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CÔNG TÁC QUẢN LÝ TĂNG SỰ 

CỦA NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ 
 

Ni sư Thích Nữ Tuệ Liên  

Ủy viên Ban Tăng sự TƯ GHPGVN 

Phó Thư ký Ni giới Hệ phái Khất sĩ  

 

Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2020 thảo luận về chủ đề “Nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý Tăng sự của các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, Ni giới Hệ phái 
Khất sĩ là một trong những thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nên 
chúng con cũng xin được trình bày một số vấn đề về công tác quản lý Tăng sự của Ni 
giới Hệ phái Khất sĩ, kính trình lên chư Tôn đức và quý vị đại biểu liễu tri. 

I. Thống kê Tự viện và Ni chúng 

Năm 1981, chư Ni Ni giới Hệ phái Khất sĩ khoảng 600 vị, từ Cam Lộ đến Cà 
Mau có 102 ngôi Tịnh xá. 

Năm 1987, Ni giới Khất sĩ khoảng hơn 800 vị, có 144 ngôi Tịnh xá. 

Năm 2011, thống kê nhân ngày Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN là 203 
cơ sở Tịnh xá Tịnh thất. 

Năm 2014, thống kê nhân ngày Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư Minh Đăng 
Quang – Tổ khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, vắng bóng là 240 cơ sở Tịnh xá 
Tịnh thất. 

Năm 2016, thống kê nhân ngày Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN là 260 
cơ sở Tịnh xá Tịnh thất. 

Năm 2019, thống kê nhân ngày Lễ Tưởng niệm 65 năm Đức Tổ sư vắng bóng, 
Ni giới Khất sĩ Tịnh xá là 295 ngôi (50 cơ sở đang làm thủ tục), Ni chúng trên 1200 
vị. Ở Hải ngoại (Mỹ, Úc) 15 ngôi Tịnh xá, chư Ni 50 vị. 

Năm nay 2020, Ni giới HPKS hiện có tất cả là 328 ngôi, trong đó 219 Tịnh xá, 
11 Tịnh thất, 24 chùa (3 chùa ở miền Bắc), 1 Niệm Phật đường, 1 Thiền viện, 15 
Tịnh xá ở hải ngoại. Trong số đó có 72 cơ sở đang làm thủ tục đăng ký gia nhập Giáo 
hội.  

Số lượng chư Ni NGHPKS hiện nay là 1378 vị, trong đó Ni trưởng là 75 vị, Ni 
sư 207 vị, Sư cô 636 vị, Thức xoa 124, Sa di ni 119 vị, tập sự tiểu 167 và khoảng 50 
vị đang tu học hành đạo nước ngoài. 

Năm 1981, Ni giới Hệ phái Khất sĩ Tịnh xá chỉ có 102 ngôi và Ni chúng khoảng 
500 vị, thì hôm nay với con số như vậy quả thật là sự phát triển không nhỏ. Trong 
vòng 40 năm tăng thêm hơn 200 Tịnh xá, Tịnh thất, đó là nhờ sự quan tâm giúp đỡ 
của Giáo hội và các cấp chính quyền đã tạo điều kiện cho Ni giới Khất sĩ phát triển 
trong lòng Giáo hội và dân tộc.  
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II. An cư kiết hạ - Khóa tu 

Tổ đình Ngọc Phương với truyền thống tổ chức an cư kiết hạ hằng năm, được sự 
cho phép của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Tôn giáo TP.HCM, Ban Trị Sự 
GHPGVN Q. Gò Vấp cũng như các cấp chính quyền địa phương, chư Ni Khất sĩ tại 
các quận huyện trong TP cũng như chư Ni các tỉnh hai miền Nam Trung đã tập trung 
về Tổ đình Ngọc Phương để an cư kiết hạ. 

Số lượng hành giả an cư kiết hạ của Trường hạ Ngọc Phương mỗi năm khoảng 
200 hành giả, số lượng chư Ni tham dự tùng hạ tại Trường Hạ Ngọc Phương khoảng 
100 vị (gồm chư Ni Khất sĩ một số quận huyện trong TP.HCM và các tỉnh lân cận). 
Năm nay vì mùa dịch, số lượng hành giả là 140 vị (88 Chư ni Ngọc Phương + 44 vị 
từ các Tỉnh về cùng với quý Ni trưởng Ni sư Ban trực hạ) và 118 vị tùng hạ từ 44 
Tịnh xá các tỉnh thành. 

Ngoài Trường hạ Ngọc Phương còn có các trường hạ Ni giới HPKS, năm nay 
được báo cáo số lượng như sau: 

- Trường hạ Ngọc Tâm – Long An, với số lượng hành giả an cư là 46 vị, tùng hạ 
là 68 vị, tổng cộng 114 hành giả. 

