
 

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2556 DL. 2012  
TẠI SAN JOSE CALIFORNIA 

Vào sáng ngày 05-5-2012, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán tại thành phố San Jose, tiểu bang 

California đã tổ chức Lễ hội Vesak 2012 thật trang nghiêm và trọng thể.  

Đến dự Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2636, Phật lịch 2556 có Hòa thượng Thích Minh Đạt, Hòa thượng Thích Chơn Minh, 

chư Tôn đức Tăng Ni trong vùng thung lũng Silicon, ông Sam Licado - Nghị viên thành phố San Jose cùng đông đảo 

Phật tử ở thành phố San Jose và các thành phố lân cận. 

Chương trình lễ hội được thực hiện bằng một kịch bản nghi lễ mang tính văn học : trang trọng, hấp dẫn, ấn tượng. 

Toàn bộ nội dung chương trình được diễn đạt qua 2 ngôn ngữ : Việt - Anh. 

Mở đầu chương trình là Lễ Cung nghinh Kim thân đức Phật Đản Sanh và cung đón chư Tôn đức Tăng Ni đến lễ đài. 

Tiếp theo là Khai chuông cầu nguyện, nhập Từ Bi Quán, Diễn từ Khai mạc Lễ hội của Hòa thượng Thích Minh Đạt và 

Nghi lễ Tắm Phật. 

Tiếp theo là Nghi lễ Cúng dường Phật Đản, cắt bánh mừng sinh nhật đức Phật. Trong phần cắt bánh sinh nhật, Tỳ 

kheo Trụ trì Thích Pháp Chơn đã mời các em thiếu nhi cùng cắt bánh và hát bài sinh nhật Phật Đà rất vui ! Hấp dẫn và 

ấn tượng nhất trong ngày đại hoan hỷ tại Trung tâm là chương trình văn nghệ do các em thiếu nhi Trường Việt ngữ 

Liễu Quán thực hiện với nhiều tiết mục, phong phú thể loại làm sôi nổi và vui tươi ngày lễ hội bên cạnh nhiều hoạt 

động khác như Lễ Quy y, thiết đãi cơm chay, tặng đĩa kinh, nhạc; tặng bong bóng cho thiếu nhi ... 



 

 



 

 



 

 



 



 

Hòa thượng Thích Minh Đạt phát biểu khai mạc Lễ hội 



 

 



 

 

Tin & Ảnh Võ Văn Tường 



LẦN ĐẦU TIÊN TẠI ORANGE COUNTY 
CÁC NHÀ SƯ KHẤT THỰC  
TRÊN ĐẠI LỘ BOLSA 

MỪNG PHẬT ĐẢN PL. 2556 DL. 2012 

 

Để kính mừng đại lễ Phật Ðản PL. 2556, vào khoảng 350 nhà sư 

thuộc chùa Tầm Nguyên, Indio đã thực hiện một cuộc đi bộ khất 

thực trên lề đường đại lộ Bolsa, TP. Westminster, (ngay trung tâm 

Little Saigon) đoạn từ đường Magnolia tới đường Bushard, vào ngày 

Chủ Nhật, 6 Tháng Năm năm 2012.   

Tăng đoàn khất thực được vận chuyển bằng ba chiếc xe bus và một 

số xe nhỏ từ chùa Tầm Nguyên 3 ở Indo, cách khoảng 2 giờ xe, đến khu nhật báo Người Việt ở cuối đường Moran.  

Quý tăng ni tập hợp trong hội trường tòa báo và bắt đầu từ đây khởi hành khất thực lúc 11:30 ra đại lộ Bolsa, rồi đi 

trên lề đường xuống Magnolia, băng qua đại lộ Bolsa, rồi tiếp tục đi bộ trên lề đường dọc theo đại lộ này hướng về 

Bushard, băng qua đại lộ Bolsa, đi đến đường Moran, rồi quẹo vào nơi xuất phát. 

