Chùa nhÕ quê tôi
TrÀn Thành MÏ
Trên ÇÜ©ng ra bäi bi‹n Tân thành, du khách có dÎp Çi ngang qua CÓng Bà Chài vùng cerise n°i ti‰ng
ÇÀu tiên cûa Gòcông. RÒi theo con ÇÜ©ng thoáng mát Çó, gi»a nh»ng cánh ÇÒng ru¶ng v§i Çám må
non hay lúa tr° Çòng Çòng ho¥c tÃm thäm vàng xåt xào uÓn lÜ®n theo chiŠu gió, tØ xa bån Çã thÃy
ng†n cây dÀu cao bên trái. ñó là vùng GiÒng Nâu mà bÃy gi© g†i là Hoà NghÎ, An hòa thu¶c quÆn
Hòa Låc ngày nay. Khi bån chÌ vØa ngÄng ÇÀu lên mà Çã thÃy nhiŠu tÀng nhành lá, bån bi‰t r¢ng s¡p
Ç‰n chùa Bà HuyŒn, bà L§n hay là chùa Cây dÀu rÒi. Chùa nÀy tên thÆt là Long Thoàn, do gia Çình
bà ÇÓc phû Häi nhÛ danh Huÿnh thÎ ñiŒu xây, trong Çó có phần m¶ mË bà là Bà huyŒn Huÿnh Çình
NguÖn, mà bà ngoåi bà là Bà hÀu TrÀn thÎ Sanh, phu nhân cûa Bình Tây ñåi TÜ§ng quân TrÜÖng
ñÎnh.
Dân ta thÜ©ng có thói quen ‘nói tÜng’ nên thÜ©ng tæng m¶t bÆc trong khi giao ti‰p xÜng hô ch£ng
hån g¥p m¶t thi‰u úy thì chào trung úy, không mÃt mát gì mà thÜ©ng có dÎp tåo nguÒn vui. CÛng có
lë vì s® phåm húy nên hay cº tên Ç†c tråi ho¥c phong chÙc tÜ§c thôi. NhÜ bà ñiŒu, dáng ngÜ©i thÆt
nhÕ nh¡n, nhÜng uy th‰ phÄm trÆt ông to nên ÇÜÖc phong là bà L§n. Do Çó ít ai nh§ bi‰t tên thÆt, chÌ
ghi trong sách sº, gia phä còn ÇÓi v§i ÇÎa phÜÖng, phong tøc tÆp quán truyŠn tøng xóa dÀn lai lÎch cÛ,
ngay cả tên cûa chùa hay các sÜ trø trì, ngÜ©i ta chÌ còn nh§ tên nhân gian thÜ©ng dùng thôi.
Gò công có nh»ng ngôi chùa lâu Ç©i, uy nghiêm ÇÒ s¶ nhÜ chùa Cây dÀu, chùa Thanh TrÜ§c Õ Gò
tre. Các chùa l§n thÜ©ng có 108 vÎ PhÆt b¢ng ÇÒng, ÇÙc PhÆt Di Lặc tÜÖi vui, PhÆt Thích Ca tay chÌ
tr©i tay chÌ ÇÃt ‘thiên thÜ®ng thiên hå, vô ngã Ç¶c tôn’, PhÆt 18 tay, PhÆt Bà Quan Âm cÙu kh° cÙu
nån và Ç¥c biŒt Ông Tiêu che chª cho con nít. Ngoài ra còn có hình lò luyŒn t¶i ThÆp ÇiŒn v§i mÜ©i
cºa ngøc ª dÜ§i âm cung nhÜ c¡t lÜ«i, cÜa hai nÃu dÀu,..., mà m‡i vong linh bên kia th‰ gi§i ÇŠu phäi
Çi qua trÜ§c khi ÇÀu thai hóa ki‰p hay siêu thæng tÎnh Ç¶.
Trên chánh ÇiŒn các ThÀy tøng niŒm theo nhÎp mõ Çi‹m ÇŒm b¢ng ti‰ng chuông ÇÒng hay Çåi hÒng
chung. Các chùa nÀy thÜ©ng ÇÜ®c thÆp phÜÖng bá tánh Çi lÍ PhÆt, ‘cúng dÜ©ng’ trong nh»ng ngày lÍ
l§n nhÜ ÇÀu næm ngày T‰t, r¢m tháng giêng, tháng bäy, tháng mÜ©i, hay nh»ng ngày vía PhÆt, PhÆt
Çän. PhÆt tº có pháp danh Çi d¿ các bu°i thuy‰t pháp, giäng kinh vì kinh PhÆt dÎch ra tØ ti‰ng Phån
nhÜ kinh Vãng sanh : ‘ Nam mô A Di ña Bà Då, ña Tha Dà ña ñiŒt Då Tha ...’, còn kinh Thiên
Chúa giáo tØ ti‰ng la tinh.
