lịch, chư Tăng Ni tập trung về Tổ đình của mỗi Giáo 
đoàn để làm lễ Tưởng niệm. Cứ 5 năm một lần, chư 
Tăng Ni trong Hệ phái sẽ tập trung một trú xứ để tưởng 
niệm chung. Riêng Giáo đoàn I, từ sau ngày đức Tổ vắng 
bóng, lễ Tưởng niệm của Ngài được tổ chức tại Tịnh xá 
Ngọc Viên. Từ năm 2016 đến nay, Tổ đình Minh Đăng 
Quang được xây dựng tương đối hoàn thiện và khuôn 
viên rộng rãi, nên chư Tôn đức trong Giáo đoàn đã 
thống nhất sẽ tổ chức lễ Tưởng niệm Tổ hàng năm tại 
đây. Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm và ý nghĩa, có 
khoảng 200 Tăng Ni và 1.000 Phật tử về tham dự. 
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5. Định hướng tương lai

Trùng tu, sửa chữa lại một ngôi chùa đã khó, tạo 
dựng một ngôi già-lam mới hoàn toàn và có quy mô lớn, 
trang nghiêm lại càng khó hơn. Trải qua nhiều năm dài, 
với bao tâm huyết, công sức của Hòa thượng trụ trì và 
chư Tôn đức Tăng Ni trong Hệ phái, bá tánh Phật tử thập 
phương đã chung sức chung lòng phát tâm xây dựng nên 
ngôi Tổ đình như ngày hôm nay. Quả thật đây là một 
thành quả rất đáng trân trọng và cũng là niềm vui chung 
của Hệ phái Khất sĩ nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, người dân tỉnh Vĩnh Long nói chung.

Ngoài những sinh hoạt định kỳ nói trên, Hòa thượng 

trụ trì và chư Tăng trú xứ dự kiến tổ chức các khóa tu 
cho chư Tăng trong Hệ phái, tùy duyên trở về Tổ đình 
để đổi cảnh tu tập và khóa tu 3 hoặc 7 ngày cho cư sĩ 
Phật tử ở các miền tịnh xá trở về tập tu. 

Lời kết

Hôm nay, nhân ngày Tưởng niệm 65 năm đức 
Tổ sư vắng bóng và Khánh thành Tổ đình Minh Đăng 
Quang – nơi đức Ngài đã sinh trưởng, lòng chúng con 
không khỏi bồi hồi xúc động, hồi tưởng lại những buổi 
đầu tu học và mở mang mối đạo đầy gian khó của Ngài. 

Hôm nay mình được vẻ vang
Nhớ ơn đức Tổ gian nan buổi đầu.
Giờ đây, nhìn ngắm lại công trình tâm linh mà 

đức Tổ đã tạo dựng cho chúng ta xuyên qua giáo pháp 
của Ngài thật là vĩ đại. Ngài là tấm gương sáng, là 
ngọn đuốc soi đường cho Tăng Ni tín đồ Hệ phái Khất 
sĩ nói riêng và nói chung là cho những ai có duyên thực 
hành theo giáo pháp giải thoát.

TĐ. MĐQ, mùng 01 tháng 02 năm Kỷ Hợi - 2019
BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ
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1

Trăm năm trong cõi vô thường
Nhân duyên hội ngộ về nương bóng từ

Tổ Minh Đăng Quang – Tôn sư
Tam Bình – Hậu Lộc… huyền thư ta-bà

Vĩnh Long đất mẹ thăng hoa
“Nối truyền Chánh pháp” Tăng-già tỏa hương.

Bình minh rực ánh thái dương
Phật pháp phổ hóa mười phương đạo lành

Sa-môn nối gót du hành
Ánh đạo lan tỏa thiên sanh thế trần

Hai lăm thế kỷ xa luân
Trung – Nam – Bắc Ấn tinh thần hưng long

Nhị thập bát sư... chuyển dòng
Ấn – Hoa rạng rỡ... thuyền không ngút ngàn

Ca Diếp – Đạt Ma hương vàng
Huệ Khả – Tăng Xán... đạo tràng long lanh

Đạo Tín – Hoằng Nhẫn… hiển danh
Huệ Năng Lục Tổ… mộng lành vân du.

TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG
Xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Dấu ấn 65 năm (1954 - 2019) Tổ sư vắng bóng

2

Hai lăm thế kỷ xuân thu
Ta-bà dư nghiệp võng thù sương mai

Nhân duyên tục diệm hoằng khai
Bóng xưa đọng lại hình hài cổ xưa?
Minh Đăng Quang hạnh móc mưa

Khởi tâm cầu học đức thừa Như Lai
Việt Nam – Chùa Tháp liên đài

Chí nguyện vạn dặm học bài kinh thơm
Vô tuổi, vô tướng... Linh Sơn

Đóa hoa vô tự... tâm hồn lung linh
Hăm hai... sử ngọc hữu tình

Thất Sơn chiếu diệu thuyền kinh sen vàng
Hà Tiên – Mũi Nai ấn đàn

Ngược giòng Bát-nhã... Long Giang gọi mời
Phú Mỹ – Cổ Chi ươm thời

Người người quy ngưỡng, đạo đời hân hoan
Hai mươi Tịnh xá đạo tràng

Tăng Ni trăm vị… nghiêm trang thuyền từ
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Giáo đoàn hiển thị huyền thư
Ta-bà vạn dặm mà như suối ngàn
Mỗi bước chân… rực ánh vàng

Đông, Tây Nam Bộ rỡ ràng thiền gia
Mười năm du hóa Lăng-già

Tổ sư vắng bóng… hiện tòa đạo sư
Thời gian trải nghiệm chơn như

Sáu mươi lăm năm… đức từ độ sanh
Quê xưa đất Tổ tươi cành

Tam Bình – Hậu Lộc lưu danh đức hiền
Tổ đình xán lạn thắng duyên

Mười phương tụ hội hiện tiền thiên Tăng
Vĩnh Long phúc quả như rằng

Đạo đời nhuận rạng thuyền trăng thanh bình.

3

Tổ sư hành xứ tâm kinh
Tổ sư hiện tướng hữu tình hoằng dương
Tổ sư khai thị thiền phương
Tổ sư xác lập truyền gương độ đời.
Đình tiền khắc dạ người người
Đình xưa lưu dấu tuyệt vời hồng ân
Đình ấn bóng hạc thiên chân
Đình tâm phẩm hạnh hóa thân đại hiền.

Minh ngôn bi mẫn… cung tuyên
Minh trí phổ hóa khắp miền nhân gian
Minh đức an nhẫn thắng tràng
Minh dũng vui thọ gian nan phụng thời.
Đăng đèn pháp bảo chiếu soi
Đăng tịnh chơn tánh ngời ngời hạnh tu
Đăng tự tinh tấn điều nhu
Đăng nhiên thân chứng trượng phu Bồ-đề.
Quang uy lai khứ sơn khê
Quang thọ mài miệt nẻo về chơn tông
Quang thiền ẩn mật chủ ông
Quang minh tứ đức tươi hồng xưa sau.
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Dấu Phật truyền nối tâm giao
Dấu Pháp Chơn lý sắc màu thậm thâm
Dấu Tăng tứ y tích trầm
Dấu thân hiện hóa trăm năm một đời.
Ấn son sinh tử kiếp người
Ấn thời gian ngát diệu vời Phạm âm
Ấn không gian ánh trăng rằm
Ấn sắc phi sắc Ưu-đàm hạo nhiên.

