Vùng du lịch và khách sạn ở SaPa đang bước vào Thu với phong cảnh mùa lúa chín
vàng đẹp như mơ trên những thửa ruộng bậc thang nằm dưới chân đỉnh núi Phan Si
Păng hùng vĩ… Đây là mùa đẹp nhất ở vùng núi cao SaPa, tỉnh Lào Cai. Những
thửa ruộng bậc thang “như những chiếc thang trời” ở các bản làng luôn là điểm đến
hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.
Những thửa ruộng bậc thang SaPa có từ hàng trăm năm nay và đều do những đôi
bàn tay cần mẫn của người nông dân thuộc các dân tộc thiểu số kiến tạo nên. Làm
ruộng bậc thang giỏi nhất phải kể tới người Hà Nhì, rồi tới người Mông, người
Dao… quanh năm sống trên những triền núi cao Hoàng Liên Sơn.
Những thửa ruộng bậc thang dù to hay nhỏ đều được “chạm khắc” trông thật thuận
mắt và dễ canh tác. Trong đó có những cánh đồng bậc thang rộng hàng trăm héc ta
ở Tả Van, Lao Chải, Tả Phìn… giống như những bức tranh phong cảnh khổng lồ với
những đường nét uốn lượn mềm mại mà các “họa sĩ chân đất” vẽ nên.
Ruộng bậc thang SaPa đang tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo cho Việt Nam,
nhất là sau khi được tạp chí du lịch Travel and Leisure (Mỹ) bình chọn là một trong 7
ruộng bậc thang kỳ vĩ nhất châu Á và thế giới. Mùa lúa chín đang về, mời bạn đọc
Dân trí cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh mới nhất về vẻ đẹp kỳ thú của ruộng
bậc thang SaPa đã từng làm say đắm biết bao du khách…
Chùa Thầy cùng với vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và những giá trị văn hoá lịch
sử thực sự tạo nên một điểm du lịch hấp dẫn.
Chùa Thầy ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây là một ngôi chùa gắn liền với tên tuổi
của Thiền sư Từ Đạo Hạnh, người có công lớn trong việc dạy học và chữa bệnh cho
dân đồng thời cũng là người tổ chức và sáng lập ra môn đá cầu, đánh vật và múa
rối nước. Chùa Thầy cùng với vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và những giá trị
văn hoá lịch sử thực sự tạo nên một điểm du lịch hấp dẫn du khách quốc tế có thị
thực Vietnam visa đến du lịch ở Hà Nội. Trên khung cảnh núi non hùng vĩ của Sài
Sơn, chùa Thầy hiện ra trong sự yên tĩnh, dưới những làn sương mờ mờ ảo ảo hay
trong những dòng người tấp nập đi lễ chùa.
Ngôi chùa cổ, mái ngói cong được xây dựng khá khang trang với lối kiến trúc độc
đáo kiểu chữ Tam gồm chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng song song với nhau.
Bao quát chùa là không gian thoáng đãng với hồ nước trong xanh có hoa khoe sắc
nở, có thuỷ đình, nơi múa rối nước và hai chiếc cầu nhỏ là Nhất tiên kiều trông vào
đền Tam phủ còn Nguyệt Tiên kiều nối với đường lên núi. Chùa Hạ là nơi lễ bái của
các tăng ni phật tử và là nơi giảng đạo của các nhà sư còn chùa Trung là nơi thờ
Tam Bảo. Lớn nhất to nhất là chùa Thượng - nơi đặt ba pho tượng chuyển kiếp của
thiền sư Từ Đạo Hạnh. Ở chính giữa là ngôi bảo điện đồ sộ được trang hoàng rất
nguy nga. Phía trên đặt hòm sắc linh triều tôn phong của Thiền sư. Phía dưới là
tượng Thiền sư nhập đinh trên toà sen vàng đầu đội mũ hoa sen, tay chắp trước
ngực, mình khoắc áo cà sa. Trong khảm thờ ở phía tay trái của toà bảo điện là
tượng toàn thân của Thiền sư. Bức tượng đẹp và được tạc bằng gỗ chiêu dâu với
những đường nét chạm trổ khéo léo và tinh vi. Đặt song song với nó là tượng thiền
sư đã hoá kiếp thành vua Lý Nhân Tông, đầu đội mũ bình thiên, ngồi oai nghi trên
ngai vàng.
Chùa Thầy còn thờ tượng cha mẹ thiền sư Từ Đạo Hạnh là ông Từ Vinh và bà Tăng
Thị Loan cùng hai người bạn đồng đạo thân thiết của thiền sư là Thiền sư Minh
Không và Thiền sư Giác Hải. Hai bên chùa là hành lang dài thờ mười tám vị La Hán

phía sau là gác chuông, gác trống. Lên giữa lưng chừng núi Thầy là chùa Cao, nơi
mà thiền sư Từ Đạo Hạnh bắt đầu con đường tu hành của mình. Đi vòng ra phía
sau là hang Cắc Cớ. Hang rộng và sâu, đường đi trơn nên dễ bị trượt chân, do đó
vừa đi vừa phải lò dò từng bức một và phải vịn vào nhau . Đi ngược lên phía trên là
đến Đền Thượng, bên cạnh có hang Bụt Mọc, độc đáo kỳ thú, tiếp sau là hang Bò
âm u, hang Giớ với những ngọn gió thổi thông thốc cả hai đầu.
Ngoài ra, du khách sẽ còn thấy một hệ thống văn bia cổ bằng chữ Hán và chữ Nôm,
có giá trị được lưu giữ tại ngôi chùa này. Thắng cảnh chùa Thầy làm cho tất cả
những ai đã đến đều có cảm giác bình yên, thích thú nhưng lại rất lưu luyến lúc ra
đi. Vì vậy chưa đến hội chính từ mùng năm đến mùng bảy tháng ba âm lịch nhưng
những dòng người đổ về chùa Thầy ngày một thêm đông. Người đi dâng hương
khấn phật, cầu duyên, người vãn cảnh chùa đi, báo hiệu cho một mùa lễ hội đông
vui, sôi nổi.

