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Ngôi chùa Linh…Thứu

Đây là lần thứ 9 ngôi chùa Linh tại Berlin, thủ đô của nước Đức, có tên một ngọn núi
Thứu, nơi Đức Phật hay thuyết pháp, đã tổ chức khóa Huân Tu Tịnh Độ niệm Phật
ròng rã 7 ngày. Ngay từ buổi ghi danh đầu tiên con số học viên tham dự đã lên đến
120 vị và sau này lên tới 150, đa số đến từ các nơi xa xôi vạn dặm như Pháp, Hòa
Lan, Thụy Sĩ, Đan Mạch và dĩ nhiên là Đức quốc chiếm hơi nhiều, tựa như một khóa
tu học Âu Châu thu nhỏ.
Như thông lệ hằng năm cứ ăn Tết xong vào khoảng đầu tháng ba, các đạo hữu lo thu
xếp ngày nghỉ cùng công việc nhà để tĩnh tâm tu tập, đặc biệt lần này ngoài Thầy
Hạnh Giới hướng dẫn khóa tu còn có Hòa Thượng Phương Trượng thuyết giảng đến
3 ngày, một đặc ân cho hàng thính chúng được Người quan tâm.
Bên hàng Ni Chúng, lực lượng khá hùng hậu gồm 15 vị đến từ Đan Mạch, Hannover
- Viên Giác và chùa nhà Linh Thứu.
Trước khi đi sâu vào khóa tu học, tôi muốn giới thiệu sơ qua về ngôi chùa Linh Thứu
với vị Ni Sư Trụ trì có tên là Diệu Phước, đã đưa ngôi chùa vừa “linh“ lẫn vừa
“phước“ đi vào huyền sử. Vâng, huyền sử thật! Bắt đầu là một Niệm Phật Đường nho
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nhỏ với căn hộ đơn sơ chỉ có hai phòng, ấy thế mà không có sự gây dựng và hướng
dẫn của Hòa Thượng Phương Trượng từ bao nhiêu năm về trước, thì làm gì có được
ngôi chùa khang trang như ngày hôm nay và cả Chi hội lẫn những đoàn sinh của Gia
Đình Phật Tử Chánh Niệm cũng chẳng hân hoan ăn mừng ngày lễ Chu Niên 25 Năm.
Nhớ ngày ấy khi bức tường chia cắt Đông Tây chưa sụp đổ, Người lặn lội qua tuyến
đường kinh hoàng với những tên lính biên phòng Đông Đức mặt lạnh như băng, để
lên sinh hoạt với Chi hội Bá Linh. Lúc ấy vào khoảng đầu thập niên 80 Chi hội chưa
có cơ sở, chùa chưa thành hình lấy đâu ra chỗ để sinh hoạt, phải mượn ngôi chùa của
các Sư Tích Lan ở quận Frohnau.
Sang bước thứ hai, với sự xuất hiện thần diệu của bác Trực Ngộ ngôi Niệm Phật
Đường Bá Linh mới được thành hình nhưng chưa có tên. Mãi đến khi Sư Cô Như
Hân từ Hannover được bổ xứ về mới đặt cho cái tên “Linh Thứu“, nhưng vẫn chỉ là
Niệm Phật Đường Linh Thứu chưa phải là Chùa. Rất tiếc Sư Cô Như Hân không trụ
lâu tại ngôi Tam bảo này. Hai năm sau một biến cố lịch sử xảy ra, việc đập đổ “bức
tường ô nhục“ chia cắt Đông Tây của xứ Đức vào ngày 9 tháng 11 năm 1989, đã đưa
ngôi Chùa tương lai này đi vào huyền sử. Chính ngôi Chùa do đa số những người tỵ
nạn hay thuyền nhân ở vùng Tây Bá Linh quy tụ về tu tập, đã che chở cho những
người vượt tường sang tìm bến tự do, thế là dưới bóng từ bi không ai còn phân biệt
chánh kiến kẻ Bắc người Nam, chỉ biết rằng mọi người đều có chung một dòng máu
Việt.
