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Linh Thứu nở Sen vàng

Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày cả đạo tràng Chùa Linh Thứu mong đợi đã
đến! Họ háo hức chờ đợi cũng phải vì cả một Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ
gồm các Chư Tăng Ni từ 4 châu lục, đến Chùa Linh Thứu từ ngày 21 đến 23
tháng 6 năm 2019, chỉ để trao tặng cho đạo tràng dễ thương này 3 ngày an lạc.
An lạc từ thân đến tâm, từ khẩu đến ý. Đúng quá đi chứ! Cả ba ngày chỉ để nghe
Pháp, tụng kinh, lạy Phật, ngồi thiền, đi kinh hành... làm gì còn thì giờ để "tám"
với ai nữa. Cứ xem như dứt sạch nợ trần!
Phái đoàn gồm có 2 vị từ Úc Châu: TT Nguyên Tạng và TT Hạnh Phẩm, ngoài
tài giảng Pháp người nào cũng thích làm thơ và ngâm thơ. Bên Mỹ Châu có TT
Thông Triết và TT Thiện Nghĩa đến từ Việt Nam, họ là vai vế "Sư Thúc" của
nhau nên Huynh rủ Thúc cùng đi Hoằng Pháp. Bên Âu Châu có TT Viên Giác,
Chùa Đôn Hậu Na Uy, cũng là nhạc sĩ kiêm ca sĩ Phi Long đã đưa hồn chúng ta
bay bổng theo các dòng nhạc thiền. Kế đến Á Châu có Ni Sư Tịnh Vân, giảng
Sư về Kinh Pali tại các trường Đại học Phật giáo Việt Nam.
Khóa tu được khai mạc lúc 19 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2019, dưới sự hiện diện
của Sư Bà Linh Thứu, Sư Bà Bảo Vân, Ni Sư Minh Liên Chùa Viên Thông
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Houston và cả phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ cùng các Ni Chúng chùa Linh
Thứu và "Tứ chúng đồng tu" với hơn 70 Phật tử của chùa nhà. Vào ngày cuối
tuần số Phật tử tăng lên gấp đôi ngồi chật cả Chánh điện.
Thầy Nguyên Tạng với lời khai thị, vinh danh ngôi Chùa có tên một ngọn núi
thiêng nơi Đức Phật thường thuyết pháp và vị Sư Bà trụ trì có nhiều Phước,
chẳng những phước thường mà là “Diệu Phước“. Thầy hứa hẹn bài giảng tới sẽ
nói về Pháp hành của Kinh Pháp Hoa, bộ kinh Đại Thừa cuối cùng Đức Phật
thuyết tại núi Linh Thứu.
Sau đó mỗi vị giảng sư chỉ được 10 phút để nói về đề tài mình sẽ thuyết giảng
trong giờ tới.
. Thầy Thông Triết với đề tài "Loại trừ phiền não", loại bớt từ từ chứ đừng hòng
loại hết phiền não mà ham. Rồi Thầy làm thơ, đổi vè:
Đèn Berlin ngọn tỏ ngọn lu.
Ai về Linh Thứu mà tu.
Chín trăng chẳng đặng.
Mười thu cũng... thành.
. Thầy Thiện Nghĩa với 3 ngày an lạc. Phải làm gì đây để được an lạc? Câu hỏi
dễ mà khó, dễ là ai cũng muốn, nhưng thực hành thì khó trầy vây. Làm sao giữ
được tâm, khẩu, ý lúc nào cũng thanh tịnh!
. Thầy Hạnh Phẩm trích đoạn kinh Duy Ma Cật, Pháp môn "Vô tận đăng", rồi ví
von các cụ bà, các cô ngồi trong đạo tràng là các tiên nữ sống tại xứ Đức.
"Này các vị tiên nữ, ngọn đèn không bao giờ tắt, vui để sống, vui hoan hỷ khi
nghe Pháp, với Pháp môn vô tận đăng".
