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Đầu mùa
* Thích Như Điển
Ở xứ Đức nầy mỗi năm thời tiết được chia ra làm 4 mùa rõ rệt. Mùa Đông
khởi đi từ hạ tuần tháng 12 và chấm dứt vào hạ tuần tháng 3. Mùa Xuân bắt đầu từ
hạ tuần tháng 3 cho đến hạ tuần tháng 6. Mùa Hạ khởi đầu vào hạ tuần tháng 6 và
kết thúc vào hạ tuần tháng 9. Mùa Thu từ hạ tuần tháng 9 cho đến hạ tuần tháng
12. Như vậy một năm có 4 mùa và mỗi mùa có 3 tháng.
Trong chúng ta mỗi người đều có sở thích riêng, không ai giống ai cả. Có
người thích mùa Xuân, vì hoa lá tươi tốt, cảnh vật chung quanh mình chỉ toàn là một
màu xanh mượt mà. Có kẻ thích mùa Hạ, vì được tắm nắng để bù trừ lại những ngày
đông giá buốt, tuyết rơi. Thi nhân và văn sĩ đa phần thích mùa Thu. Vì đây là mùa
lãng mạng nhất trong các mùa. Thu có lá vàng rơi, khung cảnh thiên nhiên và đất
trời thật là tuyệt diệu. Từ đó thi nhân dễ cảm hứng nên những vần thơ và văn sĩ có
thể sáng tác nên những tuyệt tác phẩm. Đến Đông sang giá buốt, lạnh lẽo; nhưng
với những người thích trượt tuyết trên núi cao, lại chờ đợi đến mùa nầy để đắm mình
trên những mặt tuyết trắng xóa, phủ kín cả một khung cảnh thiên nhiên của núi đồi
trùng điệp, xem chừng như chẳng có biên giới. Vì tuyết phủ khắp mọi nơi.
Ở những xứ lạnh như Bắc Âu, mỗi năm sưởi đến 7 hay 8 tháng. Riêng xứ Đức
nầy chỉ sưởi trong 6 tháng. Bắt đầu từ tháng 10 và thường đến cuối tháng 3 thì nhà
nào cũng tắt lò sưởi. Được một cái là ở Âu Châu nầy không cần máy lạnh. Vì nhiệt độ
mùa hè nóng nhất cũng chỉ 25 đến 28°C là cùng. Người ta đang trông đợi những
ngày nắng ấm như vậy. Bù lại họ phải trả tiền máy sưởi nóng có lẽ đắt hơn là máy
lạnh so với các xứ nhiệt đới khác tại Á hay Phi Châu.
Tu viện Viên Đức nằm tại vùng Ravensburg thuộc tiểu bang Baden
Württemberg, ở tận miền Nam xứ Đức xa xôi; ở đây cũng gần hồ Bodensee cũng
như gần biên giới của Thụy Sĩ và Áo.
Nếu vào mùa Xuân thì cảnh vật ở đây thật tuyệt vời. Nhiều người lấy xe hơi đi
ven bờ hồ từ Friedrichshafen chạy dọc tới Meerburg rồi lái xe lên phà để qua
Konstanz. Chỉ 15 phút trên tàu chạy ngang qua hồ Bodensee đầy thơ mộng nầy mà
người ta có thể thả hồn theo sông nước và trời mây. Thỉnh thoảng có những con
chim Hải Âu hiền hòa bay lượn chung quanh tàu, như để báo hiệu rằng phà đã đến
gần bờ bên kia rồi. Nhìn lên trên những triền dốc, đó đây những ruộng nho trải dài
và phủ kín những khoảnh đất núi đồi bao la vô tận ấy. Rồi từ đó bạn có thể khởi đi
dọc bên bờ hồ nầy; nhưng bây giờ đã nằm bên xứ Thụy Sĩ hiền hòa rồi, nơi sản xuất
Chocola thật nổi tiếng. Vì Thụy Sĩ có núi cao, cỏ xanh, nuôi bò sữa rất tốt. Dọc bên
bờ hồ nầy ở phía Thụy Sĩ bạn có thể tìm một nơi chốn nào đó thích hợp để dùng
cơm trưa hay cắm trại cũng hợp lý thôi. Vì lẽ quanh bờ hồ gồm 3 nước nầy, nếu bạn
chạy thong thả để ngắm cảnh, ít nhất cũng phải mất đến 8 tiếng đồng hồ. Cho nên
ăn trưa có thể chọn Thụy Sĩ, uống cà phê, ăn bánh ngọt tại Áo và tối đó về lại Đức
để dùng bữa chiều là lý tưởng nhất.
