BANNGHILỄTRUNGƯƠNGGHPGVN
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và chương
trình hoạt động 5 năm nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) của Giáo hội Phật giáo Việt
Nam, Trung ương đã triển khai nhiều chương trình hoạt động Phật sự như Hội
nghị sinh hoạt Giáo hội, Hội nghị giao ban, Đại lễ kỷ niệm Bồ tát Quảng Đức và
chư Thánh tử đạo vị pháp thiêu thân, Đại lễ kỷ niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông
nhập diệt, Đại lễ cầu siêu anh hùng Liệt sĩ, cầu siêu nạn nhân tử vong vì tai nạn
giao thông, Lễ tưởng niệm chư Tôn đức Giáo phẩm viên tịch; tổ chức nhiều Hội
nghị, Hội thảo, Tọa đàm; các lễ hội văn hóa Phật giáo; ban hành nhiều thông tư,
thông cáo và các văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động Phật sự của Giáo
hội; tổ chức thành công Đại lễ Vesak lần thứ 2 năm 2014 tại Bái Đính - Ninh Bình;
tham gia các hoạt động phong trào và công tác từ thiện xã hội v.v…
Qua đó, Ban Nghi lễ Trung ương và các tỉnh, thành đã thực hiện một số
công tác Phật sự mà Trung ương Giáo hội giao phó, góp phần hoàn thành chương
trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội và chương trình hoạt động của
Ban Nghi lễ Trung ương nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).
II. CÁC THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức, nhân sự, nội quy hoạt động:
1.1 Nhân sự:
Để đảm bảo hiệu năng hoạt động của Ban Nghi lễ, dưới sự chủ trì của
Hòa thượng Trưởng ban, Ban Nghi lễ Trung ương đã tổ chức nhiều phiên họp
góp ý tu chỉnh Nội quy hoạt động và dự kiến thành phần nhân sự Ban Nghi lễ
Trung ương nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), trình Ban Thường trực Hội đồng Trị
sự chuẩn y.
Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ký Quyết định số
230/QĐ.HĐTS ngày 15/7/2013, chuẩn y thành phần nhân sự Ban Nghi lễ Trung
ương gồm 86 thành viên, do Hòa thượng Thích Trí Tâm làm Trưởng ban, HT.
Thích Huệ Minh, HT. Thích Thanh Nhã, đồng
Phó trưởng ban thường trực; 10 vị Phó ban đặc trách chuyên ngành ; 16 ủy viên
thường trực, 52 ủy viên chính thức, 05 ủy viên dự khuyết. Ngày 14/10/2013, tại
Hội trường Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Ban Nghi lễ Trung ương đã tổ
1

chức Lễ công bố Quyết định chuẩn y nhân sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).
1.2. Nội quy Ban Nghi lễ Trung ương:
Nội quy Ban Nghi lễ Trung ương gồm 07 chương, 26 điều đã được Hội nghị
Ban thường trực Hội đồng Trị sự thông qua, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị
sự ký Quyết định ban hành số 246/QĐ. HĐTS ngày 17/7/2013.
2. Công tác tổ chức Đại Lễ Phật đản:
Hằng năm, thực hiện tinh thần ftông bạch của Ban thường trực Hội đồng
Trị sự, V/v tổ chức Đại lễ Phật đản, Ban Nghi lễ Trung ương và Ban Nghi lễ Phật
giáo các tỉnh thành đã tích cực đóng góp trong công tác tổ chức Đại lễ Phật đản tại
Trung ương và địa phương, với các hoạt động như:
- Cử hành Nghi thức đón mừng Phật đản sanh tại Lễ đài tập trung của Trung
ương Giáo hội, Ban Trị sự các tỉnh, thành phố và quận, huyện, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh.