. Ni Sư Tịnh Vân giới thiệu một con đường duy nhất ai ai cũng phải đi, đó là con
đường Bát Chánh, lối đi trung đạo, điểm đến là xử dụng giới, định, tuệ để loại
trừ phiền não. Nhất định phải đoạt được cái “lõi“ mới an lạc.
Sáng hôm thứ bảy ngày kế tiếp, vừa sửa soạn mặc áo tràng để lên Chánh điện
nghe Pháp, người viết bị Sư Bà Linh Thứu gọi giật lại, giao cho công tác mới,
dẫn phái đoàn Chư Tăng Ni xứ Quảng và Hội An gồm 33 vị đi tham quan thành
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phố Berlin. Mặc dù người viết đã cố tình từ chối, xin Sư Bà tìm người khác để
người viết làm tròn bổn phận với Thầy Nguyên Tạng, phải viết bài về khóa tu
như đơn đặt hàng từ cả tháng trước. Nhưng Sư Bà vẫn quyết tâm không lay
chuyển vì cần miệng lưỡi của cô Thiện Giới cho công tác này. Cuối cùng tôi chỉ
xin được vào gõ cửa phòng Thầy Nguyên Tạng để trình bày lý do bất khả kháng
này. Thầy cười tươi như hoa, bảo tôi cứ dẫn đoàn đi chơi, khi nào về lấy bài
tường trình của Thầy Hạnh Phẩm ra lấy ý viết. Thế là mọi người ai cũng vui vẻ
an lạc, khỏi cần phải nghe bài “Diệt trừ phiền não“ của Thầy Thông Triết và
“An lạc hạnh“ của Thầy Thiện Nghĩa.
Phái đoàn chúng tôi khởi hành từ Chùa Linh Thứu gồm 3 xe buýt 9 chỗ và một
xe nhỏ 5 chỗ của tôi, nhắm hướng Nhà Thờ Cụt Đầu ở Kudamm làm điểm đến
đầu tiên. Trên xe chở toàn các vị Hòa Thượng cỡ Sư Huynh, Đại Sư Huynh của
HT Phương Trượng nên phải để Thầy Thông Triêm nhận lãnh trách nhiệm cao
cả ấy. Còn các Sư Bà, Ni Sư của Đà Nẵng, Quảng Nam chia đều trên 2 xe của
các tài xế Phúc Thịnh và Diệu Hạnh Thúy. Phần xe tôi mang tiếng là hướng dẫn
viên du lịch lại chỉ chở 2 Sư Cô trẻ măng và 3 hướng dẫn viên hạng “xịn“ cỡ Ni
Sư Huệ Châu và Diệu Minh Nga.
Đến nơi đô hội làm gì có chỗ đậu xe, các tài xế đành kiếm bóng cây làm bóng
mát cuộc đời rồi bám trụ giữ xe, để Sư Huệ Châu dẫn dắt phái đoàn như thường
lệ. Cô Thiện Giới phải ở lại giữ xe trong cái nóng bức khác thường của xứ Đức
như hiện tại, không còn thì giờ để than thở về sự thay đổi môi trường, cô ấy phải
ngồi viết bài tường thuật và đợi tin nhắn của Cô Châu ra đón phái đoàn.
Điểm kế tiếp là cổng thành Brandenburger Tor, rồi nhà Quốc Hội và Bảo Tàng
Mộ Bia của người Do Thái, tất cả đều quây quần trong một khu. Tôi đậu xe nơi
bảng cấm nên thấp thỏm chờ đợi các nàng tiên áo xanh đến đuổi đi, nhìn lại sau
lưng là xe buýt của Thầy Thông Triêm. Thầy tắt máy đóng cửa rồi ngồi thiền,
tôi cũng bắt chước nhưng đi hơi quá xa lên đến “Ngủ thiền“ một giấc ngon ơ!
