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Trung Giang Ký Sự – kỳ 46 

Hành Vân 

 

Buổi chiều ngày thứ chín của chuyến đi miền Trung năm 2017, tại Tịnh xá 
Ngọc Bảo, khoảng gần 1 giờ Ni trưởng Thông Liên qua phòng khách gặp tôi. Lần 
đầu tiên tôi gặp Ni trưởng, nhưng từ lâu đã nghe chư Ni Ngọc Thiền – Đà Lạt kể 
chuyện sư cô Thông ở Phan Rang có thể hai tay ôm hai bao xi-măng 50kg mà 
chạy. Bây giờ gặp mặt, Ni trưởng thỉnh tôi ngồi, hỏi đến có việc gì, tôi giới thiệu: 

– Sư trụ trì Tịnh xá Ngọc Đức ở Bà Rịa – Vũng Tàu, chỗ gần Chùa Đại 
Tùng Lâm. Ni trưởng biết chỗ đó không? 

– Dạ, con biết, đệ tử con học ở đó mà. Mà sao đại đức ăn ít vậy? (Trên 
mâm còn nhiều.) 

– À, không sao. Điều sư cần nhất là được nghe Ni trưởng kể chuyện xưa. 
Trước đây sư nghe nói Ni trưởng có thể hai tay ôm hai bao xi-măng 50kg mà 
chạy phải không? 

Bà cụ cười, nói: 

– Hồi đó làm tháp đức Thầy, chỉ có một lần đó thôi… 

Tôi nói: 

– Đàn ông cũng có mấy ai ôm 100 ký nhấc lên nổi đâu! 

Ni trưởng Thông kể: 

– Hồi đó đang làm tháp đức Thầy, không có xi-măng để làm tiếp. Mấy 
ngài lớn thì vô Tịnh xá Trung Tâm họp, con mới nói mấy ngài ở nhà làm đơn để 
con vô Nha Trang xin xi-măng. Nhưng thượng tọa Lượng vô Trung Tâm họp đã 
mang con dấu theo, nên mấy đại đức ở tịnh xá nói thôi nghỉ làm, đi chơi. Con sợ 
các ngài đi rồi không quay lại làm công quả cho xong, nên lật đật nói sư cô 
Duyên làm đơn, con đem đơn đó đi xin xi-măng. Mất cả tháng họ mới kêu vô lấy 
xi-măng.  

Tôi hỏi: 

– Chỗ đó là công ty hay cửa hàng, Ni trưởng? 

Ni trưởng Thông nói: 

– Chỗ đó là hợp tác xã của tỉnh. Con vô nhận, được 100 bao, rồi phải đi xin 
xe đến chở, lại nhờ người bốc lên để tối. Lúc đó 6 giờ, chạng vạng rồi. 

Tôi nói: 

– 100 bao là 5 tấn, làm tháp đó đủ rồi. 

Ni trưởng trả lời: 

– Không đủ đâu, thấy vậy mà ba lần xi-măng đó. Xe về tới Ngọc Tòng là 
gần 8 giờ tối. Ngồi trên xe mà con nghĩ, không biết về rồi có ai bốc xi-măng 
xuống hay không? Về đến con vô báo với các thượng tọa. Hòa thượng Giác 
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Phương bây giờ lúc đó mới thọ Tỳ-khưu1, với đại đức Chung, hai người ra bốc 
xi-măng. Con sợ nếu để khuya thì nguy hiểm (thời chiến tranh). Lúc ra trên xe có 
tài xế với con là hai người, chớ lúc về còn có một mình ổng, lỡ bị bắn chết thì tội 
quá, mà giáo đoàn mình bị mang tiếng nữa... Cho nên hai sư lật xi-măng trên xe 
xuống, con đến ôm hai tay hai bao chạy vô để trước tượng Tổ. 

Tôi phì cười, nói: 

– Hai sư mà chỉ lật mấy bao xuống đất thôi, còn một sư cô lại hơn cả hai 
sư! 

Ni trưởng Thông đáp: 

– Mô Phật. Chỉ có một lần đó mà đồn riết tới giờ! 

– Mấy sư cô ở Đà Lạt kể. Sư tính có dịp ghé Ngọc Bảo cho biết. 

– Hồi đó năm 71 con còn mạnh. Lúc đi xuất gia, mình thấy trong kinh nói: 
“Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo.”, thì có chết mình cũng không màng. 