- Trường hạ Ngọc Ninh – Ninh Thuận, với số lượng hành giả an cư là 30 vị, mỗi 
tháng bố tát 2 ngày. 

- Trường hạ Ngọc Thạch – Bình Thuận, với số lượng hành giả an cư là 33 vị, 
mỗi tháng bố tát 2 ngày. 

- Trường hạ Ngọc Vân – Bình Thuận, với số lượng hành giả an cư là 45 vị, mỗi 
tháng bố tát và tập trung tu học 4 ngày 

- Trường hạ Ngọc Chiếu – Bình Thuận, với số lượng hành giả an cư là 14 vị, 
mỗi tháng bố tát 2 ngày. 

Đầu hạ chư Ni Khất sĩ tham dự Khóa Trao đổi kinh nghiệm trụ trì 7 ngày tại 
Pháp viện Minh Đăng Quang do Hệ phái tổ chức; tuần cuối hạ là Khóa Bồi dưỡng 
Đạo hạnh 7 ngày tại Tổ đình Ngọc Phương cho chư Ni trẻ tại Tổ đình Ngọc Phương 
và các Tịnh xá gần xa.  

Ngoài ra, quý Ni trưởng, Ni sư trong Hệ phái còn tổ chức các khóa tu thiền ngắn 
hạn, mỗi năm tổ chức 3-4 khóa, mỗi khóa một tuần lễ, đến nay (2020) đã được 34 
khóa. 

III. Cơ cấu tổ chức quản lý  

Vào năm 1947 Ni trưởng Huỳnh Liên xuất gia với Đức Tổ Sư, vị Tổ khai sáng 
Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, từ đó Ni trưởng được Đức Tổ Sư giao trách nhiệm lãnh 
đạo Ni đoàn, dẫn chúng Ni hành đạo, dựng lập Tịnh xá để Ni chúng và Phật tử có nơi 
tu học.  

Đến năm 1954, đức Tổ sư MINH ĐĂNG QUANG thọ nạn vắng bóng, Ni 
trưởng kế tục sự nghiệp Tổ thầy, trực tiếp lãnh đạo hàng Ni chúng Khất sĩ trong phận 
sự trưởng tử Ni từ năm 1947 đến năm 1987, tròn 40 năm. 
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Ni trưởng và Ni trưởng Bạch Liên, Ni trưởng Thanh Liên cùng quý Ni trưởng 
sát cánh vượt qua bao khó khăn thử thách, để đưa con thuyền Liên Hoa Khất sĩ song 
song với chư Tăng Khất sĩ truyền thừa Phật pháp rộng sâu trong quần chúng.  

Năm 1957, để thuận tiện trong việc du hành độ sanh, Ni trưởng xin thành lập 
Giáo hội và được Bộ Nội vụ duyệt y theo nghị định số 7/BNV/NA/P5 ngày 
11/1/1958 cho phép thành lập Giáo Hội Khất sĩ Ni giới Việt Nam. Đây là Giáo hội 
độc lập về mặt tổ chức và phát triển, có pháp nhân, pháp lý. Trụ sở của Giáo hội đặt 
tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (nay là số 498/1 đường Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh). Danh từ Giáo hội hiện nay vẫn còn sử dụng thân 
thương quen thuộc trong nội bộ Ni giới Hệ phái Khất sĩ. 

Bản Điều lệ, phần Danh hiệu - Hội sở - Mục đích, Điều thứ nhất quy định: Giữa 
những người nữ tu xuất gia thuộc Phật giáo công nhận Bản Điều lệ này, có thành lập 
một Hiệp hội tên là: Giáo hội Khất sĩ Ni giới Việt Nam. 

Về tổ chức lãnh đạo cấp Trung ương của Giáo hội Ni giới Khất sĩ là Tri sự 
trưởng, Tri sự phó, Thư ký, Kiểm soát viên, Cố vấn... Về tổ chức địa phương, ở tỉnh 
lập chi hội. Các chi hội đều phải tuân theo Điều lệ của Giáo hội Ni giới nhưng có 
quyền tự trị về các công việc địa phương của chi hội (Điều thứ 25). Mỗi chi hội tỉnh 
có một Ban Tri sự. (Điều thứ 26). 

Ban Tri sự sáng lập gồm: 

Tri sự trưởng: Bạch Liên 

Tri sự phó: Thanh Liên 

Thư ký: Thành Liên 

Kiểm soát viên: Chơn Liên 

Cố vấn: Tạng Liên. 