Sang bước thứ ba, đây mới chính là khúc quanh lớn của ngôi chùa Linh Thứu, khi
một vị Ni Sư được Hòa Thượng Phương Trượng và Sư Bà Bảo Quang bổ xứ về trụ trì
ngôi chùa. Đây có phải là phước lớn cho các Phật tử ở Bá Linh không? Chẳng phải
người mang tên “Diệu Phước“ hay sao?
Càng ngày Phật tử đến Chùa tu tập mỗi lúc một đông, cứ nhìn cảnh mọi người chen
chúc nhau dành chỗ trong Chánh điện chật hẹp khiến Ni Sư phải phát tâm nguyện
lớn, xây dựng ngôi Tam Bảo để độ chúng, lập đạo tràng tu học. Chỉ vài chữ ngắn gọn
ấy thôi, nhưng thực hiện thì phải hội đủ cả tài năng lẫn đức độ và công phu tu tập sâu
dầy. Ni Sư đã đi từng bước một thật vững chắc, khởi đầu với ngôi chùa nhỏ ở quận
Spandau, sau đó mua miếng đất mới cùng vùng để xây ngôi chùa lớn hơn, nhưng may
mắn lại mua được cơ sở sinh hoạt ngay sau miếng đất để làm điểm tựa cho việc xây
cất Chánh điện trong tương lai. Thế rồi như một phép lạ, chỉ một năm sau khi đặt
viên đá đầu tiên, một ngôi Chánh điện trang nghiêm và sáng chói nhất trong số 600
ngôi chùa tại hải ngoại (trích lời Hòa Thượng Phương Trượng trong buổi lễ khai mạc
khóa tu Phật Thất kỳ 9) đã thành hình.
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Trở lại khóa tu với tầm vóc lớn, mở đầu cho chương trình tu tập trong năm Giáp Ngọ
của chùa Linh Thứu. Đúng mười giờ sáng ngày mùng 3 tháng 3 năm 2014, Hòa
Thượng Phương Trượng và Ni Sư Linh Thứu đã khai mạc buổi lễ, đáng lẽ như thông
lệ phải có sự hiện diện của Thầy Hạnh Giới. Nhưng vì Thầy cùng các Sư Cô chùa
Viên Giác muốn tiết kiệm tiền của đàn na thính chúng, nên quyết định đi “xe đò lục
tỉnh“ vừa đi vừa nghỉ rẻ tiền, do đó đã trượt mất buổi lễ khai mạc không được chụp
hình lưu niệm thật đáng tiếc.
Sẵn trong đề tài “tiết kiệm tiền của đàn na thính chúng“, tôi phải kể luôn đến giờ giấc
quang lâm của Hòa Thượng tại chùa Linh Thứu. Theo tin tức thu thập được thì
chuyến tàu tốc hành từ Tu viện Viên Đức sau buổi lễ Rằm tháng giêng sẽ đến Berlin
đúng 12 giờ đêm. Thế mà sáng hôm sau, Hòa Thượng vẫn dậy lúc 5 giờ để tụng Kinh
Lăng Nghiêm và Ni Sư sau buổi tụng kinh vẫn lạy Ngũ Bách Danh mỗi ngày trăm
lạy. Đến đây tôi phải ngừng viết để nghêu ngao hát bài: “Ai bảo đi tu là khổ, đi tu
sướng lắm chứ…ứ…ư“.
Thời biểu khóa tu mỗi ngày gần như giống nhau, ngày nào cũng có 2 thời Pháp sáng
và chiều, thời gian còn lại chỉ để Niệm Phật, đi Kinh hành và Bái sám. Buổi tối hay
do Thầy Hạnh Giới hướng dẫn về 4 cách Sám Hối, với khẩu hiệu “Sám hối để tội
diệt, phước sanh, căn lành tăng trưởng“.
Hướng dẫn các buổi Niệm Phật và đi kinh hành do Ni Sư Huệ Châu, Sư Cô Tuệ Trí,
Sư Cô Tuệ Đăng và Sư Cô Tuệ Đàm Hương; với hai bài Văn Phát Nguyện hướng dẫn
đạo tràng lạy Phật. Không ngờ các Cô có chất giọng cao vút và trong vắt đã đưa hồn
chúng tôi bay bổng quyện theo tiếng niệm Di Đà, lâng lâng đến cõi bình an. Sư Cô
Tuệ Nguyệt giữ phần giới thiệu chương trình, tiếng gọi tắt là MC với những lời hay ý
đẹp làm buổi lễ càng thêm phần long trọng.
