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DIỄN VĂN KHAI MẠC
Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII
của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN
---------------------------Nam mô Đạo tràng Giáo chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật! Kính bạch chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh;
Kính bạch chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng Ni
và Cư sĩ Hội đồng Trị sự;
Kính thưa quý vị Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TƯMTTQVN;
Kính thưa quý vị khách quý, quý vị đại biểu;
Thưa toàn thể Đại hội!
Hôm nay, trong không khí trang nghiêm, tràn đầy niềm hoan hỷ, tại Cung Văn hóa hữu
nghị Việt – Xô. thủ đô Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trọng thể khai mạc Đại hội
Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2017 - 2022).
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
Tôi nhiệt liệt chào mừng 1.250 đại biểu Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử ưu tú đại diện cho các Ban
Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, các Ban, Viện
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, tiêu
biểu cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và hành động, sức mạnh đoàn kết và hòa hợp của Phật
giáo Việt Nam đã về dự Đại hội VIII vô cùng ý nghĩa.
Đại hội phấn khởi được chào đón quý vị Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Quốc hội, Chính phủ, TƯ MTTQVN; Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đến dự và chúc
mừng Đại hội.
Đại hội hoan nghênh, chào mừng các vị Đại sứ, Đại diện, Trưởng đại diện các tổ chức
quốc tế tại Việt Nam; Chư tôn đức Lãnh đạo Giáo hội và các hệ phái Phật giáo các nước Lào,
Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc… đã tới dự phiên khai mạc trọng
thế Đại hội VIII.
Đại hội trân trọng, nhiệt liệt hoan nghênh đông đảo đồng bào Phật tử từ khắp mọi miền
của Tổ quốc và ở hải ngoại đã tham gia nhiệt tình các hoạt động Phật sự của Giáo hội, góp
phần thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội VII đã đề ra, chào mừng thành công của Đại hội VIII
và tham gia tích cực vào công tác tổ chức Đại hội.
Tôi xin thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chân thành gửi đến chư liệt
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vị lời chào mừng nồng nhiệt nhất,và lời cầu chúc an lạc, cát tường như ý. Kính chúc Đại hội
Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII thành công tốt đẹp!
Thưa Quý Đại biểu!
Trong giờ phút thiêng liêng lịch sử này, với tâm báo ân của người con Phật, Đại hội
chúng ta kính cẩn tri ân công đức sự hiện hữu của Đức Phật và giáo pháp của Ngài, tri ân lịch
đại Tổ sư và chư vị Tiên đế khai sáng đạo Phật Việt Nam, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch
Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới,
tưởng nhớ chư vị Tôn đức lãnh đạo Giáo hội đã viên tịch qua các thời kỳ, gần nhất là cố Hòa
thượng Thích Trí Tịnh, HT. Thích Thanh Tứ, HT. Thích Từ Nhơn, HT. Thích Chơn
Thiện, HT. Thích Thiện Bình, HT. Danh Nhưỡng, HT. Thích Trí Tâm… đã hun đúc lên
cốt lõi bản sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Kính thưa toàn thể Đại hội!
Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa vô
cùng quan trọng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trải qua 36 năm trưởng thành và phát triển đã
đạt được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng, đặc biệt là trong nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).
Giáo hội đã thành lập Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;
Hoàn thành việc thành lập tổ chức Giáo hội hoạt động tại 63/63 tỉnh, thành phố trong cả
nước; Nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự, phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác
Phật sự của các Ban, Viện Trung ương, nhất là các Ban mới thành lập trong nhiệm kỳ VII. Tổ
chức thành công nhiều sự kiện, lễ hội Phật giáo trọng đại với nội dung Hoằng pháp và Hội
thảo khoa học: Đại lễ kỷ niệm 50 năm Bồ tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân; Hội thảo
khoa học: Năm mươi năm phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam (1963 - 2013);
Đại lễ Tưởng niệm 705 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, khánh thành, an
vị Thánh tượng Phật hoàng tại Non thiêng Yên Tử; Hội thảo khoa học: Phật giáo Trúc
lâm Yên Tử và công tác quy hoạch, bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích Yên Tử hiện nay;
Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: Phật giáo Châu Á và Việt Nam trong tiến trình
phát huy văn hóa dân tộc, tại Tp. Hạ Long tỉnh Quảng Ninh 11/2013; Hội thảo của Ban
Từ thiện xã hội Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên
Giang, cùng với Ủy ban Trung ương MTTQVN và Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức Hội thảo chủ đề “Phát huy vai trò Phật
giáo tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện” tại chùa Phật Quang, Tp. Rạch Giá; Hội
thảo khoa học “Phật giáo Nguyên thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và Phật giáo Nguyên
thủy từ truyền thống đến hiện đại”; Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: “Quá trình hình thành, phát
triển và hội nhập” được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh; Phật giáo Nam tông Khmer đồng
hành cùng dân tộc tại Kiên Giang; Phân ban Ni giới Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với
Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn thuộc
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Nữ giới Phật giáo Việt
Nam: Truyền thống và hiện đại”;….
