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Báo Hương Đạo 
Mùa Xuân Mậu Tý lại về, đem đến cho 
mọi người một niềm tin mới và một hy 
vọng mới. Năm Tý là năm vận hành của 
mười hai địa chi, nếu có sự khởi đầu tốt 
đẹp chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều vận 
hội tốt đẹp ở tương lai. Vì thế, tờ báo 
Hương Đạo bắt đầu từ số này sẽ thực 
hiện công tác đưa Đạo Phật vào cuộc 
đời bằng cách hoàn chỉnh hai lĩnh vực 
tín ngưỡng và Phật học. 

Về lĩnh vực tín ngưỡng, báo Hương Đạo 
sẽ trao đến quý độc giả những bài học 
của Cổ Đức về sự nuôi dưỡng lòng từ bi, 
bồi đắp ý chí phụng sự, phải biết nỗi 
khổ đau của sự sống và cố gắng đóng 
góp phần mình cho tha nhân, trong các 
công tác xã hội khi thế giới có thiên tai 
nhân họa. Lòng từ bi là bước đầu của 
con đường giải thoát và phụng sự cho 
tha nhân là hạnh then chốt của người 
hành đạo Bồ Tát. 

Đối với Tam Bảo chúng ta cần phải 
chân thành phục vụ, vì “Ngôi chùa che 
chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời 
của Tổ Tông”. Ngoài việc thờ phụng Tổ 
Tông và duy trì đạo đức cổ truyền của 
dân tộc, chùa còn là một trường đạo 
truyền bá giáo lý Phật Đà. Có giáo lý 
của  Đức Phật làm hành  trang  cho  đời  

 
sống, chúng ta mới thực sự có một đời 
sống  an vui. Do đó, chúng ta cần phải 
thường xuyên đến chùa để Tụng Kinh 
Niệm Phật. 

Về lĩnh vực học Phật, Tờ Báo Hương 
Đạo sẽ có những chủ đề hướng dẫn từ 
thấp lên cao, mục đích giới thiệu Pháp 
Tướng Duy Thức Học, Pháp Tánh Bát 
Nhã Không Tuệ Học và Pháp Giới Viên 
Giác Học. Với những ngòi bút lưu lợi của 
Đại sư Thái Hư, Đại sư Ấn Thuận và Đại 
sư Ấn Quang, chúng ta sẽ có những tài 
liệu vô cùng khởi sắc. 

Nhân dịp mùa Xuân Mậu Tý lại về, đại 
diện Ban Biên Tập Báo Hương Đạo kính 
chúc toàn thể quý Phật tử có một năm 
mới khang an, thạnh vượng và quý 
quyến được vạn sự như ý, đồng tắm 
mình trong hào quang an lành của Chư 
Phật. 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. 
Báo Hương Đạo 
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