Ni Sư Diệu Phước đã hướng dẫn chúng tôi mỗi sáng sau buổi Công phu khuya, lạy
Ngũ Bách Danh đều đặn trong 7 ngày, mỗi ngày một trăm lạy. “Đem con mắt từ quán
chiếu chúng sanh“ như trong câu khấn nguyện số 495 làm tâm đắc.
Mặc dù chúng tôi nương theo “tha lực“ của Phật A Di Đà mong Ngài đưa tay đón
rước, nhưng vẫn nhớ lời Đức Phật Thích Ca “hãy tự đốt đuốc lên mà đi“ phải chừa lại
cho mình một ít “tự lực“ chứ! Do đó các bài Pháp của Hòa Thượng và Thầy Hạnh
Giới là những món ăn tinh thần cực kỳ giá trị mà chúng tôi cần phải trân quý và thấm

4

nhuần. Nói theo danh từ dễ hiểu là “tiêu kinh“, nghĩa là tiêu hóa kinh điển chứ không
phải thủ tiêu kinh.
Với 3 ngày giảng Pháp của Hòa Thượng nhân đôi lên vị chi là 6 thời, trời ơi nhiều
quá làm sao tôi nhớ nổi để mà tiêu kinh. Ngay đến tựa đề cuốn kinh Thầy giảng tôi
cũng chưa kịp nắm bắt, chỉ biết rằng kinh này Đức Phật giảng cho ông A Nan Đà
nghe về sự thành hình và quá trình đi đầu thai của một chúng sanh, từng chi tiết một
thật rõ ràng như những nhà khoa học hiện đại đã chứng minh. Lần giảng sau tôi cố
gắng tập trung để nhận ra đó là Kinh Đại Bảo Tích. Nhưng những câu nói vui giúp
đạo tràng thêm khởi sắc như “Tam thừa tứ quả“ các dịch giả ở Việt Nam sẽ dịch là
“Ba cây bốn quả“ cầu vừa đủ xài thì tôi lại nhớ; hay trên đời này có 2 chỗ dễ tu nhất
là nhà tù và nhà thương, đúng quá đi thôi chứ!
Câu chuyện ấp trứng gà tại sao có con nở có con không, đã được Hòa Thượng đem ra
đố trong đại chúng. May quá có chị Như Lộc ở Hamburg đã trả lời đúng là con gà mẹ
ấp không đều, trứng nào thiếu hơi ấm không đủ nhiệt độ là tiêu tùng. Thầy nhấn
mạnh thêm, chúng ta cũng vậy tại sao có người tu được có người không vì thiếu sự
chuyên cần và quyết tâm. Thông điệp thứ hai Thầy muốn nhắn nhủ là câu hỏi “bò
trắng và bò đen con nào khổ hơn“, nghĩa là ý muốn của con người sẽ là nguyên nhân
sự khổ. Theo tôi con nào cũng khổ, chỉ có trộn sữa của bò trắng và bò đen lại thành ly
cà phê sữa uống cho bớt khổ mà thôi.
Trong một thời Pháp gần cuối, Hòa Thượng đã giảng về hai chữ “truyền thống“, đấy
là một quá trình được lập đi lập lại nhiều lần mà không bị đào thải, không đi ra ngoài
đường rầy xe lửa. Phật giáo Việt Nam của chúng ta có trước cả Phật giáo của Tây
Tạng, vào thế kỷ thứ 6 Phật giáo mới du nhập vào Tây Tạng; trong khi đó Phật giáo
Việt Nam chúng ta đã có mặt vào thế kỷ thứ 1 trước Tây lịch. Chẳng thế sao Vua
Thiên Vũ Thiên Hoàng của Nhật Bản khi khánh thành ngôi chùa Đông Đại Tự ở thủ
đô Nara vào năm 752 thế kỷ thứ 8, đã mời các Cao Tăng của Việt Nam sang làm lễ.
