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*Thích
H¡nh Ch¡n

M×i
dân tÙc, dù lÛn hay nhÏ, Áu có nhïng phong tåc t-p
quán khác nhau. Trong ó, T¿t, téc là nm mÛiÂ tùy
theoÂ lËch cça m×i
dân tÙc, có thÃ nói là lÅ quan trÍng nh¥t cça b¥t
cé dân tÙc nào. Ñi vÛi ng°ÝiÂ ViÇt
NamÂ nói chung, T¿tÂ cÕ
truyÁn, téc nm mÛi theo lËch âm, °ãc
xem là quan trÍng nh¥t.Â

T¿t
ßÂ ViÇt NamÂ °ãc
cung ón theo cácÂ hình
thécÂ lÅ nghiÂ r¥t
a d¡ngÂ tùy
theoÂ phong tåc Ëa
ph°¡ng và sécÂ £nh
h°ßngÂ cçaÂ tôn
giáo. VÛi ng°Ýi ViÇt cóÂ niÁm
tinÂ Ph-t giáoÂ và
a th§n nói chung và ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ nói riêng,Â hình
thécón T¿t cça hÍ th°ÝngÂ ph£n
£nhÂ nétÂ vn
hóac£ dân gian vàÂ Ph-t
giáo. Bài vi¿t s½Â tìm
hiÃuÂ vÁÂ £nh
h°ßngÂ cçaÂ tín
ng°ángÂ Ph-t
giáoÂ trong cách ón
T¿t cça ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ ViÇt Nam.
Bài vi¿t s½Â th£o
lu-nÂ bÑn ý chính
nh° Á c-p bên d°Ûi.

T¿tÂ cÕ
truyÁnÂ cça
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ng°Ýi ViÇt

T¿tÂ cÕ
truyÁnÂ cça ng°Ýi
ViÇt °ãc cho là có nguÓn gÑc tëÂ Trung
QuÑcÂ vào kho£ngÂ nm
2852 ¿n 2205 TTL1.Â Tuy
nhiên, vào thÝi Hùng V°¡ng, kho£ng nm
2879 ¿n 258 TTL2,
ßÂ ViÇt NamÂ cing
có T¿t. Nó °ãc bi¿t quaÂ truyÁn
thuy¿tÂ bánh ch°ng
bánh dày, v-t biÃu tr°ng cho ngày T¿tÂ x°a
nayÂ ßÂ ViÇt
Nam. SáchÂ L)nh Nam
chích quáiÂ ghi l¡iÂ câu
chuyÇnÂ nói vÁ nguÓn
gÑc bánh ch°ng bánh dày và nói r±ng: ¿n ngày T¿t
vua l¥y bánh này dâng cúngÂ cha
m¹.Â Thiên
h¡Â b¯t ch°Ûc&3

Cn
cé vàoÂ thÝi
gianÂ vëa nêu thì
c£Â ViÇt NamÂ vàÂ Trung
QuÑcÂ Áu có T¿t
riêng. Ngh)a là, T¿t cça ng°Ýi ViÇt lúc ó không theo
T¿t cçaÂ Trung
QuÑc.Â Lý
doÂ suy lu-nÂ làÂ ViÇt
NamÂ lúc ¥yÂ là
n°ÛcÂ Ùc l-pÂ ché
không ph£i là thuÙc Ëa cçaÂ Trung
QuÑcÂ (bË ô hÙ)
nh° sau này.

Tuy
nhiên, cácÂ chi
ti¿tÂ nói vÁ T¿t
ßÂ Trung QuÑcÂ rõ
h¡n T¿t ßÂ ViÇt
Nam. Trong khi T¿t ßÂ Trung
QuÑcÂ °ãc ghi
chépÂ t°¡ng ÑiÂ rõ
ràngÂ vÁ sñ thay Õi
cça nó të thÝiÂ Tam
HoàngNgi ¿Â ¿n
Ýi Hán, thÝi iÃm không còn thay Õi nïa,4Â thì
T¿t ßÂ ViÇt NamÂ chÉ
°ãc bi¿t thông quaÂ truyÁn
thuy¿tÂ bánh ch°ng,
bánh dày.
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Sau
khiÂ ViÇt NamÂ bË
ô hÙ m°Ýi th¿ k÷, T¿t cça ng°Ýi ViÇt có l½ ã
bËÂ £nh h°ßngÂ nhiÁu
bßi T¿t cça ng°ÝiÂ Trung
QuÑc. Dù v-y, cách tính ngày T¿t giïa
ng°Ýi ViÇt và ng°ÝiÂ Trung
QuÑcÂ v«n cóÂ lúc
chênh nhau mÙt ngày nh° nm 2007, do cách tính múi giÝ
khác nhau.

