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Ni giới Khất Sĩ - Một dấu ấn trước dòng thời gian 

NT. Ngoạt Liên  

Nguyện xin hiến trọn đời mình 

Cho nguồn đạo pháp cho tình quê hương 

Lời nguyện tha thiết của Ni trưởng như vẫn còn văng vẳng đâu đây, 
sâu lắng tận đáy tâm hồn như thúc giục, nhắc nhở chúng ta về một lẽ sống 
“Đạo và Đời”. Vì thế mà sau khi xuất gia tu học với Tổ sư Minh Đăng 
Quang, Tổ khai sơn hệ phái Khất Sĩ Việt Nam, một giáo phái mang riêng 
bản sắc Việt Nam, Ni trưởng đã được Tổ sư thọ ký pháp danh Huỳnh Liên 
và từ đó Ni trưởng trực tiếp học đạo, nghe pháp với Tổ sư qua những bài 
chân lý thực sống, bằng những thử thách gay go trên đường hành đạo, để 
rèn luyện ý chí, giồi trau phẩm hạnh, hầu khai thị pháp thân, nối truyền 
huệ mạng, truyền lưu giáo pháp Phật Đà. Ni trưởng đã được sự ủy thác của 
Tổ sư tiếp chúng độ Ni, trong phận sự trưởng tử Ni. 

 
Ni trưởng Huỳnh Liên (1923-1987) 

Với hạnh nguyện làm chiếc thuyền chở che phái nữ, Ni trưởng đã nỗ 
lực lèo lái Giáo hội Ni giới Khất Sĩ song song con thuyền Giáo hội Tăng-
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già, tuyên lưu Phật pháp rộng sâu trong quần chúng nhân gian, khai mở 
đạo tràng, giáo dưỡng môn sinh, cứu trợ nạn nhân chiến tranh, nuôi dưỡng 
quả phụ cô nhi và cùng nhân dân đấu tranh giành hòa bình, thống nhất đất 
nước đòi, quyền sống cho phụ nữ. 

Đặc biệt, tịnh xá Ngọc Phương, trung tâm của Ni giới hệ phái Khất 
Sĩ, nơi mang nhiều dấu ấn lịch sử của Ni trưởng Huỳnh Liên, được thành 
lập từ năm 1958 là một trong hơn một trăm ngôi tịnh xá từ Quảng Trị đến 
mũi Cà Mau do Ni trưởng kêu gọi, đóng góp xây dựng nên, và riêng tại 
thành phố Hồ Chí Minh đã có gần 20 tịnh xá trực thuộc Ni giới Khất Sĩ 
dưới sự quản lý của Ni trưởng Huỳnh Liên, luôn mở rộng cửa đón nhận 
các nạn nhân chiến tranh, trẻ mồ côi và cũng làm hậu cần nuôi dưỡng các 
phong trào sinh viên học sinh đấu tranh và những người làm cách mạng. 
Đây cũng là căn cứ điểm của quân đội “không tóc” mà Ni trưởng giữ vai 
trò tiên phong lãnh đạo. 

 
Ni trưởng Huỳnh Liên trên đường hành đạo 

Với chủ trương bất bạo động, Ni trưởng Huỳnh Liên đã dẫn đầu các 
cuộc biểu tình lên án Chính phủ Mỹ gây chiến tranh tại Việt Nam, cũng 
như phản đối ngụy quyền đàn áp, bắt bớ sinh viên học sinh, kỳ thị tôn giáo, 
phá hoại các cơ sở tín ngưỡng, đàn áp tù chính trị. Ni trưởng cũng tích cực 
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đấu tranh đòi vãn hồi hòa bình tại Việt Nam. Ngoài ra, Ni trưởng còn 
hướng dẫn Ni giới Khất Sĩ tham gia hàng loạt các phong trào yêu nước 
khác như hỗ trợ đình công của các công nhân bị chủ bóc lột, vận chuyển 
tiền bạc, thuốc men cho các chiến trường miền Tây Nam Bộ. 

Song, mốc thời gian đánh dấu cho bước phát triển toàn diện các hoạt 
động yêu nước của Ni giới Khất Sĩ, đó là việc Ni trưởng tham gia thành 
lập và giữ vai trò cố vấn cho phong trào “Phụ nữ Đòi quyền sống”, được ra 
mắt tại chùa Ấn Quang ngày 02-08-1971 và trụ sở của phong trào đặt tại 
tịnh xá Ngọc Phương do bà Ngô Bá Thành lãnh đạo với tuyên ngôn “Đòi 
Mỹ rút quân về nước, đòi chấm dứt chiến tranh, đòi thành lập một chính 
phủ thật sự đại diện cho nhân dân miền Nam, đòi quyền sống và bảo vệ 
nhân phẩm phụ nữ”. Phong trào Phụ nữ đòi quyền sống được diễn ra sôi 
động tại Sài Gòn, được các giới ủng hộ và có ảnh hưởng lớn đến các tỉnh 
miền Tây Nam Bộ. Các năm tiếp sau, Ni trưởng tiếp tục tham gia thành lập 
Mặt trận Nhân dân tranh thủ dân chủ hòa bình do cụ Đặng Văn Ký làm 
chủ tịch. 

Chiến tranh càng lúc càng leo thang, Ni trưởng ngày càng hòa nhập 
phong trào quần chúng, đấu tranh không súng không gươm, chỉ bằng đuốc 
trí tuệ, tính kiên trinh, quyết liệt, không nại hà lửa bỏng dầu sôi, tích cực 
hy sinh cho quyền sống và hòa bình dân tộc. Do vậy mà Ni trưởng đã lãnh 
đạo các phong trào đấu tranh bằng những biện pháp hết sức thông minh, 
linh hoạt, làm cho địch phải thất điên bát đảo; và từ đó, danh hiệu “Đội 
quân đầu tròn” bên cạnh danh hiệu “Đội quân tóc dài” đã hiên ngang đi 
vào lịch sử đấu tranh của dân tộc, và những hoạt động của Ni trưởng đã 
làm cho ngụy quyền gặp nhiều lúng túng, buộc phải thực hiện một số yêu 
sách chính đáng của Phật giáo và quần chúng nhân dân. Các phong trào 
đấu tranh tiếp tục diễn ra sôi động với mục tiêu rõ rệt là đòi dân quyền, 
dân sinh, dân chủ, đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí, đòi thả tù nhân chính 
trị, đòi thực hiện Hiệp định Paris, đòi hòa bình, hòa giải hòa hợp dân tộc... 
đã được các giới đánh giá rất cao. 
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Ni trưởng Huỳnh Liên và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc tại miền 

Nam Việt Nam 

Chiến dịch Mùa Xuân 1975 đại thắng, nhưng dân tộc ta vẫn chưa vơi 
khổ cảnh, nỗi lòng Bồ-tát vẫn trĩu nặng ưu tư. Do vậy, Ni trưởng vẫn tiếp 
tục nhiệt tình hưởng ứng và tích cực vận động chư Ni, Phật tử nỗ lực đóng 
góp dài hạn tài vật cho Ni trưởng có phương tiện để thực hiện tốt chính 
sách hậu phương quân đội, phúc lợi xã hội, tuyến đầu Tổ quốc, đoàn kết 
tương trợ người già neo đơn, thiếu niên tàn tật, các trại nuôi trẻ mồ côi, các 
gia đình thương binh liệt sĩ... thăm và tặng quà cho thương bệnh binh, các 
bệnh nhân nghèo ở các trung tâm, trẻ em khuyết tật... Ngoài ra, Ni trưởng 
còn hướng dẫn Ni giới Khất Sĩ trực tiếp tham gia các công tác xã hội, xây 
dựng đất nước phồn vinh, tham gia vào công cuộc vận động thống nhất 
Phật giáo Việt Nam bằng tất cả tâm huyết của một nữ tu chân chính luôn 
lấy nghĩa non sông làm nghĩa đạo, tất cả đều toát lên một vẻ đẹp của tâm 
hồn cao thượng, tấm lòng vô ngã vị tha. Người những mong một xã hội 
công bằng – văn minh – bình đẳng, cơm no – áo ấm, con người nhìn nhau 
bằng ánh mắt thiện cảm, đoàn kết, thương yêu. Ni trưởng Huỳnh Liên 
“thật sự là hiện thân của hòa bình, nhuần nhuyễn tinh thần Phật giáo và 
tinh thần dân tộc” được thể hiện qua bài thơ: 

“Dầu tu sĩ cũng công dân đất nước 

Vì tình thương, vì đạo đức đấu tranh 

Cho tự do trong độc lập hòa bình 

Cho hạnh phúc trong phồn vinh vĩnh cửu” (Khúc Thanh Bình) 
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Tuy bận rộn nhiều với các công tác từ thiện xã hội, nhưng phút giây 
nào Ni trưởng cũng vận dụng trí tâm, nỗ lực dùng thân, khẩu, ý giáo hóa 
môn đồ, độ cư gia bá tánh. Vốn có thiên phú về thi ca, Ni trưởng đã để lại 
cho đời hơn 2.000 bài thơ, bài kệ đủ loại, hàng ngàn bản văn xuôi, phần 
nhiều là khích lệ, sách tấn hội chúng xuất gia cũng như tại gia phải nỗ lực 
tiến tu đạo nghiệp, lấy Giới, Định, Tuệ làm căn bản trừ diệt tham sân si, 
sống trong sạch, giải thoát thanh cao, giồi trau kiến thức; phải luôn luôn 
đoàn kết, thực hiện pháp tam tụ lục hòa, vong kỷ lợi tha, sớm tinh cần cơm 
thiền sữa pháp, sao cho vừa cứu mình, vừa giúp người vừa lợi đạo; thực 
hành nhiệm vụ thiêng liêng “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự” trong tứ 
phương thiên hạ để đáp ơn Phật pháp, Tổ Thầy. Ý thơ văn còn khuyến 
khích chúng Ni luôn luôn tỉnh giác vô thường, khổ, không, vô ngã, vừa 
hành thập thiện, lục độ, nếp sống thuần lương, vừa gởi gắm bổn hoài cư sĩ, 
vừa gọi hồn dân tộc, thúc giục đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng quê 
hương đất nước. Và cũng để giúp cho Ni chúng, Phật tử lãnh hội được ý 
nghĩa súc tích, thâm sâu của kinh tạng chữ Hán và Pàli, Ni trưởng chủ 
trương Việt hóa bằng cách diễn dịch các kinh trên ra quốc ngữ, thể văn vần 
cho dễ học, dễ hiểu và dễ nhớ. Một số kinh tụng thường nhựt được Ni 
trưởng diễn dịch như kinh Di Đà, Hồng Danh, Vu Lan, Phổ Môn, Báo 
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Hiếu, Bát Nhã Tâm kinh, kinh Vô Ngã Tướng, kinh Pháp Cú, Di Giáo, Tứ 
Thập Nhị Chương, Khóa Hư Lục, Qui Sơn Cảnh Sách... đã được xuất bản, 
tái bản nhiều lần. Lời thơ của Ni trưởng giản dị, trong sáng, với những 
hành ảnh cụ thể gợi cảm nên rất dễ đi vào lòng người. Thơ đạo của Ni 
trưởng theo cảm niệm của Giáo sư Hoàng Như Mai thì đấy là những cụm 
hoa không phải kén chọn, ươm trồng, chăm sóc với những công phu dành 
riêng cho các loài hoa quý hiếm trong vườn thượng uyển, mà là hoa đồng, 
hương quê rất mộc mạc, thân mật với chúng sanh; ai cũng có thể và nếu ưa 
thích thì dễ dàng hái lấy để cài lên mái tóc hay đem về cắm ở nhà, không 
bị ngăn cấm gì hết vì là của chung của mọi người, để trong nhà, hương 
thơm lan tỏa khắp nơi, ai đến gần cũng được thơm lây. Đó là cái cách Ni 
trưởng đem đạo pháp đến cho mọi người. 