– Mô Phật. 

Tôi rất trân trọng tâm niệm chơn chánh đó của Ni trưởng. Phải có tâm 
niệm đó mới đi xuất gia được. Thanh niên nam nữ ngày nay ở nhà sướng quá, có 
bao giờ hiểu được điều đó. Đúng là bây giờ Ni trưởng Thông không còn mạnh, 
nên hôm đó ngồi nói chuyện gần hai tiếng mà mấy lần khòm lưng xuống rồi lại 
nhổm lưng lên. Nhưng hồi đó sao lại có hợp tác xã, lúc nói chuyện tôi đã lưu ý 
mà lười biếng hỏi ra. 

 

 
Tịnh xá Ngọc Bảo – Phan Rang, làm năm 1992, hình chụp tháng 6 năm 2017. 

 

Ni trưởng Thông kể tiếp: 

– Làm bờ tường trước Tịnh xá Ngọc Tòng, ba sư xây mà có một mình con 
phụ à. 
                                         
1 Ni trưởng Thông nhớ không chính xác, lúc đó sư Giác Phương mới thọ Sa-di. 
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– Mấy sư biết làm hồ là giỏi, mà một mình phụ cho ba thợ cũng giỏi. 

– Mô Phật. Hồi đó thường 4 sáng giờ ra làm. 

Tôi hỏi: 

– Làm sớm cho đỡ nắng? 

Ni trưởng đáp: 

– Không, làm tới giấc này mới nghỉ. Mấy sư vô ăn cơm, rồi nghỉ được một 
chút, đến hơn 1 giờ ra làm tiếp tới chiều. Còn con vét hồ, rửa xẻng... hoàn tất, 
xong vô ăn cơm rồi ra làm, đâu có được nghỉ. Chiều mấy sư nghỉ, con đi gom hồ 
đổ với sạn này kia dộng thành táp-lô. 

– Đem táp-lô đó xây? 

– Mô Phật. Có bữa được năm viên, bữa được hai, ba viên. 

– Hồi đó còn tiết kiệm, bây giờ Pháp viện xây dựng bỏ dư đủ thứ! 

– Hồi đức Thầy Giác An còn, đi làm với ngài thôi chớ ngài tỉ mỉ lắm. 

– Dạ. 

– Ông thầy mà còn hơn bà mẹ của mình nữa! 

– Ngài dạy sao, Ni trưởng? 

– Ngài dạy: “Phải làm vậy nè con, không được bỏ của đàn-na tín thí. Mình 
ăn trái phải nhở kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng.”. Ngài nói mình 
phải tiện tặn từng li từng chút mới không bị tổn phước, tu mới được trọn đời, còn 
không bị về đời, mắc nợ của đàn-na tín thí. 

– À. 

– Con nói: “Bạch Thầy, người ta nói: Cha già con muộn chơi vơi, Cha làm 
gần chết con chơi suốt ngày. Thầy già còn làm quá mà các con còn con nít, ham 
chơi!”. Đại đức biết không, Thầy ra đường rày xe lửa cào đá đem về đổ nền nhà, 
mình đỡ tiền mua đá bốn sáu. 

– Còn mấy sư đâu? 

– Mấy sư làm thợ, các con phụ, Thầy cũng làm. Thấy trò gì đều làm hết! 

Đây, chính tác phong này đã hình thành nên bản sắc chư Tăng, Ni Giáo 
đoàn III, nhờ đó chinh phục được miền Trung và Cao nguyên. Bên quý thầy Bắc 
tông sợ Khất Sĩ chuyện này: lao động không ai bằng! Nói ngay hồi đó Tổ sư cũng 
làm, mà khi đó sư Giác Chánh đóng cửa ngồi trong cốc Tổ cũng chẳng nói gì. 
Thuở xưa kia pháp lao động đã giúp loài linh trưởng trở thành con người, từ đó 
xây dựng nên bao nền văn minh. Cho nên lao động vốn là pháp cổ truyền của 
nhân loại, nói riêng gì Khất Sĩ hay Giáo đoàn III. Trong khi lao động mọi vấn đề 
sinh lý và tâm lý đều được cân bằng, ổn thỏa, lại có được của cải, có những mối 
quan hệ tốt với cộng đồng, chẳng phải là tốt quá sao? Trên con đường đi đến 
thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. “Lao động” nói lái là “Long 
đạo”, so ra hơn hẳn mấy cái “Long mạch” gì đó. Bây giờ Đài truyền hình Thái 
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Bình và Hải Phòng hay có chương trình Phong thủy mỗi tuần mấy buổi, mê tín 
từng cục đá đến từng chum nước, rõ chán… 

Tôi hỏi Ni trưởng Thông: 

– Làm Tịnh xá Ngọc Tòng hả Ni trưởng? 

