
 

 

Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 
từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2016 

 
*** 

 

Đại Lễ Vu Lan 
 

Gần 1.500 Phật tử và đồng hương đã tham dự Lễ Vu Lan được tổ chức ngày chủ nhật 14/9/2016 tại chùa 
Vạn Hạnh. Ngoài sự hiện diện của Thượng tọa Thích Minh Giác, Thượng tọa Thích Thông Trí, thầy Ananda, 
còn có sự hiện diện và chứng minh của quý thầy từ các nước Âu châu như Hòa thượng Thích Quảng Bình, 
Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Thượng tọa Thích Hoằng Khai, Thượng tọa Thích Quảng Ðạo.  
 

       

 

        
 

  



 

 

Vườn Tứ Ðộng Tâm và tôn tượng Ðức Quán Thế Âm 
 
Bốn tảng đá tạc bốn thánh tích thiêng liêng gồm Ðức Phật Ðản Sanh, Ðức Phật Thành Ðạo, Ðức Phật 
Chuyển Pháp Luân và Ðức Phật Nhập Niết Bàn, cùng Tôn Tượng Ðức Phật Di Lạc và Tôn Tượng Ðức 
Quán Thế Âm đã được đặt trong khuôn viên chùa Vạn Hạnh.  
Ngay từ sáng sớm ngày thứ hai 29/9/2016, dưới sự hướng dẫn của một số đạo hữu, một xe cần cẩu đã lần 
lượt đặt các tảng đá tạc các thánh tích cùng Tôn tượng Ðức Phật Di Lạc và Ðức Quán Thế Âm vào các vị trí 
đã định sẵn.  
Khu vườn Tứ Ðộng Tâm đã thành hình. Bốn thánh tích thiêng liêng đã an vị trên các khu đồi nhỏ. Bốn thánh 
tích này hòa cùng với tôn tượng Phật Di Lặc, biểu hiện cho sự vui tươi, hạnh phúc, đã tạo cho vườn Tứ 
Ðộng Tâm một phong cảnh thanh tao, an lạc. 
Nơi sân chùa phía trước, tôn tượng Ðức Quán Thế Âm cao sừng sững, hiền từ, rộng lượng, hiện thân của 
lòng Từ Bi, dang tay cứu khổ chúng sinh gặp khổ nạn, với hạnh nguyện đưa mọi người con Phật trở về với 
chánh pháp. 
 
 

  
 

  
 

  



 

 

Khu vườn chùa Vạn Hạnh càng ngày càng khang trang, đẹp đẽ này, sẽ là nơi tĩnh tâm, an lạc cho bao người 
con Phật cũng như tạo thêm vẻ thanh cao cho ngôi chùa Vạn Hạnh. Có được như vậy cũng do công sức 
của nhiều Phật tử, từ bao năm tháng qua, đã bỏ nhiều thời giờ, dầm mưa dãi nắng, đem từng tảng đá, sắp 
từng viên gạch, đổ từng đống đất, thiết trí đèn để tạo dựng một khung cảnh tươi đẹp cho người người. 
 

   
 

Học sinh Hòa Lan thăm chùa Vạn Hạnh 
 
Ðáp lời yêu cầu của trường tiểu học Tin Lành "Buitenburcht" tại Almere, ngày thứ sáu 2/9/2016 vừa qua, 
chùa Vạn Hạnh đã tiếp đón 100 học sinh lớp 7 và 8 dưới sự hướng dẫn của 8 cô giáo ghé thăm chùa Vạn 
Hạnh trong mục đích tìm hiểu về sinh hoạt của chùa cũng như về Phật giáo. Tất cả đã được Thầy trụ trì 
Thích Minh Giác cùng hai đạo hữu Minh Tâm và Quảng Tú hoan hỷ đón tiếp. Trong dịp này, các học sinh đã 
được nghe về ý nghĩa vườn Tứ Động Tâm, được hướng dẫn ngồi thiền, được nghe về ý nghĩa các tượng 
Phật nơi chánh điện và nghe tụng kinh Bát Nhã.  Một vài em đã có dịp học cách thỉnh chuông. Trước khi ra 
về, các học sinh và cô giáo đã được mời uống trà và dùng bánh nơi hội trường.  
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Quay phim chùa Vạn Hạnh 