Từ những năm đầu tiên thành lập Giáo hội Khất sĩ Ni giới, quý Ni trưởng, Ni sư 
Tri sự trưởng, Tri sự phó, Thư ký, Kiểm soát viên, giám luật… đảm nhiệm chung tất 
cả những công việc Phật sự trong Giáo hội. Thời gian này không có phân công cụ thể, 
một vị kiêm nhiệm rất nhiều công việc dưới sự lãnh đạo tối cao của Ni trưởng Huỳnh 
Liên - Đệ nhất Trưởng Ni giới Khất sĩ. Các chi hội Ni giới Khất sĩ ở địa phương sau 
giải phóng phần lớn tu tập sinh hoạt Phật sự Tịnh xá, không phải đổi chỗ trong thời 
gian 6 tháng như xưa(1) , việc quản lý tập trung về Tổ đình Ngọc Phương.  

Những năm cuối cùng của báo thân, sức khỏe kém dần, Ni trưởng Đệ nhất 
Huỳnh Liên đã họp chúng và dạy: “...Ni giới Khất sĩ sở dĩ có được như ngày hôm nay 
là do tinh thần đoàn kết, lấy phương châm phục vụ đạo pháp và dân tộc làm kim chỉ 
nam cho cuộc sống tu hành. Vì vậy, sau khi tôi chết, các cô cũng phải sống tập thể, tổ 
chức lãnh đạo tập thể, làm việc cũng tập thể, không nên có sự riêng tư. Muốn được 
như vậy, thì tại Trung tâm Ni giới Khất sĩ phải bổ sung thêm ít vị giáo phẩm trong 
Hội đồng Tỳ kheo Ni về phụ làm công việc và phải có sự phân công trách nhiệm cụ 

                                                             
1. Ở luân chuyển sáu trăng một khoá, Khi gốc cây, Tịnh xá tùy duyên. Không lưu luyến, khỏi ưu phiền, 
Ba điều giải thoát, các miền vân du.  
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thể cho mỗi người”. (2) Trước lúc viên tịch Người đã ân cần nhắc nhở chư Ni nỗ lực tu 
hành, lấy GIỚI, ĐỊNH, HUỆ làm căn bản, nhằm chứng đạt quả cứu cánh vô sanh 
ngay trong hiện kiếp… 

Năm 1987, Ni trưởng Huỳnh Liên viên tịch, Ni trưởng Bạch Liên – trụ trì Tịnh 
xá Ngọc Ninh, TP. Phan Rang, Ninh Thuận, kế thừa trách nhiệm Đệ Nhị Trưởng Ni 
giới Hệ phái Khất sĩ. 

Ngày 05 tháng 03 năm 1992, Ni trưởng Bạch Liên cho áp dụng Nội quy Ni giới 
Hệ phái Khất sĩ Việt Nam. Bản Nội quy gồm 18 điều “nhằm mục đích làm cho Ni 
giới Khất sĩ Việt Nam ngày càng xứng đáng là một tập thể “Giới đức, trang nghiêm 
tu học, song hành, giữ vững giềng mối xưa, làm rạng danh Thầy Tổ” (Trích trong 
trang đầu tiên của Nội quy Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, 1992) 

Năm 1996, khi Đệ nhị Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ thuận thế vô thường, Ni 
trưởng Tạng Liên đệ tử Ni hàng thứ tám của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang - Viện 
chủ Tịnh Xá Ngọc Bích, Thành phố Vũng Tàu, được Ni giới Hệ phái Khất sĩ suy tôn 
làm đệ tam trưởng Ni giới Khất sĩ. 

Năm 2002, khi Đệ tam Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ viên tịch, Ni trưởng 
Tràng Liên - trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp, TP.HCM, được Ni giới Hệ phái Khất sĩ suy 
tôn làm đệ tứ trưởng Ni giới Khất sĩ và tại vị cho tới ngày hôm nay. Bên cạnh còn có 
quý Ni trưởng như: NT. Ngoạt Liên (đã viên tịch), NT. Tân Liên, NT. Minh Liên (đã 
viên tịch), NT. Chiêu Liên, NT. Liễu Liên (đã viên tịch), NT. Nhã Liên, NT. Phục 
Liên, NT. Tố Liên, NT. Hàn Liên, NT. Viên Liên, NT. Tuấn Liên… cùng chung lo 
Phật sự. 

Năm 2013, quý Ni trưởng thành lập Hội đồng Giáo phẩm chứng minh, Hội đồng 
Giáo phẩm, 10 Ban đặc trách chuyên ngành phụ trách các Phật sự của Ni giới Khất sĩ 
như Ban Giám luật, Ban Tăng sự, Ban Giáo dục, Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ, Ban 
Pháp chế, Ban Từ thiện, Ban Văn hóa, Ban Phiên dịch và tăng thêm các vị phó ban 
Hội đồng Giáo phẩm để điều hành Phật sự tại địa phương và kiêm nhiệm các ban trên. 