Đến thời nhà Lý (1010-1224) có Thiền Sư Vạn Hạnh của chúng ta đã đưa lịch sử
Phật giáo lên thời kỳ huy hoàng bậc nhất. Sang đến phần văn hóa Việt Nam, Hòa
Thượng mong sao các đệ tử của Người được gửi đi Đài Loan, Tây Tạng hay Ấn Độ
tu học, về hãy biết cách “chuyển hóa“ những cái hay cái đẹp của người trở thành văn
hóa của ta, chứ đừng để nguyên sẽ dễ bị mất gốc.
Bài giảng cuối khóa mới thật hào hứng, thính chúng không cần phải ngồi gật gù nghe
Đức Phật gọi: “Nầy A Nan Đà…“, mà nghe đọc truyện của một cây bút khá gạo cội
viết về… ai đó, tôi sẽ tiết lộ ở phần sau. Tựa đề là “Câu chuyện của dòng sông -
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Dòng sông của câu chuyện“, hơi phảng phất như Câu chuyện Dòng Sông của
Hermann Hesse. Muốn ví von cuộc đời và sự nghiệp của một nhân vật, tác giả đã
phải trích dẫn đến 10 cuốn sách, từ Thiền sư Hương Hải với “Vết nhạn bay qua. Ảnh
chìm dưới nước. Nhạn không có ý lưu dấu vết. Nước không có tâm giữ lại ảnh kia“,
đến Hương Lúa Chùa Quê, Cho Trọn Hiếu Ân của Thầy Bảo Lạc…
Không hiểu bài viết của tác giả tuyệt vời và súc tích đến cỡ nào, cộng thêm giọng đọc
rõ ràng và truyền cảm của cô đệ tử hàng thứ mấy ngàn của Hòa Thượng; đã khiến cho
thính chúng cảm khái có người đã rơi lệ. Đến đây chắc có người muốn biết tác giả và
nhân vật trong truyện là ai? Tôi chỉ có thể tiết lộ là mời quý vị đón đọc tờ báo Viên
Giác số đặc biệt 201 viết về chủ đề “65 năm tuổi Đời cùng 50 năm tuổi Đạo“ của một
vị Cao Tăng nào đó.
Trước khi từ giã đạo tràng để đi hoằng pháp ở các nơi khác, Hòa Thượng đã dặn đại
chúng nhớ nhắc Thầy Hạnh Giới kể chuyện ma, những con ma già trẻ đủ cỡ đã nhờ
Thầy quy y, đặt tên và tụng kinh siêu độ, làm Thầy phải đổi đề tài để chiều lòng đại
chúng, tùy thuận chúng sinh. Kể cũng lạ, mấy hôm nay đi đứng nằm ngồi gì cũng
cũng nghĩ tới Phật A Di Đà, tưởng rằng hình bóng Ngài ở tận trong trái tim con,
nhưng khi nghe đến chuyện ma người nào cũng nhao nhao đòi nghe cho bằng được.
Thầy Hạnh Giới thuyết giảng có duyên thật, cách dùng từ mới mẻ cùng nụ cười tươi
rói, Thầy đã chinh phục được mọi tầng lớp từ già tới trẻ ngồi nghe một cách say mê.
Sau những bài giảng về Tịnh độ, Thầy đã đặt câu hỏi cho đại chúng phải điên đầu suy
nghĩ, chỉ cần nói hai chữ thôi là có thể nắm bắt tất cả những gì đã thu thập được trong
khóa tu. Thế là cả nhóm tụ nhau lại trong những giờ nghỉ ngơi để tìm ra đáp án,
người thì nói là “an lạc“, kẻ cho là “vãng sanh“, cứ thế bàn luận sôi nổi không biết ai
đúng nhiều hay đúng ít đây vì chẳng câu nào sai cả. Cuối cùng cả Thầy lẫn trò đều bị
những con ma trong Chùa lôi cuốn, không có cơ hội để trả lời. Thôi đợi khóa tu năm
tới sẽ giải trình.