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Vùng Bregenz của xứ Áo không có gì đặc biệt. Vì phố nhỏ và nơi đây phong
cảnh không khác hơn bên phía Đức là bao nhiêu. Được một cái dễ thở là du khách
chỉ cần xử dụng tiếng Đức để trao đổi với dân chúng ở cả ba vùng nầy, mà không
cần phải dùng đến tiếng Anh hay tiếng Pháp như những vùng khác. Tuy nhiên vật
giá khá chênh lệch. Ví dụ như ở Thụy Sĩ thì quá đắt. Đức trung bình; còn Áo thì rẻ
hơn nhiều. Chẳng biết tại sao, nhưng đó là một sự thật. Nếu có ai đó đi qua 3 vùng
nầy rồi, sẽ cảm nhận được điều ấy.
Rời Áo, bạn trở về Đức, vùng gần nhất là Lindau. Tại đây người ta có thể
thong thả đi bộ bên bờ hồ để ngắm thiên nhiên và núi đồi hùng vĩ nằm bên kia Thụy
Sĩ mà lúc trước bạn đã chẳng có cơ hội. Đặt chân đến phố Đức, bạn sẽ thấy cái trật
tự của nó. Dĩ nhiên là chẳng giống Nhật hay Thụy Sĩ; nhưng cái cổ kính, ngăn nắp và
có trật tự của người Đức, thế giới ít ai hiểu nổi. Có lẽ họ ăn chắc mặc bền giống như
giá trị của chiếc Mercedes hay BMW mà họ đã sản xuất và giới thiệu đến khắp thế
giới ngày nay; không ai là chẳng biết đến thương hiệu nổi tiếng nầy.
Hầu như ở bất cứ thành phố lớn nhỏ nào của Đức ngày nay người ta cũng có
thể tìm được những tiệm bán đồ chay cho người địa phương được sản xuất từ đậu
nành. Những tiệm chỉ bán đồ chay với thương hiệu là Reform Haus đã đành; nhưng
ngay cả những nơi như Kaufland hay Aldi, Netto, Großmarkt v.v… nơi nào cũng có
một không gian rộng rãi bày bán toàn đồ chay để phục vụ cho những người không
muốn gián tiếp sát sinh.
Xứ nầy không phải là xứ theo Phật Giáo; nhưng ngày nay tại xứ Đức nầy số
người ăn chay không ít và những người đọc sách Phật cũng khá nhiều. Đâu đâu
cũng thấy quãng cáo hay trưng bày những câu kinh Phật trong những phòng triển
lãm hay thư viện hoặc tiệm sách. Quả thật Đạo Phật đã đến với xứ sở văn minh nhất
nhì trên thế giới nầy như một hơi thở, không thể thiếu được trong sự sống của con
người.
Chung quanh Tu viện Viên Đức có rất nhiều vườn tược và hoa quả. Chỉ tuyền
là một màu xanh khi Xuân sang, Hạ đến. Đầu tháng 3 nông dân đã bắt đầu tưới
phân tươi lên những đám cỏ. Sau đó họ đi xới đất và tỉa hạt cũng như gieo trồng
những loại ngũ cốc khác. Riêng táo, lê, mận, họ chỉ trồng một lần và vào mùa Xuân
những nụ non bắt đầu hé nở, đón nhận những ngày nắng ấm của xuân sang. Rồi
hoa trắng, hoa hồng, hoa tím của những loại cây nầy nở rộ cả một khung trời. Mùi
thơm của hoa quyện vào với gió bay đi khắp nơi, khiến cho không gian thiên nhiên
nầy lại càng kỳ ảo hơn nữa. Đến giữa mùa Thu thì những cây nầy đã cho đầy quả.
Có cây mang hằng trăm trái trên thân mình bé nhỏ, nặng trĩu với lá cành và quả chín
mọng của táo và lê. Đây là thành quả cực nhọc có được của những người làm nông
và ruộng vườn; nên sau mỗi lần thu hoạch như vậy họ thường hay tổ chức lễ „tạ ơn
ngày mùa“. Trông ra giữa Đông và Tây cũng chẳng khác nhau mấy về ý nghĩa nầy.
Ngoài những vườn táo, lê và mận ra còn có những vườn dâu Tây mọng trái
màu đỏ hay những vườn củ cải trắng và củ cải đường cũng được gieo trồng đổi mùa.