Cách ón T¿t cça ng°Ýi ViÇt

Nh°
ã nói ß trên, T¿tÂ cÕ
truyÁnÂ làÂ lÅ
hÙiÂ quan trÍng nh¥t
cça ng°Ýi ViÇt vì T¿t này °ãc chu©n bË chu áo
nh¥t, §y ç nh¥t,Â phÕ
bi¿nÂ rÙng rãiÂ nh¥t
vàÂ thÝi gianÂ dài
nh¥t. Theo phong tåc ßÂ ViÇt
Nam, khiÂ thÝi
gianÂ b°Ûc qua tháng
Ch¡p (tháng 12Â âm
lËch) thì không khí chu©n bË T¿t ã
b¯t §u. Sñ chu©n bË T¿t °ãc biÃu hiÇn qua các
gian hàng, chã búa, n¡i các hàng hóa chu©n bË cho ngày
T¿t °ãc bày biÇn Ã buôn bán. CácÂ c¡
quan, tÕ chécÂ xã
hÙiÂ b¯t §u lên
lËch mua s¯m quà T¿t Ã bi¿u t·ng cho nhau.Þ thôn
quê, cácÂ gia ìnhÂ cing
chu©n bË may hay mua s¯m qu§n áo mÛi cho con tr» Ã
chúngÂ vui ch¡iÂ trong
dËp T¿t. CácÂ gia
ình,Â tùy
theoÂ iÁu kiÇnÂ vàÂ sß
thích, trang trí l¡i làm cho nhà cía mÛi
m» và sáng ¹p Ã ón chào nm mÛi vÛiÂ mong
mÏiÂ có nhiÁu
iÁuÂ may m¯nÂ mÛi.

Không
khí T¿t biÃu hiÇn càng lúc càng rõ khiÂ thÝi
gianÂ nm ci ng¯n d§n
và các phong tåc tr°Ûc T¿t °ãcÂ thñc
hiÇn. Tr°Ûc h¿t là phong tåc ch¡p
m£. Phong tåc này th°Ýng °ãcÂ thñc
hiÇnÂ trong tháng Ch¡p
và mÙt sÑ ít sau T¿t. Thông qua phong tåc ch¡p m£,
con cháu °ãcÂ giáo
dåc, nh¯c nhß vÁ mÓ m£ ông bàÂ tÕ
tiên,Â hay
nóiÂ cách khác làÂ giáo
dåcÂ vÁ nguÓn cÙi
cça mình. Không khí T¿t biÃu hiÇnÂ rõ
ràngÂ h¡n là të ngày
23 tháng Ch¡p, khi phong tåc °a tiÅn ông Táo, hay cúng
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ông Táo °ãcÂ thñc
hiÇn. MÙt sÑ n¡i còn giï phong tåc
dñng cây nêu vÛiÂ niÁm
tinÂ r±ngÂ viÇc
làmÂ này s½ trë qu÷
dï vàÂ iÁm
x¥uÂ trong khi ông Táo
i v¯ng vàÂ xa h¡nÂ là
Ã giï nétÂ vn
hóa. Të thÝi iÃm này, mÍiÂ ho¡t
ÙngÂ mua s¯m, tiÇc
t¥t niên, chu©n bË T¿t&trß nên nhÙn nhËp và làm
choÂ mÍi ng°ÝiÂ b¯t
§u sÑng trong không khí T¿t.