Đức thiền đi đứng pháp duyên
Đức văn lẳng lặng nối truyền tông phong
Đức tư trừng quán thanh lòng
Đức tu trì phạm ngoài trong tịnh nhàn.
Tôn giới thân tướng nghiêm trang
Tôn định lời nói dịu dàng lý chơn
Tôn tuệ ý pháp sa-môn
Tôn hiền thuần thục, tâm hồn lưu ly.
Sư Tổ như thị hành trì
Sư nguyện tín hạnh bát y phụng thời
Sư hướng tam thập nhị... thôi !
Sư nhập hỏa muội… quy hồi Linh sơn.

Hậu sau tiền trước thường chơn
Lộc Phật truyền nối dấu mòn nhân gian
Tam thân tứ trí hành tàng
Bình tâm an trú thiền quang Tiên Rồng
Vĩnh phúc nhuận rạng Lạc Hồng
Long thiên bát bộ non sông thanh bình

Việt siêu tam giới hữu tình
Nam phương thạnh trị văn minh đạo đời
Lưu trụ nhân đức mười mươi
Truyền tụng hiền thiện nụ cười vô ưu
Chơn chánh nhiếp hóa phàm phu
Lý pháp tỏ rạng điều nhu an bình.

Minh Đăng Quang ánh tâm linh
Minh Đăng Quang… đẹp Tam Bình – Vĩnh Long

Minh Đăng Quang… rạng thiền tông
Minh Đăng Quang rạng hư không đất trời.

Tổ đình dấu ấn tình người
Thanh thoát bình dị đạo đời thanh lương

Nối truyền Chánh pháp chơn thường
Đạo Phật Khất Sĩ an tường tịnh không.

Hậu Lộc đất Tổ ấm lòng
Vĩnh Long quê mẹ dòng sông cội nguồn

Sáu lăm năm... mạch kim cương
Sáu lăm năm... đạo miên trường thiên thu.

Tổ đình Minh Đăng Quang, 
mùng 01/02/Kỷ Hợi - 2019

Sa-môn Giác Toàn
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ĐÔI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP 
HÒA THƯỢNG GIÁC GIỚI

Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN
Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái 

- Thế danh: Nguyễn Văn Mẹo.

- Sinh ngày: 03 tháng 9 năm 1939 (Kỷ Mão)  

tại xã Phú Khương, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Ngày 01 tháng 3 năm Canh Tý (1960): 
Xuất gia tại Tịnh xá Ngọc An (phường 2, TP. Tân An, tỉnh 

Long An).

- Bổn sư: Đức Nhị Tổ Giác Chánh.

- Y chỉ sư: Hòa thượng Giác Huệ. 

- Ngày 15 tháng 6 năm Canh Tý (1960): 
Thọ giới Sa-di tại Tịnh xá Ngọc Nguyên (Cái Bè, Tiền Giang).

- Ngày 15 tháng 7 năm Quý Mão (1963): 
Thọ giới Tỳ-kheo tại Tịnh xá Ngọc Giang (TP. Long Xuyên, 

An Giang).

Hòa thượng thâu nhận trên 30 đệ tử xuất gia và hàng 

ngàn đệ tử tại gia quy ngưỡng.
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ĐÓNG GÓP VỀ XÂY DỰNG

- Năm 1992: Xây dựng Tịnh xá Ngọc Viên (Vĩnh Long) 

trên mảnh đất mới, sát với tịnh xá cũ.

- Năm 1996: Phục hồi và xây dựng Tịnh xá Ngọc Hưng 

(Tam Bình, Vĩnh Long).

- Năm 2007: Phục hồi và xây dựng Tịnh xá Ngọc Huệ 

(Cai Lậy, Tiền Giang). 

- Năm 2011: Thành lập Tịnh xá Pháp Đăng (Long Hồ, 

Vĩnh Long). 

- Năm 2013: Kiến tạo Tổ đình Minh Đăng Quang (Hậu 

Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long). 

- Năm 2017: Phục hồi Tịnh xá Ngọc Thạnh (Tây Ninh).

- Năm 2018: Thành lập Tịnh xá Giác Chánh (Hồng Vân, 

Bạc Liêu).

