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Diệu Trang
Thứ sáu, công việc bộn bề dây dưa đến 7 giờ tối. Vậy là tôi không kịp về chùa
Pháp Vân trước 5 giờ chiều để cùng hơn 100 vị gồm quý Thầy và phật tử để tập
trung trên chuyến xe buýt đưa vào đất trại. Hành lý đã chuẩn bị và để sẵn trong
xe mấy ngày qua. Tôi vội vàng lái xe vào đất trại. Trại Blue Srings, khu rừng của
Hướng Đạo Canada, nơi có đầy đủ mọi tiện nghi thuận tiện cho việc sinh hoạt
khoá tu. Không gian hữu tình, thơ mộng; nơi đây tôi đã có dịp đến dự thính trong
khóa tu mùa xuân năm ngoái. Trên đường đi, lòng đinh ninh sẽ không kịp dự buổi
lễ khai mạc đêm nay. Nhưng thật may mắn quá! Khi tôi đến thì mọi người vẫn còn
tập trung bên khu trai đường trước khi làm lễ khai mạc ở Phật điện.

9 giờ, bóng đêm chập choạng bên ngoài, học viên yên vị nơi Phật điện để cung
đón quý Thầy trong ban hướng dẫn giảng dạy khóa tu. Tôi nhận thấy có TT Trí
Thành, TT Tâm Hoà, TT Nhật Quán, ĐĐ Tâm Minh, và sư cô Diệu Hiền cùng với cư
sỹ Tâm Huy.
TT Trí Thành niêm hương dâng lên chư Phật. Quỳ trước Tam Bảo, hương trầm chỉ
một nén thôi mà sao hương thơm bàng bạc như để xông ướp cho tâm chúng sanh
được tỉnh táo, chuẩn bị tinh thần an tịnh trong suốt khoá tu học.
“Trầm hương xông ngát điện.
Sen nở Phật hiện thân.

Pháp giới hằng thanh tịnh.
Chúng sanh lắng nghiệp trần”.
Đạo tràng yên lặng lắng lòng nghe TT Tâm Hoà đọc ba lời quán nguyện của các vị
Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Phổ Hiền, trước là để ngưỡng
mộ tâm luợng từ bi của quý ngài, sau là nhắc nhở đại chúng cố gắng thực hành
theo công hạnh cao quý ấy.
Trong lời khai thị cho khóa tu, TT Trí Thành nhắc nhở các học viên phải biết kham
nhẫn, thúc liễm thân tâm, ít nhất là trong ba ngày tu học ngắn ngủi này để gặt
hái được những kết quả ý nghĩa, để sau khi trở về chia sẻ niềm an lạc đó với
những người thân đã không may mắn hội đủ duyên để đến tu học như mình.

Khoá lễ kết thúc với phần phổ biến nội quy, phân công trách nhiệm của các chúng
(Chúng A-Nan, chúng Ca Diếp, chúng Xá- Lợi Phất, chúng Mục Kiền Liên) để việc
sinh hoạt được dễ dàng hơn, như ban trai soạn, vệ sinh, thức chúng,...
Hôm sau, sáng thứ bảy, khi khu rừng còn chưa hiện rõ nét những hàng cây, thì
những chú chim rừng đã chíu chít gọi nhau đón chào một ngày mới, ban tặng cho
loài người vừa mới đến đêm qua một bản hợp xướng ngợi ca tinh thần của những
người con Phật, vì đã mạnh dạn từ bỏ (dù là tạm thời) những tiện nghi vật chất
quen thuộc, những giây phút ấm cúng bên mái gia đình, dứt bỏ những lo toan cho
cuộc mưu sinh trong thời suy thoái,... để thảnh thơi bước vào cánh rừng cô tịch,
lạnh lẽo, gió sương.
Sáng nay rằm tháng Tư âm lịch. Kỷ niệm ngày Phật Đản Sinh. Không hoa đèn rực
rỡ, không nhạc tấu rung trời, đơn giản chỉ có làn khói hương hoà quyện trong âm
vang của những câu kinh từ một đạo tràng nho nhỏ thanh tịnh và trang nghiêm