Thượng Tọa Thích Thông Lai, viện chủ hệ thống ba ngôi chùa: Tầm Nguyên I, II và III, ở Seatle (Washington), Conroe 

(Texas) và Indio (California) dẫn đầu tăng đoàn, đã nói với phóng viên của nhật báo Người Việt trước đây về mục đích 

của việc khất thực: “Lý do chúng tôi khất thực là muốn làm sống lại tinh thần Ðức Phật. Ngày xưa, Ðức Phật không ở 

trong chùa, mà đi khất thực sống qua ngày. Chúng tôi tổ chức khất thực bao gồm nhiều người tu hành là trí thức, 

trong ngày đó, họ lột quần áo đời thường, mặc vào chiếc áo cà sa. Họ bình đẳng với tất cả mọi người, giống như đi 

chung với hành khất, để thương họ nhiều hơn, theo lời Ðức Phật dạy.” 

Theo một người trong ban tổ chức cho biết hầu hết thành viên trong tăng đoàn khất thực là những cư sĩ đang tham dự 

khóa tu xuất gia gieo duyên 3 ngày (từ 4 đến 6 tháng Năm 2012) ở chùa Tầm Nguyên 3, họ được xuống tóc, thọ giới 

Sa Di (nam) và Sa Di Ni (nữ).  Chúng tôi thấy có khoảng phân nửa là Sa Di, phân nửa là Sa Di Ni và 3 chú tiểu hiện 

diện trong tăng đoàn khất thực. (*) 

Đây là một sự kiện khá đặc biệt cho vùng Little Saigon. Một số đông Phật tử trong vùng đã tham gia cúng dường chư 

tăng ni dọc theo hai bên đường nơi họ đi qua.  Dưới đây là chùm ảnh được ghi nhận: 

Tin & ảnh: Tịnh Thủy  

  

(*) Người viết tin không biết dùng chữ “Tăng đoàn khất thực” có đúng không vì đây là một số đông cư sĩ xuống tóc 

xuất gia ba ngày, sau ngày hôm nay họ sẽ trở về đời sống thường với gia đình. 



 

Một chú tiểu đang ngồi chờ tới giờ khởi hành đi khất thực tại một góc trong văn phòng nhật báo Người Việt 

 

TT. Thích Thông Lai (bên phải) dẫn đầu tăng đoàn từ Indo tiến về hội trường nhật báo Người Việt 



 

Chư tăng ni tập hợp trong hội trường nhật báo Người Việt 







 

TT. Thích Thông Lai (đeo kính trắng) dẫn đầu tăng đoàn khất thực đang thọ nhận cúng dường của thí chủ 











 

Một chú tiểu đang thọ nhận phẩm vật cúng dường của Phật tử 







 



 

LỄ HỘI PHẬT ĐẢN QUỐC TẾ PL. 2556  
ĐÃ DIỄN RA TẠI WESTMINSTER MALL CA, HOA KỲ 

 

Lễ Hội Phật Đản Quốc Tế năm 2012, Phật Lịch 2556 do Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Nam California đã được 

chính thức cử hành tại khu lễ đài thiết lập phía ngoài Trung Tâm thương mại Westminster Mall vào lúc 1 giờ chiều Chủ 

Nhật, ngày 22 tháng 4 năm 2012.  

Trước hàng trăm Chư Tôn Ðức Tăng Ni thuộc nhiều sắc tộc, và trước hàng ngàn Phật tử đến tham dự, Hòa Thượng 

Thích Thông Hải trưởng ban tổ chức đã đọc diễn văn khai mạc nhắc đến tiểu sử Ðức Thích Ca Mâu Ni đã từ bỏ lầu 

vàng điện ngọc, hạnh phúc cá nhân mà đi tìm cách giải thoát phiền đau khổ não cho chúng sanh. 

Hòa Thượng Thích Thông Hải nói: “Trên 25 thế kỷ qua, giáo pháp chuyển mê khai ngộ của đức Phật đã được truyền bá 

khắp nơi trên thế giới. Ngày nay, nhân loại càng nhận thức rõ rằng đời sống trí thuệ, từ bi và lời dậy hữu ích của đức 

Phật là di sản văn hóa và tâm linh vô giá cho toàn thể loài người. Chính trong ý nghĩa đó, Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp 

Quốc đã thông qua nghị quyết vào ngày 12 tháng 11 năm 1999 tuyên dương giáo pháp trí tuệ, từ bi và hòa bình của 

đức Phật như là phương thức kiến hiệu góp phần xây dựng thế giới hòa bình, và tổ chức lễ Vesak vào mỗi năm.” 