Đặc biệt trong sự nghiệp giáo hóa và dắt dìu Ni chúng, Ni trưởng 
luôn ôm ấp hoài bão đào tạo Tăng tài để “kế vãng khai lai”; vì thế, ngoài 
việc hướng dẫn Ni chúng chuyên tu giải thoát, Ni trưởng còn khuyến khích 
hỗ trợ Ni chúng học thêm văn hóa, học rộng Phật pháp. Bởi vì Ni trưởng 
chủ trương: “Tu có học mới rạng ngời chánh pháp; học có tu mới lợi đạo, 
ích đời”. Và Ni trưởng vẫn thường xuyên nhắc nhở chư Ni: “Mỗi người 
học chữ phải trau giồi đạo đức, lấy sự tu chứng làm việc chứ không phải 
chỉ học suông. Mỗi người phải biết lấy công ơn tín thí, công ơn Thầy Tổ 
làm rường cột, kim chỉ nam cho sự học hành đạo” (trích Lời di chúc của 
Ni trưởng). 

Trong sự nghiệp tu học của Ni chúng, Ni trưởng cũng đã khuyến 
khích chư Ni trực tiếp lao động sản xuất, tạo nền kinh tế tự túc cho nhà 
chùa, góp phần cải thiện đời sống của chư Ni và Phật tử, cũng vừa tạo ra 
của cải vật chất cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày 
một thăng hoa, giúp cho thành phố thân yêu ngày thêm tươi đẹp. 

Dẫu rằng ngày nay Ni trưởng đã yên nghỉ nơi cõi Niết-bàn vắng lặng, 
nhưng sự nghiệp của Ni trưởng mãi còn đây, trong lòng thành phố thân 
yêu, trong tâm khảm những người con Phật, trong lòng Đảng, lòng dân, 
như cụ Huỳnh Tấn Phát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã viết: “Vô cùng thương tiếc Ni sư 
Huỳnh Liên, một vị chân tu giàu lòng yêu nước, bất chấp sự đàn áp dã man 
của địch, sẵn sàng chấp nhận mọi sự gian khổ hy sinh, kiên quyết xuống 
đường, đấu tranh dũng cảm kiên cường vì nền độc lập tự do của đất nước 
và nêu cao tinh thần xả thân vì chánh nghĩa theo gương sáng của Đức 
Phật”. Thật đúng như tâm nguyện của Ni trưởng: 

“Đi ta đi! Quyết dấn thân vào 
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Chốn khổ đau mà sớt khổ đau 

Người Việt lâm nàn, người Việt cứu 

Tương thân, tương trợ nghĩa đồng bào” 

(trích Lên Đường Cứu Khổ) 

Phải chăng niềm tin yêu cuộc sống, yêu chuộng hòa bình tự do, công 
lý đã thúc giục giới tu sĩ Phật giáo từng bước đi lên nối tiếp truyền thống 
phụng đạo cứu đời của các Thiền sư thời Đinh, Lê, Lý, Trần; trong thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và còn biết bao tu sĩ đã cống hiến trọn 
đời mình cho đạo pháp, dân tộc. Trong đó có hình ảnh của Ni trưởng 
Huỳnh Liên, Ủy viên Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam, Phó 
Chủ tịch Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới thành phố Hồ 
Chí Minh, Phó Chủ tịch Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước thành phố Hồ 
Chí Minh, Trưởng Ni giới hệ phái Khất Sĩ Việt Nam. 

 
Ni trưởng Huỳnh Liên đọc tham luận tại Đại hội thống nhất Phụ nữ toàn 

quốc (năm 1976) 

Ngày nay đứng giữa ngôi tịnh xá Ngọc Phương, nơi một thời Ni 
trưởng sống, làm việc và hành đạo, nay đã được Bộ văn hóa - Thông tin 
công nhận là “Di tích lịch sử” theo Quyết định số 2754QĐ/BT ngày 15-10-
1994, chúng tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng ngôn ngữ nào có thể diễn đạt 
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cho tường tận, dẫu rằng dòng thời gian âm thầm trôi biền biệt, nhưng tấm 
gương sáng chói, công hạnh tuyệt vời, chí nguyện cao cả, đức trí viên dung 
và tinh thần bất khuất của Ni trưởng mãi mãi khắc sâu và rạng chiếu trong 
tâm khảm Ni giới Khất Sĩ chúng tôi. Giờ đây, công hạnh của Ni trưởng đã 
viên mãn, báo thân Ngài đã từ giã cõi đời để lại bao niềm tiếc thương vô 
hạn, nhưng đạo nghiệp của Người vẫn luôn vẻ vang, sáng chói trong mọi 
sinh hoạt Phật giáo và dân tộc: 

“Chí bất khuất vì hạnh phúc tự do, 

Chiếc áo Khất Sĩ vẻ vang trong Ni giới; 

Nguyện kiên cường cho hòa bình độc lập, 

Tấm thân nữ lưu gương sáng chốn tòng lâm” 

(Hòa thượng Thích Từ Thông) 

Ôi! Tấm lòng vì Đạo vì Đời của Ni trưởng mênh mông bát ngát như 
biển khơi. Thành kính trân trọng những bước vừa hùng lực, vừa từ bi hỷ xả 
của Ni trưởng. Chúng con nguyện mãi mãi nỗ lực tinh tấn trong đạo 
nghiệp, thực hiện bổn hoài mà Ni trưởng đã một đời tâm niệm. 

Bài Tham Luận Hội Thảo Quốc Tế Sakyadhita Lần Thứ 11 

Về Phụ Nữ Phật Giáo Tại TP Hồ Chí Minh - Việt Nam 
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NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ TRONG NGÔI NHÀ CHUNG 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM - XƯA VÀ NAY 

NT. Thích nữ Ngoạt Liên –  

Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN 

I. SƠ LƯỢC BƯỚC TRƯỞNG THÀNH CỦA NI GIỚI HỆ 
PHÁI KHẤT SĨ TỪ NGÀY THÀNH LẬP ĐẾN 1981: 

Ni giới HPKS được hình thành từ khi Ni trưởng Huỳnh Liên và ba vị 
Trưởng lão Ni xin xuất gia tu học với Đức Tổ sư Minh Đăng Quang năm 
1947 tại làng Phú Mỹ, Mỹ Tho (nay là Tỉnh Tiền Giang). Ni trưởng Huỳnh 
Liên với cương vị trưởng tử Ni được giao trách nhiệm tiếp chúng độ Ni, 
trực tiếp lãnh đạo hàng Ni giới Khất sĩ và việc tu học lúc bấy giờ đều do 
Đức Tổ sư giáo dưỡng. 

Năm 1954, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang thọ nạn và vắng bóng. Lúc 
bấy giờ Ni giới có tất cả 53 vị, Ni trưởng Huỳnh Liên kế tục sự nghiệp Tổ 
Thầy, trực tiếp lãnh đạo hàng Ni chúng Khất sĩ. Phương pháp tu lấy Giới – 
Định – Tuệ làm căn bản, hành tứ y pháp và trì bình khất thực hóa duyên. 

Ngày 11/01/1958, Ni giới HPKS được chính thức có tư cách pháp lý, 
pháp nhân qua nghị định số 7-BNV-NA-P5, được cho phép thành lập Giáo 
Hội do Tham lý Nội – an Vũ Tiến Huân ký, với danh xưng Giáo Hội Khất 
Sĩ Ni Giới Việt Nam (thường gọi là Giáo Hội Liên Hoa Khất Sĩ), trụ sở đặt 
tại Tịnh xá Ngọc Phương, nay là Tổ đình Ngọc Phương, phường 1, quận 
Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. 

Rồi những chuyến du hành mở đạo ra miền Trung của quí Ni trưởng 
năm 1958 và 1959, nhiều ngôi Tịnh xá được mở mang, tiếp độ chúng Ni tu 
học và giảng dạy Phật pháp cho đông đảo Phật tử tín đồ. 

Căn cứ theo bài thơ “Ba Mươi Năm Diễn Tiến” của Cố Ni trưởng 
Huỳnh Liên(1) ghi lại thì Ni giới HPKS từ 1945- 1975 như sau: 

“Mười năm đầu du phương lưu động, 

Khắp đó đây mở rộng niềm tin. 

Ngày ngày thuyết pháp giảng kinh, 

Ngày ngày khất thực trì bình hóa duyên. 

Đạo khổ hạnh người hiền mến cảm, 

Nghĩa kệ kinh đơn giản rõ ràng, 
                                                
1 THƠ, NTHL, NXBTPHCM 1995, tr. 163. 
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Chùa chiền dựng lập Trung Nam, 

Xuất gia cư sĩ hàng hàng qui y….” 

Như vậy, NGHPKS trong 10 năm đầu chuyên tu giải thoát, khất thực 
trì bình du hóa, giảng kinh. 

Mười năm kế (1955- 1965) vì chiến tranh leo thang, bên cạnh việc 
hoằng dương giáo pháp, Ni trưởng thiên về từ thiện xã hội nhiều hơn như: 
ủy lạo nạn nhân chiến cuộc, lửa cháy nước trôi, nuôi trẻ mồ côi, tặng quà 
bệnh viện, giúp kẻ tản cư… 

“Mười năm kế thêm chi từ thiện, 

Ủy lạo chung bệnh viện khám đường. 

Nạn nhân chiến cuộc đau thương, 

Hỏa tai, lụt lội, hồi hương, ra tù. 

Trẻ mồ côi nhận thâu nuôi dưỡng, 

Khai học đường mở hướng văn minh. 

Cửa Từ rộng đức hiếu sinh, 

Lợi người lợi vật nhiệt tình nhiệt tâm….” 

Mười năm kế tiếp (1965- 1975): “Chiến tranh nữa mười năm khốc 
liệt…”, vào cuối năm 1963 trở đi, Phật giáo gặp pháp nạn, Ni trưởng tham 
gia bảo vệ Phật giáo, tiếp tục đấu tranh. Đến cuối năm 1969 các phong trào 
đấu tranh tạm lắng xuống vì chính quyền đàn áp thẳng tay, chỉ còn giới 
phụ nữ kiên cường đấu tranh đòi chồng đòi con, chống bắt lính, đòi thả tù 
học sinh, sinh viên… Lúc này Ni trưởng kết hợp với bà Luật sư Ngô Bá 
Thành và giới Phật tử cùng Giáo hội tranh đấu và thành lập phong trào Phụ 
nữ đòi quyền sống, phối hợp thành đoàn thể xúc tiến đấu tranh cho đất 
nước hòa bình. 

Năm 1980, Ni trưởng Huỳnh Liên là một thành viên trong đoàn đại 
biểu vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam. Và kết quả thành tựu viên 
mãn là vào ngày 07/11/ 1981, chín hệ phái Phật giáo trong đó có Hệ phái 
Khất sĩ (gồm Giáo Hội Tăng Già Khất sĩ Việt Nam và Giáo hội Khất sĩ Ni 
giới Việt Nam) đã thống nhất trong ngôi nhà chung Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam. 

II. NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ từ 1981 - 2011: 

Giai đoạn đầu sau giải phóng 1975, hòa chung sự khó khăn về kinh 
tế của cả nước, Cố Ni trưởng Huỳnh Liên chủ trương cho chư Ni lao động 
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sản xuất, làm kinh tế tự túc nhà chùa, để bảo đảm đời sống Ni chúng hằng 
ngày, tạo điều kiện cho chư ni an tâm theo học các cấp lớp thế học và Phật 
học tại Thành phố. Chủ trương ấy đến nay vẫn còn duy trì. 

Ni trưởng rước Thầy giáo dạy chư Ni kèm Văn, Toán, khuyến khích 
tất cả chư Ni dều nâng cao thế học, làm cơ sở để tiếp thu kiến thức Phật 
học với ước mong đào tạo Tăng tài, đóng góp vào sự vững chắc cho ngôi 
nhà Giáo hội, hộ trì Tam Bảo. 