NgÜ©i ViŒt thÜ©ng theo tøc th© cúng ông bà nên cÛng Çi lÍ vào Çêm Giáng sinh Noel, vi‰ng chùa
vào nh»ng ngày chay lÍ l§n Ç‹ cÀu xin ÷n thiêng, æn næn sám hÓi t¶i l‡i. Khách cÛng thích thÜªng
thÙc cÖm chay mà tên món æn có khi không khác chi món m¥n, thÎt kho Tàu, bì nem giò chä heo
quay... TrÈ em trong vùng thÜ©ng không quên ngày cúng thí ‘các Çäng’ sau ngày rÀm l§n tranh nhau
bánh trái thÆt vui. Ngôi chùa Cây DÀu có vòng rào tÜ©ng cao kiêng cÓ rÃt khang trang quay m¥t ra
con kinh nhiŠu cÀn vó, cänh trí rÃt êm ÇŠm, vÜ©n r¶ng, cây cÓi um tùm sum suê.
ChÌ cách m¶t con ÇÜ©ng hÈm hËp bên hông, m¶t ngôi chùa nhÕ ÇÖn sÖ khác, mái l®p bằng thi‰c Cao
b¢ng, vòng rào ch‡ có ch‡ không. CÛng nhÜ bao nhà trong vùng n°i ti‰ng trÒng trÀu nÀy, cånh trÜ§c
nhà là cái ao to v§i chi‰c cÀu ng¡n voi ra Ç‹ dÍ múc nÜ§c nhÃt là trong mùa n¡ng ráo. TiŠn ÇÜ©ng
thÜ©ng là ba gian dùng làm chánh ÇiŒn, gÒm có bàn th© PhÆt, sát tÜ©ng là chi‰c Çåi hÒng chung, phía
sau dùng làm ‘liêu’ cûa các nhà sÜ. Trung ÇÜ©ng, nhà ngang Ç‹ ti‰p thiŒn nam tín n», ch‡ Çäi cÖm
chay trong nh»ng ngày lÍ l§n. Cæn chót là nhà b‰p v§i nh»ng nÒi chäo trã, quä hÃp to, cºa sau thông
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ra vÜ©n trÒng hoa màu. Sát hè là nh»ng ‘xàng läng’ Ç‹ ngÒi rºa chén, luôn tÃp nÆp r¶n rÎp các cô rúc
rích không ng§t tay luôn ti‰ng chuyŒn trò.
Ngày xÜa các thÀy ÇŠu có quyŠn cÜ§i v®, phÀn Çông là do các chû chùa ch†n l¿a, Ç‹ quán xuy‰n viŒc
n¶i tr®, ti‰p tân, trÒng tr†t hÀu tåo thêm huê l®i cho chùa. Có thÀy xuÃt gia rÒi m§i có v®, có thÀy tØ
chú ti‹u mà lên. Chùa nÀy là do thÀy chín ñâu trø trì. ThÀy cô không con nên xin hai con nuôi, cô gái
tên DÍ và m¶t cÆu trai. Do Çó ngÜ©i ta g†i là chùa thÀy Chín hay chùa ông Sa ma, m¶t ÇÃng khuÃt
m¥t qua xác phàm cûa thÀy ch»a bÎnh cÙu ngÜ©i.
Chùa nÀy rÃt n°i ti‰ng trong thÆp niên 40-60 vì thÀy Chín lúc bÃy gi© ÇÜ®c ñÙc HuŒ LÜu tôn PhÆt
tÙc Ông Sa ma nhÆp vào hÓt thuÓc rÈ, trÎ bÎnh nhÃt là con nít rÃt công hiŒu. Chùa låi ÇÜ®c m¶t cô vãi
ngÜ©i Trung, cô L†t rÃt m¶ Çåo, chÎu khó làm công quä, ngày ngày Çi tØ làng nÀy sang làng khác tìm
hái nhÆn nh»ng cây lá thuÓc có công døng trÎ bÎnh nhÜ cây thuÓc cÙu, vÀng xay, cây chó ÇÈ, rÍ tranh,
rÍ nhào, trái trâm bÀu, tr¡c bá diŒp, khuynh diŒp, giây tÖ hÒng, lá muÒng, sä, nhãn lÒng, vÕ quít,
mæng cøt,...Ngày thÜ©ng, rÃt Çông ngÜ©i Ç‰n thÌnh thuÓc, ngày chay chùa nhÕ mà chÆt nÙc khách
thÆp phÜÖng.