Bỗng nghe tiếng gõ mạnh vào thành xe, đang lúc mơ mơ màng màng tôi tưởng
cảnh sát đến đuổi đi chỗ khác, nhưng không, một bóng dáng người Tu đến thức
tỉnh tôi trở về với chánh niệm, chở phái đoàn đi tiếp đến con đường còn sót lại
các vết tích của “Bức tường ô nhục“ cho mọi người đứng chụp hình.
Tại cổng thành chúng tôi gặp thêm một xe phát xuất từ Hannover do mẹ con chị
Thủy ca sĩ cây nhà lá vườn của Chùa, chở HT Như Tín lên Berlin tham quan.
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Phải về mau đến quán cơm chay của gia đình chị Thiện Huỳnh cúng dường phái
đoàn, các Ôn lớn tuổi không thể đi chơi lâu, có Sư Bà không ăn quá Ngọ. Rồi
những món canh, món kho nấu thật ngon được dọn ra, tráng miệng với dưa hấu
thật dòn ngọt, khiến ai nấy đều an lạc và hạnh phúc không thua kém gì các bạn
Đạo đang tu tập nơi Chánh điện. Bỗng Phúc Thịnh nhìn sang bàn các Ôn lớn rồi
la lên:
- Ủa! Sao có ông cư sĩ nào dám ngồi cùng bàn với các Hòa Thượng vậy
kìa!
Sư Cô trẻ ngồi cùng bàn với chúng tôi sửa sai ngay:
- Đó là Hòa Thượng Như Phẩm, Sư Huynh học cùng lớp với HT Phương
Trượng đó!
Quả tình! Ôn ăn mặc giản dị quá! Tóc lại chưa chịu cạo nên trông cứ như một cư
sĩ tại gia, thiên hạ nhìn cứ lầm bằng thích.
Sau này về Chùa Viên Giác, tôi nghe thị giả của Ôn, Thầy Hạnh Viên kể một
chuyện cũng tương tự như vậy. Hôm mới đến Hannover, 4 vị Hòa Thượng ngồi
trên một bàn, nhưng ông trai soạn chỉ bưng ra 3 tô phở mà thôi. Làm Thầy thị
giả phải vào bếp bưng ra một tô nữa. Và Thầy phải thuyết phục Ôn đi cạo tóc
kẻo thiên hạ nhìn lầm. Trong Tổ đình Long Tuyền - Hội An an trú đến 5 vị Hòa
Thượng, chẳng ai chịu ra Trụ trì Chùa nào cả, huynh đệ cùng tu với nhau thật
thấm tình đạo hạnh.
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Về đến Chùa mệt nhoài, nhưng các Ni Sư năng động còn nhờ chị Thúy Diệu
Hạnh chở đi thăm chợ Đồng Xuân vì gần tiệm cơm chay, một ngôi chợ lừng
danh với nhiều tai tiếng. Tôi và Phúc Thịnh ngồi ghế đá sân Chùa nghe HT Như
Tín kể chuyện ngày xưa trong Tổ Đình, chuyện Ngài độ người sắp chết gay cấn
còn hơn chuyện Ma của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn.
Trong lúc ngồi chờ vào nghe phần vấn đáp Phật Pháp của phái đoàn Hoằng
Pháp, tôi suýt bị lạc lối khi phát Bồ Đề Tâm không đúng chỗ. Thấy các Ni Sư
Đà Nẵng, Quảng Nam phải đi bộ ra Trung tâm mua sắm của quận, tội nghiệp
quá! Tôi định phát tâm mở cửa xe đưa người đến bến. May nhờ Ni Sư Hương
Sơn cản, bắt ở nhà nghe Pháp để viết bài.

Trong phần vấn đáp Phật Pháp, các câu hỏi được đặt ra như:
. Làm sao vượt qua Tam Giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới?
. Tụng Kinh, niệm Phật ở nhà hay ở Chùa tốt hơn?