- Tham gia công tác tổ chức tuần lễ Phật đản do Ban Trị sự các tỉnh, thành
phố tổ chức từ ngày mùng 8 đến ngày Rằm tháng tư Âm lịch, với các chương
trình hoạt động như thuyết giảng ý nghĩa Phật đản, Văn nghệ chào mừng Phật đản
sanh; triển lãm hình ảnh, tranh tượng, pháp khí Phật giáo; Lễ hội hoa đăng, ẩm
thực chay, diễu hành xe hoa, rước kiệu hoa, phóng sanh đăng v.v…
Nhìn chung, Đại Lễ Phật đản được Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự
GHPGVN các tỉnh, thành phố và quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ
chức trang nghiêm trọng thể, mang đậm nét văn hóa Phật giáo Việt Nam; đồng
thời, tại các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường đều tổ chức đón
mừng Đại lễ Phật đản một cách trang nghiêm, thể hiện lòng tôn kính đối với
Đức Phật.
Đặc biệt, Ban Nghi lễ đã thực hiện thành công Nghi thức Khai mạc Đại Lễ
Vesak, Đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an lần thứ hai tại Việt Nam năm 2014, PL.
2558 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.
3. An cư Kiết hạ:
Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng, thực hiện tinh thần thông bạch của Ban thường
trực HĐTS hướng dẫn tổ chức An cư Kiết hạ, hằng năm, theo Phật giáo Bắc
truyền, Tăng Ni An cư Kiết hạ vào ngày 16/04 âl đến 16/07 Âl; chư Tăng Phật
giáo Nam tông An cư Kiết hạ từ ngày 16/6 Âl đến ngày 16/09 Âl.
Ban Nghi lễ Trung ương, Ban Nghi lễ Phật giáo các tỉnh, thành đã tham
gia công tác tổ chức nghi lễ khai hạ tại các Trường hạ; đồng thời cử chư Tôn đức
thành viên Ban Nghi lễ Trung ương tham gia ban giảng huấn tại các Trường hạ,
thuyết giảng và hướng dẫn về một số nghi lễ Phật giáo áp dụng cho các buổi lễ.
Ngoài ra, các thành viên Ban Nghi lễ còn tham gia Ban Giảng huấn khóa
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bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì do Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tổ chức qua
phần trình bày về Nghi lễ Phật giáo.
4. Công tác Biên soạn Nghi lễ, giảng dạy Nghi lễ:
Việt hóa Nghi lễ là một trong những công tác trọng tâm trong chương trình
hoạt động của Ban Nghi lễ Trung ương. Vì thế, trong thời gian qua, các thành
viên Ban Nghi lễ được phân công biên soạn, sưu tập Kinh Nhật tụng bằng tiếng
Việt đã nỗ lực làm việc. Kết quả, đã trình Hội nghị Ban thường trực Hội đồng Trị
sự xem xét và cho ý kiến quyển Kinh Nhật tụng bằng tiếng Việt để phổ biến
trong Tăng Ni, Phật tử.
Công tác biên soạn giáo trình, giáo án về nghi lễ để giảng dạy cho Tăng Ni tại
các Trường hạ hoặc trong các Trường Phật học đang được từng bước triển
khai.
Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, thông qua Ban Nghi lễ Trung
ương, Ban Nghi lễ Phật giáo các tỉnh, thành đã hướng dẫn, vận động Tăng Ni,
Phật tử thực hiện nếp sống văn hoá mới, hạn chế các hủ tục và những hoạt động
mang tính chất mê tín dị đoan, không phù hợp với Chánh pháp, với trào lưu tiến
bộ của xã hội. Tuy nhiên, đây là một việc làm rất tế nhị, đòi hỏi chúng ta phải phân
định chính xác những khác biệt của các sinh hoạt tín ngưỡng dân gian với các hoạt
động mê tín, hủ tục. Vì thế, bên cạnh việc ban hành các ftông tri, thông bạch nhắc
nhở sinh hoạt nghi lễ đúng Chánh pháp, Trung ương Giáo hội cũng như địa
phương đã từng bước vận động Phật tử thường xuyên đến chùa nghe pháp, đọc và
nghiên cứu kinh sách cùng các tập văn, tạp chí, báo Giác ngộ của Giáo hội, đẩy
mạnh các hoạt động văn hóa lành mạnh có tính giáo dục, phân tích và phê phán
những hoạt động hủ tục, dị đoan sai lệch và những hậu quả tiêu cực do các hoạt
động này mang lại để qua đó giúp cho Phật tử hiểu rõ thế nào là niềm tin chân
chính, tự tạo cho mình một phong cách trang nghiêm trong sinh hoạt tín ngưỡng,
từng bước xa rời các hoạt động mê tín, dị đoan và hủ tục, tích cực góp phần phát
huy sự trong sáng tích cực của nền giáo lý đạo Phật.
