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Email cho Phật A Di Đà
Hôm nay đạo tràng chùa Linh Thứu hân hoan đón chào
phái đoàn Phật tử từ các nơi trên thế giới, đổ dồn về dự buổi
Huân Tu Phật Thất do Thầy Hạnh Tấn hướng dẫn. Này nhé !
Thầy Tâm Ngoạn một Du Tăng đến từ Nam Cali xứ Cờ Hoa,
thầy Hạnh Tấn của chúng ta như các bạn đã biết, có hộ khẩu
tại Trung Tâm Viên Giác xứ Ấn Độ. Đại diện cho xứ Phú
Lăng Sa có 5 vị Phật tử đến từ Paris Quận 13, nơi lừng danh
với các món ăn và cửa hàng thực phẩm Á Đông. Sang đến
nước láng giềng chuyên trồng hoa Tu-líp như Hòa Lan, cũng
đại diện được 2 vị Ưu Bà Tắc lẫn Ưu Bà Di không quản ngại
đường xá xa xôi sang tu học. Còn Đức quốc thì ôi thôi đông
lắm, họ kéo nhau từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc, ùn ùn
đến hơn 60 người về Núi Thứu tu tập.
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Đây là một tiền trạm, nơi tuyến đầu để các Phật tử luyện
tập cách truyền thông bắt liên lạc với Phật A Di Đà, viết
những email thiết tha mong Ngài hãy hồi âm, giơ tay vớt
chúng con trong giờ phút lâm chung. Với 3 món quà Tín,
Hạnh, Nguyện, chúng con xin dâng hết cho Ngài. Với tấm
lòng thành như thế, hơn 60 Phật tử của khóa Huân Tu đã gắng
công niệm Phật đến 7 ngày. Hết lên bổng đến xuống trầm, từ 6
chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, đổi tông sang 4 chữ A
Di Đà Phật, vang rền khắp cả chùa. Trong không khí tưng
bừng thanh tịnh ấy, tôi không ngăn được cảm xúc nên đã đi
kinh hành với những bước chân nhún nhẩy. Chị bạn Đạo bên
cạnh nhắc khẽ, phải để cho thân tâm chạm vào mặt đất một
cách thanh tịnh mới tạo nên lòng thành kính.

Tôi cảm nhận lời chỉ bảo một cách thân tình và hỏi thăm
quê quán xuất xứ của pháp danh. Được biết chị thuộc dòng
trước đồng sau ruộng, tên lót đọc lên khiến chúng ta liên
tưởng ngay đến câu Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do.

Ban tổ chức khóa tu rất chu đáo, bên cạnh bồ đoàn và
chiếu trải của mỗi người đều để sẵn một chai nước suối nhỏ,
hầu thấm giọng cho câu niệm Phật thêm vững chải. Tôi vừa
vào ngồi đã nốc ngay nửa chai cho thông cổ để còn theo kịp
với người ta. Bản chất lôi thôi, tu hành không nghiêm chỉnh
của tôi đã thể hiện rõ trong thế đứng dáng ngồi, đi huân tu tịnh
độ mà không chịu mang xâu chuỗi, đeo ngọc anh lạc trên cổ
cho đạo tràng thêm tươi đẹp. Sợ thầy Hạnh Tấn bắt bẻ, tôi lẻn
vào quầy hàng phát hành của chùa Linh Thứu mượn đỡ Long
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Thần Hộ Pháp một xâu chuỗi thật vừa ý đeo vào cổ, hứa với
lòng sau khóa tu sẽ trả về nguyên quán.

Mỗi buổi chiều tà trước giờ hoàng đạo đều có một bài
Pháp trợ duyên cho những hành khách ghi tên trong chuyến du
hành 7 ngày lên tham quan trụ xứ của Phật A Di Đà. Hướng
dẫn viên Thích Hạnh Tấn đã ra công trình bày những phương
pháp, làm thế nào để chỉnh đốn tâm thức, tạo môi trường cho
cây bồ đề sống. Trước tiên phải tắt hết các điện thoại cầm tay,
tạm hát bài Tình ta phôi pha trong thời gian tu học, họa may
mới nối được nhịp cầu tri âm với cõi Cực Lạc Cảnh Giới trên
kia.