Tiếp đó một số các vị lãnh đạo tinh thần Phật Giáo trong cộng đồng Nam California và chư tăng thuộc nhiều dân tộc có 

mặt cũng lên diễn đàn phát biểu về ý nghĩa ngày Phật Ðản này. Trong số các quan khách và các vị dân cử, Phó Thị 

Trưởng Westminster Tạ Ðức Trí đã thay mặt Hội Ðồng Thành Phố đã tán thán công đức của Chư Tôn Ðức Tăng Ni và 

Phật tử đã tổ chức Ðại Lễ Phật Ðản Quốc Tế 2556 trong thị xã Westminster.  

Trước đó vào lúc 10 giờ sáng hàng trăm tăng ni lập thành một Tăng đoàn đi khất thực quanh khuôn viên lễ hội để nhớ 

lại hình ảnh đi hoằng pháp xưa của Ðức Phật và đệ tử của ngài. 

Dưới đây là chùm ảnh bắt đầu với cuộc khất thực của chư tăng ni và sau đó là lễ chính thức lúc 1 giờ trưa với các diễn 

văn chào mừng và lễ trao các bằng tưởng lục của các viên chức chính quyền cấp tiểu bang và thành phố cho ban tổ 

chức, sen vào đó là một vài tiết mục văn nghệ cúng dường và sau cùng là nghi lễ chính thức tụng kinh bằng 4 ngôn 

ngữ khác nhau: Pali, Trung Hoa, Nhật và Việt.  

  



 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2556 DL. 2012  
ĐÃ CHÍNH THỨC DIỄN RA TẠI THÀNH PHỐ SÀI GÒN 

 

Sáng nay 5-5 (rằm tháng 4 Nhâm Thìn), hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử đã trang nghiêm tham dự Đại lễ Phật đản 

PL.2556 tại lễ đài THPG - tổ đình Vĩnh Nghiêm do BTS THPG kết hợp Văn phòng II TƯGH tổ chức. 

  

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử đến tham dự Đại lễ Phật đản PL.2556 



  

Cung nghinh chư tôn đức giáo phẩm 

Quang lâm chứng minh và tham dự có chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS THPG : HT.Thích Từ Nhơn, Phó Chủ 

tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Thư ký HĐCM ; HT.Thích Hiển Tu, HT.Thích Viên Giác, HT.Thích 

Giác Tường, Thành viên HĐCM ; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Tổ chức; HT.Thích Thiện 

Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Kinh tế-Tài 

chánh T.TƯ; HT.Thích Thiện Tánh, Ủy viên Kiểm soát HĐTS kiêm Phó ban Thường trực BTS THPG ; HT.Thích Trung 

Hậu, Trưởng ban Văn hóa T.TƯ; HT.Thích Huệ Trí, Ủy viên Kiểm soát HĐTS; HT.Thích Nhật Quang, Phó BTS kiêm 

Chánh Thư ký BTS THPG… cùng chư tôn đức Tăng Ni đại diện 9 ban ngành viện, 24 Ban Đại diện PG quận huyện và 

đông đảo Phật tử. 



  

Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh 

  



Chư tôn đức đại diện các ban ngành, quận huyện 

  

HT.Thích Từ Nhơn tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN 

Tại buổi lễ, HT.Thích Từ Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2556 

của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ gởi đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử.  

Thông điệp nhấn mạnh: “Hòa chung không khí đại hoan hỷ của người con Phật trên khắp hành tinh, kính mừng Đại lễ 

Phật đản PL.2556 - DL.2012, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, tôi xin gửi tới chư tôn túc Hòa 

thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài lời cầu 

chúc đại hoan hỷ, đại an lạc, thành tựu mọi Phật sự…. Kính mừng ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ, Tăng Ni, Cư sĩ, Phật 

tử các cấp GHPGVN thành tâm, tinh tấn nỗ lực thực hiện tốt công tác Phật sự ích đời lợi đạo, đó chính là đóa hoa vô 

ưu kính dâng lên Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”. 