Không có nhiŠu nghi lÍ khi cÀu Ông Sa ma lên, bình thÜ©ng thÀy Chín không uÓng mi‰ng rÜ®u nào,
nhÜng khi ÇÜ®c nhÆp vào rÒi thì tºu lÜ®ng rÃt cao mà không thÃy say. Tay dùng phÃt trÀn Çánh phÄy
trØ tà, miŒng lâm râm niŒm kinh tay b¡t Ãn, m¡t ÇÎnh thÀn ung dung xuÃt khÄu thành bài thÖ, bài kŒ..
Khác h¤n v§i ÇÒng cÓt thÜ©ng ® ngáp, ÇÀu trùm khæn ÇÕ, m©i g†i hÒn b¢ng nhiŠu hình thÙc thÀn bí
gây rúng Ç¶ng, Ông Sa ma nhÆp sau khi thÀy cÀu nguyŒn, gi†ng nói Ç°i khác ngay, b¡t ÇÀu xem
måch và hÓt thuÓc m¶t loåt. Khó mà tÜªng tÜ®ng ÇÜ®c cänh ÇÀy ngÜ©i l§n con nít chen chúc ngÒi
quì råp dÜ§i ÇÃt trên chi‰u, miêng niŒm nam mô, khÃn vái låy xin m¶t cách chân thành.
ThÀy Chín Çã thành công trong viŒc thu nåp ÇŒ tº, qui tø nhiŠu thành phÀn xã h¶i khác nhau trong Çó
Ç¥c biŒt bà ÇÓc phû Häi và cä cô con gái l§n cûa bà là bà trÜ©ng tiŠn Chi mà ngôi m¶ cûa ông chÒng
mÃt vì xe lºa trÆt ÇÜ©ng rÀy ÇÜ®c cÄn b¢ng Çá quí trên khu ÇÃt r¶ng, ‘Nhà VÜ©n bà L§n’ tåi châu
thành Gòcông sau Çó bÎ trÜng døng làm Tråi gia binh.
Thân th‰ và s¿ nghiŒp cûa bà L§n th©i bÃy gi© rÃt to r¶ng. Th‰ mà thÆt khó hi‹u vì lš do nào bà Çã
dÓc lòng tin tÜªng vào Ông Sa ma. CÛng nhÜ khách thÆp phÜÖng khác, bà phäi theo Çúng nh»ng qui
lŒ cûa chùa, và là ngÜ©i qui y nhÆp môn tÃt phäi theo ÇiŠu luÆt cûa sÜ trø trì nhÜ Çi chùa Çúng ngày
qui ÇÎnh, æn chay sáu hay mÜ©i ngày trong tháng, sám hÓi, lÀn chu‡i, thu¶c kinh. Chùa gia Çình cûa
bà ª sát bên, th‰ mà bà vÅn thÜ©ng tr¿c Çi lÍ ª chùa nghèo thô sÖ nÀy, n¢m ngû chung v§i khách, b°n
Çåo, khi trên ván lúc dÜ§i ÇÃt. Bà cÛng bÎ phåt n¢m dài úp m¥t xuÓng ÇÃt Ç‹ Ông Sa ma quÃt phÃt
trÀn trên mình. Cänh tÜ®ng trên ít nhÃt cÛng làm cho ngÜ©i dân tin m¶t chút vào quyŠn uy tÓi thÜ®ng
cûa tôn giáo bình Ç£ng, t¿ do.