Năm 2015, Ni giới Khất sĩ thành lập thêm 2 ban là Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban 
Thông tin Truyền thông, thành 12 ban và 10 Ban Điều hành để điều hành Phật sự tại 
địa phương (9 ở trong nước và  một ở hải ngoại(3)). Số Tịnh xá ngày càng đông, chư 
Ni ngày càng nhiều, việc liên lạc, thông báo tin tức, thống kê trong thời công nghệ số 
cần nhanh, chính xác nên quý Ni trưởng Giáo phẩm lãnh đạo đã bổ sung thêm các vị 
thư ký trong 10 Ban Điều hành và giao trách nhiệm phụ trách thống kê, liên lạc, 
thông tin đến các Tịnh xá. 

Tương lai, để đáp ứng tình hình thực tế của Ni giới HPKS, 10 Ban Điều hành 
này càng ngày càng đi vào nề nếp và có thể trở thành là 10 Giáo đoàn Ni giới để dễ 
quản lý hướng dẫn công tác Phật sự tại địa phương. 
                                                             
2. Trích di chúc Ni trưởng.  
3. Gọi là Ban Điều hành cho thống nhất với cơ cấu tổ chức Ni giới Khất sĩ trong nước, chứ thật ra quý 
Ni trưởng, Ni sư thuộc Ni giới Khất sĩ hành đạo ở ở nước ngoài tùy theo tình hình thực tế và điều kiện 
cho phép đã thành lập những Hội Phật giáo hay Giáo hội Phật giáo, như Ni sư Tiến Liên  đã thành lập 2 
Giáo hội là Giáo hội Khất sĩ Ni giới Việt Nam (thành lập năm 1997) và Giáo hội Khất sĩ Ni giới Hải 
Ngoại (thành lập năm 2012) 
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IV. Tham gia Trung ương Giáo hội và địa phương 

Năm 1980, Ni trưởng Huỳnh Liên là thành viên trong đoàn đại biểu vận động 
thống nhất Phật giáo Việt Nam, cũng là vị Ni trưởng duy nhất trong thành phần nhân 
sự Ban vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam. Vào ngày 07.11.1981, Hệ phái 
Khất sĩ (gồm Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam và Giáo hội Khất sĩ Ni giới Việt 
Nam) là một trong chín Hệ phái Phật giáo đã thống nhất trong ngôi nhà chung Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam. Hệ phái Khất sĩ đã cùng với hai Hệ phái Bắc tông và Nam 
tông là 3 Hệ phái chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Ni trưởng Huỳnh Liên là vị Ni đầu tiên được suy cử vào Ban Thường trực Hội 
đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ I (1981-1987) với 
chức vụ Ủy viên Kiểm Soát. 

Song song theo đó, kế tục tinh thần phụng đạo giúp đời của Ni trưởng, chư vị Ni 
trưởng Bạch Liên, Ni trưởng Tạng Liên, Ni trưởng Tràng Liên, Ni trưởng Ngoạt Liên, 
cùng nhiều Ni trưởng và Ni sư khác cũng đã tích cực tham gia hoạt động Giáo hội, 
hầu góp phần tô điểm cho ngôi nhà Phật giáo Việt Nam được tốt đạo đẹp đời.  

THAM GIA HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ : 

Chư vị Giáo phẩm Ni giới Khất sĩ đã tham gia Hội đồng Trị sự qua các nhiệm 
kỳ:  

Ni trưởng Huỳnh Liên: Ủy viên Kiểm soát Ban Thường trực HĐTS GHPGVN 
nhiệm kỳ I, II (1981 – 1987);  

Ni trưởng Tạng Liên: Ủy viên HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ IV (1997 – 2002);  

Ni trưởng Tràng Liên: Ủy viên HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ IV đến nhiệm kỳ VII 
(1997 – 2017);  

Ni trưởng Ngoạt Liên: Ủy viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ II 
đến nhiệm kỳ VII (1987 – 2017);  

Ni sư Tín Liên: Ủy viên HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ VI -VIII (2007 – 2022)  

Ni sư Hòa Liên (VP2): Ủy viên HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 – 2017); 
Ủy viên thường trực nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022). 

Ni trưởng Tố Liên : Ủy viên HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022). 

Ni sư Phụng Liên : Ủy viên (Dự khuyết) HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 
– 2017) ; Ủy viên chính thức nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022). 

Ni sư Tuệ Liên: Ủy viên (Dự khuyết) HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 – 
2017) ; Ủy viên chính thức nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022). 