Trong suốt khóa tu 7 ngày, có hai ngày huân tu nghiêm mật từ 9 giờ sáng đến 9 giờ
tối liên tục không ngừng. Đoạn này đối với tôi hơi hãi, có bao giờ tôi dám nhốt tâm
tôi một cách nghiêm mật như vậy đâu. Thế là tôi phá giới, đoạn nào căng quá tôi lẻn
ra ngoài đi dạo, hay về phòng trùm chăn ngủ một giấc ngon lành, thực hành đúng lời
Phật dạy: “Đói ăn, khát uống, mệt ngủ“, bỏ mặc ngoài tai những lời châm chọc của
một số người quá quan tâm đến đường tu hành của tôi.
Buổi tối thứ bảy trước khi mãn khóa có lễ Hội Hoa Đăng, các Phật tử cầm đèn đi kinh
hành nhiều vòng quanh Chánh điện rồi dâng đèn trí tuệ lên chư Phật. Phần này ngoạn
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mục nhất, giương mặt người nào cũng nghiêm trang và thành khẩn đến đáng ngại. Ai
cũng muốn trao hết tấm lòng của mình dâng lên chư Phật.
Sáng chủ nhật là lễ mãn khóa với đầy đủ nghi lễ, lời tác bạch và phần phát biểu cảm
tưởng thật cảm động. Đa số những người ở xa mới có nhiều ấn tượng để giải bày, ai
cũng cảm thấy lợi lạc cho thân tâm và một niềm an lạc len lỏi vào tận trong lòng đã
thể hiện lên từng khuôn mặt. Chẳng thấy ai than phiền là mệt mỏi khi phải tu hành
nghiêm mật, cũng may là năm nay Ni Sư đã rút bớt xuống một ngày cho các bác lớn
tuổi hoan hỉ, gieo duyên tiếp cho khóa tu năm tới.
Bảy ngày sống bên nhau trong một đạo tràng tu học đến cả trăm người như thế sao
chẳng có chuyện để viết, từ những bữa ăn thật ngon do các tay đầu bếp trứ danh của
các địa phương và của các Sư Cô từ Đan Mạch cho đến chùa nhà, đã gây nhiều ấn
tượng cho đại chúng. Họ kháo nhau rằng, đi tu ở chùa Ni được chăm lo chu đáo từ
bữa ăn tới chốn ngủ, tội gì không tu cho phí hoài tuổi xuân, mà tuổi xuân của đa số đã
lên đến hàng bảy.
Tôi được sắp xếp cho ở chung phòng với phái đoàn của Hòa Lan, Pháp quốc và Đức
quốc, trong đó có chị Diệu Hạnh đến trước đã nhường chức Tổ trưởng cho tôi và
khiêm nhường chỉ nhận chức Tổ phó chỉ huy khoảng 2 chục người. Với một lý do
thật dễ thương là tôi có tài ăn nói, đủ bản lãnh để trấn áp những kẻ lỡ tay vặn đồng hồ
báo thức lúc 2 giờ rưỡi đêm. Công việc cũng đơn giản, chỉ cần canh chừng nhắc nhở
mọi người đi ra phải tắt đèn, sau mười giờ rưỡi tối phải đi ngủ không được đi buôn,
cho dù chỉ là buôn gió chứ đừng nói tới buôn dưa lê.
Cặp bạn đạo kiêm bạn đời Thiện Giáo, Thiện Sanh vừa nghe tin mật báo qua điện
thoại của một học viên, hãy lái xe lên gấp khóa tu có Hòa Thượng ở chùa Linh Thứu
đến 5 ngày và các bạn học cũ dân Nha Trang, chỉ chừng ấy thôi mà họ đã vượt đường
trường bốn trăm cây số lên dự suốt khóa tu, đến giờ bế mạc vẫn chưa chịu về còn ở
lại đến ngày hôm sau.
Vùng Tây Đức tỉnh Düssendorf cũng có 2 cặp lý tưởng, họ rủ rê nhau đi tu hết đạo
tràng trên Hamburg đến Berlin, bài tường thuật nào cũng nhắc đến tên họ. Dĩ nhiên
họ cũng có một tí máu mặt hay tài nghệ gì mới được nhắc chứ, ai rỗi hơi đâu đọc sớ
nhắc tên từng người, trừ Thầy hướng dẫn cầu an gia hộ cho cả đạo tràng mà thôi.