Ví dụ như năm nầy họ trồng củ cải trắng thì năm sau họ trồng dâu hay lúa mì, lúa
mạch. Có những cây bắp ở vùng Tu Viện nầy thân cao đến 2 mét rưỡi, trong khi đó
bắp ở miền Bắc Đức nhiều khi chỉ cao trên 1 mét là cùng. Xứ nầy đất rất tốt, nhưng
cũng nhờ thiên nhiên ưu đãi như tuyết rơi, mang đến cho đất đai nhiều mầu mỡ
hơn. Phân tốt làm cho cây cỏ xanh tươi và cao hơn. Trông thật đẹp mắt vô cùng.
Đến mùa gặt hái cả người và chim chóc, côn trùng đều lợi lạc. Vì người có quả ngọt
để dùng, chim thi nhau bắt mồi và côn trùng cũng có cơ hội để đua nhau tiếng gáy.
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Đây là một màn giao hưởng của đất trời thật là tuyệt diệu. Xa xa có những người cỡi
ngựa đi dạo dọc theo con kênh nước chảy róc rách suốt ngày. Thỉnh thoảng mới
thấy một vài chiếc xe hơi trong làng chạy ngang qua đây. Cho nên không khí tại
vùng nầy vẫn còn tươi mát, chưa bị vẩn đục nhiều. Con người tại đây cũng hiền
hòa, dễ chịu; ít bị cái đô hội phồn hoa cám dỗ; nên họ rất lịch sự và thân thiện. Hình
ảnh ngôi làng nhỏ và ngôi phố cổ nầy thường có rải rác ở các nông thôn tại xứ Đức
nầy; chứ chốn thị thành to lớn khác rất là khó gặp.
Trong vườn của Tu viện Viên Đức có rất nhiều hoa và cây ăn trái. Tên của
những loài hoa nầy chẳng ai biết hết nổi. Vì ở Á Châu chúng ta không có. Ví dụ như
một loài hoa mọc trong tuyết. Tuyết lạnh như thế đó, mà nhìn sâu tận dưới nền đất,
cây đã hé nở những bông hoa màu trắng thật là tuyệt vời. Không biết rằng cây hoa
nầy có khả năng chịu đựng độ lạnh đến bao nhiêu, mà dám thi gan cùng tuế nguyệt
như vậy? Có cây hoa mộc liên trổ bông màu tím, mỗi năm ra hoa 2 lần vào mùa
Xuân và mùa Thu. Việt Nam gọi đây là „hoa sen không có nước“. Có lẽ vì mọc trên
đất khô. Chữ Hán gọi là Mộc Liên, tiếng Nhật gọi là hoa Mokuren. Chỉ khác cách đọc,
còn ý nghĩa và nội dung giống nhau. Đây là một loại hoa quý, chỉ nở ở những vùng
lạnh, chứ vùng nhiệt đới khó tìm thấy bóng dáng những loài cây nầy.
Trong vườn của Tu Viện cũng có hoa mai. Hoa nầy trổ màu vàng vào tháng 3
dương lịch, không như hoa mai Việt Nam. Mai ở đây thuộc hàng dân giả, mọc quanh
bờ rào và thân cây lên thẳng, không có cành nhiều như hoa mai Việt Nam.
Hoa hồng, hoa cúc, hoa cẩm chướng, hoa trang, hoa thược dược là những loài
hoa bình thường, ở đâu cũng có thể tìm ra những loại hoa nầy; nhưng hoa giấy, hoa
mẫu đơn cũng không thiếu tại Tu viện Viên Đức. Có nhiều loài hoa không tên, hoặc
giả có tên nhưng con người ít lưu tâm đến. Chúng chỉ có nhiệm vụ tỏa hương, khoe
sắc và làm đẹp cho cuộc đời; ngay cả những cây cỏ dại trong vườn chùa cũng thế.
Chúng vô tư chỉ có mọc lên khi khí trời ấm áp rồi bị con người lấy máy cắt đè đầu
cắm cổ chúng xuống, để phanh thây xẻ thịt chúng, nhưng chúng cứ vươn lên để tìm
sự sống. Quả thật cây cỏ còn như thế, huống nữa là con người, mà những người có
nhiều cao vọng thì sức sống lại càng mãnh liệt hơn. Người ta sẽ chiến đấu đến cùng
để giành lại sự sống khi khả năng tự chủ của mỗi loài còn cho phép; đến khi hơi tàn
sức kiệt, lúc ấy cái gì của gió sẽ trả về cho gió; cái gì của nước trả lại cho nước.