THAM GIA BAN VIỆN TRUNG ƯƠNG :  

Chư Tôn đức Ni ngoài tham gia Hội đồng Trị sự còn tham gia công tác trong 
một vài Ban Viện trung ương, 

Ni trưởng Tràng Liên: Chứng minh Phân Ban Ni giới TƯ 
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Ni trưởng Tố Liên : Cố vấn PBNGTƯ, Ủy viên Ban Từ thiện xã hội TƯ 

Ni sư Tín Liên : Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Ủy viên Thường 
trực Viện Nghiên Cứu Phật Học, Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế 
GHPGVN, Ủy viên Thường trực PBNG Trung ương, Ủy viên BTS GHPGVN TP. 
HCM. 

Ni sư Phụng Liên : Ủy viên Thường trực VNCPHVN, Ủy viên Ban Kiểm soát 
Trung ương, Ủy viên PBNG Trung ương 

NS. Hòa Liên : Thư ký Văn phòng 2 Trung ương, Thủ quỹ Ban Hoằng pháp 
Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Trung ương, Phó trưởng Ban Kiểm 
soát Trung ương, Phó Thư ký kiêm Phó VP Thường trực và Thủ quỹ Ban Pháp chế 
Trung ương, Chánh Thư ký - Thủ quỹ Ban Kinh tế Tài chính TƯ, Thủ quỹ Ban Từ 
thiện xã hội Trung ương, Phó Thư ký PBNG Trung ương 

NS. Tuệ Liên : Ủy viên Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Ủy viên PBNG Trung 
ương, Ủy viên thường trực VNCPHVN, Phó giám đốc thường trực Trung tâm Nghiên 
cứu Nữ giới Việt Nam (thuộc Viện nghiên cứu PHVN) 

Ngoài ra còn có quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô tham gia các Ban Viện trung ương 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 

Ni trưởng Tân Liên : Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Trung ương, Phó 
Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương 

Ni trưởng Gương Liên : Ủy viên Ban Kinh tế Tài chính Trung ương 

Ni trưởng Chúng Liên : Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương, Ủy viên Phân 
ban Ni giới Trung ương 

Ni sư Huệ Liên : Phó Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Ủy viên 
Thường trực VNCPHVN, Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Ủy viên Ban 
Hoằng pháp Trung ương,  

Ni sư Trí Liên : Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Ủy viên Phân ban 
Ni giới Trung ương, Ủy viên VNCPHVN (Trung tâm Dịch thuật Phật học Anh –Việt) 

Ni sư Nguyện Liên: Ủy viên Thường trực Viện nghiên cứu PHVN 

Ni sư Thắng Liên : Ủy viên Ban Kinh tế Tài chính Trung ương 

Ni sư Nguyệt Liên : Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương 

Ni sư Hiệp Liên : Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương  

Ni sư Đạt Liên : Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương 

Sư sô Trí Liên : Ủy viên Thường trực VNCPHVN 

Sư cô Thảo Liên : Ủy viên VNCPHVN (Trung Tâm nghiên cứu Tôn giáo) 

Sư cô Hạnh Liên : Ủy viên VNCPHVN (Trung Tâm nghiên cứu Tôn giáo) 

Sư cô Nghiêm Liên : Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông TƯ, Phó Giám đốc 
Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới Phật giáo Viện nghiên cứu PHVN 
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Sư cô Huy Liên : Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương 

Chư Ni trưởng, Ni sư trụ trì các miền Tịnh xá tại các Tỉnh Thành là thành viên 
các cấp Giáo hội tại địa phương. 

THAM GIA BAN NGÀNH XÃ HỘI - TRUNG ƯƠNG  

Sau khi đất nước thống nhất, Ni trưởng Huỳnh Liên là đại biểu Phật giáo duy 
nhất trong số 25 đại biểu tiêu biểu của miền Nam tham gia Hội nghị Hiệp thương 
Thống nhất Tổ quốc Việt Nam vào đầu năm 1976.  

Tại kỳ họp Quốc hội khóa VI (1976 - 1981), Ni trưởng được bầu là Đại biểu 
quốc hội, Đại biểu Phật giáo đầu tiên tham gia Quốc hội. 

