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Tết Cổ Truyền:  
Nét Đẹp Của Người Việt Nam tại Thuỵ Sĩ 

 
 

Thích Như Tú 
 

 
Việt Nam là một quốc gia nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương, trung tâm 

khu vực Đông Nam Á. Có diện tích hơn 331.698 km2, nằm trong vùng nhiệt đới và 
một phần xích đạo nên có những điều kiện thuận lợi về tiềm năng phát triển kinh tế, 
nhất là sản xuất nông nghiệp. Lịch sử địa lý cho thấy Việt Nam gần như liên kết với 
các nền văn minh Trung Quốc và Ấn Độ. Về phương diện tư tưởng tôn giáo xưa và 
nay chủ yếu chú trọng đến tư tưởng Phật, Lão, Nho hay còn gọi Tam Giáo Đồng 
Nguyên. Dân số hiện nay trên 92 triệu người dân và là một quốc gia có nhiều sắc tộc 
khoảng 54 dân tộc, trong đó người kinh là chiếm đa số, còn lại 53 các dân tộc khác 
chung sống hoà vui. 53 dân tộc thiểu số này, họ có nét văn hoá riêng biệt mang đậm 
bản sắc địa phương vùng núi và cao nguyên. 

 
Sau khi làn sóng tỵ nạn cộng sản lênh đênh trên biển cả, các thuyền nhân Việt 

Nam cuối cùng cũng đã đến được đất nước Trung Âu và thành lập Hội Phật Giáo 
Đông Dương tại Thuỵ Sĩ (Verein der Indochina-Buddhisten in der Schweiz)1. Hội 
được đăng ký sinh hoạt chính thức từ ngày 04 tháng 01 năm 1994, do cố Đạo Hữu 
Huỳnh Sang làm Hội Trưởng. Từ đó đến nay, ngôi nhà tâm linh này luôn đồng hành 
cùng mọi người con dân Việt Nam đang sinh sống tại nơi đây. Nhà thơ Huyền Không 
có lần đã từng cảm nhận như thế:  

 
“Mái chùa che chở hồn dân tộc. 

Nếp sống muôn đời của Tổ Tông”. 
 
Nét đẹp truyền thống của người Á Châu nói chung và người Việt Nam nói 

riêng, cứ vào dịp Tết Nguyên Đán, ngoài giờ thiết lễ cúng giao thừa tại nhà riêng, sáng 
ra, họ thường đi chùa lễ Phật hay nhà thờ để xông đất ngày đầu tiên, cầu nguyện cho 
một năm được may mắn và thật bình an.  

 
Đối với Đạo hữu, Phật tử chùa Viên Minh hay những người theo đạo Ông bà 

thờ cúng Tổ tiên, vào những giây phút thiêng liêng của 3 ngày tết, họ chỉ muốn về 
chùa dâng hương lễ Phật. Họ ghi tên dâng sớ kỳ siêu cho người đã quá cố để được 
vãng sanh. Đồng thời cũng không quên kỳ an cho những người thân hiện tiền, đang 
sống trong gia đình, cầu cho trọn một năm mạnh khoẻ, tấn tài tấn lộc. Sau đó mới đến 
																																								 																					
1	https://lu.chregister.ch/cr-
portal/auszug/auszug.xhtml;jsessionid=9e1f16c573effd0cefa2010ed1f8?uid=CHE-
103.737.830#		
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bản thân, họ xin đến gặp Thầy trụ trì để được thỉnh lộc lì xì và gieo trồng phước điền 
nơi Tam Bảo. Nét đẹp truyền thống văn hoá ấy luôn được người Việt sinh sống tại 
Thuỵ Sĩ lâu nay bảo tồn và phát huy rạng ngời, đồng lòng nêu cao dân tộc tính theo 
nét “thuần phong mỹ tục” ấy mà đã bao đời Tổ tiên để lại. 

 
Nương theo dòng thế tục, ngôi chùa trở thành nơi thiêng liêng cao quý nhất, 

được thập phương bổn đạo tôn trọng thượng đẳng để gởi gắm tâm linh. Ở nơi đất 
khách quê người, ngôi chùa Việt là biểu tượng của hồn thiêng sông núi, là mái ấm chở 
che cho những người con dân Việt Nam đang sinh sống xa quê hương đất tổ. Nay có 
dịp tìm về cội nguồn, hồi tưởng quá khứ. Qua đó cùng nhau xây dựng và phát huy nền 
Văn hoá có từ bao đời, tô đẹp những ngày hội tết cổ truyền Á Châu nơi xứ lạ.  

 
Bằng những chiếc áo dài truyền thống Việt Nam đã thật sự lướt qua những làn 

tuyết trắng, mang nét màu duyên dáng Việt Nam. Lộ ra những sự khâm phục đáng yêu 
của người dân nơi đây, họ có dịp chiêm ngưỡng và trầm trồ lạ lẫm khi tận mắt nhìn 
thấy nét đẹp cổ truyền văn hoá của Á Châu ở Phương Tây.  