Dưới sự tài trợ của thị xã Almere, một nhóm quay phim người Hòa Lan đã thực hiện một phim ngắn để giới 
thiệu chùa Vạn Hạnh đến người bản xứ. Phim được thực hiện vào dịp lễ Vu Lan vừa qua. Ðoạn phim ngắn 
nhưng tạo cho người xem thấy và hiểu được diễn tiến việc thành lập chùa Vạn Hạnh cùng những sinh hoạt 
của ngôi chùa này. 
Quý đồng hương và Phật tử có thể coi phim này trên youtube dưới đây: 
https://youtu.be/kpOMfd4sjYQ 
 
Trong thời gian tới, đại diện HPGVN/HL sẽ làm việc với một nhiếp ảnh viên Hòa Lan để thực hiện một bộ 
ảnh dạng 360 độ, giới thiệu về chùa Vạn Hạnh. Bộ ảnh này, khi hoàn thành sẽ được đưa lên trang nhà chùa 
Vạn Hạnh cũng như trên trang web của thị xã Almere. 

 

Chùa Vạn Hạnh tổ chức văn nghệ cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung 

Hàng năm vào ngày Rằm tháng 10 Âm lịch, người Phật tử thường về chùa lễ Phật để học và hành đạo Từ 
Bi của Ðức Phật Thích Ca. Năm nay, ngoài khóa lễ thường lệ, Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan 
(HPGVN/HL) đã tổ chức một chương trình văn nghệ để cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại miền Trung, Việt Nam. 
Buổi văn nghệ bắt đầu lúc 13 giờ ngày chủ nhật 13/11/2016 với lời chào mừng của Thượng tọa Thích Minh 
Giác, Hội trưởng HPGVN/HL kiêm trụ trì chùa Vạn Hạnh. Thầy Thích Minh Giác kêu gọi toàn thể đồng 
hương và Phật tử hiện diện hãy vì tình quê hương, nghĩa đồng bào, rộng tay đóng góp cho việc cứu trợ 
nhằm giảm bớt các đau thương mất mát mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu do lũ lụt. 
Qua sự điều khiển chương trình thật duyên dáng và vui tươi của hai đạo hữu Hương và Trường, một 
chương trình văn nghệ phong phú, với sự đóng góp của Phật tử chùa Vạn Hạnh, cùng sự hợp lực của ban 
nhạc Trùng Dương, đã đưa người thưởng ngoạn trở về với quê hương Việt Nam. Ðặc biệt một nữ Phật tử 
đã trình bày một bản vọng cổ “thật mùi”, rất cảm động, diễn tả nỗi đau khổ của người dân miền Trung trước 
nạn lụt, đã nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng. 
Trong khi Ban Văn Nghệ chuẩn bị, Ban Trai Soạn Ẩm Thực đã chu đáo thiết đãi mọi người một bữa cơm 
chay ngon miệng. Ngoài ra các gian hàng bánh, đậu hũ, chè, bánh canh, rau, trái cây v.v.... cũng  hiện diện 
để bán với mục đích cúng dường cả vốn lẫn lời cho mục đích cứu trợ này. Những phong bì được mọi người 
hoan hỷ chuyển đến các thùng cứu trợ do Ban Xã Hội thiết lập. Cảm động thay khi các bác, các cô đã đem 
sẵn các bao thư tiền do gia đình hay bàn bè không đến tham dự nhờ trao lại. 
Chương trình văn nghệ chấm dứt lúc 16 giờ sau khi toàn thể ban nhạc Trùng Dương trình bày nhạc phẩm 
“Sài Gòn đẹp lắm”. Mọi người bồi hồi cảm động nhớ lại miền Nam Việt Nam tươi đẹp và tự do khi xưa. 
Trước khi kết thức buổi văn nghệ, thầy Thích Minh Giác một lần nữa đã cám ơn sự hiện diện của toàn thể 
đồng hương và Phật tử, cám ơn Ban ẩm thực, các gian hàng, các Phật tử đã bỏ công bỏ của để thực hiện 
một chương trình văn nghệ thành công mỹ mãn. Thầy chân thành cám ơn các anh chị em trong ban nhạc 
Trùng Dương đã tham gia nhiệt tình, vô vị lợi, cống hiến một chuơng trình văn nghệ đặc sắc. Ðại diện 
HPGVN/HL, Thầy đã trao quà lưu niệm đến ban nhạc Trùng Dương và đến anh Ngô Cao Ðức, chủ nhân 
giàn âm thanh Asia Sound. 