Năm 1987, Ni trưởng Huỳnh Liên viên tịch, để lại trên trăm ngôi 
Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường. Ni chúng xuất gia nhiều trăm vị, với 
hàng ngàn Phật tử tại gia qui hướng. 

Kế tục sự nghiệp và con đường của Tổ sư, của Ni trưởng đã vạch ra 
để lại, Ni giới HPKS dưới sự lãnh đạo của chư vị Ni trưởng hàng Giáo 
phẩm Hệ phái, cũng như sự hỗ trợ tinh thần của chư tôn đức Tăng trong hệ 
phái, đã khuyến tấn chư Ni nghiêm trì giới luật, lấy Giới –Định –Tuệ của 
chư Phật làm đầu, mỗi ngày ôn tập và thực hiện lời di huấn của Cố Ni 
trưởng: 

“Ngày đã cận cần tu gấp rút, 

Giới giữ sao trong sạch như xưa. 

Định, Huệ không thiếu không thừa, 

Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng.” 

Đến nay (2011), Ni giới Hệ phái Khất sĩ: 

- Về mặt tổ chức(2) : Hiện có 203 ngôi Tự viện ( trong đó có 148 
ngôi Tịnh xá, 33 Tịnh thất, 21 chùa, 01 NPĐ). 

Ni chúng có 1073 vị gồm: 48 Ni trưởng, 134 Ni sư, 598 Sư cô, 123 
Thức xoa, 170 Sa di Ni. 

- Về mặt giáo dục: Hiện có 12 vị Tiến sĩ và 1 Thạc sĩ đã tốt nghiệp 
về nước phục vụ, trong đó 9 vị đã tham gia giảng dạy tại Học viện 
TPHCM hoặc các Trường Cao Trung Phật học ở Tỉnh, 20 vị đang du học ở 
các nước Ấn độ, Trung quốc, Miến điện, Đài Loan. 

Đang học lớp Phật Pháp nâng cao sau Đại học tại TPHCM: 04 vị. 

Chư Ni tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh 
qua các khóa (từ khóa 1- khóa 8): 146 vị (3). Hiện đang học khóa 9 tại Học 
viện là: 24 vị. 

                                                
2 Theo số liệu Rằm tháng Bảy 2011. 
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Chư Ni Cao Đẳng Phật học đã tốt nghiệp: 65 vị. (4)  

Chư Ni học Y khoa (Đông y và Tây y): 12 vị. 

Đặc biệt trước năm 1975, Tịnh xá Ngọc Phương là nơi thể hiện ý chí 
bất khuất của Ni giới Khất sĩ đã đứng lên đòi hòa bình, độc lập, thống nhất 
đất nước. Ngày nay trong thời đại hòa bình, Tổ đình Ngọc Phương là nơi 
chăm lo đời sống tu học cho Ni chúng. Nhất là hằng năm đều có tổ chức 
khóa An Cư Kiết Hạ để chư Ni các miền Tịnh xá tập trung về thọ học Kinh, 
Luật và Luận, thúc liễm thân tâm trau giồi giới đức. Ngoài ra, quí Ni 
trưởng, Ni sư trong Hệ phái đang cố gắng luân phiên tổ chức các khóa 
thiền tập ngắn hạn, mỗi năm sẽ cố gắng tổ chức 4 khóa, mỗi khóa một tuần 
lễ.  

Hiện nay, Ni giới Khất sĩ được sự cho phép của Thành hội Phật giáo 
Tp. Hồ Chí Minh, Quận hội Phật giáo Gò Vấp đã thành lập được một phân 
hiệu Sơ cấp Phật học trực thuộc lớp Sơ cấp Phật học quận Gò Vấp, từ năm 
2004 đến nay (2011) là 4 khóa. Từ khóa 1 đến khóa 3 có 74 Ni sinh đã 
hoàn tất chương trình Sơ cấp Phật học theo học các lớp trên, hiện có 25 Ni 
sinh đang học khóa 4 Sơ cấp Phật học tại Tịnh xá Ngọc Phương. 

- Về Hoằng Pháp: Ni giới Khất sĩ có 34 Hoằng pháp viên có thể 
giảng trong các đạo tràng và lớp giáo lý. Bên cạnh có một số Ni trẻ cũng 
có khả năng thuyết giảng, và các vị hiện đang trụ trì bận Phật sự ở trú xứ, 
chỉ có thể giảng tại trú xứ của mình, tất cả khoảng 30 vị. Chư Ni đã học 
lớp Cao Cấp Giảng sư: 12; Chư Ni lớp Trung cấp Giảng sư: 6; Chư ni học 
lớp Bồi dưỡng Giảng sư: 19 vị. 

- Về Hướng dẫn nam nữ Phật tử: 

- Chỉ tổ chức cúng Hội: 2 đơn vị, tổ chức 1 tháng 2 lần. 

- Tổ chức khóa tu niệm Phật: 4 đơn vị ( một tháng 1 ngày hoặc 3 
ngày; hoặc hai tháng 7 ngày). 

- Cúng Hội kết hợp với tu Bát Quan Trai: 2 đơn vị, tổ chức 1 tháng 1 
lần. 

- Tổ chức cúng Hội và khóa Niệm Phật : 3 đơn vị (tổ chức 1 tháng từ 
3- 6 lần). 

- Tổ chức cúng Hội và BQT : 1 đơn vị, tổ chức 1 tháng 6 lần. 

- Tổ chức BQT+ Niệm Phật: 2 đơn vị, 1 tháng 4 lần. 
                                                                                                                                                            
3 Các vị tốt nghiệp tại Học viện Huế và Hà Nội chưa thống kê được. 
4 Số liệu của khóa 1996-2002; 2006- ; 2008 - . 
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- Tổ chức BQT+ Niệm Phật+ Lớp Giáo lý: 1 đơn vị, 

- Hiện đang có 14 Tịnh xá có tổ chức Bát quan trai mỗi tháng một lần; 

- Sáu đơn vị tổ chức Bát quan trai cho Phật tử tu tập mỗi tháng hai 
lần. 

Như vậy tổng số có 35 / 203 đơn vị tự viện có tổ chức đạo tràng cho 
Phật tử tu tập. (5) 

Một số Tịnh xá, sau thời sám hối hằng nửa tháng có thuyết giảng 
giáo lý cho Phật tử nghe để phát triển văn tuệ. 

Về Từ thiện xã hội: Noi theo gương của cố Ni trưởng Huỳnh Liên, 
luôn gắn liền Đạo pháp và Dân tộc như lời di huấn của Ngài: song song 
với việc tu Giới –Định- Tuệ còn phải làm “ lợi ích dân chúng đúng vừa 
khả năng”, Ni giới Khất sĩ tham gia các mặt công tác từ thiện xã hội, tương 
thân tương trợ, giúp người nghèo khó, thiên tai, lũ lụt, bệnh nhân nghèo, 
trẻ mồ côi, xây nhà tình nghĩa, tình thương… Qua các mặt phong trào sơ 
kết 12 năm gần đây (từ năm 2000 – 2011) Tịnh xá Ngọc Phương ủy lạo 
với số tiền 6.893.659.500 đồng. 

Các nơi Tịnh xá đóng góp cho Ngọc Phương còn đóng góp cho địa 
phương nơi trú xứ của mình. Thống kê số liệu 58/203 ngôi Tịnh xá, Tịnh 
Thất của Ni giới HPKS làm từ thiện chỉ riêng năm 2010 là 19.712.000.000 
đ (mười chín tỷ bảy trăm mười hai triệu Việt Nam đồng). Thống kê số liệu 
43/203 ngôi năm 2011 là 6.4 37.746.000 đồng. 

Tóm lại, Ni giới HPKS trong sự nghiệp xây dựng Đạo pháp và Dân 
tộc: 

-Về Đạo pháp, Ni giới HPKS nói riêng hay Hệ phái Khất sĩ nói 
chung đã có những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng Đạo pháp như 
sau: 

+ Đào tạo nhiều Tăng Ni, Tăng tài làm Tăng bảo thêm vững mạnh. 

+ Xây dựng thêm nhiều Tịnh xá, tự viện làm nơi tu dưỡng đạo đức 
con người. 

+ Hoằng truyền Phật pháp rộng sâu qua thuyết giảng giáo lý, hướng 
dẫn Phật tử tu học, làm chánh pháp cữu trụ thế gian. 

+ Tham gia trong Ban Vận động để thống nhất PGVN. 

                                                
5 Số liệu thống kê của các tự viện chưa đầy đủ. 
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+ Tham gia vào các Ban nghành của Giáo hội từ Trung ương đến địa 
phương. Nhiệt tình ủng hộ và chấp hành chủ trương đường lối của 
GHPGVN. 

- Về Dân tộc: 

+ Ni giới HPKS tham gia giảng dạy giáo lý của Phật góp phần hoàn 
thiện con người về đạo đức, giúp an bình xã hội, cá nhân và gia đình hạnh 
phúc. 

+ Trong thời chiến có Ni trưởng TN Huỳnh Liên cùng chư Ni Khất sĩ 
tham gia đấu tranh cho Hòa bình - Độc lập dân tộc qua các mặt phong trào. 

+ Tham gia vào các Đoàn thể, Mặt trận của nhà nước. Luôn chấp 
hành tốt mọi chủ trương chánh sách của Đảng và Nhà nước. 

+ Tham gia vận động đóng góp các mặt từ thiện xã hội từ trước đến 
nay. 

Năm 1994, Tịnh xá Ngọc Phương được Bộ Văn hóa Thông tin công 
nhận là “Di tích Lịch Sử Cấp Quốc Gia”. 

Kính Đề Nghị: 

Để tạo điều kiện cho chư Ni trẻ được thuận tiện hơn trong việc học 
tập giáo lý, đồng thời cũng tạo môi trường cho chư Ni Khất sĩ sau khi học 
xong trong nước cũng như ở hải ngoại về có điều kiện phát huy sở học, 
nghiên cứu và kỷ năng giảng dạy; có môi trường giảng dạy quyển Chơn lý 
và Luật Nghi Khất sĩ của Đức Tổ sư khai sáng Hệ phái; 

Trình độ chư Ni trẻ hiện nay đa số lớp 12/12, thích học Trung cấp 
hơn là phải mất hai năm cho Sơ cấp. Do đó sĩ số Ni sinh lớp Sơ cấp Phật 
học của Ngọc Phương hiện tại rất giao động, thường có nguy cơ tan rã khi 
trường Trung cấp các nơi chiêu sinh, hoặc Học viện chiêu sinh. 

Vì tất cả lý do trên, chúng con - Ni giới HPKS xin được mở một 
Phân hiệu Trung Cấp Phật học của Ni giới Hệ phái Khất sĩ tại Tổ đình 
Ngọc Phương, trực thuộc trường Trung Cấp Phật học Tp. Hồ Chí Minh. 

Kính mong được sự quan tâm cứu xét và giúp đỡ của chư tôn đức 
lãnh đạo Giáo hội và Nhà nước. Chúng con đồng thành kính tri ân. 

 



- 15 - 

Quá trình hình thành và phát triển của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ 

ĐỆ NHẤT NI TRƯỞNG 

HUYỀN PHƯƠNG (Theo giacngo.vn) 

Đạo Phật Khất sĩ là một hệ phái biệt truyền, đầu tiên chỉ có ở Nam 
Bộ, xuất hiện năm 1943 do Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập, với chí 
nguyện “Nối truyền Thích Ca Chánh pháp”. 

Cũng trong lúc này, Ni trưởng (NT) Huỳnh Liên vốn mang tâm niệm 
ưa thích việc tu trì, buổi đầu tiên với 24 tuổi đời đầy hoa mộng và nhiều 
hương sắc nhưng lúc nào cũng ôm ấp mãi hoài bão tìm phương cứu khổ 
nhơn sanh. Sau một thời gian tìm hiểu học đạo, NT cùng hai bạn đồng 
hành là NT.Bạch Liên và NT.Thanh Liên được Đức Tổ sư chứng minh làm 
lễ xuất gia vào ngày mùng 1-4-1947 tại Linh Bửu tự. Không bao lâu, cả ba 
vị đều được truyền thọ giới pháp Y bát Khất sĩ và NT.Huỳnh Liên được Tổ 
sư ủy thác trọng trách tiếp Ni độ chúng. Từ năm 1947 đến năm 1987, tròn 
40 năm, ánh sáng công hạnh – trí tuệ của NT đã tỏa sáng khắp nơi nơi. 