Ñi
vÛi nhïng ng°Ýi i làm xa quê h°¡ng, vÁ quê n
T¿t là mÙt cuÙcÂ hành
h°¡ngÂ vÁ cÙi nguÓn
vÛi nhiÁu tâm tr¡ngÂ vui
buÓnÂ khác nhau. Nhïng
chuy¿n xe hayÂ ph°¡ng
tiÇnÂ v-n chuyÃn
dËp c-n T¿t luôn ông £o, th-m chí quá t£i chiÁu
vÁ làm cho hành khách vÁ quê nhiÁu khi g·p khó khn và
khôngÂ tho£i mái.Â Tuy
nhiên, vÛiÂ tâm
lýÂ °ãcÂ oàn
tåÂ gia ìnhsau
mÙt nmÂ v¥t v£,
nhiÁu ng°Ýi v«nÂ cÑ
g¯ngÂ v°ãt quaÂ ám
£nh ÃÂ thÏa
mãnÂ tâm nguyÇncça
mình.

Vào
ngàyÂ cuÑi nmÂ và
lúcÂ giao thÝiÂ giïa
nm ci và nm mÛi, mÙtÂ nghi
lÅÂ không thÃ thi¿u
Ñi vÛi cácÂ gia
ìnhÂ ng°Ýi ViÇt
là cúng gia tiên hay cúng ông bà tÕ tiên. MÍi
nhà,Â tùy theokh£
nng và phong tåc vùng miÁn, Áu s¯mÂ hoa
qu£Â và ph©m v-t
Ã dângÂ cúng
tÕÂ tiên và mÝi hÍ
vÁ dñ vui trong ba ngày T¿t thông qua lÅ cúng gÍi là
cúng r°Ûc ông bà.Khi cúng giao thëa, cóÂ gia
ìnhÂ chÉ cúng gia
tiên nh°ng cing cóÂ gia
ìnhÂ cúng thêm
thiên Ëa ßÂ ngoài
trÝi. Cúng bên ngoài có khi chÉ làÂ th¯p
nhangÂ van vái, có
khiÂ bao gÓmÂ lÅ
v-tÂ tùy theoniÁm
tinÂ cça m×iÂ gia
ình.
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ón
T¿t cça ng°Ýi ViÇt, theo phong tåc, là ba ngày
nh°ngÂ thñc t¿Â thì
nhiÁu h¡n. Ba ngày T¿t °ãcÂ g¯n
liÁn vÛiÂ câuÂ tåc
ngïÂ mùng mÙt T¿t
cha, mùng hai T¿t m¹, mùng ba T¿t th§y. CâuÂ tåc
ngïÂ cóÂ ý
ngh)aÂ nh¯c ¿n ba
nhân v-t quan trÍng mà mÙt ng°Ýi ph£iÂ kính
trÍngÂ vàÂ bi¿t
¡nÂ là cha, m¹ và
th§y.Â Måc
íchÂ câuÂ tåc
ngïÂ nh±m nh¯c nhß
m×i ng°Ýi ph£i nhÛ vàÂ thÃ
hiÇnÂ sñÂ quan
tâmÂ Ñi vÛi hÍ,
nh¥t là dËp §u nm.Â Thñc
t¿, ít cóÂ gia
ìnhÂ nàoÂ thñc
hiÇnÂ thm vi¿ngÂ ba
ngày theo trình tñ úng nh° câuÂ tåc
ngïÂ mà th°ÝngÂ tùy
theoÂ sñ s¯p x¿p
sao choÂ hãp lýÂ và
miÅn sao ëng quên ¡o hi¿u ngh)a này. Sau ba ngày, lÅ
cúng °a ông bà °ãcÂ thñc
hiÇnÂ ÃÂ k¿t
thúcÂ lÅ T¿t.Â Tuy
nhiên, nhiÁu ng°ÝiÂ ti¿p
tåcÂ ón T¿t ¿n
h¿t ngày mùng b£y theo tåc h¡ nêu5.
Ñi vÛiÂ công
chécÂ thì hÍ
ph£iÂ tuân theoÂ quy
Ënhcça nhà n°Ûc tùy m×i nm. Còn
vÛi nhiÁuÂ Ph-t tí,
ón T¿t có khi ¿n qua r±m tháng Giêng sau khi hÍ
cúngÂ c§u anÂ §u
nm xong.