giữa núi rừng u tịch. Nhưng lòng tưởng nhớ công ơn hóa độ của bậc đại trí tuyệt
vời thì vô cùng tròn đầy. Bởi vì không có lời ca tụng tán thán nào ý nghĩa bằng
việc học hỏi giáo lý từ bi, giải thoát và giác ngộ, hay việc trì tụng những lới kinh
vi diệu thâm thúy. Cũng không có sự cúng dường nào bằng sự cúng dường chánh
pháp. Mỗi người con Phật trong đạo tràng này đang cố gắng nói lời Phật nói, làm
điều Phật làm, suy nghĩ những điều phật nghĩ.
Ai hành trì chánh pháp
Là cúng dường chư Phật
Bằng cách cao quý nhất
Trong các sự cúng dường.
Ánh bình minh giờ đây đã làm hiện rõ một không gian bao la bát ngát. Trước khi
vào điểm tâm, mọi người tự do thả bộ trên thảm cỏ mênh mông xanh mướt còn
đọng lại vô số những hạt sương đêm. Mỗi hạt sương cứ ngỡ là một thế giới nào
riêng biệt. Trong mỗi hạt tinh sương lóng lánh ấy có thể chứa đựng cả tam thiên
đại thiên thế giới (càn khôn rút lại đầu ngọn cỏ, nhật nguyệt nằm trong hạt cải
mòng). Nhưng rồi ánh dương chưa kịp nhú lên cao để sưởi ấm khí trời se lạnh,
sưởi ấm lòng người và vạn vật, mà những áng mây đã nhanh chuyển màu u ám
và xuống thấp dần.
Một trận mưa trút xuống! Cứ tưởng mùa xuân chỉ có những cơn mưa phùn chợt
đến chợt đi, nào ngờ nàng xuân cũng có lần đỏng đảnh giận hờn. Cơn mưa nặng
hạt khiến vẻ thơ mộng của núi rừng trở nên huyền ảo thâm u. Từng hạt mưa rơi
xuống hoà vào những giọt sương đêm. Không còn phân biệt đâu là sương, đâu là
nước. Mà, có cần chi phải phận biệt. Cơn mưa pháp bình đẳng dội xuống trần gian
bụi bặm, nào có phân biệt cội lớn cội nhỏ, cội già cội non, cội cao cội thấp...Đứng
ở cửa ra vào lắng nghe tiếng mưa rạt rào, nhìn mưa giăng tối xầm tứ phía, mà
ngỡ như đang đứng trước thềm một buổi chiều đông. Gió tạt những hạt mưa trên
mái rớt xuống tay, xuống chân lạnh cóng...Tiếng chuông ai đó khẽ rung một hồi
nhắc giờ pháp thoại của TT Trí Thành.
TT dạy rằng, một vị bồ tát phải trải qua vô lượng kiếp mới hoàn thành từ bi và trí
tuệ, từ đó mới trở thành một vị đại giác. Hạnh nguyện của bồ tát là phục vụ đem
lợi lạc cho chúng sinh, để nuôi lớn tâm từ bi, tăng phuớc đức tu tập, tiêu trừ
nghiệp chướng, tăng trưởng căn lành, làm an lạc cuộc đời. Muốn được vậy tất
phải phát bồ đề tâm.
Mây đen vẫn còn lãng vãng trên con đường qua khu trai đường để thọ trai. Sau
khi tụng những câu thần chú với sự hỗ trợ của tiếng khánh, chư tăng ni và đại
chúng cùng ăn cơm trong chánh niệm. Và điều làm tôi xúc động nhất là khi ăn ba
miếng cơm đầu tiên. Miếng thứ nhất khi đưa vào miệng phải quán nguyện đoạn
trừ điều ác, miếng thứ hai nguyện làm việc lành, miếng thứ ba nguyện cứu độ tất
cả chúng sanh.
Sau đó là giờ chỉ tịnh. Nắng ấm đã lên cao, tranh thủ thời tiết chợt đẹp tươi sau
cơn mưa rừng, quý Thầy Cô và Phật tử chụp chung những tấm hình kỷ niệm.

