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Ngôi Pháp viện Minh Đăng Quang, ngoài chức năng là trụ sở Hoằng pháp, Giáo dục, Văn hóa còn là trụ sở 

tu tập của Giáo đoàn IV. Mỗi năm các khóa Bồi dưỡng trụ trì, Bồi dưỡng đạo hạnh của Hệ phái được diễn 

ra đều đặn. Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 16 do Giáo đoàn IV đăng cai tổ chức cũng tại ngôi Phạm-

vũ này.  

Khóa tu bắt đầu từ mùng 4 đến 11 tháng 3 năm Ất Mùi (22 - 28/4/2015) có sự chứng minh của chư Tôn 

Trưởng lão Hòa thượng Giáo phẩm Hệ phái. Hành giả tham dự trên 150 vị. Trong 7 ngày trưởng dưỡng 

đạo tâm, trang nghiêm đạo hạnh, chư Tôn đức Giáo phẩm và hành giả đều nỗ lực trau dồi Giới - Định - 

Tuệ, sống một đời sống thanh bần, giải thoát như lời dạy của đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni và Tổ sư 

Minh Đăng Quang.  

Chư Tôn đức Giáo phẩm và hành giả ghi hình lưu niệm. Tăng đoàn trang nghiêm từng bước thảnh thơi, trì bình khất thực trên đường phố Quận 2, TP. HCM

Đại chúng trong giờ chia sẻ pháp học, pháp hành Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ GHPGVN 
thăm và sách tấn đại chúng.

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

Hành giả trang nghiêm, chú tâm tỉnh giác thiền hành 
Hành giả thực hành thiền tọa, phát triển thiền chỉ thiền quán.

Hòa thượng Giác Giới – Thiền chủ Khóa tu trích giảng Chơn lý, chia sẻ pháp hành.

Hành giả trang nghiêm, chú tâm tỉnh giác thiền định
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