5. Giới đàn:
Để duy trì mạng mạch của Như Lai với tinh thần “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật
ân đức”, Ban Nghi lễ Trung ương, Ban Nghi lễ GHPGVN các tỉnh, thành đã
tham gia công tác Khai 67 Đại giới đàn do 43 Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội,
Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Lâm Đồng, Ninh Thuận,
Bình Thuận, Bình Định, Gia Lai, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Dương, Đồng
Nai, Đồng Tháp, Long An, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Bạc Liêu,
Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền
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Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Vĩnh
Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh v.v… tổ chức, góp phần cho các Đại giới đàn được
thành tựu viên mãn.
6. Lễ Quy y và các ngày Lễ vía trong Phật giáo, Chúc thọ:
- Để đáp ứng nhu cầu tâm linh của người Phật tử, Ban Nghi lễ Trung ương,
Ban Nghi lễ GHPGVN các tỉnh, thành, các cơ sở Tự viện đã tổ chức lễ cầu an đầu
xuân tết Nguyên đán, lễ cúng Rằm tháng Giêng, tháng Mười, lễ Vu lan Báo hiếu
ngày Rằm tháng 7 - ngày xá tội vong nhân, ngày đền ơn đáp nghĩa, Lễ Phật xuất
gia, thành đạo, nhập Niết bàn, Lễ vía Đức Phật A Di Đà, Lễ vía Bồ tát Quán Âm
v.v…
- Kính mừng Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão HT. Thích Phổ Tuệ
tròn 100 tuổi, Trung ương GHPGVN cùng Tổ đình Viên Minh tổ chức trang
nghiêm Lễ Khánh tuế Đức
Pháp chủ với sự tham dự của chư Tôn đức Giáo phẩm Ban thường trực Hội
đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN
các tỉnh thành, Tăng Ni, đồng bào Phật tử và quý quan khách.
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các tỉnh, thành phố, nhất là đồng
bào các dân tộc có điều kiện nâng cao phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình Phật
hóa, hạnh phúc an vui, góp phần xây dựng Đạo pháp, dân tộc và trị an xã hội, Ban
Nghi lễ đã phối hợp với Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử và các Tự viện
tổ chức Lễ Quy Y Tam bảo cho các giới tử có nguyện vọng muốn trở thành
người đệ tử chính thức của Tam bảo, trực tiếp tham gia sinh hoạt tu học trong
lòng GHPGVN.
Trong nhiệm kỳ VII, đã có 131.335 đồng bào Quy y Tam bảo. Cụ thể: Lào
Cai (5.068 Phật tử), Lạng Sơn (1874 Phật tử, 668 cháu thiếu niên nhi đồng),
Quảng Bình (4.180 Phật tử), Thanh Hóa (10.234 Phật tử), Hòa Bình (4.000
Phật tử), Yên Bái (2.804 Phật tử), Phú Thọ (70.260 Phật tử), Hà Nội (3.100
Phật tử), Thái Bình (500 Phật tử), Vĩnh Phúc (1.050 Phật tử), Hà Giang (3.000
Phật tử), Bắc Ninh (890 Phật tử), Bắc Giang (900 Phật tử), Hải Dương (750
Phật tử), Hưng Yên (700 Phật tử), Hà Tĩnh (4.541 Phật tử), Quảng Ninh
(6.200 Phật tử), Thái Nguyên (10.000 Phật tử, 3.000 sinhh viên), Tuyên Quang
(1.050 Phật tử), Cao Bằng (1.695 Phật tử), Ninh Bình (1.950 Phật tử), Hà Nam
(800 Phật tử), Nghệ An (1.300 Phật tử), Nam Định (5.000 Phật tử), Yên Bái
(900 Phật tử), Bắc Kạn (230 Phật tử), Kiên Giang (821 Phật tử), Thừa Thiên
Huế (2.100 Phật tử), Long An (4.150 Phật tử); Ninh Thuận (2.000 Phật tử dân
tộc), Đăk Lăk (1.750 Phật tử dân tộc.) v.v... Ngoài ra, tại các Tự viện, vào những
ngày lễ lớn của Phật giáo đều tổ chức cho đồng bào địa phương được Quy y Tam
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bảo.
