CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG NHẬT BẢN
MÙA THU 10-2016
(PHẦN 2: MÙA THU LÁ ĐỎ)
Nói đến cảnh đẹp của Nhật Bản, không ai không nhắc đến cảm giác đi thưởng ngoạn cảnh
sắc mùa lá Phong đỏ ở đây. Mỗi năm cứ đến tháng 10 lá phong bắt đầu đổi màu, mọi người
lại cùng nhau đi xem mùa lá đỏ. Đã từ lâu lối đi hân thưởng cảnh đẹp của lá Phong ở kinh đô
Nhật Bản dường như đã định, không ai bảo ai cứ đi xem là phải từ chùa Đông Phước đi
ngang qua Khai Sơn Đường lên Thông Thiên Kiều đến khe Tẩy Ngọc rồi đến trước chùa
Thanh Thuỷ, hai bên đường “ ngàn gốc Chu Hồng như hiện thành cổ kính, muôn lá Phong
vàng như đỏ thắm đế đô” vẻ đẹp khó nơi nào có được….
NGÀY 01/10/2016: FRANKFURT/LAX/AUS - OSAKA
Khởi hành từ Frankfurt/Lax đi Osaka bằng máy bay. Nghỉ đêm trên máy bay.
NGÀY 02/10: OSAKA
( ĂN -/-/T )
Đến Osaka. Xe đón Quý Phật tử đưa về khách sạn. Ngoạn cảnh thành phố Osaka. Ăn tối.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Osaka.
NGÀY 03/10/: OSAKA – FUCHU – HIROSHIMA
( ĂN S/T/T )
Sau khi ăn sáng tại khách sạn, Đoàn khởi hành đi Fuchu, một thành phố thuộc Hiroshima.
Đoàn chiêm bái và cầu nguyện chữa bệnh tại chùa ngài Địa Tạng không đầu. Sau đó trở về
Hiroshima và ngoạn cảnh thành phố này. Nghỉ lại khách sạn ở Hiroshima.

NGÀY 04/10/2016: HIROSHIMA – HYOGO
( ĂN S/T/T )
Ăn sáng xong Đoàn khởi hành đi tỉnh Hyogo. Chiêm bái Vương đường Phật giáo. Một tự viện
hiện đại với những công trình kỷ lục: Chánh điện trang nghiêm trang trí 10.450 hoa văn gỗ
chạm khắc và 320.000 hoa văn chạm khắc nổi có dát vàng. Tại trung tâm điện còn có điện
vàng, cao 19m, chiều ngang 19.98. Trên đỉnh điện vàng trang trí đôi rồng lộng lẫy rực rỡ.
Hai bên điện vàng là những công trình nghệ
thuật điêu khắc chạm trổ công phu, tỉ mỉ và
hoành tráng, được thiết kế 4 tầng để tôn trí
108 tượng La hán và 1008 tôn tượng Phật.
Ngôi chùa này được xây trong 6 năm với 3.5
triệu nhân công và chi phí lên đến gần 1 tỷ
Mỹ kim. Sau khi viếng xong, khởi hành đi
Núi Koya. Nghỉ lại khách sạn của chùa.
Koyasan là một di tích văn hóa lịch sử, một
ngọn núi linh thiêng nhất trong Phật giáo tại
Nhật Bản.

Đây là nơi tổ đình và hoằng truyền giáo phái Chân ngôn tông của Nhật Bản khi thiền sư
Không Hải mang về từ Trung Hoa vào năm 816. Nơi ngọn núi này lúc thịnh hành có lúc lên
đến cả trăm ngôi chùa tại đây.
NGÀY 05/10/2016: KOYA SƠN
( ĂN S/T/T )
Ăn sáng tại khách sạn. Quý Phật tử đi chiêm bái các chùa viện danh tiếng trong vùng như:
Okunoin tự, nơi còn lưu giữ Mộ tháp của Thiền sư Không Hải. Kongobuji, Tổ đình chính của
phái Chân Ngôn tông tại núi Koya. Reihokan viện bảo tàng.v.v…

NGÀY 06/10/2016: KOYA SƠN – NARA
Ăn sáng. Khởi hành đi Nara. Nghỉ lại khách sạn.