Thầy còn dùng phương pháp Tự kỷ ám thị để chữa bệnh
chấp thủ cho những ai trong cõi Ta Bà sợ nghe đến hai chữ
vãng sanh. Hãy chọn sự tu tập, không chọn sự bận rộn của thế
gian, tu là dồn bỏ ống. Niệm Phật nhiều các phái nữ sẽ tươi
mát, má đỏ hồng khỏi cần mua phấn hồng chau chuốt. Nếu tôi
cứ tiếp tục triển khai bài Pháp của vị Thầy kiểu này chắc các
bạn sẽ cho bài viết của tôi đi vào dĩ vãng ngay lập tức, không
có on đơ gì nữa. Thôi cắt ngang nguồn tư tưởng, hãy nhìn
sang các bạn Đạo xem họ tu hành tinh tấn đến dường nào mà
bắt chước. Đáng phục thật các bạn ạ ! Từ các cụ bô lão đến
các em nho nhỏ, họ ngồi nghiêm chỉnh từ giờ này qua giờ
khác, miệng hát theo những điệu nhạc của câu niệm Phật.

Giả dụ Phật A Di Đà có mở chương trình khuyến mại,
cho những ai chịu chết ngay tại chỗ trong khóa tu đều được
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Ngài dang tay tiếp dẫn, không biết có vị nào dám hiên ngang
theo bước chân Người đây. Chắc các bạn muốn biết ý kiến của
riêng tôi có đúng không ? Nếu được Ngài mở cửa hậu cho vào,
tôi sẽ theo vào ngay lập tức, trước tiên đảnh lễ Ngài ba lạy,
sau đó lui ra tìm nhà trọ để tham quan xứ sở của Ngài, xem có
chim Bạch Hạc, Khổng Tước hay những hồ sen với đủ mọi
sắc màu. Chừng vài ba ngày sau khi đã tận mắt xem hết các
cảnh sắc trên ấy, tôi sẽ xin Ngài cho về lại cõi Ta Bà, chỉ cần
làm tay sai đắc lực cho các Chùa thôi cũng đủ lãng quên đời
rồi các bạn ạ !

Nếu có gan thêm tí nữa, tôi sẽ xin được theo xách tráp
cho Ngài Địa Tạng, một phần vì thích viên minh châu lấp lánh
trên tay Ngài. Phần khác muốn phản kháng các chị bạn Đạo,
cứ ngăn cản không cho tôi đi theo các chàng A Còng hay C
Còng. Bây giờ tôi đòi đi theo Ngài Địa Tạng, không biết có ai
dám cản ngăn không ?

Thôi hãy trở về với đạo tràng Niệm Phật, đừng để tâm
rong ruổi viển vông, thầy Hạnh Tấn biết được sẽ khõ đầu
khiển trách, cho đeo vài ba cái bảng hiệu nữa có mà quê mặt.
À ! Quên không nhắc đến một chi tiết nhỏ, chẳng là thầy Hạnh
Tấn khi đi kinh hành trong chánh điện đã dùng chân không
( cẳng không mang vớ ) để bàn chân tiếp xúc với mặt đất cho
thêm phần chánh niệm.