Chẳng là một tối nọ, tôi rời đạo tràng tính lên phòng nghỉ ngơi một lát, tình cờ đi
ngang qua phòng số 1, mùi ngải cứu châm đốt bay ra thơm sặc sụa. Chị Lệ Hiếu đang
cầm cây nhang ngải cứu to như điếu xì-gà, hơ hơ dí vào lưng một Sư Cô trông tướng
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và cách ăn mặc như trường phái Thiếu Lâm tự. Gặp tôi đi ngang, chị la to cầu cứu:
“Mau đi tìm ông Cường gấp!“. Thì ra tay nghề của chị còn non kém, gặp bệnh nhân
thứ thiệt phải cầu cứu sư phụ “Cường châm cứu“ ngay. Tôi lớ ngớ không biết ông
Cường ở đâu, nên chạy tới chạy lui hết tìm ông Ân Mẫn ở chung phòng với ông thày
châm cứu để gửi lời nhắn, nếu ông ấy có bị một bệnh nhân nào đó bắt cóc thì hãy giải
nguy. Sau chuyến đó tôi mới biết “anh là ai?“ và trở thành một bệnh nhân cho anh
chữa cái chân phải bị trật gân sưng to như trái ổi. Pháp danh của anh cũng khá lạ gồm
3 chữ, tôi chỉ nhớ được có chữ đầu là Nhật và chữ cuối, vì tên anh là Cường nên chắc
chắn sư phụ sẽ cho anh chữ Hùng, phần chữ giữa tôi đã cho theo lên Cảnh giới cực
lạc rồi. Còn cặp Ân Mẫn và Ân Viên mới rắc rối, ngưỡng mộ cái cô Hoa Lan nào đó
thì mặc kệ đi, tại sao lại bắt tôi làm 2 câu thơ có gắn tên của họ vào làm chi cho phiền
cuộc đời. Tuy càu nhàu nhưng tôi vẫn nặn ra thơ:
Ân tình Viên Mẫn tràn đầy.
Một nhà an lạc, cùng về Tây phương.
Quả thật là thơ được tổ đãi hay có ai nhập, chứ bình thường thơ của tôi chỉ thuộc loại
“trăng soi gầm giường“ mà thôi.
Một hiện tượng đáng vui mừng khi tôi được nói chuyện với Quảng Thịnh, cậu Phật tử
trẻ vừa mới quy y với Ni Sư Linh Thứu. Cậu đang lo quầy nước cho khóa tu, trà, cà
phê, nước nóng sao cho đầy đủ để mọi người khỏi phải chờ lâu. Tình cờ tôi lại bỏ
khóa tu ra ngồi nhâm nhi tách trà nóng, cậu đến gần nhờ tôi ra tủ sách của chùa lựa
dùm cuốn nào dành cho người bước đầu mới học Phật. Còn cuốn nào hay bằng
“Bước đầu học Phật“ của Hòa Thượng Thanh Từ, nhưng rất tiếc tìm không ra. Tôi
lấy tạm cuốn của Hòa Thượng Tuyên Hóa rồi dặn dò, đoạn nào hiểu thì đọc tiếp, còn
không nhẩy trang cũng được. Không ngờ khi nghe cậu tâm sự về những nhận thức
giữa cuộc đời và Phật pháp tôi rất đỗi vui mừng cho tâm nguyện của Ni Sư Linh
Thứu xây chùa để độ chúng và lập đạo tràng tu học đã thành công. Cậu xuất thân từ
đất Hà Nội ngày nay với bao lừa lọc gian trá, giá trị con người chỉ định bằng tiền tài
và địa vị. Sang được xứ Đức ban đầu cậu cũng nghĩ rằng đi làm thật nhiều tiền là sẽ
có được hạnh phúc, nhưng từ khi bước chân vào chùa Linh Thứu làm công quả, tham
dự các khóa tu. Cậu mới khám phá ra một chân trời mới đầy hạnh phúc và an lạc
khác hẳn với quá khứ xa xưa của cậu.