https://youtu.be/kpOMfd4sjYQ


 

 

Cuối cùng, đạo hữu Nguyễn Phương Lan, đại diện Ban Xã Hội HPGVN/HL đã đứng lên thông báo số tiền 
ủng hộ cứu trợ nạn lụt miền Trung thu được trong buổi văn nghệ ngày hôm đó tổng cộng là  
€ 8.275,00. Ngoài ra, có một số đồng hương và Phật tử đã chuyển tiền trực tiếp vào trương mục của 
HPGVN/HL tổng cộng là € 2.450,00. Do vậy tổng số tiền cứu trợ lũ lụt thu được là € 10.725,00. Số tiền trên 
đã được chuyển về Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu để nơi 
đây tập trung và chuyển về Việt Nam. 
Mọi người ra về, trong lòng hân hoan, thoải mái vì đã được gặp gỡ bạn bè, người thân, được thưởng thức 
một buổi văn nghệ sôi nổi, lại được góp tay giúp đỡ đồng bào nạn nhân. Một ngày cuối tuần vui, đẹp và ý 
nghĩa. 
 

  

  
  

  

Trì Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 

Thông thường vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần, chùa Vạn Hạnh đều tổ chức đọc kinh Pháp Hoa từng 
phần. Ðặc biệt năm nay, chùa Vạn Hạnh đã tổ chức đọc toàn bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này trong hai 
ngày liên tiếp, từ sáng thứ bảy 10/12/2016 đến chiều ngày chủ nhật 11/12/2016. Diệu Pháp Liên Hoa là 
bộ kinh quan trọng nhất trong kho tàng kinh điển Ðại thừa. Bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa gồm 7 quyển, 



 

 

tổng cộng là 28 phẩm, gần 600 trang.  Qua bộ kinh này, Ðức Phật muốn trình bày cái thấy, cái biết của 
Ngài để chỉ lại cho tất cả chúng sanh với ý hướng người người có thể tỏ ngộ được như Ðức Phật. 
Dưới sự hướng dẫn của thầy Thích Minh Giác, thầy Thích Thông Trí và sư cô Minh Ðịnh, khoảng 120 
Phật tử đã tụ họp về chùa Vạn Hạnh, theo tiếng chuông nhịp mõ, cùng nhau đọc toàn bộ kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa.  
Chiều ngày chủ nhật, trước khi chấm dứt buổi đọc kinh, đạo hữu Quảng Sinh Trình Khoa Ấm, đại diện 
toàn thể Phật tử hiện diện, dâng lời tác bạch cám ơn quý Thầy và sư cô đã tạo cơ duyên để Phật tử có 
dịp học hỏi đạo pháp. Tiếp lời, thầy Thích Minh Giác tán thán công đức các Phật tử đã bỏ hai ngày cuối 
tuần quý giá về chùa cùng nhau đọc toàn bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thầy khuyên mọi người cố gắng 
tu tập, giữ tâm thanh tịnh và nhẫn nhục để xây dựng cho chính gia đình mình và làm tốt cho xã hội. 
Thầy thông báo năm tới cũng sẽ tổ chức 2 ngày trì tụng toàn bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa như năm nay. 
 