Buổi chiều hôm thứ hai của khóa tu, thầy Tâm Ngoạn đã
giảng về đề tài Ý nghĩa của Niệm Phật. Lúc trẻ biết thương
kính cha mẹ là đã biết niệm Phật, khi lớn lên biết phụng
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dưỡng kính trọng cha mẹ là niệm Phật một cách thiết thực để
mang đến sự giác ngộ trong gia đình. Cần quán lý vô thường
để trân trọng cha mẹ hơn vì người sẽ không còn sống mãi với
ta. Một dẫn chứng điển hình cho lý vô thường là hình ảnh của
3 giai đoạn trong một đời người : hăng rông, hăng rết và hăng
rô. Cái này nếu tôi không giải thích cho rõ ràng chắc các bạn
cũng đành chịu thôi. Khi con quỉ vô thường xuất hiện, nó làm
ta đang ở trong tình trạng hăng rông là không răng trở thành
hăng rết là hết răng.
Sau đó thầy trích dẫn thơ, đọc thơ rồi bắt Phật tử cùng đọc
theo, hồn thơ lai láng đến độ tuôn ra cả hàng chục bài thơ, nội
dung nhiều khi đi quá xa với chủ đề Niệm Phật cho có Tam
Muội.

Sau buổi giảng có nhiều chị cầm giấy bút đi theo Thầy
để chép thơ, tôi cũng đi theo
nhưng chỉ để hỏi Thầy thuộc
tông phái nào, sao y áo màu
sắc loạn xà ngầu lên đến thế.
Vì lỡ mang cái tên định mệnh
tâm thích được đi du ngoạn,
nên Thầy thuộc trường phái
Du Tăng, ai cho cái gì mặc nấy
nên qua y áo không thể nào đoán được tông phái nào. Chỉ biết
Thầy xuất thân từ Vạn Hạnh rồi lưu lạc sang đến tận Nam
Cali.

Buổi tối mọi người vẫn quyết tâm đánh điện tín hay gửi
email cho Phật A Di Đà, một chị bạn Đạo kể lại biến cố đã để
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mất sóng lẫn mất mạng ( mạng đây là mạng lưới internet chứ
không phải thân mạng ) vì một viên kẹo ho dạng trứng nhện.
Chẳng là chị đang mơ màng trên cảnh giới của Phật A Di Đà,
bỗng thấy bên cạnh có ai chuyền một túi nhỏ dúi vào tay.
Tưởng thầy hướng dẫn phát vé tàu cho lên cõi cực lạc, chị
nhét vội một viên bỏ vào miệng. Thế là nghẹn họng không thể
truyền thông được với trên kia, cảm giác hụt hẫng của chị như
thế nào chỉ có chị mới thổn thức được mà thôi, tôi chỉ nghe
qua giọng cười rũ rượi của chị mà đoán được dấu ấn đáng ghi
trong buổi huân tu.

Các bạn ạ ! Đến đây tôi phải giã từ đêm mưa với đạo
tràng huân tu tịnh độ để lên đường đến Hamburg nhận công
tác mới. Dự buổi văn nghệ gây quỹ giúp hội đoàn xây dựng
tượng đài tỵ nạn. Anh hội trưởng Tình Bắc Duyên Nam cảm
niệm công đức của cô Hoa Lan đã ngồi còng lưng viết bài
tường trình cho buổi ra mắt ngày nào, nên viết thơ mời lên để
làm những việc sai bảo lặt vặt như thái thịt cho bữa cơm tấm
bì đãi các anh em trong ban văn nghệ. Các bạn đừng vội nóng
ruột trách ông ấy làm hỏng đường tu của Hoa Lan, pháp môn
niệm Phật rất nhiệm màu, vừa thái thịt vừa niệm Phật. Điều lợi
thứ nhất là phát sinh chánh niệm không thái vào ngón tay, tệ
lắm chỉ trượt qua móng tay mà thôi. Điều lợi thứ hai là vẫn nối
lại đường dây với Phật A Di Đà cho dù ở bất cứ phương trời
nào. Và sau cùng là lợi mình lợi người, ai ai cũng hoan hỷ cả.

Chỗ ẩn náu của tôi vẫn là gia trang của anh chị Ba, nơi
qui tụ tất cả các văn nghệ sĩ thuộc diện đi trình diễn chùa,
chẳng nhận được một đồng thù lao nào cả, chỉ mong sao có
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chỗ ấm áp để hàn huyên tâm sự với các bạn tình thơ là cũng
đủ lãng quên đời.

