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Lễ đặt đá xây dựng Tu Viện Lộc Uyển tại Rostock - 2019

Vào ngày thứ bảy 23 tháng 3 năm 2019, tức ngày 18 tháng 2 năm Kỷ Hợi, một sự
kiện lịch sử quan trọng cho thành phố biển và Đại học Rostock từ tám trăm năm nay:
Lần đầu tiên một Tu Viện Phật giáo tên gọi Lộc Uyển sắp hình thành, với Lễ Đặt Đá
xúc từng xẻng đất của các đại diện chính quyền địa phương cùng các Chư Tăng Ni
trong ban tổ chức và khách mời.
Các vị Chư Tăng Ni được mời tham dự buổi lễ gồm có:
. HT Thích Nguyên Siêu, Trụ Trì chùa Phật Đà - San Diego, Tổng Thư Ký của
GHPGVNTN tại Hoa Kỳ.
. HT Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác, Đệ Nhị Chủ Tịch
GHPGVNTN tại Âu Châu.
. Ni Sư Thích Nữ Minh Liên, Trụ Trì chùa Viên Thông - Houston.
. ĐĐ Thích Chúc Từ và ĐĐ Thích Hạnh Giới, MC cho buổi lễ Việt ngữ và Đức
ngữ.
Bên phía chính quyền địa phương gồm có:
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. Ông Dr Müller von Wrycz Rekowski, Đại Diện Thị Trưởng thành phố Rostock.
. Ông Holger Matthäus, Thượng nghị sĩ Xây dựng và Môi trường.
. Ông Ralf Mucha, Chủ tịch Hội đồng địa phương Lichtenhagen.
. Bà Martina Koch, Trưởng văn phòng thành phố Lichtenhagen.
. Ông Eckhardt Engler, Quản lý xây dựng dự án tu viện.
Với sự tham dự của trên hai trăm Phật tử đến từ các nơi trong Âu Châu, nhân
khóa Huân Tu Tịnh Độ tại chùa Linh Thứu. Vào ngày cuối của khóa tu, họ kéo nhau
ngồi chật cả 3 xe buýt lớn do Chùa Linh Thứu tổ chức từ Berlin hướng thẳng lên
Rostock cho kịp giờ buổi Lễ Đặt Đá vào lúc 10 giờ sáng.
Công trình xây dựng Tu Viện Lộc Uyển do Sư Bà Thích Nữ Diệu Phước chùa
Linh Thứu đảm trách và sẽ là vị Trụ Trì tương lai, cùng với ông Nguyễn Như Vinh là
Quản lý dự án.
Sư Bà Linh Thứu trình bày ngắn gọn về những diễn biến của quá trình xây dựng,
phải mất đến ba năm làm việc tận lực với chính quyền thành phố Rostock, cũng như khu
vực Lichtenhagen và Bộ Xây dựng, mới được cấp Giấy phép xây cất. Ngôi Tam Bảo
được dự trù trên mảnh đất rộng 10.000 mét vuông với diện tích đất xử dụng 950 mét
vuông, sẽ là một Trung tâm Phật Giáo và Văn hóa cho các Phật tử, không là Phật tử,
Người Việt, Người Đức và tất cả mọi dân tộc trên thế giới muốn tìm hiểu về Đạo Phật.
Các vị chính quyền địa phương lần lượt lên phát biểu với nội dung như sau:
. Họ rất vui mừng khi được mời tham dự buổi Lễ Đặt Đá cho một Tu viện Phật
giáo, nằm trên mảnh đất đã 800 năm nay chưa có một ngôi Chùa nào.
. Đạo Phật là đạo hòa đồng, hòa giải, lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Cách đây
khoảng mười năm, cũng tại khu vực này những phần tử cực đoan của Rostock đã đốt
cháy tòa nhà chứa người Việt tỵ nạn. Giờ đây cũng tại nơi này sẽ mọc lên một Ngôi
Chùa Việt Nam cho mọi người cùng lợi lạc.
Sau phần nghi lễ, các phóng viên, nhà báo của thành phố như tờ Ostsee-Zeitung,
Hansestadt Rostock đã bao quanh HT Phương Trượng T. Như Điển để phỏng vấn, săn
tin về viết bài. Đọc báo mới biết thêm một tin khá giật gân là thành phố Rostock vừa
bác một đơn xin xây cất ngôi đền Moschee của người Hồi giáo.
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Tu viện Lộc Uyển được dự định xây với kinh phí một triệu sáu Euro và đến cuối
năm 2020 sẽ hoàn thành, đấy là nguồn tin của ông Quản lý dự án Eckhardt Engler tiết lộ
cho nhà báo Hansestadt Rostock.
Sau buổi lễ có mục đi dạo thành phố biển để xem gió biển của Rostock mát và
mạnh cỡ chừng nào? Có tẩy sạch được bụi trần bám trong ta trong bấy lâu không?
Nhưng ít ra cũng mang đến một niềm vui nhẹ nhàng thanh thoát, vì trong tương lai
chúng ta sẽ có một chỗ vừa tu tập, vừa nghỉ mát thảnh thơi.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hoa Lan Thiện Giới.
2019.
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