Nếu nói rằng trong tất cả 9 khóa tu Phật thất tại chùa Linh Thứu đều có mặt tôi, các
bạn nghĩ sao? Có tiến bộ hay lại dậm chân tại chỗ. Dĩ nhiên là phải khá hơn rồi! Này
nhé, khóa đầu tiên do Thầy Hạnh Tấn hướng dẫn vào năm 2007, Thầy gọi tôi là “sao
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xẹt“, chỉ xuất hiện khi nào cần thiết. Tôi đã từng ngồi viết Email cho Phật A Di Đà
một cách thiết tha với hai câu thơ:
Ta cách biệt nhau từ muôn vạn kiếp.
Nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau.
Thế rồi những khóa sau từ năm 2009 đến nay đều do Thầy Hạnh Giới hướng dẫn, tôi
tham dự đầy đủ nhưng buổi tối hay về nhà ngủ, viện cớ chùa chưa xây cất xong phải
nhường chỗ cho những vị ở xa đến. Nhưng lần này ngay từ buổi đầu tôi đã xách tay
nải và áo vạt hò đến xí chỗ luôn 7 ngày. Có người thắc mắc, tại sao chỉ có 7 năm mà
đến 9 khóa tu Phật Thất. Vì lòng ham tu học của Phật tử ở Bá Linh mà Ni Sư phải tổ
chức thêm một khóa nữa vào cuối năm trong 2 năm gần đây do Ni Sư và các Sư Cô
trong Chùa hướng dẫn.
Trở về lại ngôi chùa Linh Thứu, nếu xét về ngoại hình từ cách kiến trúc theo lối chùa
cổ ở Việt Nam với mái cong hình rồng uốn khúc, đến các tượng Phật to cao sáng
chói; theo tiếng gọi của người bình dân chùa thuộc diện “Chùa to, Phật lớn“. Nhưng
cái chúng ta muốn đạt được là ngôi chùa này đã mang lại những lợi ích gì cho mọi
người? Nhiều lắm chứ! Trong những ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan hay Rằm
tháng giêng và dĩ nhiên là 3 ngày Tết nữa, số người tham dự lên đến con số ngàn,
toàn là giới trẻ. Chùa không phải chỉ dành riêng cho các cụ già gần đất xa trời đến lần
tràng hạt như một số người đã nghĩ. Mỗi lần Ni Sư Linh Thứu làm lễ Quy y cho các
vị chịu thọ 5 giới để được làm con của Phật, thì bác Chi Hội trưởng Tâm Thứ phải
viết phái Quy y đến sái cả tay vì lên đến hàng trăm, họ quy y hết cả một gia đình từ
vợ chồng đến con cái, dâu rể, cháu chắt. Đệ tử của Ni Sư cũng có những ông Phật tử
người Đức, người Thổ lẫn người Ba Tư mang pháp danh Quảng… gì gì đó làm công
quả rất dễ thương.
Thế không phải hạnh nguyện “độ chúng“ của Ni Sư đã thành rồi sao? Sang đến hạnh
nguyện “lập đạo tràng tu học“ mới đáng kể, năm nào cũng in sẵn chương trình tu học
cho năm tới đăng trên trang web của Chùa nhà. Nếu ai đảo mắt xem qua phải giật
mình cho chương trình nghẹt đặc với các khóa huân tu giảng Pháp của các Pháp sư
như HT Nhất Chân hay HT Thiện Huệ với biệt danh là “Hòa Thượng Cá“, Người đi
đến đâu là mua sạch hết cá để phóng sanh và các buổi Thọ bát quan trai của Hòa
Thượng Phương Trượng, Thầy Thông Trí vào đầu xuân và Thầy An Chí vào chớm
đông khi tuyết bắt đầu rơi.
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Trước khi chấm dứt bài viết, tôi xin thân tặng các khách vãng lai ngôi chùa Linh
Thứu 2 câu thơ đọc được ở một ngôi Chùa ngoài Đà Nẵng:
Một nén tâm hương thấu cửu trùng.
Đâu cần đốt nạm cắm lung tung.
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Hoa Lan - Thiện Giới.
Mùa xuân 2014.