Ni sư Tín Liên là Đại biểu Quốc hội khoá XIV nhiệm kỳ 2016-2021; 

Mặt trận Tổ Quốc TƯ :  

Ni trưởng Ngoạt Liên (nhiệm kỳ 3, 4, 5, 6, 7 - từ năm 1988 đến năm 2014) 

Ni sư Tín Liên (nhiệm kỳ 6, 7, 8) 

Quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô Có khoảng gần 100 vị là Ủy viên MTTQVN, 
HĐND cấp xã, huyện, tỉnh, thành. Ngoài ra, còn có các vị tham gia vào Hội Liên hiệp 
Phụ nữ, Hội khuyến học, Hội Người khuyết tật, Hội Chữ thập đỏ… 

Ni trưởng Đệ nhất luôn nhắc nhở chư Ni HPKS gắn Đạo vào Đời với tâm 
nguyện: “Nguyện xin hiến trọn đời mình, Cho nguồn Đạo pháp, cho tình Quê hương”, 
“Là tu sĩ cũng công dân đất nước”, cho nên, bên cạnh việc tu học Giáo pháp, người tu 
sĩ còn có bổn phận đối với dân tộc, phải biết làm “Lợi ích dân chúng đúng vừa khả 
năng” như lời di huấn tối hậu của Người. Cho nên vị trụ trì là thành viên của Ni giới 
Hệ phái đều cố gắng làm tròn trách nhiệm của một vị trụ trì với trách nhiệm hoằng 
pháp lợi sanh, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, đào tạo nhân tài góp phần là Tam bảo 
thêm vững mạnh. Chư Ni là người xuất gia yêu nước, yêu dân tộc, tham gia vào các 
ban ngành Giáo hội và xã hội từ cấp trung ương đến địa phương, nhiệt tình ủng hộ và 
chấp hành chủ trương đường lối của GHPGVN và nhà nước trong việc phát triển 
Giáo hội, xây dựng lớn mạnh ngôi nhà đạo pháp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.  

 

V. Những khó khăn và kiến nghị: 

Và nhân dịp trong buổi hội nghị Ban Tăng sự hôm nay, Ni giới HPKS xin có 
một số kiến nghị kính trình lên chư Tôn đức như sau: (4) 

 

1. Cơ cấu nhân sự vào Ban Viện trung ương và địa phương: Mặc dù chư Ni 
Khất sĩ tham gia Hội đồng Trị sự, Ban Viện trung ương, Phân Ban Ni giới TƯ, Ban 
Trị sự các tỉnh thành, huyện thị cũng có số lượng khả quan, nhưng số lượng này vẫn 
còn khiêm tốn, rất mong được sự quan tâm thêm của Giáo hội và chính quyền. 

                                                             
4. Trong những kiến nghị này có một số kiến nghị trong bài tham luận của Ni trưởng Ngoạt Liên – 
nguyên trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, 
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Theo tinh thần Hiến chương, Thông tư hướng dẫn tổ chức Đại hội PG đều nhấn 
mạnh “Tiêu chuẩn cơ cấu nhân sự BTS GHPGVN tỉnh, thành, quận huyện là Tăng Ni, 
cư sĩ Phật tử của các Hệ phái thành viên GHPGVN tại địa phương. Khi dự kiến nhân 
sự BTS GHPGVN tỉnh, thành, quận, huyện cần tạo sự đoàn kết, hài hòa giữa các Hệ 
phái tại địa phương, phải có đầy đủ các tăng ni, cư sĩ, Phật tử đại diện cho các Hệ 
phái thành viên GHPGVN tại địa phương…”, nhưng vẫn có một số địa phương Ni 
giới Khất sĩ không (hoặc rất ít) được cơ cấu vào các ban ngành để cống hiến khả năng 
và công sức của mình để biểu hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất và hài hòa trong 
ngôi nhà chung của Giáo hội. 

 

2. Xin phép mở giới đàn chính thức hàng năm cho Hệ phái: theo thời gian 
truyền giới truyền thống của Hệ phái là ngày Tự tứ.  

Năm 2013, thể theo tâm nguyện của Tăng Ni Hệ phái, Hòa thượng Giác Toàn, 
Giáo phẩm Thường trực Hệ phái, đã đại diện Hệ phái làm đơn xin phép tổ chức Phân 
đàn truyền giới biệt truyền cho Hệ phái và đã được Ban thường trực HĐTS 
GHPGVN và Ban trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM cho phép truyền giới tại 2 địa 
điểm: TX Trung Tâm (Giới tử Tăng) và TX Ngọc Phương (Giới tử Ni). 

Nhưng giới đàn Thành phố 2-3 năm mới mở một lần, giới tử sẽ tùy trụ xứ mà 
làm hồ sơ xin thọ giới ở các tỉnh khác, nên không hoàn toàn thọ giới tại các phân đàn 
truyền giới của Hệ phái tại Thành phố và như thế không thể nào kiểm được việc thọ 
giới của giới tử thuộc Hệ phái. 