Vào lúc 2:30 trưa là giờ pháp thoại của TT Tâm Hoà. TT giảng cho học viên về
Phát Tâm và Lập Nguyện. Hai điều quan trọng và cần thiết cho việc đi theo và
thực hiện con đường Bồ Tát Đạo.
- “Phát tâm” là định hướng cho một tiêu đích mà hành giả hướng đến và
- “Lập nguyện” là hành giả nỗ lực thực hiện để đạt đến mục tiêu. Hôm nay là
ngày lễ Mẹ, Thầy cũng nhắc về 10 công ơn sinh thành dưỡng dục mà Mẹ đã dành
cho con, và đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho hành giả có thể
hưng phát tâm Bồ Đề.
Thời dược thực xong, vào lúc 7:30 sẽ là buổi thiền trà mà tất cả ai nấy đều mong
đợi. Dịp này mọi người được thấy tài năng của nhau, như ngâm thơ, ca hát, kể
chuyện,...Thiền trà đêm nay xoay quanh chủ đề Mẹ.
TT Trí Thành sau khi nói những lời đầu, liền đọc mấy câu thơ để mở đầu cho buổi
văn nghệ thật thân mật, đậm đà hương đạo vị, thắm đượm tình mẫu tử thiêng
liêng. Mỗi thành viên đều được hưởng phút trầm lắng, những tràng cười làm thư
giãn tâm tư với giọng ngâm thơ của Thầy Tâm Hoà, với tiếng hát của thầy Nhật
Quán, với những câu vè ngồ ngộ của Thầy Mâm Minh.
Sự nhiệt tình tham gia đóng góp của hàng phật tử làm không khí thật sôi
động...Nhưng rồi những giờ phút vui nhộn đó rồi cũng nhanh chóng qua đi... Màn
đêm như bị khuấy động bởi dòng người lao xao, rừng đêm còn văng vẳng tiếng
cười còn sót lại. Dọc theo hai bên con đường trải nhựa nhỏ duy nhất dẫn từ trai
đường về khu tịnh xá, ai đó đã thắp lên những ngọn đuốc soi đường. Giữa rừng
khuya, ánh đuốc lung linh càng tạo thêm vẻ u huyền tĩnh mịch. Càng về khuya
khí trời càng lạnh. Bầu trời đêm toàn những áng mây đen che khuất cả trăng sao.
Chợt chạnh lòng nhớ nghĩ về người Mẹ thương yêu. Mùa Phật đản năm nay Người
đã thêm một lần phủi tóc. Hai lần tóc xả tào khê vì đền ơn đáp nghĩa cho đấng
sinh thành, là hai lần đất trời ghi dấu tấm lòng thơm thảo của một người con
trung hiếu. Đêm nay, trăng viễn xứ không thể hiển lộ trên nền trời chằng chịt
mây đen, nhưng trăng phương xa vẫn tỏ rạng ngời một tình yêu thiêng liêng vĩnh
cửu.
6 giờ sáng chủ nhật, đại chúng tập trung ở phật điện để nghinh đón quý Thầy.
Đạo tràng yên lắng, tiếng hô canh của Thầy Tâm Minh ấm vang ra cả cánh rừng
bên ngoài đang run rẫy dưới cơn gió sớm. Tĩnh toạ dưới ánh đèn mờ nhạt mà tâm
vẫn nghe tiếng chim réo gọi mừng những tia nắng ấm đầu ngày sắp chiếu xuống
rừng cây.
Sau giờ điểm tâm, đại chúng trong đạo tràng được sự hướng dẫn của TT Tâm Hoà
đi thiền hành 2 vòng quanh khu rừng thơ mộng buổi bình minh tươi đẹp. Từng
bước chân đi trong chánh niệm trên lối mòn dưới hai hàng cây cao xanh ngát một
màu. Chồi non vừa nhú xanh mơn mởn trên những nhánh cây. Gió xuân man
mác lướt qua, làm nhẹ rơi những giọt sương sớm, oà vỡ tan tành trên vạt áo
tràng lam. Khung cảnh sáng tươi của một mùa xuân mang theo niềm hy vọng
trong mỗi khúc chim ca. Chiếc cầu gỗ bắc ngang qua hồ nước trong vắt như
gương. Mảng trời xanh trên đầu lồng bóng dưới đáy hồ xuân rong rêu tồn đọng.