Ni trưởng nói: 

– Làm chùa Tổ nữa. Thầy hốt đá, các con gánh. 

– Đông không, Ni trưởng? 

– Chư Tăng khoảng 10 người, chư Ni khoảng năm, sáu người. 

– Xúm nhau làm Tổ đình Nam Trung? 

– Mô Phật. Hồi làm tháp Thầy thì 40 người. Ni sư Bạch Liên ra thấy bọn 
con làm, Ni sư sợ Tăng, Ni còn nhỏ mà làm chung vậy sanh ra tình cảm riêng tư, 
rồi rớt. Ni sư nói với các con thôi, không nói với chư Tăng. 

– À. 

– Các con nghe nói chỉ “Mô Phật” chớ đâu dám nói gì. Chừng Ni sư Bạch 
Liên về rồi… 

Lúc đó có mấy cô áo vàng thấp thoáng ngoài cửa, Ni trưởng Thông nhìn 
thấy liền cất tiếng gọi lớn: “Quý Ni vô đây chơi.”, rồi lại hạ giọng nói với tôi: 

– Đệ tử con đó, đại đức. 

“Vô đây chơi”, thân tình chứ không dè dặt cẩn trọng, tôi để ý vậy, và đáp: 

– Dạ. Ni trưởng đệ tử đông không? 

– Đệ tử con mười mấy cô, đi học hết. 

Các sư cô vào chắp tay chào tôi, tôi đáp lễ: 

– Chào quý sư cô. 

Ni trưởng Thông kể tiếp, giọng nghẹn ngào: 

– Rồi con vái Thầy, con khóc! Xin Thầy độ cho Ni chúng Giáo đoàn mình 
tu hành tinh tấn, đến ngày viên mãn, đừng xảy ra chuyện gì. 

– Dạ. 

– Mà làm tháp Thầy có ngày ba mấy, có ngày bốn chục Tăng, Ni, không có 
Phật tử. Vậy mà ngày qua ngày, làm xong hồi nào không hay. 

– Làm mấy tháng, Ni trưởng? 

– Con quên rồi. 

– Tức là sau khi thiêu Thầy rồi thì khởi công làm luôn ha? 

– Mô Phật. Làm xong thì khánh thành, qua tháng giêng hay tháng 2 gì đó. 
Làm xong mà không có chuyện gì xảy ra, con mừng quá. Con lạy Thầy, con lạy 
các ngài con cám ơn! 
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– Dạ. 

– Con có tánh hay mủi lòng. 

Tôi bật cười, nghĩ người ôm hai bao xi-măng đi khỏe re mà lại hay mủi 
lòng, thân mạnh mà tâm yếu. Ni trưởng Thông kể qua chuyện trùng tu Tịnh xá 
Ngọc Bảo năm 1992, lúc đó Ninh Thuận và Bình Thuận còn chung một tỉnh 
Thuận Hải, tỉnh lỵ đặt tại Phan Thiết... Kể xong Ni trưởng nói: 

– Con từ khi đi tu đến giờ khổ ghê lắm! 

Tôi lại bật cười, nghĩ là phải nói “Đi tu vui lắm” chớ! Tổ sư đã viết trong 
Chơn Lý rằng “Ấn chứng của đạo là sướng vui, không khổ nhọc.” đó. Đừng lấy 
Khổ làm pháp ấn như mấy sư Nam tông. Lấy Khổ làm lẽ tu là sai lầm rất lớn, là 
ngoại đạo chứ không phải là đệ tử Phật. Trong Chơn Lý 69 Tổ sư gọi Vô thường 
– Khổ não – Vô ngã là Ba phép minh sát, chứ không gọi chúng là Ba pháp ấn. 
Tôi hỏi Ni trưởng: 

– Hồi đó Ni trưởng xin được trăm bao xi-măng hiệu gì? 

– Bây giờ làm sao con nhớ được. 