Kính đề nghị: nếu chưa đủ điều kiện cho phép Hệ phái Khất sĩ tổ chức giới đàn 
riêng hàng năm thì cho phép tổ chức thêm các Phân đàn truyền giới biệt truyền cho 
Hệ phái tại các tỉnh thành có đông Tăng Ni Khất sĩ như tỉnh Đồng Nai, Long An 
(hoặc Tây Ninh, Bình Dương vì gần TP.HCM) 

Về việc giới thiệu giới tử, nếu chưa mở được giới đàn, phân đàn chính thức thì 
việc xét duyệt giới tử phải có sự ủy quyền của trung ương Ni giới Hệ phái cho quý Ni 
trưởng, Ni sư tại tỉnh thành đó.  

HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng 
sự T.Ư đã ấn ký thông tư số 005/2016/TT.HĐTS về hướng dẫn thi hành một số điều 
Nội quy Ban Tăng sự Trung ương vào ngày 15-1-2016 gởi đến Ban Tăng sự 
GHPGVN tỉnh, thành phố. Trong công văn, về việc xét duyệt và quản lý hồ sơ có chỉ 
đạo là Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chuyển bản sao hồ sơ Giới tử Ni cho Phân ban Ni 
giới cấp tỉnh có ý kiến, quá trình đóng góp ý kiến phải có đủ thành phần Hệ phái (Bắc 
tông, Khất sĩ) tại địa phương. (5) 

Từ năm 2016 đến nay, cũng có nhiều tỉnh tổ chức Đại giới đàn, nhưng vấn đề 
xét duyệt giới tử vẫn chưa được thực hiện theo tinh thần công văn này. 

 
                                                             
5. chương II. Truyền giới, thọ giới: phần 3. Xét duyệt và quản lý hồ sơ: … b. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh 
chuyển bản sao hồ sơ Giới tử Ni cho Phân ban Ni giới cấp tỉnh có ý kiến, quá trình đóng góp ý kiến phải 
có đủ thành phần Hệ phái (Bắc tông, Khất sĩ) tại địa phương; quản lý hồ sơ Giới tử Ni khi Phân ban hội 
đủ tiêu chuẩn về Văn phòng.. 
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3. Bổ nhiệm trụ trì, tấn phong giáo phẩm chư Ni NGHPKS: đề nghị nên có ý 
kiến của thường trực giáo phẩm Ni giới HPKS tại Tổ đình Ngọc Phương.  

Việc bổ nhiệm trụ trì, căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
CHƯƠNG V Điều 19-6(6) , CHƯƠNG VI Điều 32-12(7), CHƯƠNG VII Điều 40-8(8), 
Nội quy Ban Tăng sự CHƯƠNG VIII ĐIỀU 43(9) đều yêu cầu “tham khảo ý kiến với 
Hệ phái, sơn môn và phải được sự thống nhất của chư vị Giáo phẩm Hệ phái”, nhưng 
có nhiều cơ sở Tịnh xá của Ni giới HPKS có công văn bổ nhiệm trụ trì mà không cần 
qua thông qua sự giới thiệu của Hệ phái. 

Với các trường hợp bổ nhiệm trụ trì không có ý kiến của Ni giới Hệ phái, đề 
nghị thu hồi giấy bổ nhiệm trong 3 tháng - 6 tháng, nếu vị trụ trì ấy có thái độ cố ý 
xem thường Hệ phái thì xin có biện pháp mạnh hơn để có thể giúp cho Hệ phái quản 
lý chư Ni trực thuộc Ni giới Khất sĩ nghiêm túc hơn để tránh những trường hợp sau 
này “một con sâu làm rầu nồi canh”. 

Những trường hợp bổ nhiệm Trụ trì mà không có ý kiến của Hệ phái, thường 
trực Giáo phẩm Ni giới Khất sĩ đã có văn bản gởi về Văn phòng 2 phản ảnh nhưng 
chưa thấy giải quyết.  

Về việc tấn phong giáo phẩm, cũng từ thông tư số 005/2016/TT.HĐTS đã nói ở 
trên, (10) HT Trưởng Ban Tăng sự đã chỉ đạo “quá trình đóng góp ý kiến phải có đủ 
thành phần Hệ phái (Bắc tông, Khất sĩ)”.  

 

4. Các cơ sở mới, tên chùa : Qua thống kê, Ni giới HPKS còn hơn 70 cơ sở 
đang làm thủ tục gia nhập Giáo hội, kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của Giáo 
hội và Chính quyền các cấp cho các cơ sở này được chính thức sinh hoạt tôn giáo để 
thuận tiện trong việc hướng dẫn Phật tử tu học. 