Ngoài
ra, còn có mÙt sÑ phong tåcÂ phÕ
bi¿nÂ trong dËp T¿t
nh° chúc T¿t,Â mëng
tuÕi, lì xì (téc cho tiÁn mëng nm
mÛi), xông ¥t,Â xu¥t
hành, hái lÙc, xin xm&T¥t c£ t¡o
nên nétÂ vn hóan
T¿t cça ng°ÝiÂ ViÇt
Nam.

Ph-t
giáoÂ trong
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cách ón T¿t cça ng°ÝiÂ Ph-t
tí

Bên
c¡nh các phong tåc vëa nêu trên, cách ón T¿t cça
ng°ÝiÂ Ph-t tíÂ nói
riêng và nhïng ng°Ýi cóÂ niÁm
tinÂ ¡o Ph-tÂ nói
chung th°ÝngÂ ph£n
£nhÂ nétÂ vn
hóa,Â tín
ng°ángÂ Ph-t giáo.

Tr°Ûc
h¿t, sauÂ thÝi
kh¯cÂ giao thëa,
cácÂ Ph-t
tíÂ th°ÝngÂ lña
chÍnÂ chùa làm n¡i
§u tiên Ã ¿nÂ c§u
nguyÇn. MÙt sÑ iÂ lÅ
Ph-tÂ §u nm Ã
c§u ph°Ûc báu và nhïng iÁuÂ may
m¯nÂ choÂ b£n
thânÂ vàÂ gia
ình. HÍ ngh) r±ng Ph-t và các BÓ-tát
là nhïng b-cÂ siêu
phàm, luôn luônÂ të
biÂ th°¡ng xótÂ chúng
sanhÂ và s½Â phù
hÙÂ hÍ khi hÍÂ c§u
nguyÇn.Â Thi¿t
thñcÂ h¡n, ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ th¥y r±ng lÅ
chùa §u nm làÂ c¡
hÙi quý báuÂ Ã
tr£i nghiÇmÂ tâm
linhÂ và hòa mình vào
không khíÂ thiêng
liêngÂ §u nm n¡i
chÑnÂ thiÁn mônÂ thanh
tËnh. Sñ tr£i nghiÇm ó có thÃ làm
cho tâm hÍ nh¹ nhàng vàÂ th°
thái. M·t khác, cácÂ Ph-t
tíÂ cingÂ nhân
dËpÂ này ¿n các
th§y trong chùa ÃÂ mëng
tuÕiÂ và chúc T¿t
§u nm.

Të
chùaÂ trß vÁÂ nhà,
cácÂ Ph-t tíÂ th°Ýng
cóÂ tâm lýÂ xin
lÙc chùa mang vÁ gÍi là lÙc §u nmÂ may
m¯n. T-p tåc hái lÙc, tr°Ûc
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ây, diÅn ra ß ình và chùa nh°ng hiÇn nay tåc này
h§u nh° chÉ ß chùa. Các chùaÂ ngày
x°aÂ th°Ýng cóÂ nhiÁu
cây lÛn vÛi nhiÁu cành lá sum suê nên viÇc hái lÙc
ítÂ £nh h°ßngÂ ¿nÂ séc
khÏeÂ cça cây và
ítÂ £nh h°ßngÂ ¿n
mù quan cây c£nh. Ngày nay, các chùa, nh¥t là ßÂ ô
thËÂ không gianÂ nhÏ
h¹p, th°Ýng trÓng nhïng cây c£nh nhÏ nên viÇc hái
lÙc s½Â £nh
h°ßngÂ ¿n cây
c£nh và mù quan sân chùa.Â Ý
thécÂ °ãc iÁu
này, ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ ã thay ÕiÂ thói
quenÂ b±ng cáchÂ hoan
h÷Â nh-n nhïng lÙc
chùa khác (°ãc các chùa chu©n bË) mang tínhÂ biÃu
t°ãngÂ nh° cành hoa,
t¥m thiÇp ghi câu Ph-t d¡y, bao lì xì nhÏ t°ãng
tr°ng&DùÂ hình
thécÂ ã thay Õi
nh°ngÂ ý ngh)aÂ cça
nó v«n là bày tÏ niÁmÂ hy
vÍngÂ có °ãcÂ phúc
lÙcÂ vàÂ may
m¯nÂ trong mÙt nm
mÛi.