Thời khởi thủy (1947 – 1954): 

Nối tiếp tâm nguyện sáng lập đạo Phật Khất sĩ biệt truyền do Đức Tổ 
sư Minh Đăng Quang phác họa và triển khai trên nền tảng tư tưởng dung 
hợp Nam Bắc tông Phật giáo qua bộ “Chơn lý”. Đây là bộ kinh hình thành 
đầu tiên tại Nam Bộ, hoàn toàn không lệ thuộc vào kinh chữ Hán. Qua tên 
gọi, bộ kinh muốn đưa ra một phương thức sống và hành đạo thông qua 
đời sống phạm hạnh của vị Sa môn Khất sĩ, thực hành Cụ túc giới và Tứ y 
pháp Trung đạo: 

“Một bát cơm ngàn nhà. 

Thân đi muôn dặm xa. 

Ghi lòng sự sanh tử. 

Độ chúng tháng ngày qua”. 

Hệ phái Khất sĩ (HPKS) ngày càng phát triển, Ni giới ngày càng 
đông nối gót Tổ sư tu học. 

Với hạnh nguyện làm chiếc thuyền chở che phái nữ, NT đã nỗ lực 
lèo lái Ni giới Khất sĩ (NGKS) song song con thuyền Giáo hội Tăng già, 
truyền thừa Phật pháp sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Nhờ bi nguyện 
bao la, đức độ từ hòa và tinh thần không mòn mỏi của NT, từ năm 1948 
đến 1954, những chiếc y vàng của NGKS đã uyển chuyển hiền hòa trong 
nắng sớm mưa chiều, hội nhập vào lòng người, hiện diện khắp các tỉnh 
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thành hai miền Nam-Trung nước Việt dưới sự trực tiếp chỉ đạo của Đức 
Tổ sư. Cho đến ngày mùng 1-2-Giáp Ngọ (1954), Đức Tổ sư Minh Đăng 
Quang vắng bóng, NT kế tục sự nghiệp Tổ thầy, trực tiếp lãnh đạo NGKS 
trong phận sự trưởng tử Ni. 

Thời kỳ phát triển (từ năm 1954 đến nay): 

Với “hạnh nguyện Bồ đề”, NT đã hướng con thuyền NGKS hòa nhập 
một cách tuyệt diệu giữa Đạo pháp và Dân tộc. Trong sự nghiệp lãnh đạo 
NGKS sau thời kỳ Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, NT thường xuyên 
hướng dẫn tập thể Ni chúng vâng hành Pháp bảo cao quý của Tổ thầy: 

“Lâng lâng tâm cảnh, khăng khăng chí nguyền”. 

“Bát là ruột, Y là da, bạn thiết châu du cùng thế giới. 

Trời làm màn, đất làm chiếu, Tinh thần thông cảm khắp trần gian”. 

Ngày 11-1-1958, Giáo hội Ni giới Khất sĩ Việt Nam được thành lập 
và hoạt động. Tịnh xá Ngọc Phương là trụ sở chính và là Tổ đình của 
NGHPKS ngày nay. 

Sau ngày 30-4-1975, đất nước hòa bình, chư Tăng Ni Khất sĩ dừng 
chân du hóa, tu hành theo lời giáo huấn của Tổ sư: “Nên tập sống chung tu 
học. Cái sống là phải sống chung, cái biết là phải học chung và cái linh là 
phải tu chung”. Tháng 2-1980, HT.Thích Giác Toàn đại diện Giáo hội 
Tăng già Khất sĩ Việt Nam, NT.Huỳnh Liên đại diện GHNGKSVN tham 
gia Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam. Trong tinh thần hòa 
hợp, NT.Huỳnh Liên là một trong 6 đại biểu của Giáo phái Khất sĩ tham 
dự Hội nghị đại biểu thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) 
vào tháng 11-1981 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội và trở thành một trong 9 tổ 
chức Phật giáo, thành viên của GHPGVN ngày nay. Tại Đại hội này, NT 
được mời làm Ủy viên Kiểm soát T.Ư GHPGVN. 

Quá trình hình thành và phát triển của NGHPKS cho chúng ta thấy rõ: 
NT.Huỳnh Liên đã cống hiến cho Đạo pháp bằng tất cả tâm huyết của 
mình. Dũng cảm thông tuệ, đạo đời dung hợp, NT còn là một người luôn 
tìm cầu học hỏi, diễn dịch sáng tác và đã trở thành một nhà thơ đạo. Hầu 
hết các tác phẩm của NT đều giản dị chân thành, dễ đi sâu vào lòng người, 
nhiều tác phẩm đã được xuất bản và tái bản nhiều lần. Với hạnh nguyện 
hoằng dương Chánh pháp qua chủ trương Việt hóa, Người đã diễn thơ các 
kinh chữ Hán và Pàli ra chữ Quốc ngữ, theo thể văn vần cho dễ học, dễ 
hiểu, dễ nhớ. Những công trình xã hội văn hóa mà NT để lại cho đời cho 
đạo là những tặng phẩm vô giá với khoảng 2.000 bài thơ kệ đủ loại, hàng 
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ngàn bản văn xuôi. Nội dung văn thơ phần nhiều khích lệ, sách tấn hội 
chúng xuất gia cũng như tại gia nỗ lực tiến tu đạo nghiệp. NT làm thơ với 
mong muốn cụ thể hóa giáo lý uyên thâm của đạo Phật để cho mọi người 
dễ dàng tiếp nhận Chánh pháp. Đây là cách NT đem đạo vào đời như một 
cách truyền pháp nhẹ nhàng và đã trở thành nghệ thuật: linh hoạt, đa dạng, 
phong phú. 

Còn đối với Dân tộc thì cuộc đời NT: “Lấy nghĩa non sông làm 
nghĩa đạo” trong bối cảnh lịch sử đất nước Việt Nam đang chiến tranh, 
vừa là người mẹ hiền của giới học sinh, sinh viên thành phố, vừa là người 
phụ nữ xứng đáng với danh hiệu cao quý: Anh hùng – bất khuất, đấu tranh 
cho quyền lợi giới nữ nói riêng và cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống 
nhất Tổ quốc nói chung. Chính lòng từ bi, bao dung quảng đại của NT đã 
đem lại hạnh phúc cho biết bao gia đình, bao trẻ mồ côi bất hạnh, bao lớp 
dân nghèo… đồng thời vừa là một vị thầy khả kính cho Ni chúng và đồng 
bào Phật tử. Với cương vị lãnh đạo, những cống hiến của Người đã làm 
rạng danh những tu sĩ PGVN nói chung và NGHPKS nói riêng. 

Sau khi NT.TN Huỳnh Liên, Đệ nhất NT, Trưởng NGHPKSVN viên 
tịch 1987, chư Ni trưởng lần lượt lãnh đạo NGHPKS đến nay: Năm 1987, 
NT.TN Bạch Liên được suy tôn làm Đệ nhị NT, Trưởng NGHPKSVN. 
Năm 1996, NT.TN Tạng Liên, Đệ tam NT, Trưởng NGHPKSVN. Năm 
2002, NT.TN Tràng Liên, Đệ tứ NT, Trưởng NGHPKSVN. 

Quý NT lần lượt lãnh đạo hệ phái vẫn tiếp tục thực hiện hoài bão của 
Đệ nhất NT, chủ trương cho Ni chúng học thêm văn hóa và nâng cao trình 
độ Phật pháp, nhằm đào tạo Tăng tài để “kế vãng khai lai”. 

Xuyên suốt quá trình lãnh đạo mang tính kế thừa, các Ngài đã luôn ý 
thức trách nhiệm vun bồi cho thế hệ mai sau. Cũng chính vì thế mà Ni 
chúng NGHPKS ngày nay đa phần đều tốt nghiệp các trường Phật học như: 
Sơ – Trung cấp, Cao đẳng Phật học, Trung – Cao cấp giảng sư, Học viện 
Phật giáo… Ngoài ra, một số vị còn tốt nghiệp cử nhân văn chương, báo 
chí, ngoại ngữ, y khoa, thạc sĩ, tiến sĩ Phật học, giáo dục học, ngôn ngữ 
học… ở Trung Quốc và Ấn Độ. 

Hiện nay, trong dòng truyền thừa có khoảng 150 ngôi tịnh xá và hơn 
1.500 Ni chúng ở khắp hai miền đất nước, cùng hòa hợp kế thừa phát triển 
sự nghiệp độ sanh của NT. 

Hơn 60 năm qua, kể từ ngày quý NT lãnh đạo NGHPKSVN lần lượt 
xả bỏ dương trần huyễn mộng…, hình bóng của quý Ngài vẫn luôn ngự trị 
đậm nét trong lòng Ni chúng. Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc 
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mà quý NT đã thực hiện tuy còn khiêm tốn so với chiều dài lịch sử, nhưng 
qua đó chứng tỏ sự hòa nhập tích cực vào những hoạt động của GHPGVN, 
đồng thời giữ gìn truyền thống tốt đẹp – đặc thù của hệ phái biệt truyền mà 
Tổ sư đã dày công tạo dựng và các bậc tôn túc lãnh đạo kế thừa, phát huy 
cho đến ngày nay. 
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Cố Ni trưởng Huỳnh Liên 
vị lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ 

Ni trưởng Liễu Liên  

Hôm nay, nhân Hội nghị Phụ nữ Phật giáo Thế giới lần thứ 11 tổ 
chức tại Việt Nam, chúng tôi chọn đề tài tham luận là NỮ GIỚI PHẬT 
GIÁO VÀ SỰ LÃNH ÐẠO. Ðối với Ni giới hệ phái Khất sĩ, vị lãnh đạo 
mà chúng tôi luôn tôn kính và muốn giới thiệu với Hội nghị là Cố Ni 
trưởng THÍCH NỮ HUỲNH LIÊN, Ðệ nhứt Trưởng Ni giới hệ phái Khất 
sĩ. 

I. THÂN THẾ 

Cố Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên, thế danh Nguyễn Thị Trừ, sinh 
nãm 1923 tại làng Phú Mỹ, Thị xã Mỹ Tho, tỉnh Ðịnh Tường (nay là Tiền 
Giang). 

Vốn mang tâm Niệm ưa thích việc tu trì nên khi Ðức Tôn sư Minh 
Ðăng Quang - Tổ sư khai sáng hệ phái Khất sĩ về Mỹ Tho hoằng truyền 
giáo pháp, sau khi nghe pháp, cô Trừ đã xin phép Tổ sư được xuất gia. 

Ðức Tổ sư hỏi: 

Tín nữ xuất gia với hạnh nguyện gì ? 

Ni trưởng thưa: Bạch Ðức thầy, con xin xuất gia với hạnh nguyện 
“Làm chiếc thuyền chở chuyên phái nữ”. 

Ðức Tổ sư khen: Ðó là hạnh nguyện của Bồ tát. Chỉ có Bồ tát mới có 
hạnh nguyện rộng lớn như thế! 

Ðức Tổ sư đã thọ ký cho cô Trừ được làm lễ xuất gia vào ngày mùng 
01 tháng 04 năm 1947, đặt pháp danh là Huỳnh Liên, là Trưởng tử Ni của 
Ðức Tổ sư. 

Từ đó, Ni trưởng được trực tiếp học đạo, nghe pháp với Ðức Tổ sư, 
được trui rèn bằng những thử thách gay go trên đường hành đạo, trau giồi 
phẩm hạnh hầu khai thị pháp thân, nối truyền huệ mạng giáo pháp Phật-Ðà. 