Những gì của lửa sẽ trở lại trạng thái nóng kia và những gì của đất thì phải gởi lại
cho đất vậy. Rốt cuộc rồi cát bụi lại trở về với cát bụi. Thế mà con người cũng như
bao nhiêu sinh vật khác đều nghĩ rằng chúng luôn mãi tồn tại với mình. Đây là một
quan niệm sai trái và nhầm lẫn ngay từ lúc ban đầu; nhưng con người vẫn chấp chặt
vào đó để có được hạnh phúc hay đau khổ. Tất cả chỉ là những sự việc tạm thời thôi.
Không có gì miên viễn mà phải cố ngoi lên để chiến thắng.
Cuộc đời là thế đó. Nhiều người vẫn biết cái vô thường, cái thành, trụ, hoại,
không; nhưng vẫn không tự làm chủ được mình; nên vẫn khổ đau dài dài. Nếu ta
muốn hết khổ, chúng ta phải tự dừng lại và chiêm nghiệm bởi chính bản thân mình
và nên hướng vào nội tâm sâu sắc; có như vậy sự sống kia mới có giá trị. Không
nhất thiết là 100 năm để kéo dài sự sống ấy, chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi
thôi. Nếu con người muốn sống thật cho cuộc sống của mình, khổ đau và hạnh phúc
chỉ là 2 mặt đối diện của một cánh cửa trong cuộc đời nầy. Đi vào được gọi là khổ
đau. Đi ra được xem là hạnh phúc. Nhưng tự thể của cánh cửa, chính nó không phải
chỗ vào hay lối ra. Vào hay ra chỉ do con người dàn dựng lên mà thôi. Nếu nhìn vào
bản thể của sự vật được như vậy ta sẽ an nhiên để sống, để đi vào đời và để làm
một cái gì đó có lợi ích cho tha nhân. Ấy mới là điều đáng quý.
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Có những loài hoa không đẹp nhưng cho ra trái rất tuyệt vời. Ví dụ như cây
Waldnusse chẳng hạn. Tiếng Việt dịch là cây óc khỉ hay cây bổ óc cũng vậy thôi. Cây
nầy trong Tu Viện có đến 3 loại cho trái khác nhau và gồm 7 cây tổng cả. Cây cao
như cây đa. Hoa màu trắng đục, rất khiêm nhường, nhưng cho quả tròn lúc còn
xanh; khi già rồi vỏ quả tự động xòe ra và hạt Waldnusse tự rụng xuống mặt đất.
Chúng ta chỉ cất công lượm vào phơi khô là xong. Công đoạn làm bánh trái hay xào
nấu lại là một chuyện khác nữa. Người ta khó lòng dùng sức mạnh của 2 tay để làm
cho quả kia vỡ ra được, mà phải dùng một loại kềm đặc biệt mới có thể làm cho hạt
óc khỉ nầy tẻ làm hai. Bên trong cùng là hạt, hạt ấy trông giống như óc của khỉ mà
người ta đã đặt cho nó. Hạt nầy có thể đem rang cho chín hay ăn sống cũng rất tốt
cho bộ óc của con người. Chúng ta thường thấy người ta làm bánh giáng sinh có cho
đệm thêm những hạt óc khỉ như vậy. Mỗi năm Tu Viện thu hoạch cả trăm kílô và
nhiều khi dùng không hết, người Đức đến Tu Viện mua lại đem về nhà làm bánh.
Trái Cherry được gọi là trái Anh Đào hay trái Đào. Trái nầy đủ loại lớn nhỏ.
Trái không lớn lắm và ít ngọt, nhưng hoa đào thì tuyệt vời. Chúng nở trắng cả một
góc trời. Sau khi ra hoa lại kết quả và con người cứ thế mà nhởn nhơ qua lại tìm
những quả mọng đỏ để cho vào miệng, để rồi cảm nhận được cái chua hay vị ngọt
của trái kia. Người thích chua lại khen ngon, nhưng kẻ hảo ngọt lại chê dở. Hoa và
quả chẳng tội tình gì cả, chỉ có con người là lắm chuyện đấy thôi. Không ai giống ai
hết. Vì thế chuyện khác nhau vẫn là chuyện bình thường của nhân thế vậy.