¢nh
h°ßngÂ nÕi b-tÂ nh¥t
cçaÂ tín ng°ángÂ Ph-t
giáoÂ trong cách ón
T¿t cça ng°ÝiÂ Ph-t
tíViÇt NamÂ là
sñÂ c§u nguyÇn,
hayÂ cå thÃÂ h¡n
làÂ c§u anÂ §u
nm và th-m chí còn cúng sao, gi£i h¡n. R¥t nhiÁuÂ Ph-t
tí, bên c¡nh viÇcÂ lÅ
Ph-tÂ §u nm và
tñÂ c§u nguyÇn,
còn ghiÂ tên tuÕiÂ cça
các thành viên trongÂ gia
ìnhÂ Ã gßi các
chùa Íc tênÂ c§u
an. Có ng°Ýi còn tin vào sñÂ £nh
h°ßngÂ tÑt - x¥u
cça các sao, h¡n nên ghi §y ç tên các sao, h¡n Ã
th°a các th§y cúng gÍi là cúng nh°¡ng tinh gi£i
h¡n.Â áp éngÂ nhu
c§uÂ tín ng°ángÂ cça
quýPh-t tí, h§u nh° các chùa ÁuÂ thñc
hiÇnÂ nghi thécÂ c§u
an, dâng sÛ Íc tên cho cácÂ Ph-t
tíÂ dËp §u nm.
MÙt sÑ chùa còn có cácÂ hình
thécÂ cúng sao gi£i
h¡n nh±m thu hútÂ tín
Ó. Phong tåc này th°Ýng diÅn ra të
mùng bÑn ¿n r±m tháng Giêng nh°ngÂ a
sÑÂ t-p trung cúng
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vào ngày mùng tám và ngày r±m. Do ó, vào hai ngày này
các chùaÂ th°Ýng
cóÂ ông £oÂ tín
ÓÂ Ph-t tí.

MÙt
phong tåc khác °ãc cácÂ Ph-t
tíÂ h°ßng éng
nhïng nmÂ g§n
âyÂ là hành h°¡ng
th-p tñ. Qua ngày mùng mÙt T¿t, mÙt sÑ chùa b¯t
§u tÕ chéc cho cácÂ Ph-t
tíÂ iÂ thm
vi¿ng,Â lÅ
Ph-tÂ vàÂ cúng
d°ÝngÂ các chùa.Â Måc
íchÂ là nh±m t¡o
c¡ hÙi choÂ Ph-t
tíÂ gieo duyên, làm
ph°Ûc §u nm. N¿u mong muÑnÂ c§u
anÂ thì ây là
cáchÂ c§u anÂ úngÂ tinh
th§nnhân qu£.

Ngoài
ra, mÙt sÑ ít các chùa và cácÂ thiÁn
viÇn,Â nhân
dËpÂ §u xuân cing
mß các khóa tu §u nm cho nhïng ai t-n dång kó nghÉ
ÃÂ tu hÍcÂ Ph-t
pháp.Â Tu
t-pÂ úng pháp cing
là cáchÂ c§u anÂ hïu
hiÇu nh¥t.

Sñ hài hòa trong cách ón T¿t

Có
thÃ nói cách ón T¿t cça ng°Ýi ViÇtÂ phong
phúÂ và chËuÂ £nh
h°ßngÂ vn hóaÂ tôn
giáo. Ñi vÛi ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ và nhïng ng°Ýi
cóÂ niÁm tinÂ vàoÂ ¡o
Ph-t, sñÂ £nh
h°ßngÂ cçaÂ vn
hóaÂ Ph-t giáoÂ trong
cách ón T¿t cça hÍ r¥tÂ rõ
ràngÂ nh° ã nêu
trên. iÁu khi¿n nhiÁu ng°ÝiÂ Ph-t
tíÂ thu§n thànhÂ quan
tâmÂ là v«n còn
nhïng phong tåc không ph£i cçaÂ ¡o
Ph-tnh°ng °ãcÂ thñc
hiÇnÂ n¡iÂ cía
Ph-t. Làm sao Ã có thÃ vëaÂ áp
éngÂ °ãc nhu
http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 26 May, 2018, 03:37

GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

c§uÂ tín
ng°ángÂ cçaÂ qu§n
chúngÂ Ph-t tí,
vëa h°Ûng hÍ tin vàÂ thñc
hànhÂ theoÂ Chánh
phápÂ là mÙtÂ v¥n
ÁÂ r¥t khó të
b¥y lâu nay.