II. SỰ NGHIỆP HOẰNG PHÁP ÐỘ SANH 

Buổi đầu mới xuất gia, Ni trưởng vừa theo Tổ sư học đạo, vừa được 
ủy thác của Tổ sư tiếp chúng độ Ni. 

Ðến năm 1954, đức Tổ sư Minh Ðăng Quang thọ nạn và vắng bóng, 
Ni trưởng kế tục sự nghiệp Tổ Thầy, cùng Tăng đoàn hoàn thành sứ mạng 
truyền bá đạo Phật Khất sĩ Việt Nam. 
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Với cương vị Trưởng Ni giới, bằng hạnh nguyện làm chiếc thuyền 
chở chuyên phái nữ, với sứ mạng nối truyền Thích - Ca chánh pháp do đức 
Tổ sư Minh Ðăng Quang trao truyền, Ni trưởng đã hướng dẫn Ni giới Khất 
sĩ vân du khắp hai miền Nam - Trung: Thuyết pháp giảng kinh, tạo lập đạo 
tràng, tiếp độ chư Ni, mở lớp giáo lý, dạy Ni chúng tu học, nuôi dạy trẻ mồ 
côi, giúp đỡ người nghèo khó. Từ đó, Ni trưởng đã hun đúc cho những 
cánh hoa tâm linh tươi đẹp nở rộ từ Tổ đình Ngọc Phương tỏa đến khắp 
các tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước để phụng sự cho nhơn sanh xã 
hội. 

Trong suốt 40 nãm tu học và hành đạo (1947 – 1987). Ni trưởng đã 
nỗ lực đưa Giáo hội Ni giới Hệ phái Khất sĩ, song song với con thuyền 
Giáo hội Tăng già, truyền thừa Phật pháp rộng sâu trong quần chúng nhân 
dân trên khắp mọi miền đất nước. Nhờ bi nguyện độ sanh, đức độ từ hòa, 
sức tinh tấn kiên trì, Ni trưởng đã hội nhập lòng người, tiếp độ Ni chúng 
và biết bao tín đồ Phật tử tu học theo chánh pháp. Ðây có phải là tài lãnh 
đạo của một nhà tu nữ trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp và báo ân 
Thầy Tổ. 

Ni trưởng vốn có tài văn thơ nên thường dạy Ni chúng học và sáng 
tác thơ văn. Trong sự nghiệp văn chương, Ni trưởng đã lưu lại cho đời 
những tác phẩm thi ca đậm đà bản sắc quê hương dân tộc và đạo pháp. Ni 
trưởng đã chủ trương dân tộc hóa kinh điển Phật giáo theo biệt truyền của 
hệ phái bằng cách diễn dịch thành văn vần với nhiều thể loại khác nhau dể 
cho người tu tập dễ hiểu, dễ tụng, dễ nhớ và không sai chánh pháp. Ðó 
chính là cách Ni trưởng đem đạo vào đời bằng chính trái tim, tâm hồn của 
người con Phật. 

"Nghiêng vai gánh đạo vào đời, 

Cho đời tỏ đạo, ta - người đồng tu". 

Ðể nâng cao trình độ của Ni chúng, góp phần làm rạng rỡ pháp môn, 
Ni trưởng luôn tạo môi trường thuận tiện cho Ni chúng học Ðại học, học 
trường Cao cấp Phật học hoặc xuất ngoại nghiên cứu Phật học với chủ 
trương: 

"Tu có học mới rạng ngời chánh pháp, 

Học có tu mới lợi đạo, ích đời". 

Hoài bão đào tạo Ni tài của cố Ni trưởng đã trở thành hiện thực khi 
rất nhiều Ni cô đã tốt nghiệp Trung cấp – Cao cấp Phật học; Cử nhân Phật 
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học và triết học Ðông phương; cử nhân Ngữ văn, Sinh ngữ, Hán Nôm; 
nhận học bổng nghiên cứu Phật học tại Ấn Ðộ … 

III. CÁC HOẠT ÐỘNG XÃ HỘI 

Bên cạnh sự xả thân cầu đạo, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, Ni 
trưởng đã hướng đến mục tiêu thiết thực của con người là tìm cầu an lạc 
lợi ích cho mọi người, cho quê hương đất nước trong giai đoạn chiến tranh. 
Với tinh thần vì dân vì nước Ni trưởng đã hướng dẫn Ni chúng và tín đồ 
tham gia các hoạt ðộng yêu nước như tham gia các phong trào đấu tranh 
đòi tự do tín ngưỡng và dân chủ, hòa bình. 

Với tinh thần nhập thế, Ni trưởng đặc biệt hướng về các hoạt động từ 
thiện xã hội như cứu trợ thiên tai, cứu trợ nạn nhân chiến tranh, lập Cô nhi 
viện (Nhất Chi Mai) và một số Cô - Ký nhi viện khác trong khuôn viên 
tịnh xá các tỉnh, thành (trước nãm 1975). 

Sau ngày hòa bình, Ni trưởng lại tích cực vận động tín đồ đóng góp 
dài hạn để thực hiện tốt hơn các hoạt động xã hội tại các bệnh viện, trại 
phong, nhà nuôi người già, trường nuôi dạy thiếu niên… 

Cho đến lúc nằm trên giường bệnh, Ni trưởng còn gom góp tịnh tài 
do tín đồ từ các tịnh xá kính dâng cho Người uống thuốc để sắm một ti vi 
màu tặng bệnh nhân Quân Y Viện 175. 

Thế rồi, khi hạnh nguyện độ sanh đã viên thành, Ta-bà mãn nguyện, 
Ni trưởng xả báo thân, thu thần thị tịch lúc 16 giờ 20 phút ngày 
16/04/1987 (19/03/ Ðinh Mão), thọ 65 tuổi, trong niềm kính tiếc khôn 
nguôi của Ni giới hệ phái Khất sĩ và tất cả những ai đã có dịp hội kiến 
cùng Ni trưởng. 

Ni trưởng đã có lời nguyện: 

"Nguyện xin hiến trọn đời mình, 

Cho nguồn đạo pháp, cho tình quê hương". 

Chúng tôi, những tu sĩ nữ được vinh hạnh ở trong Ni chúng của cố 
Ni trưởng, xin tiếp bước Ni trưởng thực hiện những hạnh nguyện của 
Người trong công tác Phật sự để cho: 

"Quê hương sen báu nở hoa, 

Muôn đời giáo pháp Phật Ðà ngát thơm". 

Chúng tôi, xin được giới thiệu đến Hội nghị, công hạnh của một bậc 
chân tu thạc đức, xứng đáng để chúng ta tán dương. Chúng toi mong rằng, 
qua Hội nghị lần này, nhiều nơi trên thế giới cùng biết đến Nữ giới Phật 
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giáo Việt Nam và những điều Nữ giới chúng tôi thực hiện được trên bước 
đường hành đạo, giúp đời. 
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Bước trưởng thành của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ 

Trích tham luận Lễ ra mắt Phân ban đặc trách Ni giới Thành hội Phật 
giáo Tp. Hồ Chí Minh 

Ni giới hệ phái Khất sĩ do Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên, Trưởng 
tử Ni của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, trực tiếp lãnh đạo hướng dẫn Ni 
chúng tu tập và hành đạo. Buổi đầu xuất gia theo Đức Tổ Sư tu học đạo 
với chí nguyện “làm chiếc thuyền chở chuyên phái nữ,” được Đức Tổ Sư 
chứng nhận và giao trách nhiệm tiếp chúng độ Ni, với cương vị Trưởng Ni 
trực tiếp lãnh đạo hàng Ni giới Khất sĩ và việc tu học đều do Đức Tổ Sư 
giáo dưỡng. 

Dù rằng giới Nữ lưu tay yếu chân mềm nhưng nghị lực không yếu 
mềm. Từ năm 1948, những chiếc y vàng của Khất sĩ đã uyển chuyển hiền 
hòa trong nắng sớm sương mai, hội nhập vào lòng người, hiện diện các 
Tỉnh Thành, Quận Huyện của hai miền Nam Trung và vùng Cao nguyên. 

Năm 1949, Đức Tổ Sư vắng bóng (ngày 01 – 02 Giáp Ngọ). Lúc bấy 
giờ, Ni trưởng Huỳnh Liên, Ni trưởng Bạch Liên, Ni trưởng Thanh Liên 
cùng quý Ni trưởng sát cánh, tay trong tay chung vai đấu cật, lấy hạnh 
nguyện “làm chiếc thuyền chở chuyên phái nữ,” làm tiền đề xông lướt bao 
khó khăn thử thách để đưa con thuyền Liên Hoa Khất sĩ (Giáo hội Liên 
Hoa Khất sĩ) song song với Giáo hội Tăng già Khất sĩ (nay là hệ phái Khất 
sĩ), truyền thừa Phật pháp rộng sâu trong quần chúng. Năm 1957 được Bộ 
Nội Vụ cho phép thành lập Giáo Hội Khất sĩ Ni giới Việt Nam (nay là Hệ 
phái Ni giới Khất sĩ), Trụ sở đặt tại Tịnh xá Ngọc Phương, nay là Tổ Đình 
Ngọc Phương, phường 1, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. 

Ni trưởng luôn bền lòng hướng dẫn tập thể Ni chúng thực hành lời 
Pháp bảo cao quý của Tổ Thầy. 

"Lâng lâng tâm cảnh, 

Khăng khăng chí nguyền. 

Bát là ruột, y là da, 

Bạn thiết châu du cùng thế giới. 

Trời làm màn, đất làm chiếu, 

Tình thân thông cảm khắp trần gian". 

Chẳng những một lòng một dạ nối chí Tổ Thầy xương minh chánh 
pháp, Ni trưởng còn thể hiện tấm lòng “ưu đời mẫn thế,” khi hướng dẫn Ni 
chúng cùng dấn thân mưu tìm công bằng cho xã hội, hạnh phúc cho đồng 
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bào, hòa bình, độc lập cho Dân tộc bằng tinh thần thiết tha phụng sự Đạo 
pháp, Dân tộc suốt nhiều chục năm dài, tận tụy với tâm niệm: 

"Nguyện xin hiến trọn đời mình, 

Cho nguồn Đạo pháp, cho tình quê hương.” 

Căn cứ theo bài “Ba mươi năm diễn tiến,” thì Hệ phái Khất sĩ : 

Trong mười năm đầu chuyên tu giải thoát, khất thực trì bình du hóa, 
giảng kinh. Mười năm kế vì chiến tranh leo thang! Ni trưởng thiên về Từ 
Thiện Xã Hội nhiều hơn, như ủy lạo nạn nhân chiến cuộc, lửa cháy nước 
trôi, nuôi trẻ mồ côi, tặng quà bệnh viện, giúp kẻ tản cư… 

Mười năm kế nữa, cuối năm 1963 trở đi, Phật pháp gặp cảnh “Pháp 
nạn” thì Ni trưởng tham gia thống nhất Phật giáo, tiếp tục đấu tranh.” 

Cuối năm 1969, các phong trào đấu tranh lắng dịu vì chính quyền 
đàn áp thẳng tay, chỉ còn giới phụ nữ hăng say đòi chồng đòi con, chống 
bắt lính, đòi thả tù học sinh, sinh viên… Lúc này Ni trưởng kết hợp với bà 
Ngô Bá Thành và giới phụ nữ Phật tử cùng giáo hội tranh đấu và thành lập 
phong trào Phụ nữ đòi quyền sống, phối hợp thành đoàn thể xúc tiến đấu 
tranh cho đất nước hòa bình. 

Ngày 30 – 4 – 1975 đất nước hoàn toàn giải phóng, Tịnh xá Ngọc 
Phương mới được chấm dứt bao vây. 

Năm 1987, Ni trưởng thọ bệnh và viên tịch với bao niềm tiếc thương 
của môn đồ, bằng hữu và pháp hữu Đạo Đời. 

