
Hội Tết Xuân Quý Mão Chùa Vạn Hạnh 

Sau hai năm vắng lặng không tổ chức tết tại chùa vì nạn dịch Covid, Tết nguyên đán năm nay, chùa 

Vạn Hạnh lại hân hoan chào đón Phật tử cùng đồng hương và quan khách Hòa Lan khắp nước rủ 

nhau về chùa lễ Phật và gặp gở nhau nhân ngày đầu năm. Nơi thị xã Almere, vùng đất bồi do bàn 

tay con người tạo dựng chỉ mới 25 năm nay nhờ lấn biển, nằm tại trung điểm của Ðất Thấp Hòa 

Lan, không khí tưng bừng nhộn nhịp khác hẳn thường ngày tại ngôi chùa Việt Nam duy nhất nơi 

đây.  

Năm nay 2023, dịch bệnh đã yên, các sinh hoạt xã hội đã hồi phục, để chào đón Xuân Quý Mão, 

chùa Vạn Hạnh đã tổ chức đón xuân suốt bốn ngày tết: mùng một, mùng hai, mùng ba và đón Giao 

thừa đêm 30 tết. 

Sáng mùng một tết, mặc dù đang giữa mùa đông tiết trời rét lạnh chỉ 2 độ C, gần 2.000 đồng hương 

và Phật tử đã tham dự Lễ Cầu An đầu năm tại chùa Vạn Hạnh, Almere. 

Trong sân chùa, ngay sau cánh cổng mở rộng, Tượng đài Thuyền nhân cũng đón xuân với khói 

hương nghi ngút và những chậu hoa tươi vây quanh tượng đài. Tiếp theo là một hàng thật dài 

những gian hàng bán thức ăn chay tấp nập người mua. Nét mặt và ánh mắt mọi người, cả kẻ mua 

lẫn người bán, đều rạng rỡ nụ cười an lạc và hỉ xả của ngày đầu năm nơi sân chùa. Mọi người đều 

nhắc nhở nhau mua nhanh kẻo hết và rồi còn vào trong chùa dự khóa lễ đầu năm. 

  

Chánh điện uy nghi hôm nay được tô điểm thêm hai chậu mai vàng rực rỡ trước bàn thờ chư Phật. 

Chánh điện thường ngày rộng thênh thang giờ đây chật đầy Phật tử. Hòa thượng Thích Minh Giác, 

trụ trì chùa Vạn Hạnh, chủ lễ khóa lễ Cầu An đầu năm cùng với sự trợ duyên của Ni sư Minh Ɖịnh. 

Phật tử hiện diện ngồi nghiêm trang, chắp tay cùng đọc kinh theo thầy. Sau khóa lễ, đạo hữu Huệ 

Sơn, đại diện Ban Trị Sự Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan và Phật tử hiện diện dâng lời chúc 

xuân lên Hòa Thượng trụ trì pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. Ðáp lại, Hòa Thượng Thích 

Minh Giác có lời chúc xuân đến toàn thể hiện diện một năm mới an lạc. Thầy khuyên nhủ mọi người 

nên tự tìm sự an lạc và niềm vui cho mình trong mọi áp lực của cuộc sống hàng ngày để từ đó giữ 

được an lạc tinh thần và vui vẻ với người chung quanh, như Ɖức Phật Di Lạc dù bị “lục tặc” (sáu 

đứa trẻ tượng trưng cho sáu giác quan tức sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, có thể làm cho ta 

đau khổ nếu ta không làm chủ được chúng) quấy phá vẫn không phiền não và luôn giữ được nụ 

cười tươi trên môi. Sau đó, lộc Phật đầu năm được Thầy và Ni sư Minh Ɖịnh hoan hỉ trao tặng mọi 

người hiện diện. Ðây là giây phút rộn ràng và náo nhiệt nhất của ngày mùng một tết. 

  



  

Sau buổi lễ nơi chánh điện, một số Phật tử có thân nhân thờ nơi phòng Tổ qui tụ nơi đây để dự buổi 

kinh cúng chư hương linh, tưởng nhớ đến ông bà, cha mẹ đã quá vãng. 

Nghi lễ Cầu An đầu năm đã hoàn tất, mọi người kéo nhau ra ngoài sân chùa để nhận phần cơm 

trưa chay. Trên sân chùa lộng gió, Phật tử xếp những hàng dài có hơn 10 thước kiên nhẫn chờ 

nhận phần cơm chay đầu năm do chùa khoản đãi nơi 5 bàn phát cơm. Những nồi cơm to bốc khói, 

những thau đồ chay với rau củ đủ màu sắc tinh khiết được các anh, các chị múc vào từng dĩa cơm 

và trao cho từng khách thập phương với nụ cười tươi và lời “chúc mừng năm mới”. Hơn ngàn đĩa 

cơm đã được phát và nhận với nụ cười và sự kiên nhẫn tuyệt vời như thế. Nhìn các anh chị em 

thiện nguyện trao từng dĩa cơm chay đến tay đồng hương và nhìn các anh chị thuộc các ban 

nghành của chùa đứng bán ở các gian hàng gây quỹ cho chùa trong cái buốt lạnh 2 độ C của mùa 

đông Hòa Lan, mới cảm nhận được tâm thành của tất cả các anh chị. Phải nói đây chính là công 

sức của tất cả các ban ngành của chùa như Ban Nhà bếp, Ban Trật tự, Ban Ban Phát cơm, Quày 

hàng v.v… đã nhịp nhàng làm việc và chuẩn bị suốt bao ngày trước tết mới có thể phục vụ tốt đẹp 

cho hơn ngàn đồng hương trong ngày mùng một tết. Tất cả đều được làm với tâm thành cúng 

dường Tam Bảo. Bên trong chùa, hội trường sinh hoạt cũng đầy ấp người và náo nhiệt hẳn lên 

trong tiết mục sổ xố lấy hên đầu năm, Tiếp theo là chương trình văn nghệ mừng xuân vui tươi, sống 

động với nhiều tài năng đóng góp. Ɖây cũng là dịp và là nơi để bà con, bạn bè gặp gỡ, hàn huyên 

và cùng chúc nhau một năm mới an lành, như ý.  

  

  

 



  

Phật tử đi lễ Phật đầu năm nay, 2023, đặc biệt vui mừng nhìn thấy ngôi chùa Vạn Hạnh đã thực sự 

hoàn thành. Trong hơn hai năm qua, mặc dù đại dịch Covid lan rộng toàn nước, các anh chị em 

thiện nguyện đã vẫn âm thầm thực hiện các công trình xây cất đúng như dự định: nhà kho, thư viện, 

Quan Âm Các và nay Cổng Tam Quan làm tăng thêm vẻ uy nghi, đầy màu sắc Việt Nam cho ngôi 

chùa Vạn Hạnh. Sắp tới đây, cổng sau của chùa cũng sẽ được chỉnh sửa lại và 12 pho tượng Quan 

Âm sẽ được thỉnh đến đặt nơi khu vườn Tứ Ɖộng Tâm. Hai công trình này, theo dự trù, sẽ được 

hoàn thành trước mùa hè năm nay để sau đó Hội Phật Giáo sẽ làm lễ khánh thành chùa Vạn Hạnh 

và kỷ niệm 40 năm sinh hoạt Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan vào ngày chủ nhật 15/10/2023 tới. 

Quảng Phúc 

 
 
 
 
 

 