– Vậy hồi Thầy mất thì đoàn mình được mấy chục sư cô? 

– Hồi Thầy mất bên Ni chúng con có tám, à mới có mười, mười hai vị thôi. 

– Vậy ha. 

Hôm qua hòa thượng Ngọc Tòng nói Tăng, Ni đệ tử ngài Giác An khoảng 
trăm hai, các hòa thượng ở Ngọc Duyên và Ngọc Bửu nói khác. Nghe nói chỉ có 
vài Ni cô nên tôi liền đề nghị Ni trưởng kể tên chư Ni lúc đó. Ni trưởng Thông 
kể: 

– Sư bà Thiền, sư bà Hương, sư bà Chiếu, sư cô Đền, sư cô Hiệp, sư cô 
Tưởng, sư cô Nguyệt, sư cô Cảnh, con, sư cô Lập, sư cô Đài. 

 

 
Chư Ni Giáo đoàn III lúc mới lập, kỷ niệm ở TX. Ngọc Hải – Cam Ranh. Từ phải qua: Ni cô 
Liên Đền, Ni cô Liên Hiệp, hai tập sự Chơn và Đài. Khi ngài Giác An còn sống các cô đã 
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xin không ở Ngọc Hải nữa, nên hình này xác định được là chụp trong giai đoạn đầu. (Hình sưu 
tầm ở TX. Ngọc Tâm – Bàu Ốc.) 

 

Tôi hỏi: 

– Trong số đó chỉ có sư cô Cảnh do Thầy độ xuất gia, còn lại đều là từ sư 
bà Ngân Liên qua, phải không? 

– Mô Phật. 

– Hiện nay Ni Giáo đoàn III hơn 300 không, Ni trưởng? 

– Chắc số đó. 

– Còn hồi đó chư Tăng đông không? 

– Chư Tăng có bốn, năm chục à. 

– Mà một số đông đi tu tịnh rồi. 

– Mô Phật. 

– Hồi Thầy tịch rồi sự hành đạo có khó khăn lắm không, Ni trưởng? 

– Thầy đi rồi thì huynh đệ khuyên nhau tu thôi. 

 

 
Ảnh chư Ni Giáo đoàn III chụp tại TX. Ngọc Tòng vào ngày 16 tháng 7 năm Tân Hợi 1971, 

ngày ngài Giác An viên tịch. (Hình sưu tầm ở TX. Ngọc Tâm – Bàu Ốc.) 

 

Tôi vẫn hỏi cho Ni trưởng Thông nói về chuyện xưa: 

– Lúc đó chư Ni tập trung ở Tịnh Độ Ni Giới hết, chớ đâu có đi đâu phải 
không, Ni trưởng? 

Nghe hỏi Ni trưởng đáp: 

– Thầy có cắt các con ở Ngọc Trung, Ngọc Túc, với ở đây nữa. 

– Vậy là ba tịnh xá, với Tịnh Độ Ni Giới? 
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– Có Ngọc Hải ở Cam Ranh nữa, mà sau các con trả lại để Thầy cắt Tăng 
ở. 

Tôi hỏi: 

– Hồi đó theo đức Thầy có kỷ niệm gì không, Ni trưởng? 

Ni trưởng Thông Liên đáp: 

– Con theo đức Thầy, mà huynh đệ đồng đi chớ con không nghĩ là theo 
Thầy. Con xuất gia ở Cát Lợi, Tịnh xá Ngọc Hải, theo sư cô Huệ. Hồi đó khổ 
lắm! 

– Đúng rồi, thời chiến tranh mà… 

– Đại đức biết, con gái mà xúm nhau đi đào giếng, đào năm cái, chỉ có một 
cái có nước, còn bốn cái lấp lại. Có cô đó đi trước bọn con, làm sa-di, mà cổ ác 
khẩu lắm. Các con khổ với cổ hết sức... Ở đó phiền não quá, huynh đệ mới rủ 
nhau đi về đời. Con nói chết thì chết chớ không có về đời. Hồi đó có đại đức 
Nghĩa ở tu với Thầy, 

Tôi nói: 

– Bây giờ là sư Giác Lai, ở Ngọc Hòa. 

Ni trưởng nói: 

– Đó, đó. Biết sư (là anh cô Hiệp) nên quý Ni mới chạy qua kể cho nghe, 
sư lại kể hết với Thầy, Thầy nghe rồi mới nói thôi để Thầy độ cho chớ về đời chi 
tội vậy! Thầy nói với quý Ni là để tới tháng 7 rồi Thầy qua xin phép Thầy dẫn đi. 

