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Những chiếc khẩu trang ân tình

Cả tuần lễ nay Chùa Linh Thứu như có sức sống của một cành cây đang đâm
chồi nẩy lộc, khác hẳn với những tháng ngày cửa đóng then cài vì dịch Corona.
Thí chủ nào muốn cúng dường gạo sữa, hoa quả chỉ dám nhấn chuông rồi lặng
lẽ để phẩm vật trước cửa Chùa. Không thể nào thực hiện được hạnh nguyện
cúng dường ba nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát Phổ Hiền, nhưng tấm lòng nhớ đến
Tam Bảo như thế cũng đáng được tán thán!
Chùa trở nên sống động nhờ ý tưởng độc đáo của Sư Bà Linh Thứu, phải làm
một cái gì hữu ích cho xứ sở mình đang sống để trả ơn cho họ trong cơn đại
dịch. Sư Bà huy động tất cả các Phật tử có tay nghề may vá, kêu gọi họ may
khẩu trang đem đến Chùa quyên tặng và các Sư Cô của Chùa cũng phải ngày
đêm may cắt làm sao cho đủ số. Ít nhất phải đến con số 3000 chiếc khẩu trang
ân tình Sư Bà mới dám triệu Ngoại Vụ của Chùa đi làm việc.
Sư Bà muốn mời một vị khách quý của Chùa đến nhận món quà ấy, ông Thị
Trưởng của quận Spandau nơi chùa Linh Thứu sinh hoạt.
Ngoại vụ của Chùa gồm cả cựu lẫn đương kim, cả hai đều là những Phật tử
thuần thành theo Chùa từ lúc mới thành lập. Vì muốn báo đáp ơn tổ quốc nằm
trong tứ trọng ân theo lời Phật dạy, vào tháng 9 năm 2012 do hội đủ nhân duyên
cùng sự khuyến khích của cụ Tham Tá Ngoại Kiều Barbara John họ cùng các
cộng sự viên khác hình thành một hội với tên pháp lý Tri Ân Nước Đức (Danke
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Deutschland e.V.), về mặt pháp nhân và pháp lý, đủ điều kiện để quan hệ với
các cơ quan sở tại. Nước Đức là một nước pháp quyền và đa số dân tín ngưỡng
đạo Thiên Chúa, không thể đứng tên một hội đoàn Phật giáo đi nói chuyện chính
trị hay an sinh xã hội mà thành công được.
Anh cựu Ngoại Vụ là thuyền nhân được tàu Cap Anamur của Đức vớt năm
1980, nên chuyện anh cùng các cộng sự viên khác đồng chí hướng đứng ra lập
hội Tri Ân Nước Đức là chính đáng.
Phần chị đương kim Ngoại Vụ chỉ là một sinh viên du học thuở xưa, thấy việc
làm có lợi cho cộng đồng thì nhảy vào phụ giúp. Họ thuộc loại "Ăn cơm Chùa đi
vác ngà voi", trong vòng tám năm đã gây dựng được một mạng lưới xã hội,
ngoại giao với chính quyền địa phương, lúc nào cũng yểm trợ cho các Phật sự
của Chùa.
Để đến hôm nay đúng ngày 7 tháng 5 năm 2020, ông Thị Trưởng của quận
Spandau tỉnh Berlin đã đến ngôi chùa Linh Thứu dự buổi lễ đơn sơ trao tặng
5000 chiếc khẩu trang của Chùa, trong đó có 1040 chiếc của hội Tri Ân Nước
Đức quyên tặng.
Dĩ nhiên mọi người tham dự đều phải tuân theo quy định đứng cách xa nhau 2
mét và đeo khẩu trang, đến khi chụp hình lưu niệm có thể bỏ xuống cho tăng
thêm phần tình cảm.

Sư Bà Linh Thứu đã cảm ơn sự hiện diện của ông Thị Trưởng quận Spandau,
đến đúng ngày chúc mừng Đại Lễ Phật Đản - PL. 2564 nhưng vì đại dịch phải
chuyển thành buổi lễ trao tặng khẩu trang cho những người dân quận Spandau.
Một chút ân tình của người Việt sống trên xứ Đức muốn chia sẻ trong thời gian
khó khăn này. Ngoài ra Sư Bà còn ngỏ lời cám ơn ông Hải trong hội Tri Ân
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Nước Đức đã tạo điều kiện cho buổi lễ hôm nay được thành hình. Qua kinh
nghiệm và quan hệ rộng rãi đã làm nhịp cầu đến quý ngài quận Spandau.
Đoạn cuối Sư Bà còn tiết lộ một tin thật bất ngờ, sẽ tặng thêm cho quận Spandau
5000 chiếc khẩu trang ân tình nữa. Một tin vừa hân hoan, vừa lo ngại! Lo rằng
các Sư Cô chùa Linh Thứu phải ngồi may khẩu trang nữa hay sao? Nhưng Sư
Bà đã trấn an, sẽ đặt mua tại các xưởng may ở Việt Nam, chất lượng rất tốt và
đẹp, thích hợp cho các nhà thương. Các mạnh thường quân ở đâu? Đây là cơ hội
tốt cho mọi người đóng góp!
Ông Thị Trưởng Spandau cũng phát biểu ngắn gọn nhưng xúc tích: “Các bạn
gốc Việt thân thương. Tôi xin đại diện người dân Spandau cảm ơn các bạn đã
nhiệt tình trao tặng khẩu trang hôm nay. Tôi chúc toàn thể cộng đồng nhiều
phước lành trong tương lai và hy vọng sẽ còn làm nhiều việc chung với Chùa
Linh Thứu“.

Anh Hội trưởng “Tri Ân Nước Đức“ cũng có vài lời cám ơn chân tình đến chính
phủ Đức và chính quyền Quận Spandau đã làm việc giúp đỡ tận tình đến người
dân, cũng rất cảm ơn những năm liền ông đã và đang đỡ đầu hội Tri Ân Nước
Đức chúng tôi. Và cũng không quên cảm ơn chân thành đến Sư Bà, người đã
khởi lên chương trình khuyến tặng những khẩu trang cho Quận Spandau.
Buổi lễ kết thúc trong bầu không khí hân hoan và hạnh phúc. Ai cũng cười nói
vui vẻ mặc dù che dấu nụ cười dưới chiếc khẩu trang, nhưng ánh mắt long lanh
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rạng ngời đã phơi bày không che đậy vì mọi người đã làm một việc thiện. Theo
kinh Phật, một việc được định nghĩa là thiện phải hội đủ các yếu tố sau: lợi
mình, lợi người, lợi cả đôi bên, ngay bây giờ và mãi mãi về sau.
Hoa Lan - Thiện Giới.
Mùa Phật Đản 2020 - PL. 2564.
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