                                                             
6. Quyết định bổ nhiệm trụ trì các cơ sở do Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp Trung ương và cấp tỉnh 
thành lập, quản lý trên cơ sở tham khảo ý kiến với hệ phái, sơn môn (nếu có liên hệ) và cơ quan có thẩm 
quyền. 
7. Quyết định bổ nhiệm trụ trì các cơ sở Giáo hội do Ban Trị sự cấp tỉnh thành lập và quản lý trên cơ sở 
tham vấn Ban Trị sự cấp huyện, hệ phái, sơn môn (nếu có liên hệ) và trao đổi với các cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền.. 
8. Đề xuất việc bổ nhiệm trụ trì các Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh viện, Tịnh thất, 
Niệm Phật đường, tổ chức thành viên cơ sở lên Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh phê 
duyệt, quyết định sau khi được sự thống nhất của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương. 
Nếu cơ sở có liên hệ đến hệ phái, sơn môn thành viên, cần được sự trao đổi, thống nhất trước. 
9. Chỉ có Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh mới có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm trụ 
trì, thông qua ý kiến đề xuất của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện sau khi tham khảo ý kiến nội bộ cơ sở 
Tự viện đó; nếu có liên quan các Hệ phái, thì phải được sự thống nhất của chư vị Giáo phẩm Hệ phái. 
10. Tấn phong Giáo phẩm thực hiện theo điều 53, 54, 55 chương IX Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần 
thứ V; điều 46 chương IX Nội quy Ban Tăng sự Trung ương. 2. Thủ tục tấn phong theo quy định theo 
điều 56 chương IX Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V; điều 47 chương IX Nội quy Ban Tăng sự 
Trung ương. … 4. Xét duyệt và quản lý hồ sơ: b. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chuyển bản sao hồ sơ tấn 
phong của Ni giới cho Phân ban Ni giới cấp tỉnh có ý kiến, quá trình đóng góp ý kiến phải có đủ thành 
phần Hệ phái (Bắc tông, Khất sĩ) tại địa phương; quản lý hồ sơ tấn phong của Ni giới khi Phân ban hội 
đủ tiêu chuẩn về Văn phòng  



 

10 

Và còn hơn 20 cơ sở với tên chùa, trong đó có một số chùa gia tộc, kính mong 
các cấp Giáo hội và chính quyền quan tâm giúp đỡ cho các cơ sở này được đổi tên 
thành Tịnh xá cho đúng với truyền thống của Hệ phái.  

Ngày 22/6/2020, Ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQVN cùng với Ban 
Công tác phía Nam phối hợp tổ chức tọa đàm với đề tài: “Những giá trị tôn giáo và 
xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc”. Trong buổi tọa đàm, Thượng tọa Giác Hoàng, Phó thư ký Hệ phái Khất sĩ, 
cũng có những thao thức về những vấn đề Tăng sự và có ý kiến phát biểu như sau:  

- Có một số BTS GHPGVN cấp tỉnh/ thành/ huyện phân bổ nhân sự giữa Phật 
giáo Bắc tông với Phật giáo Khất sĩ chưa cân đối, tạo nên sự chênh lệch nhân 
sự trong việc quản lý.  

- Một số vị Tăng Ni Hệ phái ỷ lại chỗ dựa Giáo hội, nên bất tuân và sẵn sàng ly 
khai ra khỏi hệ thống quản lý Hệ phái – Giáo đoàn, vì rằng dù không được sự 
sự dẫn dắt tâm linh, khuyến tấn hay giáo giới từ Hệ phái thì vẫn được Giáo hội 
thừa nhận!  

- Tấn phong Giáo phẩm phần lớn là do GHPGVN tại tỉnh/ thành quyết rồi giới 
thiệu lên Trung ương, dẫn đến sự lộn xộn trong cách xưng hô, không tương 
ứng với hạ lạp, Giới phẩm trong Tăng đoàn.  

- Một số vị xin được bổ nhiệm trụ trì chỉ thông qua Giáo hội địa phương, không 
thông qua Hệ phái, dẫn đến mối quan hệ cá nhân của vị ấy đối với sơn môn rất 
nhợt nhạt và có thể là không giữ gìn bản sắc, truyền thống của Hệ phái. 

Trên đây là phần trình bày công tác quản lý Tăng sự của của Ni giới Hệ phái 
Khất sĩ, và một số ý kiến kính trình lên trong buổi hội nghị, trong bài viết này nếu có 
chỗ nào sơ sót, kính mong quý ngài từ bi hoan hỷ, đồng thời chúng con cũng mong 
mỏi được sự quan tâm đóng góp ý kiến bổ sung của chư Tôn đức, quý quan khách, 
các nhà nghiên cứu và chư học giả. 

 