Tới tháng 7 năm 68, sắp Tự tứ ở Diêu Trì, Tịnh xá Ngọc Long, Thầy qua 
gặp sư cô Huệ, nói: “Mấy đứa nó công quả khổ cực quanh năm, thôi giờ sư cô 
cho mấy đứa nó đi với sư ra Bình Định đi hành đạo. Chừng qua Tự tứ rồi sư dẫn 
về sư trả.”. Sư cô Huệ không cho, sư cô nói: “Bạch sư hỏi bọn nó, chớ con không 
biết bọn nó có đi hay không.”. Thầy hỏi bọn con. Mấy cô nhát miệng không chịu 
nói, cứ ở phía sau đẩy con. Con thì dạn miệng, con nói: “Mô Phật, các con đi.”. 
Nghe vậy sư cô Huệ ngã ra xỉu. Mấy Ni mới xúm nhau khiêng sư cô vô phòng, lo 
này kia… 

Tôi hỏi: 

– Lúc đó đi sáu người ha? 

Ni trưởng Thông đáp: 

– Mô Phật, tám người, thêm cô ác khẩu với bạn của cổ đó. 

– Vậy thì các vị đâu phải đệ tử sư bà Ngân? 

– Dạ không, các con là đệ tử sư cô Huệ với sư cô Hoa. Sư cô Hoa tách ra 
lập Ngọc Ban trên Ban Mê Thuộc. Hồi đó các sư cô có dẫn các con về sư bà 
Ngân, làm công quả trên núi Tô Châu. 

Nhắc đến núi, Ni trưởng Thông nói: 

– Vừa rồi con bịnh cả năm, bây giờ yếu, đi lên dốc không nổi. 
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Tôi hỏi: 

– Năm nay Ni trưởng bảy lăm chưa? 

– Chưa, năm nay con mới bảy mốt.2 

– Hồi đó ở Tịnh Độ Ni Giới thì ngày cúng hội ai thuyết pháp? 

– Hồi đó cũng có huynh đệ thuyết pháp, chẳng hạn sư cô Duyên, sư cô 
Tưởng, sư cô Đền đều thuyết pháp được. Thỉnh thoảng có quý sư ở Ngọc Tòng 
qua thuyết pháp. 

– Còn cô Hiệp? 

– Cô Hiệp ở Tịnh xá Ngọc Trung. 

– Vậy ha. 

– Mà ở đó cũng ít có Phật tử. Hồi đó Thầy cũng dạy các con nói pháp nữa. 
Thầy dẫn các con lên núi sau đó, bảo ngồi, phải tưởng là có Phật tử ngồi đông 
xung quanh, tập nói cho người ta nghe… 

– Vậy ha. Mà sau Tự tứ ở Ngọc Long có về lại Ngọc Hải không, Ni 
trưởng? 

– Không. Các con qua Tịnh Độ ở hết. 

– À, vì vậy Thầy mới lập ra Tịnh Độ Ni Giới? 

– Dạ. Lúc đó Thầy mới mua thêm miếng đất đó, từ Chùa Tổ. Thầy đề tên 
Chùa Tổ Nam Trung, nghĩa là Thầy ở miền Nam ra đây hành đạo, Thầy đem Tổ 
ra chứng minh, Thầy nói vậy. 

– Vậy ha. Tánh cách Thầy như thế nào, Ni trưởng? 

– Tội lắm! 

– Khi nói ngài nói lớn hay nhỏ? 

– Cũng vừa vừa chớ không lớn. 

– Sư thấy trong hình ngài hay nhìn xuống chớ ít nhìn thẳng. Hàng ngày 
cũng vậy hả? 

– Mô Phật. Ngài kỹ lắm. Các con đi một năm, tới tháng 2 lễ Tổ về chặt củi 
cho các vị ở đó nấu. Đi sâu vô trong rừng chặt đem về. Ngài dạy chụm lửa phải 
chụm vừa vừa, chớ chụm nhiều hao củi. Chụm củi mà chụm nhiều quá chư thần 
quở, tổn phước. Ba tháng an cư các con về nấu ăn, xớt bát cho Thầy với quý đại 
đức tu. Bữa nào mà các con chụm lửa nhiều là Thầy không nói gì hết, Thầy nhịn 
đói, không ăn. 