 
Các Phật tử nữ đã thật sự tôn vinh chiếc áo dài truyền thống Việt Nam trong các 

ngày đại lễ. Các Phật tử nam cũng trang nghiêm trong những bộ com-lê và vét-tông 
trông thật lịch sự. Thỉnh thoảng có những Phật tử người ngoại quốc mang chiếc áo dài 
khăn đóng cổ xưa tựa nơi cung đình lễ nhạc. Nhìn những gương mặt hiền hoà của mọi 
người cũng biết rằng niềm vui ngày đầu năm mới đã được tăng lên gấp bội. Dẫu có 
những não phiền của một năm qua sẽ tự động biến mất, thay vào đó bằng những nụ 
cười rạng rỡ, ánh mắt dịu hiền, thân thiện hoà vui. Dẫu có vô tình tỵ hiềm, tranh đấu ở 
năm xưa nay cũng được xoá mờ trong ký ức của những người biết mở rộng lòng tha 
thứ bao dung, biết thương yêu nòi giống. Tóc đen da vàng. 

 
Mùa đông năm nay tại Thuỵ Sĩ tuyết rơi thật nhiều hơn so với những năm trước. 

Từng cơn gió thổi qua chuyển thành bão tố, mang theo hơi lạnh, cái rét căm căm như 
chiu chít vào làn da thớ thịt của người Việt Nam.  

 
Vậy mà mọi người vẫn có tinh thần làm chủ thiên nhiên. Để chinh phục thời tiết 

khi về chùa lễ Phật đầu năm, mọi người đã tự bảo vệ cho mình bằng những chiếc áo 
chống lạnh, những khăn choàng quấn kín nơi cổ, găng tay và giày bao ấm đôi chân. 
Rất tiếc, vì dịch bệnh vẫn chưa thuyên giảm nên quý Đạo hữu, Phật tử phải cam chịu 
tuân theo luật viếng chùa đã đề ra. Trong suốt 3 ngày Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 
này, cũng được quý Đạo hữu và Phật tử đã tự ý thức được điều đó, giữ đúng các biện 
pháp của Bộ Y Tế Thuỵ Sĩ yêu cầu. Tuy không thoải mái như những lần đón tết năm 
trước, nhưng cũng không kém phần vui vẻ. Mọi người vẫn niềm nở chào nhau qua 
giọng nói, nụ cười chánh niệm.  

 
Trong cái rủi lại có cái may! Đối với Phật tử, đây cũng là bài pháp đã từng học. 

Nay có cơ duyên được thực tập chánh niệm trên thân, khẩu và ý của mỗi người con 
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Phật. Chúng tôi cũng xin tán thán và niệm ân công đức của tất cả bà con thập phương 
bổn đạo đã về chùa và cùng nhau đón một mùa Xuân Di Lặc thật an lạc nơi xứ người 
trong mùa đại dịch Covid-19. 
 

Có vài Phật tử bảo nhau: “Chưa thấy thời đại nào mà đi chùa phải ghi danh 
trước như trong mùa đại dịch lần này, đang hoành hành hiện nay”. Đúng là một năm 
đầy biến động! 

 
Vâng, lần đầu tiên Phật tử về chùa dâng hương lễ Phật đầu năm phải được sự 

đồng ý của Ban Tổ Chức mới vào bên trong chánh điện để hành lễ cầu nguyện nhưng 
cũng chỉ giới hạn được 5 người. Còn nhiều Phật tử khác không về được đã điện thoại 
cũng như gởi mail chúc tết Thầy trụ trì cùng toàn thể quý Đạo hữu Phật tử Chùa Viên 
Minh. Vì muốn bảo vệ cho cộng đồng được an toàn nên không dám xuất hiện với số 
đông. Nếu không có nạn dịch xảy ra từ năm trước thì người Việt nơi đây về chùa trong 
dịp hội Xuân này rất đông. Xin hẹn, sẽ gặp lại mùa xuân năm sau! 
 

Trong 3 ngày tết vừa qua, chùa Viên Minh đã thực hiện đúng luật như thế, từng 
nhóm người theo khung giờ đã ghi danh về viếng chùa lễ Phật đầu năm, thứ tự vào 
bên trong. Không gây tiếng ồn ngoài sân và các xe Ô Tô vào bãi đậu thật nhẹ nhàng. 
Không làm phiền hàng xóm. Sáng nay, chúng tôi gặp những người dân bên cạnh chùa, 
họ cũng vui theo. Các Phật tử về chùa rất được tán thán, vì giữ được sự tôn nghiêm 
nơi cảnh Già Lam. Đi nhẹ, nói nhỏ, thanh tịnh, chánh niệm và đặc biệt rất thành kính 
trước ngôi Tam Bảo. Tết năm nay, còn có rất nhiều cháu nhỏ người Thuỵ Sĩ gốc Việt 
cũng được theo cha mẹ đến chùa. Cũng mộp người lạy Phật như chú cừu non. Mong 
rằng trong tương lai sẽ có những mầm sen tươi thắm được nở ra trên mảnh đất tuyết 
này.  