Ni trưởng Bạch Liên kế thừa trách nhiệm Đệ Nhị Trưởng Ni giới Hệ 
phái Khất sĩ. Khi Đệ Nhị Trưởng Ni giới thuận thế vô thường, Ni trưởng 
Tạng Liên đệ tử Ni hàng thứ tám của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang kế 
thừa, nối tiếp sự nghiệp làm Đệ Tam Trưởng Ni giới. Tháng giêng năm 
2000, Ni trưởng Tạng Liên Đệ Tam Trưởng Ni giới cũng viên tịch. 

Hiện nay, Ni giới hệ phái do Ni trưởng Tràng Liên kế tục sự nghiệp 
Phật pháp của Tổ Thầy, làm Đệ Tứ Trưởng Ni giới, bên cạnh còn có quý 
Ni trưởng như: NT. Châu Liên, NT. Ngoạt Liên, NT. Kỳ Liên, NT. Tân 
Liên, NT. Đàn Liên, NT. Minh Liên, NT. Chiêu Liên… cùng chung lo 
Phật sự. 

Ni giới Hệ phái Khất sĩ hiện nay có hơn 200 Tịnh xá, Tịnh thất, 
Niệm Phật đường. Ni chúng xuất gia tu học hơn 1.000 vị. 

Trước năm 1975, Tịnh xá Ngọc Phương là nơi thể hiện ý chí bất 
khuất của Ni giới Khất sĩ đã đứng lên đòi hòa bình độc lập, thống nhất đất 
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nước. Ngày nay trong thời đại hòa bình, Tổ Đình Ngọc Phương là nơi 
chăm lo đời sống tu học cho Ni chúng. Hàng năm đều có tổ chức khóa An 
cư Kiết Hạ, để chư Ni các miền Tịnh xá tập trung về thọ học Kinh, Luật, 
Luận thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Năm 1994, Tịnh xá Ngọc 
Phương được Bộ Văn Hóa Thông tin công nhận là “Di tích lịch sử” cấp 
quốc gia. 

Đầu năm 2004, Tổ Đình Ngọc Phương được Thành hội Phật giáo và 
quý cơ quan chức năng cho phép, và với sự giúp đỡ của Ban Đại Diện Phật 
giáo Quận Gò Vấp khai giảng lớp Sơ cấp Phật học cho chư Ni tân xuất gia 
tu học. 

Chư vị Giáo phẩm Ni giới Khất sĩ đã tham gia Hội Đồng Trị Sự Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam qua các nhiệm kỳ : 

- Nhiệm kỳ I (1981 – 1987) Đệ nhất Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên 
Ủy viên Kiểm soát Ban Thường trực Hội Đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam. 

- Nhiệm kỳ II, III. IV, V (1987 – 2012) Ni trưởng Thích nữ Ngoạt 
Liên Ủy viên Ban Thường trực Hội Đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam. 

- Nhiệm kỳ IV (1997 – 2002) : Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên Ủy 
viên Hội Đồng Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

- Nhiệm kỳ V, VI (2002 – 2012) : Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên Ủy 
viên Hội Đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

- Chư Ni trưởng, Ni sư trụ trì các miền Tịnh Xá, các Tỉnh Thành đa 
phần đều tham gia thành viên các cấp Giáo hội tại địa phương. 

Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Ni trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, là 
bậc Thầy khả kính của chúng con, có sáng tác bài thơ tựa đề “Phật giáo và 
hòa bình.” Con xin tuyên đọc cúng dường Hội nghị. 

PHẬT GIÁO VÀ HÒA BÌNH 

"Phật giáo ngày nay bước trưởng thành, 

Các nhà học giả bậc tiên sanh, 

Điều nghiên Phật học theo khoa học, 

Quốc tế hòa bình năm đấu tranh. 

Tập trung trí huệ diễn đàn cao, 

Truyền thống dân gian tự thuở nào, 
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Nếp sống hòa bình, Bi Trí Dũng, 

Ngàn năm văn hiến rạng trăng sao. 

Đạo pháp nhơn sanh mãi gắn liền, 

Thăng trầm Dân tộc bước vươn lên, 

Phong trào Phật giáo thời thiêu sống, 

Thế giới bàng hoàng phút ngạc nhiên. 

Thế giới đồng tình tiếp đấu tranh, 

Việt Nam thống vọng tiếng hòa bình, 

Phong trào toàn quốc toàn dân dậy, 

Ánh đuốc từ bi dắt chúng sanh. 

Giải phóng mười năm đạo chuyển mình, 

Làm ăn tập thể sống quang vinh, 

Tương lai rạng rỡ Trường Cao Cấp, 

Yên võ tu văn lúc thái bình. 

Trước khi hội Đảng lễ chào mừng, 

Văn hóa hòa bình sự nghiệp chung, 

Cội thọ Việt Nam tàng bất khuất, 

Bông hoa Phật giáo đón anh hùng". 

Ni trưởng Huỳnh Liên 

Kỷ niệm cuộc Hội thảo Phật giáo và hòa bình 

Ngày 02/12/1986 tại Trường Cao Cấp II TP.HCM 
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ĐÓA SEN THIÊNG CỦA NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ 

Ni Trưởng Thích Nữ Tố Liên 

I Nhập Đề 

Trên đời này, ai dám chắc rằng mình rõ biết tận tường về một con 
người, cho dù người đó đối với mình là bạn chí thân, là người tâm đầu ý 
hợp, huống nữa là đối với bậc Thầy, những vị chân tu phi phàm xuất 
chúng được đời tán tụng xưng dương thì hiểu được những vị ấy càng khó 
vô cùng. Các bậc ấy, tuy nếp sống thật giản đơn bình dị, song thiên bẩm tài 
năng, khí tiết và óc sáng tạo của mỗi người thì tuyệt vời, đa dạng, kỳ diệu, 
viên dung. 

Người mà tôi nói đến đó chính là Ni Trưởng Huỳnh Liên, vị lãnh đạo 
tài ba, một bậc Thầy ưu việt của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ, Người đã có một 
tấm lòng vì Đạo vì Đời mênh mông bát ngát như biển khơi, công hạnh 
tuyệt vời, tinh thần bất khuất, trí đức viên dung được thể hiện qua bổn hoài 
mà người suốt đời tâm niệm: 

“Nguyện xin hiến trọn đời mình 

Cho nguồn Đạo Pháp cho tình Quê Hương.” 

Được vinh hạnh sát cánh cùng Ni Trưởng trong vai thị giả suốt cuộc 
đời tu học, được tiếp nhận cơm Thiền sữa Pháp từ trí tuệ tuyệt vời của 
Người, lại được chọn vào tiểu ban nội dung của Ban Tổ chức Điều hành 
Tang Lễ, phụ trách viết tiểu sử, điếu văn, văn cảm tạ, tôi vẫn ngần ngại 
mình đức mỏng, tài sơ, chỉ có thể phác thảo đôi nét về những công hạnh, 
tài năng, gương sáng của Người cho sự phát triển Đạo pháp, cho Phong 
trào Giải phóng Phụ nữ, cho lịch sử đấu tranh giải phóng Dân tộc thân yêu, 
cho nền hoà bình Thế giới để chào mừng Hội Nghị Phụ Nữ Quốc Tế – Hội 
Nghị Sakyadhita lần thứ 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh -Việt Nam. 

II.Báo Ân Đức Phật- Hoằng Dương Chánh Pháp: 

Xuất thân trong một gia đình Nho giáo, học hết bậc Trung học và 
nhờ ảnh hưởng từ cậu ruột là Lê Quý Đàm-Đảng viên Đảng Cộng Sản 
Đông Dương nên Ni Trưởng đã tiếp cận với tư tưởng và gương sáng của 
những người làm cách mạng đương thời. Trưởng thành trong hoàn cảnh 
Đất nước đang bị thực dân xâm chiếm, mặc dù đã là một Phật tử tại gia, 
vậy mà khi phong trào cách mạng bùng nổ, Ni Trưởng đã tham gia giành 
chính quyền cùng với chị em phụ nữ địa phương, đó là động lực để thôi 
thúc thanh niên nam nữ hăng hái lên đường vì sự nghiệp phục quốc. 
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Ni Trưởng xuất gia thọ giới ngày mùng 01 tháng 04 năm Đinh Hợi 
(1947) tại chùa Linh Bửu, làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho, được đức Tổ sư 
Minh Đăng Quang thọ ký pháp danh Huỳnh Liên. Cùng xuất gia một lượt 
với Ni Trưởng là Ni Sư Bạch Liên, Ni Sư Thanh Liên và Sư Bà Bửu Liên. 

Tám năm trường theo bước chân Tổ sư Minh Đăng Quang du 
phương thuyết giáo, Ni Trưởng đã góp phần không nhỏ trong công hạnh 
hoằng dương. Với lòng từ vô hạn, bằng tâm hạnh người mẹ, người chị thân 
thương, Ni Trưởng ân cần dạy dỗ Ni chúng về mọi mặt, nào kinh nghiệm 
tu tập, kinh nghiệm hành đạo, đối nhân xử thế, tích đức gieo duyên, kinh 
nghiệm xương minh Diệu pháp cho đến mặt chữ nghĩa thi phú văn chương. 
Người cũng rất quan tâm đến đời sống tinh thần của cư gia Phật tử. Mỗi 
khi có một thiện nam hay tín nữ thọ pháp, Người thường cho một bài kệ 
Pháp danh nói lên ý nghĩa của sự thọ pháp và khích lệ sách tấn họ tinh tiến 
tu hành. 

Năm 1954, đức Tổ Sư thọ nạn và vắng bóng, môn phái Khất Sĩ như 
con thuyền không lái, loay hoay bập bềnh giữa sóng cả biển to, nhưng 
bằng kiên trì dũng mãnh, bằng tuệ giác soi đường, Ni trưởng đã khéo lèo 
lái thuyền Giáo đoàn Ni giới song song với con thuyền Giáo Hội Tăng Già 
Khất Sĩ truyền thừa Phật pháp rộng sâu trong quần chúng nhân dân. 

+ Hội chúng xuất gia Ni giới càng lúc càng đông, lên đến cả ngàn, 
thiện nam tín nữ đến hàng vạn về nương tinh cần tu tiến. 

+ Từ Cam Lộ đến Cà Mau đã lần lượt khai sinh 144 ngôi Tịnh xá đạo 
tràng(6)  trên 144 thảm đất vàng khang trang thanh lịch vốn là cơ sở chi 
nhánh của Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, Trung ương Hệ phái, nơi mà Ni 
Trưởng đã lưu nhiều dấu ấn lịch sử, được xây dựng từ năm 1957, trùng tu 
vào những năm 1972, 1986, 1992. 

- Đây chính là sự nghiệp Hoằng Dương Chánh Pháp của Ni Trưởng, 
cũng chính là hiếu đạo Ni Trưởng báo đền Phật Tổ thâm ân. 

Là một bậc Trưởng lão Ni, với cương vị lãnh đạo Ni giới Hệ phái 
Khất Sĩ, Người luôn luôn nhận thức được sứ mạng cùng trọng trách của 
mình trước sự nghiệp phát triển và Hoằng Dương Chánh Pháp nên Người 
kiên quyết giữ vững lập trường, mặc dù gặp rất nhiều trở ngại, nhưng vẫn 
không nản lòng. Người khẳng quyết “tu có học mới rạng ngời Chánh Pháp, 
học có tu mới lợi Đạo ích Đời”, dõng mãnh vượt định kiến từ xưa của 
hạnh Khất Sĩ du phương là chỉ chuyên tu giải thoát, với chủ trương cho Ni 
                                                
6  Theo thống kê của Ni Giới Hệ phái Khất sĩ, tính đến ngày Ni Trưởng viên tịch, Ni Giới 
Hệ phái thành lập được 144 Tịnh Xá. 
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chúng học thêm văn hoá, sinh ngữ, cổ ngữ và học rộng Phật Pháp, vừa 
được hấp thụ thêm những tinh hoa mới của thời đại, vừa được thấm nhuần 
trong biển Pháp của Như Lai. Người chủ động nhiệt tâm đóng góp tài vật, 
cổ động chư Ni và tín đồ ủng hộ thường xuyên cho việc thành lập trường 
Cao Cấp Phật Học Việt Nam cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh, khuyến 
khích, sách tấn chư Ni tạo điều kiện, môi trường thích hợp, hỗ trợ cho Ni 
chúng đủ duyên hăng say học siêng, tu giỏi, tốp theo thế học chuyên ngành, 
tốp học lên Cao Cấp, Cao Đẳng, học Phật Pháp tinh chuyên, tốp học Kinh 
bộ, văn phạm và dịch thuật Kinh Pali để đền ơn Thầy Tổ, để rạng rỡ Tông 
môn, để Chánh Pháp lưu tồn, để tiếp cận kim ngôn Đức Phật(7). Có nhiều 
Ni được Người giúp cho xuất ngoại du học. 