– À. 

– Các con không biết chuyện gì mà sao Thầy giận, các con xách chiếu đi 
sám hối. Chừng đó Thầy mới dạy vậy. 

– An cư là từ khi nào đến khi nào, Ni trưởng? 
                                         
2 Vậy năm 1968 là 22 tuổi Ta. 
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– Từ rằm tháng Tư, tới cỡ 12 tháng Bảy là đi Tự tứ. 

Tôi hỏi vậy vì nhớ trong mấy tờ ghi chép của Tổ có ghi an cư từ mùng 8 
tháng Tư. Lúc đó tôi nói Ni trưởng Thông Liên cho mượn mấy hình xưa để chụp 
làm tư liệu, nhưng Ni trưởng không còn tấm hình cũ nào. Tôi lại hỏi: 

– Trong số chư Ni từ Ngọc Hải qua Ngọc Tòng thì hai sư bà Thiền Liên và 
Hương Liên cũng là đệ tử sư cô Huệ hay sao? 

Ni trưởng Thông Liên đáp: 

– Dạ không, hai sư bà là đệ tử sư bà Ngân. 

– Lúc đó hai sư bà chắc cũng sáu mấy hả Ni trưởng? 

– Cỡ đó. Hai sư cô Huệ, sư cô Hoa cỡ ba mấy nhưng tuổi đạo lớn hơn hai 
sư bà. Các con đi thì hai sư bà đi theo. 

Tiếp theo nói nhiều chuyện linh tinh nữa, chợt nhớ ra nên tôi hỏi: 

– Hồi đó khi chưa có Ni, thì y chư Tăng mặc là do ai may? 

Ni trưởng Thông nói: 

– Thượng tọa Phất may. Thượng tọa là thợ may. 

– Mà sao tánh thượng tọa nóng quá vậy? Hồi ngài còn sống sư có gặp ở 
Ngọc Long. Ngài còn dẫn sư vô Ngọc Nhơn cúng với đức Thầy Giác Tịnh nữa. 

– Mô Phật. Đức Thầy An không có la rầy bao giờ, ngài nói nhỏ nhỏ à. 

Rồi Ni trưởng Thông kể: 

– Đại đức biết không, đức Thầy mất mà ngài biết trước đó. 

Việc biết trước có thể là tự biết hoặc do ai báo, mà dù sao thì cũng không 
quan trọng. Nhưng lúc đó tôi vẫn hỏi: 

– Ngài nói sao, Ni trưởng? 

– Hồi đó ở Ngọc Tòng, Thầy dẫn Tăng, Ni đi hành đạo sáu tháng, từ miền 
ngoài đi lên Gia Lai, Buôn Mê, quay về tới Tịnh xá Ngọc Tòng là rằm tháng Tư. 
Sau đó ngài nghỉ lại Ngọc Tòng được một tháng rồi đi hành đạo tiếp. 

– Trong mùa An cư vẫn đi? 

– Vẫn đi. Ngài dẫn chư Tăng đi, đi tới tháng 7 thì về tới Tịnh xá Ngọc Cát, 
làm lễ Tự tứ. Năm đó con không có đi Tự tứ, con xin ở lại coi tịnh xá, để Thiện 
Minh mới lên sa-di được đi Tự tứ cho biết. Thầy mới nói: “Con phải đi, chớ để 
sau này đừng ân hận!”. 

– À, Thầy có nói với Ni trưởng như vậy? 

– Mô Phật. Con mới nói: “Bạch Thầy, có gì mà ân hận? Ông Thiện Minh 
cứ tha thiết muốn đi cho biết, thôi bạch Thầy cho ổng đi đi, con ở nhà.”. Tới mờ 
mờ sáng 16, con nghe cô tập sự của con3, già rồi, nói: “Sư cô, có ông thiện ở Nha 

                                         
3 Ni trưởng đã kể làm sa-di tới 10 năm, sao lúc đó có đệ tử? Đến khi nghe lại phần thu âm và đánh máy tôi mới 
lưu ý điều này. 
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Trang ra nói đức Thầy sao đó, kêu sư cô phải vô gấp, chớ 3 giờ Pháp sư ra là 
liệm, sư cô đừng ân hận.”. Con mới nghĩ: “Ụa, chớ đức Thầy sao mà đừng ân 
hận?”. Lúc đó có ông huệ nhỏ… 