Trước và sau vườn của Tu Viện có 2 cây mận. Một cho quả vàng và một cho
quả tím. Cây nào cho trái cũng ngọt, nhưng trái mận ở đây hơi nhỏ và so với mận
Việt Nam lại chẳng giống tí nào từ hình thức cho đến nội dung. Tiếng Đức gọi là
Pflaumen, dịch sang tiếng Việt là trái mận; nhưng mận ở Việt Nam mình, cây to lớn,
tàng lá sum sê giống như cây đào. Còn mận ở đây thân cây thấp, cành lá bé nhỏ.
Thế mà có lúc quả ra cũng lại trĩu cành. Cuối mùa mận chín các Phật Tử tha hồ
thưởng thức. Nhiều khi chim chóc cũng đến để trổ tài ca hát và mổ ăn.
Táo và lê vốn là sản phẩm của những xứ lạnh. Riêng vườn táo của Tu Viện có
năm thu hoạch cả trên 1.000 kg, ăn không hết phải đem đi ép thành nước để uống
từ từ. Ăn từng quả chúng ta có thể phân biệt là táo chua hay ngọt, nhưng khi đã
trộn lẫn vào nhau để xay táo kia thành nước, ta chỉ cảm nhận được một hợp chất
đậm đà, khiến ai khó tính mấy đi chăng nữa thì cũng không chê nước táo nầy vào
đâu được cả.
Ngoài ra có nhiều loại cây không cho hoa lẫn quả, nhưng cũng là những loại
cây đẹp góp phần tô điểm cho cảnh quan của chùa. Đó là những cây liễu và cây
trúc. Vườn sau của Tu Viện có 2 cây liễu. Một cây chắc cũng trên 100 tuổi, cây kia
nhỏ hơn, nhưng cây nào vào Xuân cũng mang đến cho con người cảm giác thoải mái
nhẹ nhàng khi các cành liễu la đà trước gió. Trong quyển Lục Vân Tiên của Cụ
Nguyễn Đình Chiểu sáng tác; trong đó có mấy câu so sánh phận thuyền quyên với
cây liễu yếu như sau :

… Kiếp tôi liễu yếu đào tơ
Giữa đường mang phải bụi dơ đã phần
Hà Khê qua đó cũng gần
Xin theo cùng thiếp đền ân cho chàng
Gặp đây đương lúc giữa đàng
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Của tiền chẳng có bạc vàng cũng không
Nhớ câu báo đức thù công
Lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ai …
Vân Tiên là một nho sinh, một người quân tử dưới thời đại phong kiến dầu
cho tâm hồn có cứng cỏi đến bao nhiêu đi chăng nữa; nhưng trước cảnh “liễu yếu
đào tơ” như vậy cũng phải chạnh lòng, ra tay dẹp địch để cho Nguyệt Nga khỏi bị
bọn thảo khấu hành hung.
Liễu có vẻ đẹp diệu hiền, khiến cho ai đó dầu khó tính đến bao nhiêu đi chăng
nữa cũng phải chạnh lòng khi thấy liễu buông mình rũ xuống. Điều ấy chứng tỏ cho
sự khiêm cung cũng như tánh tùy duyên nhưng không thay đổi của liễu. Nhờ vậy mà
Bồ Tát Quan Thế Âm đã dùng nhành Dương Liễu nầy thấm vào nước Cam Lồ để gội
sạch những trần cấu của chúng sanh.
Trúc tượng trưng cho tâm hồn của người quân tử. Trúc luôn mọc thẳng đứng
và ruột rổng, không tỏa ra tàng lá như những loài cây khác. Khi tạo mãi Tu Viện nầy,
những buội trúc xanh kia cũng là động cơ chính đã làm cho nhiều người thích thú. Vì
lẽ trúc ưa mọc những xứ nhiệt đới, nhưng kỳ lạ thay xứ Đức là xứ hàn đới, nhưng
trúc vẫn sống và xanh suốt cả một mùa Đông, trông giống như những cây tùng và
cây bách diệp đứng cạnh nó. Người xưa thường ưa treo những bức tranh có những
cây trúc ngoài những tranh khác, nhằm biểu thị cho tính quân tử của mình. Người
chủ trước có lẽ cũng thích những hình ảnh cây cảnh của Á Châu, nên hai ông bà đã
trồng khắp nơi trong vườn chùa nầy những buội trúc thật xinh xắn. Có những năm
khí trời lạnh buốt, trúc chịu không nổi, cũng cùng chung số phận chết yểu như
những cây cỏ khác; nhưng kỳ lạ thay! khi Xuân sang trúc lại mọc măng và thế là
những buội trúc kia vẫn tiếp tục khoe màu xanh thẳm với đất trời cùng vạn vật ở
khung cảnh thiên nhiên nầy.