Ph-t
giáoÂ Óng hànhÂ cùng
dânÂ tÙc là iÁu
không thÃ phç nh-n.Â Ph-t
giáoÂ khi truyÁn
vàoÂ ViÇt NamÂ ã
ti¿pÂ bi¿n
vnÂ hóaÂ b£n
ËaÂ vàÂ dung
hòaÂ vÛiÂ các
lo¡iÂ tín ng°ángÂ khác.
Do ó, không l¡ khiÂ chúng
taÂ nhìn th¥y các
chùaÂ v«n cóÂ thñc
hiÇnÂ các lo¡iÂ tín
ng°ángÂ không
ph£iÂ ¡o Ph-t,
nh¥t là vào dËp T¿t, nh±mÂ áp
éngÂ nhu c§uÂ tín
ng°ángÂ cçaÂ qu§n
chúng.Â Tuy
nhiên, sñ hài hòa trong chiÁu h°Ûng i
vÁÂ Chánh phápÂ v«n
làÂ v¥n ÁÂ c§n
ph£iÂ thñc hiÇn.

H§u
h¿t các chùa ÁuÂ thñc
hiÇnÂ nghi thécÂ c§u
anÂ §u nm ÃÂ áp
éngÂ nhu c§uÂ chính
ángcça cácÂ Ph-t
tí.Â Tuy
nhiên, nhiÁuÂ Ph-t
tíÂ ch°a çÂ lòng
tinÂ vàoÂ Chánh
phápÂ nên v«nÂ yêu
c§uÂ các chùaÂ thñc
hiÇnÂ nghi thécÂ c§u
anÂ mang tính pha trÙn.
Bên c¡nhÂ nghi
thécÂ Íc tênÂ c§u
anÂ mang tínhÂ phÕ
bi¿nÂ và có thÃÂ ch¥p
nh-nÂ °ãc, r¥t
nhiÁu chùa chìu lòngÂ Ph-t
tíÂ nên còn Íc
thêm tên các sao h¡n vÑn không có trongÂ ¡o
Ph-t. Ã các chùaÂ thñc
hiÇnÂ nghi
thécÂ thu§nÂ Ph-t
giáo, baÂ iÁu
http://www.phatgiaobaclieu.com
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kiÇnÂ c§n ph£iÂ có.
MÙt là nhu c§u cçaÂ tín
ÓÂ thu§nÂ tín
ng°ángPh-t giáoÂ h¡n.
Hai làÂ ý thécÂ tñ
giácÂ të các vËÂ trå
trìÂ các chùa. Ba là
có sñ h°Ûng d«nÂ cå
thÃÂ cçaÂ c¡
quanÂ cóÂ th©m
quyÁnÂ cçaÂ Ph-t
giáo.Â

-----------------------

(1)Â https://vi.wikipedia.org/wiki,
truy c-p ngày 5-10-2016.

(2)Â Giáo
s° M¡nh Thát cho r±ng Ýi Hùng V°¡ng të 2879 TTL ¿n
43 TL.

(3)Â Huónh
NgÍc Tr£ng,Â Bánh ch°ng, bánh tét,
bánh dày, xôi và cÑm,Â Vn
HóaÂ Ph-t Giáo.

(4)Â Sñ
thay Õi vÁ cách gÍi tháng Giêng là tháng D§n hay Tý&.
https://vi.wikipedia.org/wiki, truy c-p ngày 5-10-2016.

(5)Â Cây
nêu th°Ýng °ãc dñng vào ngày 23 tháng Ch¡p gÍi là
th°ãng nêu và h¡ xuÑng vào ngày 7 tháng Giêng gÍi
là h¡ nêu.

http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 26 May, 2018, 03:37