   

  

 



 

 

Trong hai ngày đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật tử hiện  diện đã được Ban Ầm Thực chiêu đãi những 
bữa cơm chay ngon miệng. Khó có thể thể diễn đạt đầy đủ công khó mà anh chị em Ban Ầm Thực đã 
hy sinh để chuẩn bị và thực hiện các bữa ăn cho hơn 120 đạo hữu trong hai ngày liên tiếp. 
 

  
 

Học sinh Hòa Lan thăm chùa Vạn Hạnh 
 

Ngày thứ tư 21/12/2016 vừa qua, chùa Vạn Hạnh lại có dịp đón tiếp 60 học sinh thuộc lớp 3 
HAVO/VWO, thuộc trường trung học Montessori Lyceum Flevolan tại Almere Buiten, để giới thiệu các 
em một vài khái niệm về đạo Phật. Lần này, dưới sự hướng dẫn của thầy Thích Minh Giác cùng hai đạo 
hữu Minh Tâm, Quảng Tú, các học sinh đã được học hỏi những điều thực tế như ngồi thanh tịnh thiền 
trà trong khi được nghe trình bày một phần giáo lý căn bản Phật giáo. Các em được chỉ dẫn cách chắp 
tay chào nhau và cách quỳ lạy Phật, cách sử dụng chuông mõ cũng như đọc một đoạn kinh Bát nhã. 
Các em đã thực hành ngay những gì mình học qua việc khi Thầy trụ trì tụng kinh, các em tụng theo và 
hai em sử dụng chuông mõ dẫn nhịp (với sự hướng dẫn). Cuối cùng, trước khi ra về các em đã được 
Ban Trai Soạn khoản đãi một bữa chả giò chay ngon miệng.  
 

  
 

 



 

 

Các Sinh Hoạt Thường Xuyên 
Hội kêu gọi quý Phật tử phát tâm tham gia các sinh hoạt thường xuyên sau đây: 

 
Trì Tụng Kinh Pháp Hoa 

Hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu từ 19:00 đến 21:30 giờ có buổi trì tụng kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA và 
giảng Phật Pháp dưới sự hướng dẫn của thầy Thích Minh Giác.  
 

Thực Tập Chánh Niệm 
Sinh hoạt vào ngày chủ nhật tuần thứ nhất trong tháng. Chương trình sinh hoạt thường xuyên như sau: 
Thiền tọa, Thiền hành, lễ Phật, Tụng kinh, nghe quý Thầy giảng Pháp, Pháp đàm, Trà đạo, v.v... 
 

Thọ Bát Quan Trai 
Vào tuần thứ nhì trong tháng. Sinh hoạt Thọ Bát bắt đầu vào lúc 16:00 giờ chiều thứ bảy đến 16:00 giờ 
chiều chủ nhật.  

Một Ngày Niệm Phật 
Ðược tổ chức vào ngày chủ nhật tuần thứ ba trong tháng. Từ 09:00 giờ sáng đến 16:00 giờ chiều. 
 

Sinh hoạt Gia Đình Phật Tử 
Sinh hoạt vào ngày chủ nhật tuần thứ tư trong tháng. Xin quý Phật tử và Đồng hương khuyến khích 
hoặc dành thì giờ mang con em mình về Chùa sinh hoạt trong ngày này. Các em sẽ không những được 
quý Thầy hoặc các huynh trưởng trong Gia Đình Phật tử hướng dẫn về Đạo Pháp mà còn được học tập 
trau dồi thường xuyên về văn hóa Việt Nam cũng như sinh hoạt vui vẻ với các bạn Việt Nam cùng lứa 
tuổi.  

 

 

 

 

 