Trước cổng chùa có một cây Bồ Đề tuổi đã 20 năm nhưng mới đem ra hội
nhập cùng đất trời xứ lạnh nầy từ năm ngoái. Hy vọng cây bồ đề ấy vẫn có thể sống.
Cây giác ngộ nầy tại Á Châu trồng không khó, ở đâu cũng có thể mọc được, nhưng
hạt giống giác ngộ nầy mang vào Âu Châu quả là khó khăn vô cùng. Cho đến khi nó
đâm chồi nảy lộc được trong nền đất văn hóa mới nầy, phải chờ đợi thời gian lâu dài
qua những tháng ngày trưởng dưỡng trong phòng kín, nhưng như vậy cũng chưa
chắc. Vì người muốn, mà vạn vật thì khó lường.
Trong vườn của Tu Viện quý Cô và quý Phật Tử cũng đã ươm mầm cho sự
sống bằng những cây trái thực phẩm từ Á Châu mang sang như cây rau húng, tần ô,
khổ qua, bầu, mướp, bí đao, bí rợ, su-su, cải xanh v.v… mỗi loại đều mang đến một
loại Vitamin C thật đặc biệt. Vì tất cả đều trồng theo lối tự nhiên, không có phân bón
hóa học. Những trái bầu dài cả thước, những trái su-su xinh xắn, những trái bí rợ
nằm ngổn ngang trên mặt đất đó đây. Cây bạc hà, rau răm, ngò, tía tô v.v… đã điểm
tô cho vườn chùa thêm nhiều hương và nhiều sắc. Chỉ có loài rau húng là có đủ khả
năng chịu đựng với tuyết sương của xứ sở nầy. Có năm nhiệt độ vào Đông tại đây
xuống trừ 10 hay 15° C, nhưng khi Xuân sang những cọng rau húng đầu tiên đã nhú
lên khỏi mặt đất một cách tự tin để mang đến sự vui vẻ cho loài người. Vì húng sẽ
mang mùi thơm đến trong những buổi cơm Đạo vị của nhà chùa.
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Tham, sân, si vốn là những phiền não chôn chặt vào lòng người, còn sâu thẳm
hơn những loài rau húng kia, chúng chỉ chờ cơ hội khi gió nghiệp thổi qua, với đầy
đủ nhân duyên, chúng sẽ sanh khởi. Lúc ấy giận hờn, oán ghét, nghi kỵ lại xảy đến.
Vì vậy người tu hành, cốt ở cái tâm; nên cố giữ cho những mầm mống của não phiền
nầy đừng sóng gió nữa, bằng cách là tự xay nhuyễn những căn nguyên của sự sân
hận ấy và tự hóa thành chất đề hồ hay mùi thơm của rau húng thì quý hóa biết
dường bao!!!. Hy vọng ai trong chúng ta cũng sẽ ý thức rõ được điều nầy để làm lợi
lạc cho mình và cho những người đối diện. Phiền não tức bồ đề là đây vậy.
Ngoài vườn chùa của Tu Viện năm nay cũng sẽ tạo dựng nên hai cảnh quan
mới. Đó là Quan Âm Các với tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát; Ngài đang đứng đó để
ngự trị trên thế gian nầy, nhằm cứu khổ độ mê. Nguyên bằng đá cẩm thạch xuất xứ
từ Miến Điện, do thợ Trung Quốc tạc và chuyên chở về Việt Nam, sau đó được đưa
sang chùa Viên Giác Hannover để làm lễ Hội Quan Thế Âm lần đầu tiên trong tháng
6 năm 2012 vừa qua với hơn 17.000 người tham dự trong vòng 10 ngày và nay đã
được dời về an trí ngay trước cổng vào Tu Viện. Bên trên Ngài một Quan Âm Các
được hình thành để che mưa đỡ nắng cho Bồ Tát. Trước Quan Âm Các là cổng Tam
Quan với 3 cửa vào. Cửa giữa gọi là Trung Quan, cửa trái gọi là không quan và cửa
bên phải từ ngoài đi vào gọi là giả quan. Trái hay phải cũng đều không thật. Chỉ có
con đường Trung Đạo mới là con đường hóa giải của cái có và cái không, cái còn và
cái mất. Đây chính là triết lý của nhà Phật vậy. Đạo Phật đi vào Việt Nam hay các xứ
khác trên thế giới cũng với tư tưởng nầy. Đạo Phật không đứng bên nầy, cũng chẳng
phải bên kia, mà đứng trong lòng dân tộc cũng như đứng lên trên mọi khuynh
hướng chấp thủ để tồn tại và để hướng dẫn nhân sinh thực tập giáo lý nhiệm mầu.