Mối nhân duyên được gặp gỡ với nhạc sĩ kiêm ca sĩ đến
từ xứ lạnh tình nồng Na Uy cũng không kém phần gay cấn.
Tên cúng cơm của anh là Minh, nhưng ba má anh ở Bến Tre
sợ bị phạm húy nên gọi trại là Thao, từ đấy anh lấy tên Minh
Thao cho trọn vẹn đôi đường. Buổi trưa anh Mây Lang Thang
của tôi nhận được một đĩa CD gồm 14 tình khúc tuyển chọn
của Minh Thao, với tựa đề Lòng Người Viễn Xứ trong có 3
bài nhạc phổ thơ của Tùy Anh. Anh Ba thấy cô em đồng điệu
ngồi không vì món cơm tấm bì đã dọn xong không cần phải
bảo thái nữa, bèn dúi vào tay tác phẩm tuyệt tác của Minh
Thao vặn máy bắt nghe. Không ngờ lời nhạc, lời thơ, giọng ca
sĩ truyền cảm đã ru hồn Hoa Lan vào giấc điệp, tỉnh dậy phải
vặn lại nghe đến hai lần. Nhớ nhất vẫn là bài Ngoài Xa Dấu
Chân Mây, diễn tả nỗi lòng của người viễn xứ, dù có đầy đủ
sung sướng bao nhiêu, cũng không quên được quê hương là
nguồn cội.

Buổi tối tại buổi văn nghệ Dạ Vũ Xuân 2008, trong cơn
khói lửa kèn trống dập dình đến điếc cả màng tai, anh Ba khều
nhẹ Hoa Lan ra cò mồi mua dùm người nghệ sĩ lăn lóc gió
sương này vài đĩa CD ủng hộ. Không ngờ tác phẩm bán rẻ
quá, nên tôi cam lòng mua đến 2 đĩa, chàng nghệ nhân cảm
động run run ký tên vào đĩa xong mới hỏi quí danh cô nàng
trước mặt. Chưa kịp nói tên cúng cơm, thiên hạ đứng chung
quanh đã tố cáo tên của một loài hoa không vỡ, thế là nghệ
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nhân đứng bật dậy bắt tay và ký tặng riêng cho đóa Lan sắp
rụng cuống một đĩa nhạc nữa.

Tuy nhiên gặp gỡ tức là nhân của chia lìa, nhưng sự chia
lìa này quá nhanh chóng đến độ đã đi vào huyền sử. Chẳng là
buổi tối sau đêm Dạ Vũ Xuân, các văn nghệ sĩ nghiệp dư đã tụ
nhau tại nhà anh chị Ba chuyện trò sôi nổi. Thi sĩ kiêm ca sĩ
Miên Thụy đến từ Hòa Lan thật dễ thương, kể chuyện diễn
đàn thơ văn với Trúc Giang - Tường Vi thơm mùi Lúa9. Nhờ
có thành tích nghe đĩa CD của Minh Thao đến 2 lần nên Hoa
Lan cũng có chất liệu để “buôn chuyện” với chàng nghệ sĩ
lãng mạn cuối mùa này. Có khó gì đâu, chỉ cần nghe qua lời
các bài hát như Dịu Dàng Mình Yêu Nhau hay Để Lãng Quên
Đời là biết ngay đến tận cả tim đen. Vì cùng nằm trong vùng
phủ sóng nên Hoa Lan dám can đảm đem tác phẩm mới nhất
Con Suối La La ra chào hàng. Trước khi chia tay chàng ta nhất
định đòi phải trao tác phẩm làm tin, nếu không sẽ nói lời vĩnh
biệt. Hoa Lan đành vẫy tay chào vĩnh biệt vì không muốn
chưa kịp nổi tiếng đã bị tai tiếng.