Ni trưởng thường nhắc nhở: “ Mỗi người học chữ phải trao giồi đạo 
đức, lấy sự tu chứng làm chính chớ không phải chỉ học suông. Mỗi người 
phải biết nhận thức công ơn tín thí, công ơn Thầy Tổ cao dày, lấy đó làm 
rường cột, kim chỉ nam cho sự tu học và hành đạo” (8) . Vì thế, với các Ni 
cô trẻ tuổi, hoặc người lớn tuổi, hoặc thiếu may mắn, hoặc mới vào tu, 
chưa đủ trình độ văn hoá, Người ân cần chăm sóc, cho mời giáo viên dạy 
kèm, hoặc cho học bổ túc văn hoá để thoát khỏi nạn dốt nát tối tăm. Đối 
với những Ni cô có năng khiếu về thi phú văn chương thì Ni Trưởng 
khuyến khích phát triển tài năng và  khen thưởng bằng nhiều hình thức. 

Thuở sinh thời, Ni Trưởng thường bộc lộ niềm vui bằng ánh mắt 
rạng ngời, bằng nụ cười an lạc, với câu nói ươm đầy kỳ vọng rất dễ thương: 
“Các cô ơi! Tôi sung sướng lắm, tương lai tôi sẽ có một trăm cô Đại học, 
hiện giờ tôi đang chuẩn bị lo cho các Ni cô, tốp vào Cao cấp Phật học, tốp 
đang chuẩn bị vào, tốp đang học lớp 12 và những lớp kế tiếp.v.v.” (9) 

- Có thể nói đây là thời kỳ trăm hoa đua nở và vườn hoa Đạo Pháp 
được ương mầm khắp Đất nước thân yêu. 

+ Cuối niên khóa 1970-1971, tại Đại Học Vạn Hạnh Sài Gòn, Ni 
Giới Khất Sĩ đã có được một Sư cô (Thích Nữ Tố Liên) tốt nghiệp Cử 
Nhân Phật Học và Triết học Đông Phương, rồi học tiếp lên Cao học Triết, 
Cao học Văn thì đến ngày giải phóng. Đó là phát pháo đầu Xuân châm 
ngòi cho Tăng Ni Hệ Phái bắt đầu suy nghĩ thêm để có ý niệm về tầm quan 
trọng của việc đào tạo nhân tài kế vãng khai lai. 

                                                
7 Xem Điếu văn của chúng Học ni Pali trong Kỷ yếu Ni Trưởng Huỳnh Liên tr.357. 
8  Trích lời Di Chúc trong Kỷ yếu Ni Trưởng Huỳnh Liên tr. 23. 
9  Xem Kỷ yếu Ni Trưởng Huỳnh Liên tr.177. 
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+ Năm 2009, Ni Giới Hệ Phái đã có 20 Sư cô đỗ Tiến sĩ từ nước 
ngoài về; 03 Sư cô  đỗ Thạc sĩ, 100 Sư cô đã tốt nghiệp Cao Cấp Phật Học 
từ khoá I-VI, 52 Sư cô đang học khóa VII tại Thành phố Hồ Chí Minh, 
Huế và Hà Nội, 30 Sư cô đã tốt nghiệp khoá Giảng sư Cao-Trung Cấp do 
ban Hoằng Pháp Trung Ương đào tạo và 56 Sư cô đã tốt nghiệp Cao Đẳng 
Phật Học. Tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương hiện nay có 130 Học ni đang 
theo học các trường Phật học cũng như các lớp ngoại khóa (10). Đó là thành 
quả vẻ vang của Ni giới Hệ phái. 

Ni Trưởng vốn là người nhìn xa trông rộng, luôn ý thức, phổ biến, 
truyền đạt kiến văn của mình đến mọi người như chư vị Tổ Sư tiền bối, 
Người luôn luôn thể hiện hạnh từ bi, lòng nhân hậu, tình đoàn kết thương 
yêu Ni chúng, xác định đúng trách nhiệm của mình đối với Ni giới thân 
thương. Do vậy, Ni Trưởng đã có công không nhỏ trong hạnh nguyện 
hoằng dương, trong tiến trình phát triển Hệ phái, cũng như tiến trình phát 
triển của đại gia đình Phật Giáo Việt Nam. 

Trong trích đoạn “Bức Tâm Thư Ân Cần Phó Thác Các Bậc Kỳ 
Kheo” (11) , Tâm thư hãy còn rành rạnh nét thủ bút độc đáo, ấm đậm chân 
tình của một nữ Chân tu Thánh đức. Người ví dụ mấy cô kém tuổi mới tu 
như những cây bồ đề do Người mới ương trồng trong vườn rồi bận Phật sự 
phải đi xa, nay giao phó các vị Tỳ kheo phần trông nom chăm sóc. Người 
viết: “Chính mấy cô ấy, những cái tâm mới mẻ yếu mềm, là những mầm 
non mới nảy tượng, cần phải chăm sóc nâng niu như vun phân tưới nước. 
Chớ nên để thiếu sức, ốm gầy, chết mỏn. Phải xem chừng những cái tâm 
ấy có bệnh tật gì không. Nếu có phải mau chạy chữa. Tật bệnh của tâm là 
sự buồn chán thối chuyển. Cũng như con sâu đục khoét thân cây”. 

Hoà Thượng Thích Trí Quảng, Nguyên Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị 
Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đã ghi nhận những cảm 
niệm sâu sắc của Ngài đối với bậc Chân tu như sau: 

Ni truởng Huỳnh Liên là người đầu tiên thành lập giới Khất Sĩ Ni, đã 
dám thay đổi hướng tu; là người đầu tiên chủ trương cho Ni chúng học và 
sản xuất để có đời sống kinh tế tự túc, không phải lệ thuộc vào sự cúng 
dường của đàn na; đào tạo và xây dựng người thừa kế có trình độ tri thức, 
có khả năng đảm đang Phật sự. Qua cuộc sống tu hành của Ni Trưởng, 

                                                
10  Theo thống kê của Ni giới Hệ phái. 
11  Xem Kỷ yếu Ni Trưởng Huỳnh Liên tr. 415-417. 
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chúng ta rút được bài học hành đạo, lợi ích cuộc đời mà không câu nệ Giáo 
Pháp. Tấm gương sáng của Người thật đáng trân trọng! (12) 

Đồng thời, Hòa Thượng Thích Đức Chơn, trụ trì Quảng Hương Già 
Lam đã nhận định về tài đức Ni Trưởng như Của báu chất đầy non cũng 
chẳng sánh bằng(13).  Ni Trưởng một mình xây dựng cơ sở, đào tạo và giáo 
dưỡng chúng Ni, đặt cơ bản hoằng pháp lợi sanh tại nông thôn đạt nhiều 
thành quả đáng kể, soạn bài giảng dạy và kế hoạch kinh tế làm từng giai 
đoạn theo mùa, hiệu quả cao. 

III. Đạo nghiệp Pháp bảo Thơ văn của Ni trưởng: 

- Vốn là một thiên tài về văn chương thi phú, nên đạo nghiệp Pháp 
bảo Thơ văn của Ni trưởng cũng vô cùng đa dạng. Ni trưởng đã nổi bật với 
hạnh nguyên hoằng chương Chánh Pháp qua chủ trương Việt hoá. Người 
đã biên soạn, phiên dịch và diễn các Kinh tạng chữ Hán và Pali ra chữ 
Quốc ngữ để Ni chúng và Phật tử dễ học, dễ lãnh hội ý nghĩa súc tích, dễ 
nhớ, dễ đọc tụng và phổ biến sâu rộng như kinh A Di Đà, Hồng Danh, Vu 
Lan, Phổ Môn, Báo Hiếu, Bát Nhã Tâm Kinh ... Kệ Trích Lục, Kệ Chơn 
Lý. 

Ni Trưởng có đến 2000 bài thơ và văn xuôi để giáo hoá môn sinh, 
đem Đạo vào Đời, giúp Đời thấm Đạo.   

Người làm thơ vì vốn rất yêu thơ, rất nhạy cảm, biệt tài xuất khẩu 
thành thơ, sáng tác nhanh, hay, nội dung Phật chất dạt dào Pháp vị! Như 
bài “Sen Nở Đầy Hồ”, cảm tác kỷ niệm Hội Nghị Đại Biểu Thống Nhất 
Phật Giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ - Hà Nội vào năm 1981, bằng lời 
thơ đậm chí khí, rộng nhân từ của một bậc Chân tu (14). Người viết như sau: 

“Lịch sử triền miên mãi đấu tranh, 

Gang rèn, thép luyện, cốt hùng anh. 

Người bày trận tuyến bên rừng núi, 

Kẻ chống xâm lăng giữa thị thành. 

Độc lập hoà bình đất triển khai, 

Nghĩa nhân hạt giống tự bao đời. 

                                                
12  Xem Kỷ yếu Ni Trưởng Huỳnh Liên tr.140-141 hoặc Tư tưởng Phật giáo tập I của HT. 
Thích Trí Quảng – NXB Tôn Giáo xuất bản năm 2004,  tr.360-361. 

13  Xem Kỷ yếu Ni Trưởng Huỳnh Liên tr.169-171. 
14  Viết theo Nhận định và đánh giá của Cư sĩ Tống Hồ Cầm, Uỷ viên Kiểm soát Ban 
Thường trực TƯ GHPG VN trong Kỷ yếu Ni Trưởng, tr. 217. 
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Lấy ân trừ oán hoa lòng nở, 

Đem Đạo hoà Đời, biển khổ vơi...” (15) 

Qua đó, chúng ta thất rõ thật sự Người là hiện thân của sự hòa bình 
nhuần nhuyễn tinh thần Phật giáo và Dân tộc. 

Ôi! Một nhà thơ có tâm hồn cao đẹp, tình yêu nước dạt dào, tình yêu 
Đạo mênh mông. Vì vậy, nhà thơ Trụ Vũ đã cung kính tặng Người hai câu 
đối lúc Người thảnh thơi về xứ Phật: 

“Khất Sĩ chơn truyền, 

                lấy nghĩa non sông làm nghĩa đạo; 

Huỳnh Liên viên mãn, 

           cùng hương trời đất toả hương thơ” (16) 

IV. Quá trình hoạt động yêu nước và tham gia phong trào đấu 
tranh đòi hoà bình, độc lập, tự do cho đất nước. 

Từ năm 1960-1975, miền Nam bước vào thời kỳ của khúc quanh lịch 
sử. Noi gương hạnh Đức Bồ Tát Phổ Hiền, nối chí các Thiền Sư Vạn Hạnh 
và Khuông Việt, Ni Trưởng Huỳnh Liên-vị Chân tu giàu lòng yêu nước, 
kiên định lập trường, chủ trương đem Đạo vào Đời, nhập trần bất nhiễm, 
tùy duyên bất biến, bất biến vẫn tùy duyên. Trước cảnh chết chóc vô nghĩa 
của nhân sanh, bom đạn rền trời, thây người chồng chất, gia đình tan tác, 
nhà cháy ruộng hoang, tín đồ Phật giáo chịu nhiều cảnh áp bức, bất công, 
xã hội ngày càng xuống dốc. Trước nỗi đau chung của dân tộc, Ni Trưởng 
kiên cường đứng hẳn về phía nhân dân, lãnh đạo hàng Ni Giới Khất Sĩ và 
Phật tử vào gông xiềng để bẻ gẫy xiềng gông. Cao điểm là năm 1963, tại 
Gia Định-Sài Gòn, Giáo Hội Ni Giới Khất Sĩ đã cùng với Phật Giáo Thành 
phố và nhân dân đấu tranh chống Mỹ-Diệm, đòi tự do tín ngưỡng, đòi 
quyền dân sinh, dân chủ của Phật giáo, đòi cơm áo, hòa bình, đòi công 
bằng xã hội... 