Mây nước vô tình gặp gỡ nhau. Sát na nào còn ngỡ ngàng giữa mộng và thực,
giữa có và không, thì lữ kkhách chợt bắt gặp những cụm hoa vàng nằm ven bờ
nghiêng mình sát bên con nước đọng. Những hạt sương tinh khôi hồn nhiên nằm
giữa lòng cánh hoa hoang dại, trông như những viên ngọc do đất trời tạo hoá ban
cho. Bình minh, sương sớm, vũ trụ, và cả tâm thức của những khách lữ hành như
hoà làm một.

Lòng hoa đọng ngọc lung linh
Thõng tay soi mặt thấy mình như sương.
Buổi pháp đàm bắt đầu lúc 9:30 với sự có mặt của TT Nhật Quán và cư sĩ Tâm
Huy đã nhanh chóng trở nên sôi động. Có gần 20 câu hỏi liên quan đến tinh thần
Bồ-tát đạo, cách hành Bồ-tát đạo trong đời sống thường nhật cuả ngưòi phật tử
tại gia. Nhiều ý kiến đóng góp thật hay, đi vào trọng điểm của chủ đề, những chia
sẻ kinh nghiệm và cảm nhận được trình bày trong tinh thần học hỏi đáng trân
quý. Và dĩ nhiên, những đúc kết của 2 vị trên bàn giáo thọ thì sâu sắc, rõ ràng,
mạch lạc, và dễ hiểu, khiến hàng học viên ai nấy cũng tỏ lòng thán phục bằng
những tràng pháo tay hoan hỷ. Buổi pháp đàm diễn ra và kết thúc đúng theo như
thời gian đã ấn định mà vẫn làm thoả mãn những thắc mắc của các học viên.
Thời thọ trai tiếp liền ngay sau đó. Đại chúng tranh trủ dùng giờ chỉ tịnh cùng
nhau làm công việc chấp tác, thu dọn hành lý cá nhân và các vật dụng khác để
trả lại nguyên trạng vị trí những gì mà buổi ban đầu khu trại đã thuê.
Đúng 2:30 chiều, lễ bế mạc được bắt đầu bằng một thời kinh hồi hướng tại Phật
điện. Đại diện học viên đọc bài cảm từ xúc động tỏ lòng biết ơn công đức giảng
dạy và trao truyền Phật pháp của quý Ngài, cũng như tự hứa với lòng sẽ cố gắng
mang những gì đã gặt hái trong mấy ngày tu học ngắn ngủi làm hành trang cho
cuộc đời bấp bênh vô thường biến đổi.

TT Tâm Hòa ban bố đạo từ cho đại chúng. TT gửi lời tán thán tinh thần học hỏi
cũng như những nỗ lực tinh tấn của phật tử. TT nhắc nhở cố gắng giữ gìn tâm từ
bi, tâm bồ đề, và niềm tin kiên cố với đạo pháp, TT khuyến tấn đại chúng hãy
sống thật xứng đáng với phút giây hiện tại theo đúng tinh thần giáo pháp của
Phật, cũng như theo đúng chủ đề về tinh thần Bồ Tát Đạo của Khoá tu học năm
nay.

Trong khi chờ xe buýt tới, một vòng tròn xoay quanh trên bãi cỏ xanh mênh mông
tươi mát, tay nắm tay thân ái dưới con nắng chan hoà man mác gió xuân. Vui
thật vui trong vòng tay thân ái, cất cao những khúc ca chia ly tạm biệt. Không có
nỗi buồn cho lần tiễn biệt, bởi vì ai nấy đều tin rằng, dù có đi đâu trên khắp địa
cầu này thì người con Phật sẽ lại gặp nhau trong nhân duyên mà mình đã tạo.
Khu rừng trở nên bao la, thênh thang quá. Từng hàng cây, cánh hoa, ngọn cỏ, hạt
sương, sợi nắng, tiếng chim muông rộn rã nơi này sẽ mãi là những hình ảnh
thanh tịnh đẹp đẽ nhất trong cõi lòng mỗi mỗi học viên.
Xe buýt đến, đoàn người thong thả bước lên xe, những cánh tay vẫy chào nhau
trong nỗi bình yên và niềm an lạc.
12/05/2009.
Diệu Trang.