Linh hồn sống của đêm văn nghệ là ban nhạc Bắc Âu,
một đại gia đình gồm ba thế hệ đứng trên một sân khấu đèn
màu : ông nội thổi kèn Saxophon vang bóng một thời của nhà
hàng Maxim ´s ngày nào, con trai nhạc trưởng đàn Ghi-ta
điện, cháu đích tôn vừa hát hay lại đàn ngọt. Ngoài ra trong
ban nhạc còn một gia đình văn nghệ hàng xóm khác, với Ngọc
Hiếu đập trống, ca sĩ cây nhà lá vườn bên nhà vợ đông đủ kể
sao cho hết. Bóng người ca sĩ sẽ dật dờ hư ảo thêm nếu không
có những bức phông vẽ tuyệt vời của anh Trung Tính, một con
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người thầm lặng. Chuyên viên âm thanh Dũng Scirocco đã
đảm nhiệm một vai trò quá khó khăn, chỉnh máy trong gian
phòng khá phức tạp với đầy đủ các âm thanh hỗn tạp.

Người

gây nhiều ấn tượng nhất cho Hoa Lan là bác
Thoảng, một danh hài kiệt tác trong cộng đồng với mái tóc
bạch kim trắng xóa như cô đào Kim Novak, hàm răng như gió
vào nhà trống chẳng có then cài. Bác đi đến đâu là vang dội
tiếng cười, người như thế dễ có mấy tay.

Lần này chị Hai lái máy bay bị gẫy cánh, cơn cảm cúm
đã cướp đi của chị giọng nói ngọt ngào của miền quê xứ Dừa,
gặp ai chị cũng chỉ đưa được đôi mắt bồ câu ngủ chớp chớp
làm duyên kiểu muốn nói nhưng sao nghẹn lời. Anh Tình Bắc
của chị ngược lại, phần anh nói chưa đã anh lấn sang cả phần
của chị. Nhưng thôi họ đẹp đôi lắm, họ sẽ cùng nhau góp sức
xây dựng các công tác trong cộng đồng.

Hoa Lan bị triệu xuống trước một ngày để đỡ đần chân
tay cho chị Ba, nói thế cho vui thôi chứ Hoa Lan xuống chỉ để
hai chị em tỉ tê tâm sự cho đã thèm. Anh Ba nói, khi nào thầy
Hạnh Tấn tặng Hoa Lan tấm bảng Tôi là người nhiều chuyện,
nhớ xin thầy cho chị Ba một tấm.

Hôm về lại Chùa, được các bạn Đạo báo cáo thêm một
vài tin tức quan trọng trong những ngày gần cuối của khóa tu.
Thiên hạ vì miếng cơm manh áo nên không được dự khóa tu
ngay từ đầu, đến ngày thứ sáu cuối tuần kéo nhau đến chật
ních cả chùa. Nghe đâu làn sóng bên Đông đổ dồn về làm con
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số người tham dự lên đến hàng trăm, do đó phát sinh một tí tệ
nạn xã hội làm mất giầy dép và áo tràng của những người con
Phật. Nếu có những cánh sen trên cảnh giới của Phật A Di Đà
bị thiếu sót chút ít tư liệu cá nhân, mong các bạn thông cảm.

Đến đây

có bạn sẽ hỏi, cái cô Thiện Giới bỏ chùa, bỏ
khóa tu đi loanh quanh như thế có còn bắt được truyền thông
với Phật A Di Đà nữa không ? Dĩ nhiên là có rồi, tôi viết mail
hằng ngày với Ngài mà. Tôi đang sửa soạn viết hai lá meo
đây, một cho người bạn đời sống bên cạnh tôi với hai câu :

Ta đối diện nhau từng giờ từng phút.
Nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau.

Còn lá mail thứ hai tha thiết gửi đến Phật A Di Đà :
Ta biệt ly nhau từ muôn vạn kiếp.
Nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau.

Thiện Giới - Hoa Lan.
Mùa Xuân 2008.

15