- Hằng năm vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch, tại chùa Thành, Ban Trị sự
GHPGVN tỉnh Lạng Sơn và Đạo tràng chùa Thành tổ chức Lễ chúc thọ cho
Phật tử tuổi chẵn như 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và từ 100 tuổi trở lên.
- Chương trình Lễ chúc thọ tập thể cho các cụ ông cụ bà ngày càng được
nhiều tự viện tổ chức. Lễ chúc thọ tập thể này đã thật sự trở thành ngày hội không
những đối với các Phật tử mà còn là ngày hội của những người con, người cháu
của các Cụ. Vì đây là dịp để con cháu các Cụ bày tỏ lòng hiếu kính đối với cha mẹ,
ông bà của mình. Lễ chúc thọ được diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp
nghĩa tình, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người khi thực hiện lời Phật
dạy: “Phụ mẫu tại đường, như Phật tại thế”.
7. Lễ Tưởng niệm, Tang lễ:
Để tưởng niệm công đức hy sinh to lớn của Bồ tát Thích Quảng Đức, vị
Pháp thiêu thân cúng dường Tam Bảo, cầu nguyện Đạo pháp trường tồn, nước
nhà độc lập, thống nhất, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc; nhất là Giáo hội
Phật giáo Việt Nam ngày nay kế thừa sự nghiệp Phật giáo Việt Nam được tồn tại
và không ngừng phát triển, tại Trụ sở Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội - Chùa
Quán Sứ, Hà Nội; Văn phòng 2 TƯGH - thiền viện Quảng Đức, Tp. Hồ Chí
Minh; công viên Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức, quận 3, Ban Trị sự
GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Tổ đình
Quán Thế Âm (quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
Thừa Thiên Huế, Kiên
Giang, Gia Lai, Thanh Hóa, Quảng Trị, Lào Cai, Bình Thuận, Bạc Liêu, Sóc
Trăng v.v… đã trọng thể tổ chức Lễ tưởng niệm Bồ tát Quảng Đức vị Pháp
thiêu thân và tưởng niệm chư Thánh tử đạo.
Trong nhiệm kỳ VII, Trung ương Giáo hội đã tổ chức Tang lễ Trưởng lão
Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng
Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN viên tịch ngày 28/3/2014
(28/02/Giáp Ngọ); Tang lễ Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch
thường trực HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Viện trưởng
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Đại biểu Quốc hội Khóa XI, XII, XIII,
XIV viên tịch ngày 08/11/2016 (09/10/Bính Thân); Tang lễ Trưởng lão Hòa
thượng Thích Thiện Bình - Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN
tỉnh Khánh Hòa, viên tịch ngày 17/11/2016 (18/10/Bính Thân); Tang lễ
Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM,
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, nguyên Trưởng ban Trị sự
GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer,
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Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, viên tịch ngày 26/8/2017
(05/7/Đinh Dậu); Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm, Phó Pháp chủ Hội
đồng Chứng minh, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Chứng minh Ban Trị sự
GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, viên tịch ngày 10/10/2017 (21/8/Đinh Dậu) vô
cùng trang nghiêm, trọng thể.
Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành đã trang nghiêm tổ
chức Tang lễ chư Tôn đức Giáo phẩm thành viên Hội đồng Chứng minh: HT.
Lý Liêu (Kiên Giang), HT. Dương Dal (Sóc Trăng), HT. Minh Tuấn, HT. Viên
Minh (Tp. Đà Nẵng), HT. Thanh Huấn (Hải Phòng), HT. Chơn Ngộ, HT.