Khi Viên Đức hoàn thành những công trình phía bên ngoài nầy, kể cả 26 bãi đậu xe
là nhu cầu tối thiểu mà thành phố bắt buộc phải có, thì Viên Đức rất xứng đáng là
một ngôi Tu Viện yên tĩnh nhất nhì tại Đức nầy.
Đi vào bên trong Tu Viện khách thập phương sẽ gặp ngay một chánh điện
được cải biến qua nhiều giai đoạn của một nông trại tại miền quê nầy. Ở chính giữa
thờ Đức Bổn Sư Thích Ca . Phía trước có thờ Tây Phương Tam Thánh. Những tượng
nầy được ngự trị trên cái bàn thờ gỗ quý được chạm trổ rất công phu và sơn son
thếp vàng đẹp tuyệt vời, cả về giá trị nghệ thuật điêu khắc lẫn giá trị thật của những
tủ thờ kia. Phía trước chánh điện hai bên tả hữu có thờ hai tượng của Đức Hộ Pháp
Di Đà và Tiêu Diện Đại Sĩ. Song song hai bên tượng nầy có kê hai giá chuông trống
bát nhã mới được thỉnh về. Thân trống là một khúc gỗ của một cây đã nhiều tuổi
được khoét rỗng ruột, dài độ 1 mét rưỡi. Đại Hồng Chung cũng có ghi khắc các chữ
Tu viện Viên Đức cũng như năm tháng và người đứng ra tạo dựng Tu Viện nầy. Một
mai đây qua sự biến thiên của lịch sử thì chiếc Đại Hồng Chung nầy sẽ là một chứng
cứ của lịch sử, đã một thời như vậy. Mỗi chiều trước thời công phu, tiếng chuông
chùa lại vang vọng đó đây khiến khách trần ai cũng dễ quên mùi tục lụy. Nhà thơ
Huyền Không, tức Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác đã có lần viết trong bài thơ “Nhớ
Chùa” năm 1949 rằng :

… Chuông vẳng nơi đâu nhớ lạ lùng
Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung
Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ Tông.
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Chánh điện của Tu viện Viên Đức tuy không rộng lắm; nhưng cũng có thể
chứa được khoảng 150 người. Nếu đứng hay ngồi luôn sang phía bên bàn Tổ và bàn
vong thì cũng có thể lên đến 200 người cùng một lúc. Ngay sau lưng Đức Thế Tôn là
bàn thờ Tổ, nơi thờ long vị của Tổ Minh Hải và chư lịch đại Tổ Sư quá cố. Đồng thời
bên cạnh đó có thờ các vong linh đã quá vãng, hai bên nam nữ riêng biệt. Ngày giỗ
ngày kỵ nơi đây không thiếu tiếng kinh cầu và mùi hương trầm quyện tỏa, khiến cho
người còn lẫn kẻ mất được lợi lạc thấm nhuần.
Bên hông chánh điện có phòng Thiền và phòng sinh hoạt. Phòng Thiền nầy
trong tương lai sẽ biến thành nơi thờ Tôn Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ngàn tay ngàn
mắt và phòng sinh hoạt tập thể vẫn giữ nguyên như cũ. Trước phòng sinh hoạt là
phòng để áo mũ nón giày. Tiếp theo dãy ngang là nhà bếp và phòng tiếp lễ cũng
như hội họp. Kế đến là văn phòng, nhà vệ sinh và phòng phát hành.
Một dãy nhà riêng biệt 2 tầng tiếp theo đó. Nơi đây có thể làm chỗ tịnh tu
hay nhập thất cho Hòa Thượng Phương Trượng và chư Tăng muốn có những ngày
tháng yên tịnh với nội tâm. Phía tầng dưới là nhà vệ sinh, nhà tắm, bếp núc và trai
đường cho chư Tăng cũng như thư phòng để đọc kinh viết sách của Hòa Thượng.
