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Huân Tu Tịnh Độ chùa Linh Thứu kỳ thứ 12 từ 19 tháng 6
đến 25 tháng 6 năm 2017.

Hằng năm cứ độ đầu xuân, khi tuyết sắp tan, các Hành Giả của khóa Huân Tu Tịnh
Độ từ khắp nơi đã sửa soạn hành trang đổ về chùa Linh Thứu tham dự. Năm nay hơi
ngoại lệ với thời khóa lui dần đến gần cuối tháng sáu để tránh cơn cảm cúm giao
thời của tiết tháng ba, nhưng lại không thuận tiện cho các vị muốn tham dự khóa tu
Âu Châu cận gần tháng bảy. Do đó số người tham dự khóa Phật Thất lần này chỉ
hơn 100 không bằng những khóa trước.
Tuy nhiên phái đoàn các Chư Tăng Ni từ các nơi hội tụ về tham dự khá đông đảo
hơn 20 vị. Cột trụ chính vẫn là HT Như Điển và Thầy Hạnh Giới, khai mạc khóa tu
cùng các buổi giảng Pháp và hướng dẫn các hành giả cách đi đứng nằm ngồi tu
trong chánh niệm để đạt tới cảnh giới tịnh độ hiện tiền.
. HT Như Điển với 3 buổi thuyết giảng về Kinh Viên Giác, những điều cần thiết cho
các hành giả tu pháp môn Tịnh Độ.
. Thầy Hạnh Giới với hạnh lắng nghe, nhưng cẩn trọng đừng để tâm bị nhiễm với
điều mới nghe.
. Ni Sư Linh Thứu dặn dò các hành giả, hãy gói những gì ở nhà vào một gói, gác
trên nóc tủ, để thân đâu tâm đó mà tiến tu.
. Ni Sư Minh Liên, vị “pháp sư“ đến từ chùa Viên Thông (Houston-Texas Hoa Kỳ)
với 5 buổi thuyết giảng cực kỳ đả thông cho các hiểu biết cạn cợt và sai lầm của một
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số hành giả, chỉ biết ôm câu niệm Phật rồi bác bỏ chánh pháp của Vị đã giới thiệu
cảnh giới Phật A Di Đà cho ta. Theo Ni Sư, trong Kinh A Di Đà ở cảnh giới cực lạc
có các loài chim quý như Ca Lăng Tần Già,… hót các điệu nhạc: ngũ căn, ngũ lực,
thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần một ngày sáu thời. Đấy là 25 phẩm trợ đạo cho
các hành giả tiếp tục tu hành trên cõi chỉ có các điều thiện, thay vì dưới cõi Ta Bà
phải cần đến 37 phẩm trợ đạo vì còn chứa nhiều điều ác.
Ngũ căn và ngũ lực có cùng chung một con đường: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Nhưng
khác biệt giữa căn và lực như sau: Căn là khởi niệm, còn Lực là động lực để thực
hiện được những khởi niệm. Thí dụ như niềm tin là sự phát khởi tín tâm, đấy là căn.
Còn biến niềm tin thành hành động, đấy là lực. Hay nói cho đơn giản hơn, Căn là
nhà máy sản xuất năng lượng, còn Lực là năng lượng đã được sản xuất, ánh sáng tỏa
ra và được áp dụng vào đời sống. Ni Sư còn dặn dò thêm, phải tu như thế nào để
không rơi vào biên địa của Tây phương cực lạc, một nơi không có cơ hội và khả
năng gạn lọc những thiện ác lắng đọng trong tâm thức đến cả 500 kiếp.
Cuối các khóa giảng, Ni Sư tập cho đại chúng thuộc lòng bài kệ cốt tủy trong Kinh
Pháp Cú:
Tâm làm chủ tâm tạo.

Tâm làm chủ tâm tạo.

Nếu nói hay hành động.

Nếu nói hay hành động.

Với tâm ý trong sạch.

Với tâm ý ô nhiễm.

Hạnh phúc sẽ theo sau.

Khổ não sẽ theo sau.

Như bánh xe lăn theo vật kéo.

Như bóng không rời hình.

Ai thuộc lòng bài kệ sẽ được tặng một sợi dây chuyền có trái tim bằng đá thủy tinh
trong suốt hiệu Swarowski. Thế mà giải thưởng đã về tay một anh chàng lần đầu
tiên đến Chùa do tham dự buổi cúng thất của thân nhân.
Khóa tu kết thúc với Lễ Hội Hoa Đăng đêm thứ bảy với các ngọn đèn trí tuệ được
thắp sáng trong các búp sen.

Hoa Lan - Thiện Giới.
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