 
Trong khi chờ đợi ở phòng khách, mọi người còn tận dụng được thời gian để 

chụp hình lưu niệm trước phông cảnh hoa mai, câu đối đỏ.  Được Ban Tổ Chức mời 
dùng trà và bánh mứt như đang được đón nhận tận hưởng hương xuân nơi quê hương 
đất Việt. Đặc biệt, chùa còn chuẩn bị cho mỗi Phật tử về lễ Phật đầu năm một phần lộc 
ăn mang đi, để ấm lòng khi ngoài kia gió lạnh tuyết rơi. Tuy các đệ tử cực nhọc nhưng 
cảm thấy vui khi thực hiện được Phật sự có ý nghĩa như trong 3 ngày tết cổ truyền dân 
tộc vừa qua. Và đáp lại những cử chỉ cao đẹp ấy, thập phương bổn đạo cũng đã viết lời 
tán thán và cảm ơn sự chu đáo của Ban Tổ Chức của chùa Viên Minh. Điều đó cũng 
nói lên tinh tấn dấn thân vì đạo pháp của các đệ tử và xin tán thán quý vị đã thực hành 
được bài học “Tứ Nhiếp Pháp” (Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự) thành công trong 
niềm hoan hỉ vô biên. 
 

Trách nhiệm của những đệ tử đã quy y Tam Bảo là làm sao có đủ duyên để đem 
lời Phật dạy chuyển hoá thế gian trở thành cõi cực lạc thanh lương theo tinh thần Đại 
thừa Phật giáo. “Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập”. Phải dấn thân phụng sự, mới xứng 
đáng châm ngôn ngàn đời của Phật giáo Việt nam “Phụng sự chúng sanh tức cúng 
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dường chư Phật”. Hầu mong đem đạo vào đời, tạo thiện duyên, gieo căn lành cho 
những đoá sen non đang vùi dưới đầm bùn lầy lội. 
 

Muốn được hoàn thành trách vụ của Phật tử tại gia, đầu tiên phải tịnh hoá thân 
tâm mình, niềm nở và lan toả năng lượng tâm từ, bi, hỉ, xả, mang lòng yêu thương đến 
với tất cả mọi người. Từ bỏ những ganh tỵ hiềm khích tiêu cực xưa nay. Tất cả đồng 
lòng hướng về nơi cõi Phật để xây dựng một tịnh độ nhân gian. Như trong kinh Phật 
Thuyết A Di Đà có dạy: “chư thượng thiện nhơn câu hội nhứt xứ”. (khi làm người 
thiện lành cao quý không tham, không sân, không si...mạn, nghi, ác kiến… cùng nhau 
đến một trụ xứ để tu học) thì đó là tịnh độ. Các đệ tử đã quy y Phật, Pháp, Tăng rồi xin 
hãy nhớ lấy điều này. 
 

Chúng ta cũng nương theo Hoa Nghiêm Kinh, để được nghe Đức Phật đã dạy 
cho Bồ Tát Phổ Nhãn về hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền như sau: - “Đức Phật nói với ngài 
Phổ Nhãn rằng: Bồ Tát Phổ Hiền đang ngồi bên cạnh ta. Ngài Phổ Nhãn im lặng 
quán sát nhưng vẫn không thấy Ngài Phổ Hiền. Bằng hỏi lại: Bạch Đức Thế Tôn: Đức 
Thế Tôn đã nhắc nhiều lần về Bồ Tát Phổ Hiền ngồi bên cạnh sao con không nhìn 
thấy”. Phải chăng hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền là trụ nơi tất cả pháp bình đẵng, 
trụ nơi vô phân biệt, trụ nơi tất cả chúng sanh tâm thiện xảo an trụ.  
 
 Ba ngày tết cổ truyền đã qua. Chúng ta lại bắt đầu cho một hành trình của một 
năm tiếp theo. Thời gian cứ theo chiếc kim giây đồng hồ tích tắc, chầm chạp trôi qua. 
Nhưng nhìn lại, nay tuổi đã già. Mong cho tất cả trọn nên Bồ Đề.  

 
Nhân đây xin nhắc lại bài thơ Cáo Tật Thị Chúng của Thiền Sư Mãn Giác (1052 

– 1096) ở triều đại nhà Lý (1010 – 1225) để chúng ta cùng suy ngẫm. 
 

告疾示眾 

春去百花落落 

春到百花開 

事逐眼前過 

老從頭上來來 

 

莫謂春殘花落落盡 

庭前昨夜⼀一枝梅梅 
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Cáo Tật Thị Chúng 
 

“Xuân khứ bách hoa lạc 
Xuân đáo bách hoa khai 

Sự trục nhãn tiền quá 
Lão tùng đầu thượng lai. 

 
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”. 

 
HT. Quảng Độ dịch 

 
Xuân đi trăm hoa rụng, 
Xuân đến trăm hoa cười 
Trước mắt việc đi mãi 
Trên đầu già đến rồi 

 
Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết 
Đêm qua sân trước một cành mai. 