Saihou-ji (西
西芳寺・Tây Phương Tự)

( ĂN S/T/T )

Kennin-ji (建
建建仁寺・Kiến Nhân Tự )

(Do còn rất nhiều chùa nổi tiếng và đẹp tại Nara và Kyoto, nên chuyến đi phần 2 này sẽ viếng
thăm các ngôi chùa khác, không trùng lập với các ngôi chùa đoàn đã đi vào tháng 3 năm
2015. Các ngôi chùa này đều được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia được Unesco
(Di sản Văn hóa Thế giới) công nhận:
- "Saimyo-ji" (西明寺・Tây Minh Tự),
- "Saihou-ji (西芳寺・Tây Phương Tự) -Chùa "Saihou" cũng gọi là chùa "Koketera" tức
là chùa "rêu".
- Kennin-ji (建建仁寺・Kiến Nhân Tự )- Đây là chùa Thiền Tông cổ nhất của Nhật Bản,
thuộc phái Rinzai（臨済・Lâm Tế do Yôsai (栄西・Vinh Tây) sáng lập năm 1202.
Trong khuôn viên chùa nầy có một hồ "vô thủy" "Kareike" (枯池・khô trì, Zen garden)
cho các sư ngồi thiền rất là đẹp. Bên trong chùa còn có nhiều vật thuộc hàng quốc bảo
như tranh "Song long đồ".

NGÀY 07/10/2016: NARA - KYOTO
( ĂN S/T/T )
Chiêm bái tiếp các tổ đình, tự viện danh tiếng:
- Daitoku-ji (大徳寺・Đại Đức Tự) - Xây năm 1315 thuộc Thiền tông Lâm Tế.
Trong khuôn viên chùa có nhiều kiến trúc nay được xếp vào hàng Quốc bảo.
- Mimuroto-ji(三室戸寺・Tam Thất Hộ Tự). Chùa nầy có khuôn viên lớn, trồng nhiều hoa
đẹp như hoa Ajisai (chi tú cầu). Quanh năm có du khách đến thăm tấp nập chẳng khác
gì một vườn bách thảo.
- Chùa Hongan –Bổn Nguyện Tự (本願寺). Hongan là tên gọi chung của các chùa theo
giáo phái Jodo Shinshuji. Trong số đó, tiêu biểu nhất là chùa Higashi Hongan và chùa
Nishi Hongan ở Kyoto.

Daitoku-ji (大
大徳寺・Đại Đức Tự)-

Mimuroto-ji(三
三室戸寺・Tam Thất Hộ Tự)

NGÀY 08/10/2016: NARA - KYOTO
( ĂN S/T/T )
Chiêm bái các tự viện:
- Nison-in (二尊院・Nhị Tôn Viện). Chùa này được sáng lập vào năm 834, có tượng
Phật Thích Ca Như Lai và Phật A Di Đà danh tiếng.
- Jôruri-ji（浄瑠璃寺・Tịnh Lưu Li Tự).
- Kaijuusen-ji (海住山寺・Hải Trụ sơn tự) - Chùa Hải Trụ Sơn. Bổn tôn của chùa là
Juuichimen Kannon (十一面観音・Thập nhất diện Quan Âm).
- Shôhoji (正法寺・Chính pháp tư). Chùa thuộc phái Tịnh Độ

Nison-in (二
二尊院・Nhị Tôn Viện)

Jôruri-ji（
（浄瑠璃寺・Tịnh Lưu Li Tự).

Kaijuusen-ji (海
海住山寺・Hải Trụ sơn tự)

Shôhoji (正
正法寺・Chính pháp tư).