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Giáo hội đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc diễn ra từ ngày 7 - 11/5/2014 tại
chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình với chủ đề “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục
tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc”. Đại lễ Vesak LHQ do GHPGVN đăng cai
tổ chức lần thứ hai đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và vô cùng đặc biệt đối với Lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, Chính phủ, với sự tham dự của gần 1.500 đại biểu khách quốc tế đến từ 95 quốc
gia và vùng lãnh thổ, cũng như chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN, Tăng Ni, cùng
hàng vạn tín đồ Phật tử trong và ngoài nước, là cơ hội để giới thiệu về một đất nước Việt Nam
hòa bình, hợp tác, hữu nghị, một GHPGVN đoàn kết, hòa hợp, phát triển và hội nhập; Khánh
thành quần thể chùa tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa: các chùa ở đảo Nam Yết, Sơn
Ca, Phan Vinh. Tiếp tục cử chư Tăng ra trụ trì các chùa tại các đảo Trường Sa lớn, Song Tử
Tây, Sinh Tồn; Cử nhiều đoàn gồm chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội và Tăng Ni, Phật tử ra
thăm quân và dân ta ở quần đảo Trường Sa; Khánh thành chùa Phật tích Trúc Lâm Bản
Giốc 2014, chùa Trúc Lâm Tà Lùng 2015, tỉnh Cao Bằng, chùa Tân Thanh tỉnh Lạng
Sơn, đền chùa sông Bắc Luân, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh… được coi như cột mốc tâm
linh quốc gia; Khánh thành trụ sở GHPGVN các tỉnh, thành phố như: Bắc Kạn, Hà Tĩnh,
Sơn La, Đồng Nai, Kon Tum, Đắk Nông, Tiền Giang, Đà Nẵng, Trung tâm hành chính
chùa Việt Nam Quốc tự Tp. Hồ Chí Minh…; Khánh thành công trình cơ sở mới Học
viện Phật giáo Việt Nam tại Lê Minh Xuân; Khánh thành giai đoạn 1 cơ sở mới Học viện
Phật giáo Việt Nam tại Huế; Đồng thời, chính thức khởi công xây dựng Học viện Phật giáo
Nam tông Khmer tại Cần Thơ. Đó là những công trình có ý nghĩa trong sự nghiệp phát
triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Tổ chức nhiều đoàn đi dự các hội nghị, hội thảo quốc
tế. Các đoàn đi hoằng pháp phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài các
Hội Phật tử Việt Nam tại các nước châu Âu đã thành lập; Trong nhiệm kỳ vừa qua tiếp tục
thành lập các Hội Phật tử Việt Nam tại cácnước: Nhật Bản, Hàn Quốc, tại các nước châu Phi
như Angola, Mozambichque. Củng cố Hội Phật tử Việt Nam tại Lào và Campuchia. Đã
kết nối và mời về thăm Việt Nam chư Tăng của hệ phái Phật giáo Việt tông đang trụ trì 21
ngôi chùa Việt Nam tại Thái Lan. Công tác từ thiện xã hội chăm lo an sinh cho cộng đồng
đạt hàng nghìn tỷ đồng là những thành tựu Phật sự nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua.
Kính thưa toàn thể Đại hội!
Mục tiêu của Đại hội VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam là: “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội
nhập - Phát triển”, thể hiện quyết tâm của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam. Tiếp tục phát
huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương, giới luật, nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, bản lĩnh
nhập thế, hội nhập của Phật giáo Việt Nam để xây dựng Giáo hội phát triển vững mạnh trong
lòng dân tộc, kiên định theo lý tưởng: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.
Đại hội đi sâu phân tích và làm sâu sắc về 09 mục tiêu mà Đại hội VIII nhiệm kỳ (2017
- 2022) đề ra thực hiện và Đại hội cũng tiếp tục thực hiện Tu chỉnh Hiến chương Giáo hội
Phật giáo Việt Nam cho phù hợp với Luật tín ngưỡng, tôn giáo và định hướng phát triển tầm
nhìn đến năm 2030 của Phật giáo Việt Nam. Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Tôi
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long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ
(2017 - 2022).
Kính chúc chư Tôn giáo phẩm, Đại đức Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ,
thành tựu mọi Phật sự tốt đời, đẹp đạo.
Kính chúc Quý vị khách quý an vui, cát tường như ý trong ánh hào quang gia hộ của
Đức Phật.
Cầu chúc thế giới hòa bình, nhân dân an lạc; đất nước phú cường, thanh bình, thịnh
trị. Kính chúc Đại hội thành công viên mãn.
Xin trân trọng cảm ơn!

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 5