  

HT.Thích Trí Quảng tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản của Chủ tịch HĐTS GHPGVN 

HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Tổ chức tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản của Chủ tịch 

HĐTS GHPGVN - Đại lão HT.Thích Trí Tịnh. Theo đó, diễn văn nêu rõ sự xuất hiện của Đức Thế Tôn đã đem lại những 

chân lý và giá trị về lòng từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha, triết lý về hòa bình và an lạc cho toàn hành tinh. Nội dung 

thuyết pháp của Đức Phật vẫn còn vang mãi đến hôm nay.  

Diễn văn có đoạn: “Tinh tấn trong thiền định, trau dồi đạo hạnh, chuyên cần trong tu học, giản dị trong nếp sống, tích 

cực trong việc xây dựng Giáo hội, phát triển đạo pháp, đóng góp cho hạnh phúc an bình thịnh lạc cho đất nước và cho 

mọi chúng sinh phải là bổn phận, trách nhiệm của mỗi chúng ta. Trong niềm cảm ứng tưởng như đang được tắm gội 

ánh đạo vàng tỏa từ kim thân của Đức Bổn sư, đấng Từ phụ, tôi chân thành kính chúc chư tôn Hòa thượng, Thượng 

tọa, Đại đức Tăng Ni và các Phật tử trong và ngoài nước một mùa Phật đản an lạc, một năm thắng lợi trong các hoạt 

động vì Đạo vì Đời”. 

 Đại lễ Phật đản đã cử hành các nghi thức tâm linh thiêng liêng tại lễ đài: cử ba hồi chuông trống Bát nhã chính thức 

rước lễ Đản sinh Đức Thích Ca Mâu Ni. Toàn thể quan khách, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã trang nghiêm, thanh 

tịnh hướng về Đức Từ Phụ. Chư tôn đức giáo phẩm đối trước lễ đài niêm hương cúng dường, Phật tử đạo tràng Pháp 

Hoa cũng dâng hoa thành kính cúng dường.  



  

Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương cúng dường 

  



Thực hiện nghi thức tâm linh tại Đại lễ 

  

Thành kính dâng hoa 

Tưởng nhớ các Thánh tử đạo, các bậc tiền bối hữu công, các anh hùng liệt sĩ, toàn thể chư tôn đức TNPT nhập Từ bi 

quán. Chư tôn đức giáo phẩm cũng đã thực hiện nghi thức khóa lễ Phật giáo Nam tông và Bắc tông trong không khí 

trang nghiêm, thanh tịnh.  

Sau nghi thức trang trọng, HT.Thích Thiện Tánh đã đọc lời cảm tạ của Ban Tổ chức, chư tôn đức giáo phẩm và quan 

khách thả bong bóng và chim bồ câu cầu nguyện vì một thế giới hòa bình, an lạc, ấm no và hạnh phúc. 

Bài: H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn 

(Giác Ngộ) 



 

 

 

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2556 DL. 2012  
ĐÃ DIỄN RA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Sáng ngày 05 tháng 05 năm 2012, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2556 - Dương lịch 2012 đã được long trọng cử hành tại 

Trụ sở TW GHPGVN – Chùa Quán Sứ. 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

Đại lão HT. Thích Phổ Tuệ Pháp chủ GHPGVN (bên phải) 

 

 



Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhơn 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Dâng hoa cúng Phật 

 

Nghi thức phóng sinh 



 

 



 

 

 

 

(Chùa Bằng) 



 

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2556 DL. 2012  
ĐÃ CHÍNH THỨC DIỄN RA TẠI THÀNH PHỐ HUẾ 

 

Sáng ngày Rằm tháng Tư năm Nhâm Thìn (5-5-2012) tại lễ đài chính tôn trí tại chùa Từ Đàm, Ban Tổ chức 

Đại lễ Phật đản PL.2556 tại Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm trọng thể cử hành lễ chính thức Đại lễ Phật 

đản PL.2556.  

