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BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ 

AN CƯ KIẾT HẠ

Pháp viện Minh Đăng Quang từ năm 

2014 trở thành Trụ sở của Hệ phái Khất 

sĩ. Từ đó, mỗi năm Pháp viện đều tổ 

chức các khóa “Bồi dưỡng trụ trì” - 

những vị chịu trách nhiệm hoằng 

dương Phật pháp, “Trụ Pháp  vương 

gia, Trì Như Lai tạng”. 

Mỗi khóa trung bình từ 250 - 300 vị 

Giáo phẩm, Trụ trì và hàng Tỳ-kheo, 

Tỳ-kheo-ni thâm niên tham dự. Nội 

dung chủ yếu là các vấn đề liên hệ đến 

nhận thức và chức năng của một vị trụ 

trì, có thể chia thành 3 nhóm đề tài: 1) 

Cốt tủy giáo pháp của đức Phật và Tổ 

sư Minh Đăng Quang; 2)  Những vấn đề 

hành chánh của Giáo hội các cấp; 3) 

Tâm đức, giới đức và trí đức của một vị 

trụ trì.  

Trong các khóa Bồi dưỡng Trụ trì, chư 

Tôn đức Giáo hội, lãnh đạo Văn phòng 

2 Trung ương đều đến thăm và sách 

tấn đại chúng. Chư Tôn đức Giáo phẩm 

Hệ phái tùy theo các chuyên đề của 

mỗi năm mà chia sẻ quan điểm của 

mình về Giáo pháp Phật và Tổ sư, để từ 

đó khẳng định con đường tu tập và 

hoằng pháp, góp phần vào sự ổn định, 

phát triển bền vững cho Hệ phái và cho 

ngôi nhà Phật giáo Việt Nam.  

Chư Tôn đức Giáo phẩm và hành giả ghi hình lưu niệm.

Hòa thượng Giác Toàn – Giáo phẩm Hệ phái đã sách tấn đại chúng 
với đề tài “Suy nghĩ về phẩm chất căn bản của một vị trụ trì trước thời duyên”.

Hòa thượng Giác Toàn – Trưởng ban Tổ chức 
chia sẻ pháp tu ngang qua bộ Chơn lý của đức Tổ sư.

Hòa thượng Giác Giới - Giáo phẩm hệ phái, 
chia sẻ những vấn đề liên quan đến Tiểu sử 
đức Tổ sư Minh Đăng Quang, 2018

Hòa thượng Giác Toàn 
- Giáo phẩm Hệ phái đã sách tấn đại chúng 
với đề tài “Suy nghĩ về phẩm chất căn bản 
của một vị trụ trì trước thời duyên”.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 
- Chủ tịch HĐTS GHPGVN 
thăm và sách tấn đại chúng

Thượng tọa Thích Thiện Thống - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN 
chia sẻ 6 quan điểm về sự thành tựu của 35 năm hoạt động Phật sự của GHPGVN.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thường trực HĐTS, Quyền Trưởng ban Văn hóa TƯ GHPGVN, 
thăm và chia sẻ về “Những thao thức về một nền văn hóa Phật giáo Việt Nam” 

với bốn đề án: Pháp phục, kiến trúc, ngôn ngữ và di sản Phật giáo.

Hòa thượng Giác Hà - Phó ban Giáo phẩm Hệ phái 
đã đến sách tấn đại chúng với cả tấm lòng của người thầy đi trước, 

của người lãnh đạo Hệ phái.

Hòa thượng Thích Minh Thông - Tuyên Luật sư của GHPGVN
 chia sẻ những vấn đề về giới luật với đại chúng

Đại chúng ghi hình lưu niệm

An cư kiết Hạ tập trung được 

Hệ phái bắt đầu tổ chức từ 

năm 1980 tại Tịnh xá Trung 

Tâm (21 Nguyễn Trung Trực, 

Q. Bình Thạnh, TP. HCM). 

Năm 2015, các công trình 

hạng mục tại Pháp viện 

tương đối được hoàn thành, 

đáp ứng nhu cầu tu tập của 

đại chúng hàng xuất sĩ. Do 

đó, tại đây năm 2015 và 

2016, Hòa thượng Giác Toàn 

tổ chức khóa An cư kiết Hạ 

thành công.  

Số lượng hành giả mỗi khóa 

trung bình từ 130 - 150 vị. 

Chư vị Giáo phẩm các Giáo 

đoàn luân phiên về tham gia 

công tác Kiểm soát, hỗ trợ 

cho khóa An cư được thành 

tựu. Các vị giảng sư Trung 

ương, TP. Hồ Chí Minh và Hệ 

phái đều được trân trọng 

cung thỉnh, trung bình mỗi 

khóa từ 15-20 vị. Nội dung 

giảng giải chủ yếu là Pháp 

học và Pháp hành, thúc đẩy 

hành giả tu tập để đạt được 

bổn nguyện của mình. Hành giả đang an trú chánh niệm 
từng bước chân trong giờ thiền hành

Hành giả đang an trú chánh niệm 
từng bước chân trong giờ thiền hành

Hành giả thực tập thiền chỉ,
 thiền quán trong giờ thiền tọa

Hành giả thực tập thiền chỉ,
 thiền quán trong giờ thiền tọa

Đại diện hành giả khóa An cư đảnh lễ tri ân chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái

Khai mạc khóa An cư kiết Hạ năm 2015 tại Pháp viện Minh Đăng Quang

Hành giả trang nghiêm, chánh niệm trong giờ thọ trai Hành giả an trú trong từng hơi thở vào giờ thiền tọa

Hòa thượng Thích Trí Quảng
Phó Pháp chủ HĐTS GHPGVN 

thăm và sách tấn đại chúng
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