NGÀY 09/102016: NARA - KYOTO
( ĂN S/T/T )
Chiêm bái các tự viện:
- Bình đẳng viện (Byodo-in ) là một trong 17 công trình được xếp hạng trong Di sản văn
hóa Thế giới, nơi đây có khu vườn cảnh giới Tịnh độ, gồm có điện Phật A Di Đà và
một hồ nước. A Di Đà Phật điện được xếp vào hàng quốc bảo, đứng tựa về hướng
đông trên đảo Naka-jima trong hồ Aji-ike. Kiến trúc sư thiết kế rằng các bậc vương giả
có thể đảnh lễ từ phía đông của hồ hướng về điện Phật A Di Đà, biểu tượng của cõi
Tịnh độ.
- Jôjakkô-ji 常寂光寺 (Thường tịch quang tự).
- Eikandou(永観堂・Vĩnh Quang Tự). Chùa thuộc phái Tịnh Độ Tông.
- Chùa Kozan Cao Sơn Tự (高山寺). Chùa Kozan được xây dựng vào đầu thế kỷ XIII, là
nơi nổi tiếng với phong cảnh mùa thu tuyệt đẹp.

Jôjakkô-ji 常寂光寺 (Thường tịch quang tự)
NGÀY 10/10/2016: NARA – TOKYO

Sau khi ăn sáng, Đoàn khởi hành đi Tokyo.
Trên đường ghé thăm và chụp ảnh nơi núi Phú
Sĩ. Nghỉ lại khách sạn. Tự do tham quan thành
phố Tokyo và mua sắm.

Eikandou(永観堂・Vĩnh Quang Tự)
( ĂN S/T/T )

NGÀY 11/10/2016: TOKYO
( ĂN S/T/T )
Ăn sáng. Tham dự lễ Khánh thành tại chùa Việt Nam. Buổi chiều tự do mua sắm tại các khu
vực mua sắm nổi tiếng ở Tokyo. Nghỉ đêm tại khách sạn ở Tokyo.
NGÀY 12/10/2016: TOKYO – USHIKU - TOKYO
( ĂN S/T/T )
Sau khi dùng bữa sáng, Đoàn khởi hành đi Ushiku, (牛久市, Ngưu Cửu thị), là một thành phố
thuộc tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. chiêm bái tượng đại Phật A Di Đà cao 120m. Tượng Phật mang
tên Ushiku Daibutsu ( Ngưu Cửu Đại Phật ) đạt kỷ lục lớn nhất thế giới đã được ghi trong
Guiness Book of Records, và là một trong những kỳ quan của thế giới. Trở về Tokyo và nghỉ
đêm tại khách sạn ở Tokyo.

NGÀY 13-14/10/2016. Ra phi trường và đáp chuyến bay về nước.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG NHẬT BẢN MÙA THU 2016
Khu vực

Giá tiền / khách

Âu Châu

3.500 Euro

Mỹ Châu/Úc Châu

3.900 USD

Giá tour đã bao gồm:
- Vé máy bay quốc tế.
- Khách sạn (4 sao-3 sao).
- Bữa ăn theo chương trình
- Vé thắng cảnh theo chương trình hành hương.
Chuyến hành hương Nhật Bản này sẽ do H.T Phương trượng chùa Viên Giác hướng
dẫn và thầy Hạnh Nguyện tổ chức.
Liên Lạc ghi danh:
- Phật tử Đồng Tịnh - Tel: +497261971096. Email: tranlouisjenny@yahoo.de.
Khi ghi danh, xin gởi copy Passport qua email và đóng trước 50% số tiền. Phần còn lại sẽ
đóng 3 tháng trước ngày khởi hành. ( Mong quý Phật tử ghi danh sớm, bởi vì đoàn hành
hương này nhận số lượng người có giới hạn để việc tổ chức được tốt đẹp ).

Âu châu:
Tên chuyển tiền: Thích Hạnh Nguyện.
Bank: Sparkasse Kraichgau.
IBAN: DE76 6635 0036 0018 0314 35.
BIC: BRUSDE66XXX
Mỹ Châu:
BANK OF AMERICA.
Name: Tuan Huu Nguyen.
ACCOUNT: 04645 44299.
Add: 104 Captain nurse cir.
Novato. CA 94949.
Tel: 415 717 9865.