TẤN PHONG VÀ THAM GIA 
CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CỦA GHPGVN

- 1985 – 1992: Tham gia Ban Thành lập Phật giáo tỉnh 

Cửu Long (nay là tỉnh Vĩnh Long) nhiệm kỳ đầu tiên.

- 1992 – 2002: Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cửu Long 

(nay là tỉnh Vĩnh Long) nhiệm kỳ II, III.

- Tháng 11 năm 1997: Tấn phong giáo phẩm Thượng tọa.

- 2002 – 2007: Ủy viên HĐTS GHPGVN.

- Tháng 12 năm 2007: Tấn phong giáo phẩm Hòa thượng.

- 2002 – 2012: Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng 

dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh Vĩnh Long.

- 2007 – 2012: Uỷ viên Thường trực HĐTS GHPGVN. 

- 2012 – 2017: Uỷ viên Thường trực HĐTS GHPGVN 

kiêm Phó ban Tăng sự Trung ương GHPGVN. 

- Tháng 01 năm 2017: Đại hội Phật giáo tỉnh Vĩnh 

Long nhiệm kỳ VIII, Hòa thượng được suy cử vào hàng chứng 

minh BTS GHPG tỉnh Vĩnh Long.

- Tháng 12 năm 2017: Đại hội Phật giáo toàn quốc 

nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), Hòa thượng được suy cử Phó 

Thư ký HĐCM GHPGVN.
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ĐÓNG GÓP VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO

- 1990 – 2018: Giáo thọ môn Kinh Trung Bộ tại Trường 

Trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long. 

- 1998 – 2008: Giáo thọ môn Kinh Trung Bộ tại Trường 

Trung cấp Phật học tỉnh Trà Vinh.

- 1998 – 2004: Giáo thọ khóa I và II Trường Cao đẳng 

Phật học TP. Cần Thơ.

THAM GIA VÀ ĐÓNG GÓP 
CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CỦA HỆ PHÁI

- 1972 – 2018: Trị sự trưởng Giáo đoàn I.

- 1981 – 2002: Tham gia Ban Thường trực Giáo phẩm 

Hệ phái.

- 2002 – 2017: Suy cử Trưởng ban Thường trực Giáo 

phẩm Hệ phái.

- 1997 – 2018: Được cung thỉnh làm Giáo thọ sư tại các 

Hạ trường: TX. Trung Tâm, PV. Minh Đăng Quang, TX. Ngọc 

Phương, TX. Ngọc Phú, TX. Ngọc Tâm (Long An), khóa Bồi 

dưỡng đạo hạnh do Hệ phái tổ chức, khóa tu Truyền thống 

Ni giới Khất sĩ,…

- 1997 – 2018: Hòa thượng được cung thỉnh làm Tôn 

chứng Giới sư, Giáo thọ A-xà-lê và Yết-ma A-xà-lê nhiều đàn 

giới của GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Hệ phái Khất sĩ.

- 2010 – 2018: Thiền chủ và Giáo thọ xuyên suốt 27 

khóa tu Truyền thống Khất sĩ.

- Tháng 2 năm Mậu Tuất (2018): Được suy cử vào 

hàng Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

Tóm lại, suốt 60 năm gắn bó với Phật pháp, dù ở cương 

vị nào, Hòa thượng cũng nỗ lực hết sức để làm tròn trách 

nhiệm, sứ mạng của mình do các bậc Thầy, Giáo đoàn hoặc 

Giáo hội giao phó. Trên phương diện tu tập và giáo hóa, Ngài 

luôn định hướng cho bản thân và môn đồ đệ tử, chư Tăng 

Ni Hệ phái phải vào được ngôi vị Tu-đà-hoàn, đạt được Pháp 

nhãn ly trần, thành tựu được Chánh tri kiến, để từ đó, từng 

bước hướng đến đạo quả A-la-hán Vô sanh, tâm giải thoát, 

tuệ giải thoát, mục đích tối thượng của hàng Sa-môn Thích tử.
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