Nghe qua ai ch£ng phê bình là mê tín dÎ Çoan, tin vào ThÀn quyŠn nhÜ th©i kÿ còn b¶ låc. VÆy mà
ngày nay, ª th‰ k› 20, 21 c¿c kÿ ti‰n b¶ nÀy, càng væn minh giáo phái càng nhiŠu, càng bành trÜ§ng
r¶ng kh¡p nÖi trên th‰ gi§i. L¡m lúc trª thành quá khích, Ç¶c quyŠn chân lš, không tÜªng. Thiên
Çàng không còn là nÜ§c vïnh h¢ng chung cho tÃt cä ai sÓng Çåo ÇÙc ª trÀn th‰ nÀy mà là mô hình tài
sän tâm linh huyŠn bí tùy thu¶c vào m‡i Çåo. ñŒ tº nhÆp môn tÃt phäi qua m¶t cu¶c sàng sãi gån l†c
tinh vi. NgÜ©i ta có cäm giác nhÜ nÜ§c tr©i dÀn dÀn Çã bÎ cø th‹ hóa, bình thÜ©ng hóa, kÏ nghŒ hóa,
trÀn tøc hóa. Khoa h†c kÏ thuÆt Çóng góp bi‰n chÃt lòng tin vào m¶ng mÖ huyŠn äo trØu tÜ®ng siêu
nhiên.
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Thiên Çàng có th‹ là ÇÃt hÙa trên m¶t hành tinh nào Çó trong vÛ trø mênh mông không cùng nÀy tùy
hÙng cûa nh»ng nhà lÆp Çåo, giáo chû ’gourou’. Tín h»u phäi tuân theo ÇiŠu lŒ n¶i qui Çúng m¿c, k›
luÆt s¡t nhÜ trong quân ngÛ, có khi còn hÖn vì ngoài phÀn hiŒn th¿c còn c¶ng thêm phÀn tâm linh, lš
tÜªng. B¢ng bao nhiêu công quä qui ÇÎnh, ngÜ©i ngoan Çåo m§i có cÖ may mua giÃy chi‰u khán vào
th‰ gi§i nào Çó bên kia cu¶c sÓng.
Bao giáo phái làm NhÆt Çäo Çiên m¶t dåo nhÜ giáo phái Aum Shinrikyo (Ngày tÆn th‰) do Shoko
Asahara Çã th¿c hiŒn m¶t cu¶c ÇÀu Ç¶c l§n tåi m¶t ga métro ª Tokyo làm ch‰t 12 ngÜ©i và bÎ thÜÖng
hÖn 5.000 ngÜ©i ; Pháp v§i bao cu¶c b¡t b§ tÃn công tÎch thu, truy tÓ ra pháp lš, Thøy sï v§i cu¶c t¿
tº ÇÒng loåt, MÏ v§i khúc phim th©i s¿ giÆt gân, nóng bÕng dài mÃy tuÀn bao vây ‘thánh ÇÎa’ tº thû.
M§i Çây giáo phái Rael công bÓ Çã thành công trong viŒc tåo ra trÈ em b¢ng cách ‘clônage’ v§i
ngÜ©i hành tinh khác. Các tôn giáo l§n cÓ g¡ng xích låi gÀn nhau hÖn vÅn không ngæn cän n°i s¿ rån
nÙt, mÓi bÃt ÇÒng tØ cæn bän. ñåo nào cÛng muÓn lôi cuÓn nhiŠu tín h»u , t° chÙc Çoàn th‹ có qui cû
tinh vi, r¶ng rãi, ÇÜ©ng lÓi thích nghi, h®p tình h®p cänh.
NhÜng con ngÜ©i thÆt khó hi‹u khó lÜ©ng :

‘’ˆn ª sao cho vØa lòng ngÜ©i,
Ÿ r¶ng ngÜ©i cÜ©i, ª hËp ngÜ©i chê.
MÆp chê béo, Óm chê gÀy,’’
và thÜ©ng khó chÃp nhÆn phê bình s»a Ç°i.
ViŒc thành lÆp, ÇÜ©ng lÓi n¶i qui cÛng giÓng nhÜ lÆp nÜ§c, chÙc tÜ§c thÃp cao, dÀn dÀn cÛng có
tranh chÃp trong ngoài nhÜ trÀn tøc. CÛng mË Maria mà Công giáo Tin lành m‡i bên m¶t cách nghï
vŠ ñÙc MË ÇÒng trinh. ñåo HÒi chÌ xem ñÙc Jésus nhÜ Mahomet là bÆc tông ÇÒ .