Năm 1970-1975, Ni Trưởng là Phó Chủ Tịch Phong Trào Phụ Nữ 
Đòi Quyền Sống, Uỷ Viên Đoàn Chủ Tịch Mặt Trận Nhân Dân Cứu Đói. 
Giáo Hội Ni Giới Khất Sĩ trở thành một trong những lực lượng chủ lực của 
phong trào nhân dân trong cuộc đối đầu trực diện với kẻ thù. Biểu tình “xa 
luân chiến”, tuyệt thực trước Dinh Độc Lập mấy tuần lễ liền... đã làm cho 

                                                
15  Xin xem bài thơ “Sen nở đầy hồ” , Tập thơ Ni Trưởng Huỳnh Liên tr.318. 
16  Xin xem Tập Kỷ yếu Ni Trưởng Huỳnh Liên tr.134. 
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cả thế giới ngạc nhiên, đồng thời nước ta rất tự hào về “Đội Quân Đầu 
Tròn” do Ni Trưởng lãnh đạo. 

Sau đó, Ni Trưởng tiếp tục những cuộc đấu tranh gian khổ, nhập 
phong trào quần chúng, đấu tranh không súng, không gươm, chỉ bằng đuốc 
trí tuệ, tính kiên trung, không ngại dầu sôi lửa bỏng, tích cực hy sinh cho 
nền độc lập tự do của đất nước và chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. 

Từ năm 1973 đến năm 1975 là giai đoạn gay go, gian khổ và khó 
khăn nhất cho Ni Trưởng: lớp bị địch bao vây, cô lập, h?m dọa, len lỏi vào 
nội bộ, làm lung lạc chư Ni... Ni Trưởng phải vận dụng mọi nỗ lực, óc 
sáng t?o của mình để lèo lái, vượt qua thử thách khó khăn. Nhờ đức bi trí 
dũng, kiên trì, vong kỷ, lợi tha và tinh thần vô uý, Ni Trưởng tự tại, thong 
dong, an nhiên hành hạnh Bồ tát nghịch cho đến ngày miền Nam hoàn 
toàn giải phóng. Riêng Tịnh xá Ngọc Phương, nơi trụ xứ của Ni Trưởng 
cũng lâm vào cảnh bị tù đày, do sự giám sát của cảnh sát nổi chìm và kẽm 
gai phong toả suốt ngày đêm, từ đầu tháng 08-1970 đến 12g trưa ngày 29-
04-1975 mới được buông tha. 

Hoà bình lặp lại, đất nước được độc lập, thôáng nhất. Mọi người dân 
phấn khởi, yên tâm làm ăn. Ni giới Hệ phái Khất sĩ tự hào vì đã góp phần 
nhỏ bé của mình trong sự nghiệp chung, nay vẫn tiếp tục phát huy truyền 
thống gắn liền Đạo pháp với Dân tộc trong nhiệm vụ phụng Đạo đẹp Đời. 
Ở những cương vị xã hội mới: Đại biểu Quốc hội khoá VI; nhiều nhiệm kỳ 
là Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Uỷ viên Uỷ ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ viên Trung ương Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ Ban Bảo vệ Hoà bình Thế giới 
của Thành phố Hồ Chí Minh, Ni Trưởng đã lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất 
sĩ từng bước phát triển theo đúng đường hướng của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam trong thời kỳ mới. Đặc biệt Ni Trưởng đã tích cực tham gia công 
cuộc vận động thống nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam bằng tất cả tâm 
huyết của một nữ tu chân chính luôn lấy nghĩa Non sông làm nghĩa Đạo. 

Những năm cuối của báo thân, sức khoẻ kém dần, Ni Trưởng vẫn 
bền hạnh nguyện kiên trì giáo dưỡng, vàng gieo ngọc ném, viên giáo khai 
thông, trụ chân tâm nhiếp hoá sanh quần, giới đức ngát hương, thiền na tỏ 
rạng. 

Ni Trưởng về cảnh giới chơn như lúc 16 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 
âm lịch năm Đinh Mão (1987) tại Tịnh xá Ngọc Phương thân yêu. Người 
đã dứt khoát với cuộc thế vô thường, lặng lẽ an nhiên thu thần thị tịch, nhẹ 
bước nhàn du cao đăng Phật quốc, hưởng 65 tuổi thọ, hạ lạp trải 41 mùa 
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mưa, để lại trong lòng hàng môn đồ đệ tử và thân hữu gần xa biết bao niềm 
kính thương, luyến tiếc. 

Người được Đảng và Nhà nước Việt Nam tặng thưởng: 

- Huân chương Độc lập hạng Nhì. 

- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất. 

- Huân chương Quyết thắng hạng Nhất. 

- Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bằng khen Mười năm của Uỷ ban Nhân dân Thành phố về công 
đóng góp cho sự nghiệp giải phóng Đất nước và Thành phố thân yêu. 

Nhân danh Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí 
Minh, ông Ung Ngọc Ky, Phó Chủ tịch UBMTTQTP.HCM trân trọng biểu 
dương công đức (17) trong Lễ Truy điệu của Người như sau: 

1. Ni Trưởng Huỳnh Liên, một nhà tu hành chân chính. 

2. Ni Trưởng Huỳnh Liên, một chiến sĩ kiên cường. 

3. Ni Trưởng Huỳnh Liên, một nhà tổ chức quần chúng giỏi, một nhà 
hoạt động xã hội giỏi. 

Ni Trưởng Huỳnh Liên là một biểu tượng cao đẹp nhất của một bậc 
Chân tu. Từ xuất gia tu học đến lúc hoằng dương Chánh pháp, từ giáo hoá 
môn sanh đến sự nghiệp thơ văn, từ công trình văn hoá, công trình xã hội 
đến hành Bồ tát đạo, đều kết tinh những sáng tạo tuyệt vời, để lại những tài 
liệu quý báu, hiếm có khó được cho đất nước, cho môn sinh, cho vạn loại... 

Công hạnh, gương sáng phụng Đạo giúp Đời, chí khí hào hùng bất 
khuất của Người đã được Hoà thượng Thích Từ Thông-Ủy viên Hội đồng 
Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm khái qua câu đối: 

“Chí bất khuất vì Hạnh Phúc Tự Do, 

            chiếc áo Khất sĩ làm vẻ vang trong Ni Giới; 

Nguyện kiên cường cho Hoà Bình Độc Lập, 

            tấm thân Nữ lưu nêu gương sáng chốn Tòng Lâm.” (18) 

Dẫu rằng ngày nay, Ni Trưởng đã yên nghỉ nơi cõi Niết bàn vắng 
lặng, nhưng công hạnh của Ni Trưởng vẫn mãi mãi còn đây, trong lòng 

                                                
17  Xem Kỷ yếu Ni Trưởng Huỳnh Liên tr.122-125. 
18  Xem Kỷ yếu Ni Trưởng Huỳnh Liên tr.134. 
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Thành phố thân yêu, trong tâm khảm những người con Phật, trong lòng 
Đảng, lòng Dân như: 

- Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễân 
Vĩnh Nghiệp vô cùng thương tiếc Ni Trưởng Huỳnh Liên như sau: “Ni sư 
Huỳnh Liên mất đi, chẳng những là một tổn thất lớn lao đối với Hệ phái Ni 
giới Khất sĩ và Phật Giáo Việt Nam mà còn là một tổn thất chung cho 
Cách mạng và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ni sư  chẳng những đã 
nêu cao tấm gương sáng về đức hạnh, chân tu mà còn để lại một bài học 
quý báu cho Ni giới, cho người Việt Nam về lòng yêu nước thương dân, về 
tinh thần đấu tranh cho sự nghiệp Cách mạng không mệt mỏi”. (19) 

- Linh mục Huỳnh Công Minh, Đại biểu Quốc Hội khoá VI đã nhận 
xét đánh giá Ni Trưởng như sau: “Ni Sư Huỳnh Liên là một hình ảnh tuyệt 
đẹp của một bậc chân tu trong một dân tộc anh hùng bất khuất, là một tấm 
gương sáng cho mọi người tu hành của mọi tôn giáo gắn bó với dân tộc”. 

(20) 

- Hòa Thượng Thích Minh Châu, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng 
Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã viết: “Cố Ni Sư Thích 
nữ Huỳnh Liên ngoài những đóng góp tốt đẹp cho Cách Mạng Việt Nam, 
lại còn là một Ni Trưởng chăm lo đào tạo một thế hệ Ni chúng Khất sĩ trẻ, 
có tu, có học, có ý thức, tự lực tự cường. Mong rằng các vị kế nghiệp Ni sư 
hằng tiếp tục sự nghiệp tốt đẹp ấy.” (21) 

- Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Không, Viện chủ Chùa Hồng Ân- Huế, 
khi đến niêm hương tưởng niệm Ni Trưởng đã chân thành phát biểu: Ni 
Trưởng Huỳnh Liên là một bậc chân tu hiếm có, tài đức vẹn toàn. Xin 
nhiếp niệm cung tiễn Người Phật quốc cao đăng. 

V. Kết luận 

Ôi! Công hạnh, trí đức viên dung, gương sáng tuyệt vời, suốt bốn 
mươi năm tròn giúp Đời phụng Đạo, kiến tạo Hoà Bình của Ni Trưởng đã 
hiên ngang đi vào trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ! Những bước 
đi trầm hùng dạt dào đức từ bi hỷ xả đã đậm nét trong tâm tôi và sống mãi 
trong lòng mọi người, trong Phong trào Giải phóng Phụ nữ, trong Lịch sử 
Đấu tranh Giải phóng Dân tộc, trong ký ức của Tăng ni Phật tử Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, nhân dân đất Việt và Hoà Bình Thế Giới. 

                                                
19  Xem Kỷ yếu Ni Trưởng Huỳnh Liên tr.42 và 121. 
20 Xem Kỷ yếu Ni Trưởng Huỳnh Liên tr.87. 
21  Xem Kỷ yếu Ni Trưởng Huỳnh Liên tr.42. 
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Xin nguyện mãi mãi nỗ lực tinh tấn trong Đạo nghiệp, thực hiện tâm 
nguyện của Ni Trưởng đã thể hiện trong lời phó chúc: 

  “ Ngày đã cận, cần tu gấp rút, 

Giới giữ sao trong sạch như xưa, 

Định Huệ không thiếu, không thừa, 

Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng”. 

Trí kém, tài sơ, chúng tôi chỉ có thể phác hoạ sơ nét về Người để 
chào Mừng Hội Thảo Quốc Tế Sakyadhita lần thứ 11 về Phụ Nữ Phật Giáo 
tại TP.HCM, Việt Nam từ 28/12/2009 đến 03/01/2010. 

Kính mong Đại Hội lãm tường minh chứng! Kính chúc Đại Hội 
thành công tốt đẹp! 
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MỤC LỤC 
Ni giới Khất Sĩ - Một dấu ấn trước dòng thời gian  

Ni Trưởng Ngoạt Liên 

Ni giới Hệ phái Khất sĩ trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam - xưa và nay 

Ni Trưởng Ngoạt Liên  

Quá trình hình thành và phát triển của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ 

Huyền Phương (Theo giacngo.vn) 

Ni trưởng Huỳnh Liên vị lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ 

Ni trưởng Liễu Liên 

Bước trưởng thành của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ 

Đóa Sen Thiêng của Ni giới Hệ phái Khất sĩ 

Ni Trưởng Tố Liên 