Chơn Phát, HT. Giác Tràng (Quảng Nam), HT. Phước Thành, HT. Mật Hạnh,
HT. Thiện Nhơn (Bình Định), HT. Giác Dũng (Đăk Lăk), HT. Đổng Quang
(Gia Lai), HT. Đạt Đồng, HT. Đạt Pháp, HT. Thiện Thanh (Long An), HT.
Thiện Trinh (An Giang), HT. Tịnh Trí (Bình Thuận), HT. Giác Đức, HT.
Huệ Thành (Bến Tre), HT. Từ Hiệp, HT. Thiện Chơn, HT. Minh Nhuận (Tp.
Hồ Chí Minh), HT. Thiện Hiệp, HT. Thiện Tâm (Đồng Tháp), HT. Diệu
Tâm, HT. Quang Đạo (Đồng Nai);
Tang lễ chư Tôn đức Hội đồng Trị sự: HT. Đạt Đạo, HT. Thanh Ngọc
(Tp. Hồ Chí Minh), HT. Huệ Hiền (Đồng Nai), HT. Thiện Nguyện, HT. Chí
Mãn (Tp. Đà Nẵng), HT. Pháp Chiếu (Lâm Đồng), HT. Hạnh Nghiêm (Nam
Định), HT. Tắc Ngộ (Long An), HT. Chí Đạo (Quảng Nam), HT. Phước
Đường (Paris), HT. Huệ Đức (Hậu Giang); Ni trưởng Huyền Huệ, Trưởng
Phân ban Ni giới Trung ương.
Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành đã tổ chức tang lễ cho chư Tôn đức
Giáo phẩm chứng minh, chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ thành viên Ban Trị sự
GHPGVN các cấp, Tăng Ni trụ trì các Tự viện viên tịch.
Đặc biệt, được tin Quốc vương Bhumibol Adulyadej - Thái Lan băng hà,
và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Học (Chủ tịch Hội đồng Tư Nghị Hiệp
hội Phật giáo Trung Quốc, Viện trưởng Phân viện núi Linh Nham Tô Châu Phật
học Viện Trung Quốc, Viện trưởng Phân viện núi Thê Hạ Nam Kinh Phật học
Viện Trung Quốc, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tô, Phượng
trượng Tổ đình Linh Nham Tô Châu), bậc cao Tăng của
Tịnh Độ Tông viên tịch, thay mặt cho chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương
GHPGVN, HT. Thích Thiện Nhơn (Chủ tịch HĐTS GHPGVN) đã gởi điện
thư phân ưu.
8. Đại lễ Cầu siêu:
Nhằm thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, đồng thời thể
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hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần tri ân của dân tộc đối với Anh hùng
Liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc được độc lập, tự do và đồng
bào các dân tộc được ấm no, hạnh phúc, Trung ương Giáo hội đã ban hành thông
bạch kêu gọi các cơ sở Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường trong toàn
quốc của Giáo hội đồng loạt gióng lên 09 hồi chuông u minh vào lúc 06giờ
ngày 27/7 hằng năm.
- Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên huyện đảo Phú Quốc, tỉnh
Kiên Giang; Đại Lễ cầu siêu và khánh thành 03 ngôi chùa Trường Sa Lớn, Sông
Tử Tây và chùa Sinh Tồn trên Quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa; Đại lễ cầu
siêu tại đường 9, tỉnh Quảng Bình; Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn tỉnh Quảng
Trị; nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà
Tĩnh, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nam Định,
Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Giang, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thừa
Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Đồng,
Đăk Nông, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Côn Đảo - Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau,
Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bình Dương, Bình Phước, An Giang, Tiền Giang, Bến
Tre v.v…
- Hưởng ứng chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ giai đoạn
2011
- 2020” theo tinh thần Nghị quyết A/64/L.44 của Đại hội đồng Liên hợp quốc,
thực hiện chương trình công tác Năm an toàn giao thông, hưởng ứng “Ngày thế
giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam, hằng
năm Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh,
Bắc Ninh, Bình Dương đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ
chức sự kiện Lễ Tưởng niệm và Cầu siêu các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao
thông.
Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, không chỉ mang ý
nghĩa cầu nguyện cho những linh hồn được siêu thoát, chia sẻ nỗi đau, mất mát
với gia đình nạn nhân. ftông qua Đại lễ, Trung ương GHPGVN và
UBATGTQG trân trọng gửi đến các Phật tử, cộng đồng xã hội lời kêu gọi hãy
trân trọng cuộc sống cho chính mình và những người khác khi tham gia giao
thông, và cùng chung tay hướng đến mục tiêu giảmthiểu tai nạn giao thông. Ngoài
ra, tại một số Ban Trị sự địa phương đã tổ chức Lễ Cầu siêu cho thai nhi.
9. Các công tác khác:
- Ban Nghi lễ Trung ương đã cử 02 đại biểu tham dự Hội nghị sinh hoạt
hành chánh Giáo hội tổ chức tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội - Thiền viện
Quảng Đức, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
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- Góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam.
- Để góp phần cho Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII thành công tốt
đẹp, Ban Nghi lễ đã lập kế hoạch, chuẩn bị kỷ cho nghi thức lễ khai mạc, nghi thức
lễ suy tôn Đức Pháp chủ GHPGVN và chư Tôn đức thành viên HĐCM, suy cử
Hội đồng Trị sự, nghi thức Tấn
phong Giáo phẩm, nghi thức lễ Bế mạc Đại hội v.v...; đồng thời cử nhân sự tham
gia công tác tổ chức Đại hội VIII GHPGVN.
III. NHẬN XÉT và ĐÁNH GIÁ:
Bằng tinh thần đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm, Ban Nghi Lễ Trung ương,
Ban Nghi lễ Phật giáo các tỉnh, thành trong cả nước đã thực hiện chức năng và
nhiệm vụ được giao, góp phần thành công cho các Phật sự chung của Giáo hội
Phật giáo Việt Nam như tổ chức thành công Lễ công bố Quyết định chuẩn y nhân
sự Ban Nghi lễ Trung ương nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), tham gia công tác tổ
chức Đại giới đàn, tổ chức Tang lễ chư Tôn đức giáo phẩm viên tịch, tham dự các
lễ hội của Giáo hội, cúng dường công đức cho các hoạt động Phật sự của Giáo
hội.
Bên cạnh những thành quả mà Ban Nghi lễ Trung ương đạt được, vẫn còn
một số công tác mà Ban chưa thực hiện hoàn tất như:
- Chưa tu chỉnh và in ấn phát hành, phổ biến rộng rãi giáo trình, giáo án về
Nghi lễ để giảng dạy cho các Trường Phật học và các Trường hạ;
- Quyển Kinh Nhật tụng bằng tiếng Việt đến nay chưa thể tiến hành in ấn và phổ
biến.
- Trong nhiệm kỳ nầy, các thành viên Ban Nghi lễ tham gia hoạt động chưa
được đồng bộ, các kỳ họp của Ban không được đông đủ.
Để các hoạt động về chuyên ngành Nghi lễ được đồng bộ, nhất là Tăng Ni
sinh và Phật tử có điều kiện tìm hiểu về các Nghi lễ Phật giáo, Ban Nghi lễ Trung
ương kính đề nghị Trung ương Giáo hội tạo điều kiện để bộ môn về Nghi lễ được
giảng dạy tại các Trường Phật học và các Lớp giáo lý.
IV. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ VIII (2017 - 2022)
1. Tổ chức họp bàn, cơ cấu nhân sự Ban Nghi lễ Trung ương nhiệm kỳ
VIII (2017 - 2022).
2. Tổ chức Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc lần thứ III.
3. Phối hợp tổ chức Nghi thức Khai đàn cho các Đại Giới đàn.
4. Thuyết giảng tại các Trường hạ.
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5. Tham gia công tác Phật sự của Giáo hội.
6. Quyết tâm thực hiện các Phật sự của nhiệm kỳ VII còn tồn đọng.
BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
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