XÜa nay chi‰n tranh tôn giáo Çã tØng xäy ra thành ‘thánh chi‰n’ ª Âu nhÜ Á. ñ†c låi sº Trung quÓc,
ViŒt nam tØ c° chí kim ta thÃy rõ vÎ th‰ và quyŠn uy cûa các tæng sÜ cao tr†ng bi‰t dÜ©ng nào. TÃt
nhiên trong bát canh cÛng có ‘con sâu làm rÀu nÒi canh’ nhÜ n‰u có các vÎ ñåi lão Hòa thÜ®ng phi
thÜ©ng ¡t cÛng có sÜ h° mang, Çó cÛng chÌ là chuyŒn trái phäi cûa cu¶c Ç©i theo Çà ti‰n hóa cûa xã
h¶i loài ngÜ©i thâm sâu bí hi‹m. Ngày nay nhan nhän bao chuyŒn xäy ra mà các cø thu¶c th‰ hŒ
trÜ§c kêu ca, ôm ÇÀu bÎt tai than có lë s¡p Ç‰n ngày tÆn th‰ nhÜ viŒc nhäy rào lén lút, công khai hay
bÕ Çåo, ‘homo’ ÇÒng tính luy‰n ái, ‘pédophile’ cûa các chÙc s¡c tôn giáo tØ bÆc thÃp Ç‰n cao...
CÛng có lë vì tính Ç¶c tôn duy nhÃt, ích k› mà con ngÜ©i trª thành Ç¶c tài trên m†i lãnh v¿c ngay cä
tôn giáo. ViŒc Ó Çåo thÆt ra không quan tr†ng mÃy n‰u còn n¢m trong phåm vi tôn giáo. NhÜng khi
chính trÎ, báo chí truyŠn thông,... trà tr¶n vào thì ‘chuyŒn bé xé ra to’ dÍ dàng, nguy hi‹m. Ngòi lºa
chi‰n tranh cÛng Ç°i hÜ§ng không phäi chÌ vì quyŠn l®i suông mà xích mích vì Çã có Liên HiŒp
QuÓc, khÓi chính trÎ quân s¿ các nÜ§c månh nhÃt, lân bang...
Th‰ mà vÅn có kÈ l®i døng th©i cÖ. S¿ phân hóa, chia rë cûa tôn giáo kêu g†i cäm tº kamikaze (ngay
cä ch» nÀy cÛng bÎ låm døng) gây thánh chi‰n làm Çäo l¶n bàn c© th‰ gi§i. Bin Laden, Al Qaida,
chi‰n tranh ª Afghanistan, Irak còn kéo dài chÜa ngã ngÛ dù Taliban bÎ Çánh lui, Saddam Hussein
thua cu¶c bÎ b¡t. Tín ÇÒ càng ngày thÆt nhÜ bÎ bûa vây vào ‘mê hÒn trÆn’, khó phân biŒt chánh tà, sai
Çúng. ThÆt t‰ còn làm chao Çäo lòng tin hÖn vì ngay trong hàng ngÛ tín h»u, ch£ng nh»ng có kÈ quá
khích mà còn có thành phÀn c¿c Çoan khûng bÓ. ñåo và Ç©i có khác nhau Çâu ?
ThÆt ra cu¶c sÓng thÜ©ng gÒm hai m¥t hiŒn h»u v§i tâm linh, thân th‹ và trí óc khó tách r©i nhau
ÇÜ®c. Con ngÜ©i dù hånh phúc th‰ mÃy Çi chæng n»a vÅn cäm thÃy cô ÇÖn, chÜa Çû. Khoa h†c kÏ
thuÆt có ti‰n b¶ vÜ®t b¿c ÇÜa con ngÜ©i lên Cung Quäng, phóng phi thuyŠn có ngÜ©i, ‘astronautes’
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‘Taikonautes’ lên không gian, robot Spirit khám phá HÕa tinh, và bao nhiêu hành tinh khác, cuÓi
cùng ‘nhân bÃt th¡ng thiên’ vì vÛ trø vô cùng.
Sinh bŒnh lão tº vÅn không ai áp Çäo n°i, luÆt Tº thÀn Çã ra dù là kÈ ngåo mån, ÜÖng ngånh Çâu th‹
bÃt tuân. Ý thÙc chung chung nhÜ th‰, con ngÜ©i chÌ ‘hÜ§ng thÜ®ng’ lúc kh° Çau hay có ÇiŠu cÀn,
nhÜ dân ta thÜòng bäo khi ‘có viŒc m§i cÀu Tr©i khÄn PhÆt’. Không còn bi‰t tin tÜªng vào ai thì
trông cÆy gªi gÃm vào ÇÃng khuÃt mày khuÃt m¥t, vô hình, hy v†ng là ít bÎ lØa Çäo phÌnh ph© dÓi
gåt. HÖn th‰ n»a, tin vào ÷n Trên cÛng không mÃt mát gì mà bi‰t Çâu còn g¥p ÇiŠu may.
