
Lên Yên Tử mùa thu

    

Thường thì mùa xuân là mùa thu hút lượng du khách đến với Yên Tử đông nhất; thế
nhưng, nếu bạn muốn có một không gian yên tĩnh để cảm nhận sự sâu lắng nơi cõi Phật,
hãy chọn đến Yên Tử vào mùa thu...

         

  
     Khách du lịch trải nghiệm Thiền ở Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử.  
      

Mùa thu lên Yên Tử, thời tiết rất đẹp, nắng nhè nhẹ không còn gay gắt như những ngày hè,
không có sự đông đúc, ồn ã, chen lấn vội vàng, không có những cơn mưa phùn rả rích, ẩm ướt
như những tháng lễ hội mùa xuân. Bạn có thể thong dong dạo bước trên từng bậc đá rêu phong
để khám phá những ngôi chùa cổ kính như chùa Hoa Yên, vườn tháp Huệ Quang, khu tượng đá
An Kỳ Sinh hay ngắm tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được đúc bằng đồng nguyên khối lớn
nhất Việt Nam. Ngồi trên ca bin cáp treo, nhìn xuống dưới, bạn có thể thoả thích ngắm nhìn
màu xanh bạt ngàn của những rừng trúc, những ngọn trúc mảnh mai uốn cong đan xen giữa
những tán cây tùng, cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Con đường đi bộ từ tượng Phật Hoàng Trần
Nhân Tông lên chùa Đồng dường như rộng hơn khi ta không phải chen lấn nhau như những
ngày lễ hội đầu xuân. Bạn có thể thảnh thơi vào chùa lễ Phật, không gian yên tĩnh, tiếng
chuông chùa trên đỉnh núi ngân vang sẽ mang lại cho du khách những cảm giác nhẹ nhàng,
thấy lòng mình thanh thản hơn, trút bỏ mọi nỗi lo âu thường nhật khi về với đất Phật.

  

Đến Yên Tử mùa này, đôi khi bạn cũng bắt gặp những trận mưa rào bất chợt đổ xuống ào ạt,
xong rồi lại tạnh ngay. Dưới tán rừng, tiếng chim hót líu lo thúc giục bước chân lữ khách.

  

Một điều thú vị nữa, đến Yên Tử vào mùa thu, du khách sẽ được tham gia những khoá học trải
nghiệm Thiền hết sức thú vị, du khách sẽ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đặc
biệt vào những dịp lễ Vu lan báo hiếu này, du khách sẽ được tham gia Chương trình “TÂM
HIẾU - TÂM PHẬT”. Tham gia chương trình này, bạn sẽ được các Đại đức ở chùa thuyết giảng
cuộc đời, tư tưởng và tấm lòng hiếu hạnh của Phật Hoàng Trần Nhân Tông; Thiền hành quanh
đỉnh thiêng Yên Tử và Thiền toạ tại chùa Đồng. Ngoài ra, còn có các hoạt động đại lễ hoa đăng
nguyện cầu, giúp khoá sinh trải rộng tinh thần hiểu và thương, tri ân và báo ân dưỡng dục sinh
thành, cùng nhiều hoạt động thư giãn, biểu diễn văn nghệ...
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Cẩm Thu
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