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Cảm nghĩ
của một giới tử trong ngày Thọ Bát
Quan Trai
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Đ

ây không phải là lần đầu tiên tôi được Thọ Bát, được
làm “ Ni Cô chải tóc bên dòng suối “ một ngày một
đêm đâu các bạn ạ ! Từ bao năm nay hễ chùa Linh Thứu có
lên lịch trình Thọ Bát là có mặt tôi, cho dù ngày ấy tuyết phủ
ngập chùa, hay mưa dầm giăng lối. Nhưng chẳng bao giờ tôi
tu trọn vẹn được đầy đủ 24 giờ tinh khôi cả, cứ buổi cháo
chiều vừa dùng xong tôi đã tìm đường ra xe về nhà để sáng
mai lên chùa sớm cho kịp buổi công phu khuya. Hay nhiều khi
không thể tham dự được tôi cũng cố lên chùa nghe cho được
bài Pháp mới thật hả dạ. Tất cả cũng chỉ vì Gia Duyên còn
ràng buộc như câu các Thầy truyền giới vẫn thường đọc trong
những buổi Thọ Bát Quan Trai, nên sự thể mới như vậy mà
thôi.

Nhưng lần Thọ Bát này đã gây nhiều ấn tượng khiến tôi
phải trải dài cảm nghĩ của mình lên trang giấy. Ấn tượng thứ
nhất, chưa bao giờ lực lượng các Thầy về truyền giới lại hùng
hậu như lần này. Về đến 3 vị đều ở phương xa, Thầy Hạnh
Tấn từ sông Hằng của xứ Ấn, Thầy Quảng Điền từ đồng bằng
sông Cửu Long đổ về đây và Thầy Hạnh Sa mới lưu lạc trên
những rặng núi tuyết của ngọn Hy Mã Lạp Sơn ( cái này tôi
đoán mò thôi, chỉ dựa theo bài thuyết pháp của Thầy ).

Ngoài ra còn có 2 Thị Giả đi theo Điệu Vân và Chú Đồng
Tài, một cao một thấp trông thật khí thế.

Tôi ngồi xếp bằng kiểu bán già ở phía dưới, nhìn 3 Cao
Tăng trên Pháp tòa chuyền nhau mi-crô trả lời những câu hỏi
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hóc búa của các giới tử. Liên tưởng đến hình ảnh của Ba
Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ, đeo gươm báu Trí Tuệ bên mình,
xông pha trong Biển Khổ của thế gian để cứu vớt các chúng
sanh còn ham vui lạc lối ... cỡ như tôi.

Nhưng thôi, đừng tưởng tượng nhiều nữa ! Hãy tập trung
nhớ lại bài Pháp về Bồ Tát Hạnh của Thầy Hạnh Sa đi, rồi kể
lại cho các bạn không được tham dự cùng nghe có phải lợi lạc
nhiều hơn không ?

Các bạn ơi ! Vì không có được bộ nhớ dai như thần đồng
Lê Quí Đôn ngày xưa, hay các Thầy Tuệ Sĩ, Trí Siêu ngày
nay. Nên tôi chỉ nhớ lõm bõm được có một câu Kệ trong rất
nhiều bài Kệ của ngài Krông Pa trên xứ tuyết của Tây Tạng.
Các bạn đừng phiền hà tôi tại sao tu lâu mà chẳng chịu phát
sinh trí tuệ, có vài ba câu kệ mà học hoài vẫn không thuộc, lại
còn đòi viết lách cho thiên hạ cùng nghe nữa chứ. Không sao,
trong nhà Phật chỉ quan trọng ở sự thực hành, thuộc được câu
nào xay nhuyễn ra hòa với nước uống vào trong bụng cho tan
biến ra thành máu nuôi khắp tứ chi. Còn phần bài bản nếu cần
các bạn chỉ việc gọi điện về chùa Viên Giác, tìm cho ra tung
tích Thầy Hạnh Sa là có tất cả.

Huyền thoại về thầy Krông Pa và các vị thầy của ngài,
hình như tôi đã được nghe qua trong cuốn băng Đường Mây
Qua Xứ Tuyết nhiều lần rồi. Đang tính định đưa các Link,
chuyển địa chỉ về thầy Hạnh Sa và cuốn Đường Mây Qua Xứ
Tuyết để khỏi phải thuật lại bài pháp trong ngày Thọ Bát,
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nhưng sợ các bạn xuống chùa phản đối nên tôi phải vặn đầu
vặn óc nhớ lại kể được đoạn nào hay đoạn ấy. Nếu có chỗ nào
kể sai bài bản, các bạn cứ việc gọi về chùa Viên Giác mách
vốn với thầy Hạnh Sa là xong chuyện ngay.