Câu chuyŒn ƒn Ç¶ k‹ r¢ng, ngày xÜa, có m¶t thiŠn sÜ rÃt nghèo tu luyŒn trên m¶t vùng hoang dã hÈo
lánh. M¶t hôm ngài Çi v¡ng m¶t tên tr¶m lÈn vào nhà. ñang lui cui løc soån mà ch£ng tìm thÃy gì
thình lình vÎ thiŠn sÜ trª vŠ. S® hãi tên tr¶m ÇÎnh van xin tha t¶i, bÃt ng© vÎ thiŠn sÜ thÃy anh rách
rÜ§i quá, Ç¶ng lòng tr¡c Än, bi‰u luôn cho anh b¶ ÇÒ ngài Çang m¥c trong mình. ñêm hôm Ãy, không
còn mänh áo lành che thân, nhà sÜ vÅn thanh thän ra ng¡m vÀng træng v¢ng v¥c lung linh. BÃt giác
nh§ Ç‰n chuyŒn xäy ra ngài låi nghï :’’Ð§c gì ta có th‹ bi‰u anh Ãy ánh træng nÀy.’’ NhÜ th‰, trên Ç©i
ai cÛng Çi tìm cho mình lÓi thoát êm ÇËp b¢ng cách nÀy hay khác, ngÜ©i thì nhìn cái l®i gÀn, ngÜ©i
khác lš tÜªng hÖn. Tên tr¶m cÀn b¶ quÀn áo, tiŒn nghi vÆt chÃt, nhà sÜ s¿ yên tïnh cûa tâm hÒn.
Càng nghï càng thêm lúng túng vì ngày nay bi‰t làm sao mà phân biŒt tà chính giä chân. HiŒn nay,
chính phû Pháp và vài nÜ§c Âu châu Çang bÎ các cô HÒi giáo rÀm r¶ bi‹u tình phän ÇÓi viŒc ngæn
cÃm không cho Ç¶i khæn trong trÜ©ng hay cÖ sª công lÆp. ViŒc giäng dåy giáo lš không còn là môn
b¡t bu¶c. Ngày càng khan hi‰m ngÜ©i Çi tu, bÕ Ç©i tìm Çåo. K› luÆt lÕng lÈo, t¿ do quá tr§n, tiŒn
nghi vÆt chÃt quá dÒi dào bi‰n con ngÜ©i càng ngày càng trª thành ích k›, thích hÜªng thø, mÃt
lÜÖng tri nhÜ vø pédophile Dutroux ª BÌ b¡t cóc, buôn ngÜ©i, cÜ«ng hi‰p và gi‰t ch‰t trÈ em.
Ngay cä nhân quyŠn, t¿ do cÛng ch£ng ÇÜ®c tha, bÎ xuyên tåc l®i døng, phá giá, chà Çåp mà th‰ gi§i
l¡m lúc cÛng Çành bó tay thúc thû. TrÜ§c kia còn có hàng rào Çåo ÇÙc truyŠn thÓng phong tøc tÆp
quán phong tÕa cän ngæn, luÆt Ç©i phép Çåo cÃm Çoán, ngày nay ai ch£ng là ông chû, thÀy Ç©i chÌ
thích chê bai, ban giäng truyŠn Çåt hÖn là ti‰p thu h†c hÕi. Ai cÛng nhân danh nhân quyŠn Çòi t¿ do
bình Ç£ng, ai cÛng nghï r¢ng š ki‰n mình sÓ m¶t không hai.
Bây gi© m‡i lÀn nghe chuông nhà th© Ç° , tôi vÅn còn væng v£ng bên tai ti‰ng gióng trÀm hùng cûa
Çåi hÒng chung hòa lÅn v§i ti‰ng mõ ÇŠu ÇŠu Çi‹m ÇŒm b¢ng ti‰ng chuông ÇÒng ngân vang thÙc tÌnh.