Tầng trên cũng có đầy đủ tiện nghi cho 5 đến 7 Thầy cư trú. Đặc biệt trong 3 dãy
nhà nầy, ngoài lò sưởi trung ương ra, còn có 2 lò sưởi đốt bằng củi theo lối xưa.
Những ai thích văn chương chữ nghĩa hay ngọn lửa đêm đông qua lò sưởi nầy thì rất
thú vị. Bởi vì hình ảnh nguyên sơ của đất trời cũng như vạn vật cây cỏ nơi đây sẽ
làm cho con người gần gũi với thiên nhiên hơn.
Bên trên tầng hai của dãy có văn phòng là nơi trú ngụ của chư Ni và quý
Thiện Nam, Tín Nữ ở xa về muốn lưu trú dài lâu tại Tu Viện để tu học. Ở đây có đầy
đủ phương tiện cho những nhu cầu công cộng và cho vài ba chục người sống thành
cộng đồng để tu tập trong thời gian dài. Quý vị nào muốn có một thời gian yên tĩnh
thì nên liên lạc về Thầy Hạnh Tâm, người đang trông coi Tu Viện, điện thoại số
0751-3552622 để được hướng dẫn. Tất cả đều tùy hỷ cúng dường để duy trì Tu
Viện, không có một lệ phí nào bắt buộc cả.
Phía trước bãi đậu xe có một nhà bếp tương đối lớn; nơi đây có thể nấu
nướng cung cấp thức ăn cho hằng trăm người mỗi khi có các lễ lớn như: Tết, Rằm
Tháng Giêng, Phật Đản, Vu Lan hay những khóa tu cho cả người Việt lẫn người Đức.
Tu Viện có một không gian rất yên tĩnh, có một vườn cây cảnh và cây ăn trái rất
tuyệt vời, chiếm cứ trên 20.000m2 đất trống. Diện tích xử dụng cho mọi nhu cầu cần
thiết như: lễ bái, cầu nguyện, tụng kinh, niệm Phật, ngồi Thiền, kinh hành, lưu trú
v.v… lên đến trên 1.500m2. Do vậy đây là một cơ sở rất lý tưởng để cho những ai
muốn tìm về nội tâm của mình.
Kể từ năm 2013 nầy chúng tôi sẽ về đây tịnh tu nhiều ngày tháng hơn những
năm trước khi mùa Đông còn phải bay sang Úc và hoằng pháp sang Hoa Kỳ; nhưng
kể từ năm nay những nơi ấy không phải thường xuyên nữa và dành nhiều thời gian
cho nơi vùng quê yên tĩnh nầy. Dĩ nhiên ngôi chùa Viên Giác tại Hannover vẫn là
ngôi chùa Tổ đối với người con Phật Việt Nam tại xứ Đức; chúng ta không thể không
lui tới chốn ấy. Vì chùa nầy có mặt đầu tiên tại xứ Đức kể từ năm 1978, đến nay
cũng đã hơn 35 năm rồi; nhưng những ngôi chùa bên cạnh đó cũng không kém
phần quan trọng, trong đó kể cả Tu Viện Viên Đức nầy.
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Thời gian có trôi qua, lòng người có thay đổi trong một hay nhiều kiếp nhân
sinh; nhưng hình ảnh của một ngôi chùa, nơi đó có hình bóng của các vị Tăng Ni
đóng vai trò lãnh đạo tinh thần rất quan trọng. Nếu không có họ, giống như một
chiếc bánh không có nhưn. Vì họ là những nhân tố kết hợp rất quan trọng về mọi
khuynh hướng trong cuộc sống vốn nhiều chao đảo nầy.
Bên cạnh đó lực lượng nòng cốt của Chi Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại
Bodensee và vùng phụ cận cũng như những người góp công, góp của với tính cách
thiện nguyện cá nhân đến từ Thụy Sĩ và Áo đã mang đến một sức mạnh vô cùng quý
giá như những nụ cây “đầu mùa” sớm đâm chồi nảy lộc sau một mùa Đông băng
giá. Chính họ là những người đã đóng góp hỗ trợ cho Tu Viện nầy được thành tựu
như thế. Xin niệm ân tất cả và xin cầu nguyện cho mọi người, mọi loài thâm nhập
vào Phật trí của Như Lai.
Viết xong vào một sáng sắp sang Xuân (6.03.2013)
tại Tu Viện Viên Đức Ravensburg-Đức quốc nhân một ngày đẹp trời.