Thuở ấy trên rặng núi tuyết của ngọn Hy Mã Lạp Sơn của
xứ Tây Tạng, có một vị vua trị vì rất anh minh và nhân đức.
Nhà vua muốn chấn hưng lại đạo Phật đang trên đà thoái hóa
trong đất nước mình. Ông ta quyên góp tiền của ở khắp nơi rồi
bí mật sai sứ thần mang số châu báu cùng tịnh tài, sang Ấn Độ
thỉnh ngài Alisha một Cao Tăng đạo hạnh đến Tây Tạng
hoằng pháp và trùng tu lại chánh pháp. Nhưng ước nguyện của
vị vua bị các cận thần ngoại đạo diệt trừ đến tận gốc, họ uy
hiếp nhà vua, bắt ông phải thu hồi mệnh lệnh đem số tiền đi
thỉnh cao tăng trở về gấp, nếu không sẽ cho vị vua đi chầu tiên
đế sớm. Nhà vua là hóa thân của một vị Bồ Tát nên bằng lòng
vì đại nghĩa chịu thiệt thân.

Tin chẳng lành này đến tai ngài Alisha, cảm động vì cái
chết của vị vua cho đạo pháp, ngài chống gậy trúc trèo đèo
vượt suối sang Tây Tạng trùng tu lại Phật pháp cho xứ sở có
một vị vua đã dám chết vì ngài. Tôi không dám viết là ngài
Alisha có thần thông đã cưỡi mây trắng bay qua Tây Tạng, vì
sợ phạm tội nói dối khi mắt mình chưa được nhìn thấy tận nơi.

Từ đấy đất Tây Tạng trở nên Xứ Phật, đệ tử của ngài
Alisha có rất nhiều, rồi đến dòng kế tiếp cho đến ngài Krông
Pa, tác giả của các bài Kệ nói về Bồ Tát Đạo, đề tài thầy Hạnh

5

Sa định gửi gấm cho các giới tử của chùa Linh Thứu, nhưng
thời gian quá eo hẹp Thầy chỉ giảng được mỗi một bài kệ có
tám câu. Giới tử như tôi chỉ thu nhận được mỗi một câu, diễn
Nôm đại loại như, ta phải xem và đối đãi với chúng sanh như
là chư Phật, chư Bồ Tát.

Ôi chao ơi ! Đề tài sao mà khó thế, cái con mẹ mặt mày
hắc ám, vào chùa cứ vênh vênh cái mặt, trong nhà bếp lại lên
giọng chị hai sai bảo mọi người. Cái người ấy ta phải cung
kính đối xử như là chư Bồ Tát được sao ? Chỉ có Bồ Tát
Thường Bất Khinh mới làm nổi điều này, chứ ta thì còn khuya
mới làm nổi đấy.

Các bạn ơi ! Đừng vội nổi bồ đề gai, lúc chưa tu tập ta
mới nghĩ như thế mà thôi, nhưng khi đã thấm nhuần tương
chao rồi, ta nhìn ai cũng thấy họ là Bồ Tát, là những vị Phật
tương lai sẽ thành, còn ngày nào họ thành Phật xa hay mau tùy
theo khả năng tu tập của họ mà thôi. Ta chỉ cần rửa mắt và rửa
tâm của ta để thấy được cái tâm Phật của họ là đủ rồi.

Này

nhé ! Bồ Tát cần Chúng Sanh như cá cần nước,

không có Chúng Sanh làm sao có Bồ Tát. Nhạc phải được đổi
lời như thế này mới phải: Bồ Tát vắng chúng sanh rồi ... đi
cứu ai ? Do đó đời của các vị Bồ Tát sẽ mất hết ý nghĩa, họ sẽ
trở thành Phật, cái khổ ở đây là họ thuộc tuýp người năng
động, suốt ngày đi cứu khổ cứu nạn quen rồi, bây giờ không
có chúng sanh quấy rầy đâm buồn nản, đi ra đi vào không có
chuyện gì làm chịu sao nổi. Chẳng hạn chúng sanh khi buồn
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họ hay bày trò ăn nhậu, nhảy nhót, yêu đương vớ vẩn để giải
sầu cho qua hết tháng ngày. Trái lại hàng Bồ Tát không thể bắt
chước chúng sanh, vì có quá nhiều trí tuệ nên hiểu rằng: Bồ
Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Thấy hết trơn nhân rồi, ai
dám đụng đến quả làm gì cho thiệt đến thân.

Qua các nhận định như trên, tôi cảm nghiệm được bài Kệ
của ngài Krông Pa là đúng, thầy Hạnh Sa không nói chuyện
trên trời dưới biển đâu. Các chị bạn Đạo ngồi bên cạnh cũng
gật gù khen đúng, Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ mà lị.

Ấn tượng thứ hai trong buổi Thọ Bát này là màn vấn đáp
Phật pháp, buổi tối các giới tử được quyền viết câu hỏi bỏ vào
chuông, hay chất vất trực tiếp những câu hỏi sẽ làm điên đầu
người bị hỏi. Tuy nhiên lần này cán cân hơi bị lệch về phía
bên kia, các thầy có đến 3 vị, gặp câu khó cứ việc đẩy mi-crô
sang bên phải hay bên trái, tả xung hữu đột thế nào cũng thoát
vòng vây.

