
Bảy nhiệm kỳ, pháp âm vang
Trăng sao, lóng lánh như ngàn sương mai

Đêm qua đêm, ngày qua ngày
Lời kinh, tiếng kệ Như Lai trầm hùng

Bao nhịp mõ, bao hồi chuông…
Ngân nga vang vọng, tựa nương lòng người

Đệ nhất Pháp chủ duyên thời
Ma-ha Bát-nhã ấn lời hưng long

Đệ nhị Pháp chủ tịnh hồng
Án Tỳ-lô-giá… diệu tông tảng nền

Đệ tam Pháp chủ đại hiền
Bách niên trường thọ thường nhiên xứ hành

Nhớ hoài phẩm hạnh cao thanh
Đệ nhất Chủ tịch thiền hành vô ưu

Bốn tám đại nguyện trượng phu
Lãnh đạo Giáo hội điều nhu thuyền từ

Đệ nhị Chủ tịch như như
“Nhất hạnh tam-muội” Thiền sư yên bình

Ba mươi năm - một niềm tin
Vạn Đức thạch trụ lặng thinh hoằng truyền.

Ba lăm năm đạo trổ bông
Ba lăm năm đức Tiên Rồng tỏa hương

Ba lăm năm lắng vô thường
Ba lăm năm nhập thiền phương ẩn tàng

Ba lăm năm hiển đạo tràng
Ba lăm năm hóa vô vàn tường vân

Ba lăm năm thị phong trần
Ba lăm năm giác nghĩa nhân phụng thời

Ba lăm năm ngộ biển đời
Ba lăm năm chứng đất trời huyền linh.

Hướng đến sự kiện trọng đại Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 13/10/2016, Hệ phái Khất sĩ  – Thành 

viên sáng lập trong lòng Giáo hội đã tổ chức trọng thể sự kiện trên nhằm đánh dấu một chặng đường cùng tham gia Giáo hội và 

phát triển tự thân. 

Trong buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch GHPGVN thay lời chư Tôn đức Giáo hội tán thán đường lối hành trì của Tổ sư 

Minh Đăng Quang ngang qua sự gắn bó, hòa hợp của chư Tôn đức Tăng hiện diện. Ông TS. Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo 

cũng đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của Hệ phái đối với Giáo hội về các mặt Tăng sự, Hoằng pháp, Giáo dục, Văn hóa…

Tại buổi lễ, GHPGVN đã trao tặng 10 bằng Tuyên dương Công đức tập thể trong Hệ phái Khất sĩ thuộc 6 Giáo đoàn Tăng, Ni giới 

HPKS và Ni giới trực thuộc Giáo đoàn Tăng. Bên cạnh đó Giáo hội còn tặng bằng Tuyên dương công đức cho 10 chư Tôn đức Tăng 

(trong đó có 3 vị đã viên tịch), 13 chư Tôn đức Ni đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của Giáo hội trong suốt 7 nhiệm kỳ vừa qua.

khung 6

Hình ảnh tư liệu của GHPGVN với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN ban đạo từ

 Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội và Hệ phái chứng minh, niệm Phật cầu gia hộ

Chư Tôn đức Tăng Ni Giáo hội và Hệ phái tham dự buổi lễ.
Hòa thượng Thích Thiện Pháp đại diện Trung ương Giáo hội

 tặng bằng Tuyên dương công đức đến chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm 
Hệ phái có công đóng góp xây dựng Giáo hội trong nhiều năm qua.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp đại diện Trung ương Giáo hội 
tặng bằng Tuyên dương công đức đến chư Tôn đức Ni giới Hệ phái

Hòa thượng Giác Nhường trao tặng bằng Tuyên dương công đức đến chư Tôn đức Giáo phẩm
 Hệ phái có công đóng góp xây dựng và phát triển Hệ phái.

Hòa thượng Giác Toàn trao bằng Tuyên dương công đức 
của lãnh đạo Hệ phái đến chư Tôn đức Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

Đại diện chính quyền phát biểu chúc mừng.

Thượng tọa Thích Thiện Thống 
tuyên đọc quyết định của GHPGVN

 tặng bằng Tuyên dương công đức cho tập thể, 
cá nhân Tăng Ni HPKS

 đã đóng góp xây dựng cho Giáo hội trong nhiều năm qua. 

KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái chứng minh.
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