. Tu học Phật có cần tri thức không?
. Tụng Kinh Địa Tạng về cõi trời có người không muốn, chỉ muốn giải thoát!
. Làm cách nào để tránh phiền não?
. Thiền tịnh song tu, xin thiền sư Thông Triết trả lời?
Các vị giảng sư chia nhau trả lời các câu hỏi, xen kẽ có các mục ngâm thơ và ca
hát cho bớt căng thẳng theo chủ trương của HT Phương Trượng. Dĩ nhiên Thầy
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Viên Giác cũng xin năm phút bỏ tu để trở thành ca sĩ Phi Long trình bày nhạc
phẩm Giữa hai làn nước, xanh và đỏ để cúng dường đại chúng.

Sáng chủ nhật, ngày an lạc thứ ba bắt đầu bằng bài Pháp của Thầy Nguyên
Tạng: Pháp hành Kinh Pháp Hoa. Phẩm thứ 20 Thường Bất Khinh Bồ Tát phẩm
hành, thông báo cho mọi người biết, anh chị đều là những vị Phật tương lai. Tất
cả các chúng sanh đều có Phật tánh, hoa Sen nằm ngay trong bùn đã có nhân quả
đồng thời: cánh sen, nhụy sen, hột sen, đài sen. Hãy tự nhận mình là Phật để cố
gắng làm cho xứng đáng với địa vị đó. Siêng năng Ba la mật, trí tuệ Ba la mật và
nhẫn nhục Ba la mật.
Với 3 hạnh: mặc áo nhẫn nhục, vào nhà từ bi và ngồi tòa Không.
Trong đời sống hằng ngày hãy đưa vào pháp hành của Kinh Pháp Hoa. Đấy là
một vở kịch gồm 28 màn, đoản Kinh cuối cùng cung cấp pháp tu dễ nhất gói
trọn trong 4 câu:
Nếu người tán loạn tâm.
Đi vào trong pháp Phật.
Niệm một lòng Mô Phật.
Đều trọn thành Phật đạo.
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Thầy Hạnh Phẩm dẫn giải Kinh Duy Ma Cật, chỉ lấy hai chữ ”Đạo tràng” làm
gốc. Kiến tạo đạo tràng cho chính mình trong tâm thức. Tâm chính trực là đạo
tràng, phước chiêu cảm tùy theo tâm của ta.
Sau đó cũng có màn vấn đáp Phật Pháp cảnh một màn hai như hôm qua. Có
người hỏi Tam phước tịnh nghiệp là gì? Tôn giáo và tín ngưỡng dân gian khác
nhau như thế nào? Tôi không nhớ Thầy Nguyên Tạng giải thích như thế nào để
tường thuật lại cho các bạn, chỉ nhớ Thầy nói một câu về Sư phụ của tôi khiến
tôi tâm đắc mãi rồi quên hết các chuyện khác. Người là “Đệ nhất danh Sư về lạy
Phật”.
Khóa tu lần này kết thúc thật hoành tráng nhờ dựa hơi các sự kiện tuyệt tác lẫn
tuyệt vời sắp diễn ra vào cuối tháng 6 này. Tôi chưa thể bật mí được để các bạn
còn đón đọc bài tường trình kế tiếp của tôi. Chỉ biết rằng cả một phái đoàn Chư
Tăng Ni gồm 52 Vị đang có mặt tại Chùa Linh Thứu để dự buổi cúng dường trai
tăng thật long trọng do Sư Bà Linh Thứu tổ chức.
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Bài tường thuật của tôi đã quá đầy đủ rồi, không còn gì để viết nữa. Qua các
hình ảnh các bạn đã thấy Sen Vàng nở tràn ngập khắp nơi trong ngôi Chùa Linh
Thứu, có phải thế không?
Hoa Lan - Thiện Giới.
Mùa Hè 2019.