Có một giới tử đã hỏi trực tiếp thầy Hạnh Tấn về một đề
tài thầy rất thông hiểu, nhờ giảng về Lửa Tam Muội xem lửa
này thuộc loại lửa gì, có đủ thần lực để dập tắt ngọn Lửa Tình
đang quấy phá hay không ? Nhờ khơi trúng mạch nước suối
nguồn tươi trẻ của Thầy nên Lửa Ba Em (bản dịch tiếng Nôm)
đã được khai triển rất cặn kẽ rõ ràng.

Thầy Quảng Điền đã chỉ dẫn cho các giới tử phương pháp
ngồi Thiền, nên tập ngồi theo tư thế kiết già sẽ được nhiều lợi
lạc hơn, đỡ bị mỏi chân hay đau lưng.
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Sau khi mọi người xả Thiền xong, từng toán rút lui từ từ
ra khỏi chánh điện, lo vệ sinh cá nhân rồi tiếp tục Thiền nằm
trên giường cho đến khi nghe chuông chùa điểm tiếng công
phu. Tôi vì gia duyên còn ràng buộc nên phải ra xe về nhà,
trong tiếng dặn với của các bạn đạo, nhớ đến sớm để tụng
công phu khuya. Là một giới tử tôi cẩn thận tắt máy radio
trong xe để khỏi phạm giới, không được xem trò ca nhạc hay
ngủ giường cao. Giường nhà tôi thuộc loại chân thấp kiểu
Nhật nên không hề phạm phải giới nào. Buổi sáng phải dậy
thật sớm đến chùa cho kịp dự buổi công phu khuya, mới thật
gian nan. Nhưng phải ráng thôi, chỉ một ngày một đêm thôi
mà cũng không làm được hay sao. May quá ! Tôi đến kịp giờ
cho buổi công phu.

Các bạn ạ ! Cảm giác của tôi khi ngồi trong chánh điện
của chùa Linh Thứu, nghe các Thầy tụng kinh Lăng Nghiêm,
sao thấy xuất hồn như lạc vào thần lực của những buổi công
phu khuya tại chùa Viên Giác với hàng chục chiếc Y Vàng.
Hồn như bay bổng trong tiếng kinh tiếng mõ, rồi tiếng trống
đệm quyện vào trong những tiếng ngân nga. Tôi khỏi cần tụng
theo làm chi cho rớt điệu, cứ lim dim thưởng thức cho sảng
khoái khắp toàn thân, cho lời kinh chạy dọc lẫn chạy ngang,
thấm vào hồn người giới tử một cách nhẹ nhàng đến an lạc.

Ấn tượng ấy dễ gì có được phải không các bạn, tôi không
chịu viết ra chia bớt cho các bạn cùng hưởng chung có phải
phí của trời không ?
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Trước khi xả giới, thầy Hạnh Tấn còn nhắn nhủ và kiểm
điểm tác phong tu tập của các giới tử. Căn bệnh thời đại của
các giới tử, hễ có dịp xáp lại gần nhau là phải chuyện trò,
không cần biết nội dung câu chuyện sẽ dẫn về đâu, bàn về
Phật pháp cao siêu hay hỏi thăm sức khỏe của nhau xem đã bị
mấy lần trúng gió, đã cạo gió chưa.

Thầy hỏi ai là người trong suốt khóa tu, miệng câm như
hến không nói đến một nửa lời, xin giơ cao tay. Dĩ nhiên đạo
tràng im phăng phắt, không một tiếng cử động, không một câu
giỡn đùa. Biết mình hỏi câu quá khó, Thầy giảm tốc độ xuống
cho hợp với căn cơ, ai có nói chuyện nhưng chỉ bàn về Phập
pháp. Đã hạ trình độ đến thế mà chỉ có một bàn tay bác Tâm
Bích dám mạnh dạn đưa lên, còn tất cả vẫn bình chân như vại
cho lý tưởng ăn to nói lớn của mình.

Thầy Hạnh Tấn hứa sẽ làm cho xong các bảng hiệu đeo
trên cổ áo, phát cho các giới tử thích ồn ào câu, Tôi là người
nhiều chuyện. Anh Thiện Bảo giơ tay xin nói cảm nghĩ của
mình, cảm thấy rất khó chịu khi một ngày một đêm không
được nói câu nào, không quen. Thầy bảo, tất cả chỉ là thói
quen, bị đeo bảng tên Tôi là người nhiều chuyện chừng vài
lần, quê quá sẽ chuyển thôi.

Nghe

tin phong phanh, Thầy Hạnh Tấn yêu quí của

chúng ta sắp đi nhập thất, không biết ở nơi nào, các giới tử cứ
việc buồn năm phút, hay buồn tàn thu gì cũng được. Riêng tôi
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lúc thoạt nghe cứ mong đấy là tin “ vịt giời “ cho đỡ đau khổ,
nhưng sau suy nghĩ lại, cần tôn trọng quyết định của Thầy, chỉ
mong sao cho Thầy đạt được vạn sự như ý trong đường tu.

Mùa Đông 2007.