Buổi lễ đặt dưới sự Chứng minh tối cao của Đại lão HT.Thích Đức Phương, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, 

Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2556 tại 

Thừa Thiên Huế; HT. Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPG Việt Nam, Trưởng Ban GDTN T.Ư cùng 

chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni trong Thường trực Ban Trị sự, các  Ban, Ngành, các Tổ đình, 

Tự, Viện. Đại diện lãnh đạo tỉnh có ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bí Thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn 

Cao, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Phùng Chủ tịch UBMT tỉnh và quý vị đại diện các Sở, Ban, Ngành trực thuộc tỉnh 

Thừa Thiên Huế, thành phố Huế các huyện, phường xã và đông đảo bà con Phật tử đã đến dự. 

Lễ chính thức Đại lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế được cử hành vào lúc 6 giờ 30 với hai phần nghi thức hành chính và 

nghi lễ truyền thống. Mở đầu buổi lễ, HT. Thích Đức Thanh, Phó Ban Trị sự tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2556 

của Hội đồng Chứng Minh Trung ương Giáo hội; HT. Thích Giác Quang tuyên đọc diễn văn Phật đản của HĐTS GHPG 

Việt Nam. Tiếp theo là nghi lễ truyền thống Đại lễ Phật đản, xướng danh hiệu “Lâm Tỳ Ni Viên Vô ưu thọ hạ thị hiện 

Đản sanh” 3 lần và tụng bài sám Đản sanh. Đội hình dâng hoa của các nữ Huynh trưởng Gia đình Phật tử TT Huế tiến 

hành nghi thức múa dâng hoa. Kết thúc buổi lễ Thượng tọa Thích Huệ Phước, Chánh Thư ký Ban Trị sự, Thư ký ban Tổ 

chức Đại lễ Phật đản PL.2556 tuyên đọc lời cảm tạ của Ban Tổ chức. 

Phật đản PL.2556 tại Thừa Thiên Huế thể hiện tâm thành của toàn thể Tăng, Ni Phật tử dâng lên cúng dường ngày 

Đản sanh của Đức Từ phụ Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật. Trong suốt Tuần lễ Phật đản bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 

Tư năm Nhâm Thìn, hoà chung không khí hân hoan ấy, Tăng, Ni, Phật tử Thừa Thiên Huế từ các vùng duyên hải đến 

miền núi, từ các vùng nông thôn đến khắp phố phường của thành phố đã bày tỏ tâm thành của mình, tham gia các 

hoạt động tâm linh – văn hoá ở các chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, khuôn hội, các lễ đài Phật đản của các 

Ban đại diện PG, tỉnh GHPG…, tham gia diễu hành thuyền hoa, lễ rước Phật trên sông Hương, Lễ hội Hoa đăng cầu 

Quốc thái dân an – Thế giới hoà bình – Chúng sanh an lạc. 

Đại lễ chính thức Đại lễ Phật đản đã kết thúc viên mãn trong niềm hoan hỷ vô biên của toàn thể Tăng, Ni, Phật tử và 

người dân Huế, vào lúc 19 giờ cùng ngày, tại Nghinh Lương đình, Ban Tổ chức lễ hội Hoa đăng sẽ long trọng tổ chức 

Lễ hội Hoa đăng, chính thức kết thúc mùa Phật đản PL.2556. 



  

Toàn cảnh buổi lễ 

  



 

    

HT. Thích Đức Phương niêm hương... 



  

HT. Thích Đức Thanh tuyên đọc Thông điệp Phật đản 



  

HT. Thích Giác Quang tuyên đọc Diễn văn Phật đản 



  

Lãnh đạo tỉnh TT Huế... 

  



Đông đảo chư Tăng, Ni tham dự 

   

Hàng ngàn Phật tử tham dự đại lễ 

Không Lực - Võ Văn Ái 

(Gíac Ngộ) 

 


