
Pháp viện Minh Đăng Quang do Hòa 

thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên - 

Tổng Tri sự trưởng Giáo hội 

Tăng-già Khất sĩ Việt Nam, 

Trưởng Giáo đoàn IV sáng lập 

năm 1968. Ban đầu, Pháp viện chỉ 

là một bãi trũng của thành phố Sài 

Gòn, sau được đổ rác lấp đầy và 

dần dần biến một cảnh hoang vu 

thành một nơi tu tập của chư Tăng 

Giáo đoàn IV do Pháp sư Giác Nhiên 

lãnh đạo. 

Từ năm 1980 - 2008, đất nước 

chuyển mình, Pháp viện trở thành 

một tùng lâm xanh mát, chư Tăng ẩn 

mình tịnh tu, tham thiền nhập định. 

Đặc biệt là đức Nhị Tổ Giác Chánh đã 

có những ngày tháng hướng dẫn đại 

chúng tu tập tại mảnh đất này. 

GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP 

LỄ ĐẶT ĐÁ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG 

khung 1

Ngày 08/04/ Bính Tuất (ngày 05/05/2006), chư Tôn Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Pháp sư Giác 

Nhiên và chư Tăng Khất sĩ đã long trọng tổ chức Lễ Động thổ đặt đá xây dựng đại công trình, đánh dấu một bước ngoặc 

mới của Pháp viện Minh Đăng Quang. 

Trong quá trình thi công, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái thường quan tâm đến thăm viếng Hòa thượng Giác Toàn và 

động viên chư Tôn đức tại Pháp viện Minh Đăng Quang

Chánh điện đang dần hoàn thiệnChư Tôn đức thăm và khảo sát công trình

Ngày nay, Pháp viện tương đối hoàn thành, các công trình hạng mục đã được đưa vào sử dụng. 

Cốc ở của Pháp sư Giác Nhiên

Dãy nhà chư TăngĐức Nhị Tổ chứng minh ngày cúng Hội

Chư Tăng Ni hướng dẫn Phật tử thiền hành Chư Tôn đức chụp hình lưu niệm

Cổng Pháp viện và rừng cây bạch đàn Mặt tiền chánh điện

Tháp thờ Phật Thích-ca bên trong chánh điện Mặt sau chánh điện

Hòa thượng Thích Trí Quảng phát biểu Trưởng lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên phát biểuToàn cảnh buổi lễ

Nghi thức đặt đáChư Tôn đức và quan khách chính quyền cùng Phật tử tham dự
Hòa thượng Giác Toàn báo cáo mô hình tổng quát 

kiến trúc xây dựng Pháp viện

Chư Tôn đức thăm và khảo sát công trìnhHoàn thiện phần móng, chuẩn bị đổ sàn tầng 1Phần móng đại công trình chánh điện, thiền đường, giảng đường 
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