Chuông cÙ tr°i ngân nga kêu g†i, nhà th© chùa càng ngày càng trÖ tr†i ngÜ©i vào. Chùa chiŠn không
bi‰t có ÇÜa chúng sinh vào cõi Ni‰t bàn C¿c låc tránh sinh bŒnh lão tº, nhÜng ít nhÃt Çó cÛng là nÖi
mà con ngÜ©i còn có ch‡ Ç‰n Çi. ñây cÛng là tø Çi‹m nh»ng ai còn chút tình ngÜ©i, còn š hÜ§ng
quay vŠ nhân thiŒn.
Có lë vì ÇÜ®c quá t¿ do nên không còn ai muÓn bÎ trói bu¶c dù Ç‹ ÇÜ®c nÜ§c Thiên Çàng. Hay vì quá
th¿c t‰ mà con ngÜ©i mÃt dÀn niŠm tin và hy v†ng. CÛng không Çúng nÓt, vì n‰u th‰ sao bao nhiêu
giáo phái m†c lên nhÜ ‘træm hoa Çua nª’.
Quá ÇÀy Çû vŠ vÆt chÃt là m¶t nguyên nhân ÇÜa ta càng ngày càng gÀn v§i hÜªng thø, ích k› cá nhân
chû nghïa ? Khoa h†c kÏ thuÆt tåo cho ta phÜÖng tiŒn xích låi gÀn nhau hÖn, hòa ÇÒng hi‹u bi‰t, mª
r¶ng tÀm nhìn, thay Ç°i quan niŒm lòng tin ? Tôn giáo vÅn gi» vËn vai trò cûa mình riêng biŒt liên
quan Ç‰n vÃn ÇŠ siêu nhiên, tâm linh, lš tÜªng ? ‘PhÆt tÙc tâm, tâm tÙc PhÆt’ theo Çåo PhÆt ch£ng
hån chÙng minh thiên Çàng là nÖi khó tìm mà vÅn là nÖi gÀn nhÃt. ñó cÛng là mÒi lºa có tính chÃt
thiêng liêng huyŠn bí cao siêu và Çau thÜong hÖn cÛng châm ngòi bao bÃt ÇÒng tranh chÃp.
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Chùa Ông Sa ma nhÕ bé hay nhà th© Tråi gia binh chÆt ch¶i cûa cha tuyên úy bình dÎ TrÀn væn Trình,
dù trong phåm vi hån hËp vÅn phát huy ÇÜ®c tinh thÀn tôn giáo cÖ bän. ñây là nÖi mà giáo dân nhÆn
chân mình có hai phÀn ngoåi hình và n¶i tâm. ñây cÛng là nÖi ‘thanh thiên båch nhÆt’, bình Ç£ng, t¿
do tin hay không là quyŠn ª mình. Không ai cÃm Çoán cÛng không th‹ b¡t bu¶c mình tin có Tr©i
PhÆt, Chúa hay Allah.
T¿ do tín ngÜ«ng là chû y‰u, cao ÇËp thay nh»ng tâm hÒn xích låi gÀn nhau hÜ§ng thÜ®ng, nâng Ç«
nhau ti‰n lên. Mê tín dÎ Çoan Çáng ÇÜ®c bài trØ nhÜng lòng tin vÅn là hoài bão sâu kín Ãp û, Ç¶ng l¿c
tiŠm næng sÙc sÓng cûa nhân sinh. ñáng trách là nh»ng con sâu m†t trong giŠng mÓi Çåo, nh»ng
giáo chû, gourou Çi ngÜ®c låi lòng ngÜ©i.
ThÆt ra, vào m†i th©i Çi‹m và ª nÖi nào cÛng th‰, ti‰ng chuông Ç° vang vang bu°i sáng hay ti‰ng Çåi
hÒng chung ngân nga trÀm l¡ng bu°i chiŠu vÅn là nh»ng âm thanh quen thu¶c æn sâu vào k› niŒm kš
Ùc tÆp tøc truyŠn thÓng bao Ç©i, ti‰ng g†i thi‰t tha cänh tÌnh, ti‰ng gióng lŒnh thúc giøc cûa hÒn
thiêng sông núi, lÓi báo tin vui buÒn, nhÎp tim ÇÆp sâu thÄm cûa quê cha ÇÃt t° làng måc quê hÜÖng.

Ngôi m¶ bát læng cûa bà HuyŒn Huÿnh ñình NguÖn
nhû danh DÜÖng thÎ HÜÖng chùa Long Thoàn (Cây DÀu) Gò Công.
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