Hai đại đức ở Ngọc Hải từ phòng nghỉ ra chào Ni trưởng và tôi rồi về, bấy 
giờ cuộc nói chuyện đã được 85 phút. Hai vị vừa ra cửa thì Ni trưởng Thông nói 
tiếp: 

– …làm tập sự ở Ngọc Tòng4, con hỏi ổng: “Ông huệ, Thầy mà chết thì 
ông có buồn không?”. Ông mới cười cười, rồi nhìn con nói: “Sư cô, buồn là buồn 
làm sao? Thầy tu hành đắc đạo rồi thì Thầy đi về. Còn có buồn là buồn cho mình 
kìa!”. 

Nghe kể vậy tôi nói: 

– Ổng nhỏ mà biết nói câu đấy à! 

Ni trưởng đáp: 

– Thì bởi vậy, cho nên nhờ câu nói đó mà con giác ngộ, con không có 
buồn! Từ Nha Trang con dắt cô tập sự đón xe đi, còn Tịnh Độ nhờ bà ở nhà khói 
coi, bên tịnh xá thì có ông huệ đó. Ra đường, hồi đó toàn xin xe mà đi chớ khất sĩ 
đâu có giữ tiền, mà xin đâu có dễ, con lo vô không kịp nhìn mặt Thầy lần cuối. 
Con mới vái ơn trên chư Phật, Tổ, Thầy gia hộ cho con xin được xe vô kịp giờ, 
chớ để liệm Thầy rồi con không được nhìn mặt Thầy lần cuối! Con mới vái vậy, 
tự nhiên có chiếc xe ở Buôn Mê xuống, con đưa tay đón cái nó ngừng. Nó hỏi đi 
đâu, con lại gần nói cho xin vô Nha Trang, nó nói với nhau “chạy đi” rồi chạy 
mất. Con lại vái nữa. Lát sau có chiếc GMC từ trên Việt Mỹ xuống, con vẫy tay, 
nó ngừng, hỏi đi đâu. Con nói: “Cậu ơi cậu, cho cô quá giang vô Nha Trang.”. Nó 
nói: “Xe con chỉ đi thêm được một người à.”. Con nói: “Cậu cho cô này vô trong, 
cô đứng ngoài bàn đạp cũng được.”. Nó cho, con đi vô Nha Trang. Hồi đó xe Nha 
Trang đi Sài Gòn một ngày chỉ có hai chiếc. Khi vừa tới Bến xe Nha Trang thì có 
một chiếc xe bị banh nằm ở đó, chính là chiếc xe khi nãy con đón. Con vội vàng 
xin xuống xe, chạy lại xin xe đó đi Phan Thiết. Lần này nó cho, con mừng quá. 
Xe đầy rồi, đứng chỉ được có một chân à! 

Tôi bật cười, hỏi: 

– Còn chân kia bỏ đi đâu? 

– Mô Phật, phải co lên. 

– Giống con gà ha! Con gà ngủ co một chân lên đó. 

– Mô Phật. Co một chân, hễ mỏi thì đổi chân kia. Thôi trên xe đông nghẹt 
người ta, có chỗ đâu mà đứng hai chân! Vậy mà con cứ suy nghĩ, năm nào mấy 
ngày này thầy trò cùng đi về vui vẻ, bây giờ mình vô rồi về với cái quan tài hay 
sao! 

Ni trưởng nghẹn lời, một lát nói tiếp: 

                                         
4 Sau về Tx. Ngọc Hòa – Nhơn Lý ở với sư cụ Toại rồi rớt. 
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– Nghĩ vậy mà nước mắt cứ chảy ra. Đứng một chân, phải lấy một tay vịn, 
còn tay kia đưa lên chặm nước mắt. Hễ đổi chân thì cũng đổi tay. 

Ni trưởng Thông Liên đã kể ra những tình cảm mà các học trò đã dành cho 
thầy, xem thầy cũng như cha. Tôi trân trọng điều đó, cũng biết là làm thầy mà 
được đệ tử cảm mến như vậy không phải dễ, nhưng lúc nghe kể lại không thấy 
cảm động gì cả. Thì chính một chú tập sự nhỏ tuổi còn nói được mấy câu phi 
thường kia mà, huống gì tôi đã ăn cơm chùa mấy chục năm! Phút 91, Ni trưởng 
Thông Liên kể tiếp về chuyện đi đám tang Thầy: 

– Cứ đứng vậy mà đi cho tới Phan Thiết! 

– Hai trăm cây số không, Ni trưởng? 

– Hơn hai trăm năm chục cây số. 

– Dạ. (Tại Nha Trang đã là 250km.) 

– Vô tới Phan Thiết, con hỏi thăm cảnh sát đường đi rồi vô tới tịnh xá. Tới 
nơi rồi nghĩ mình là người tu phải làm gương cho Phật tử, nên đứng dưới chân 
tịnh xá chặm cho hết nước mắt rồi mới đi lên. 

– Lúc đó mấy giờ, Ni trưởng? 

– Hình như cũng bốn, năm giờ, Pháp sư sắp sửa liệm đức Thầy. Con mới 
lại gần quan tài dòm dòm đã bị các đại đức đuổi ra, không cho đứng đó sợ rồi 
khóc. 

– Vậy là Ni trưởng vẫn kịp thấy mặt Thầy? 

– Mô Phật. Chiều liệm xong, đêm đó con đi về lại liền. Mấy ngài bảo con 
về gấp để đổ đất, đổ cát, mua xi-măng… có sẵn quý đại đức về làm. 

– Làm gì, Ni trưởng? 

– Làm lò thiêu, tại Ngọc Tòng. 

– Cứ kê ngoài đất trống mà đốt chớ đâu cần phải làm lò gì. 

– Con thấy quý vị phải xây, đào cái lỗ như quan tài, rồi bỏ than bỏ đồ ở 
dưới, gác bốn cây sắt, để quan tài lên trên, chất củi lên trên, đổ dầu lửa lên, rồi 
mới thiêu. 

– Ni trưởng còn nhớ cảnh lúc đó không? 

– Nhớ chớ. 

– Năm cây đuốc châm vô là ai cầm? 

– Pháp sư Giác Nhiên, đại đức Giác Lượng… 

– Rồi ai nữa? 

Nghe tôi gạn hỏi Ni trưởng Thông thú thiệt: 

– Lúc đó con mắc chạy đi mua đồ. 

Vậy chi tiết này Ni trưởng Thông không biết, còn hòa thượng Giác Tầng 
đã nói rõ là chỉ có ba người cầm đuốc, mà hòa thượng Giác Phùng lại nói là là đại 
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diện năm đoàn cầm đuốc châm vô. Còn các ngài Giác Hùng, Giác Chiến, Giác 
Linh đi tu tịnh có lẽ không có mặt lúc đó. Tôi hỏi: 

– Ở đây qua Tịnh xá Ngọc Tháp gần phải không, Ni trưởng? 

– Mô Phật. 

– Đã đến Tháp Chàm đây rồi thì một lát sư qua đó. 

– Bên đó đang cất lại tịnh xá. 

– Hòa thượng dạo này có đệ tử không? 

– Có một chú sa-di. 

Tôi trở lại chuyện đang nói: 

– Vậy Ni trưởng theo Thầy được đúng ba năm, 68 tới 71. 

– Mô Phật. Hồi đó cùng làm với Thầy, con nói Thầy như cha già mà các 
con có phụ được gì, con thấy buồn. Thầy nói: “Không sao đâu con, con rán tu đi. 
Thầy là ông cha thì phải lo cho con, chớ buồn cái gì.”. Thầy tội lắm! 

Tôi lại cười, hỏi: 

– Hồi đó Ni trưởng có thấy ở cổ Thầy có cái thẹo to không? 

Ni trưởng Thông đáp: 

– Sao mấy năm mà con không để ý. 

– Bởi sư nhìn trong hình thờ không thấy cái thẹo. Hồi đó ngài chữa bệnh 
rước nghiệp của người ta nên bị cái bướu to lắm. Tổ biết ngài có duyên nên bảo 
xuất gia, mà 5 năm vẫn chưa cho thọ Tỳ-kheo là vì thân căn bị khuyết đó. Chắc 
do lúc chụp hình quấn y lum nên che nó rồi. 

– Không đâu. Chân con mổ vừa rồi cũng đâu có vết gì. 

Ni trưởng Thông đưa chân ra chỉ, tôi nhìn theo và nói: 

– Cũng có vết đó. 

Đúng là khi thương thì chỉ thấy những điều mình thương, câu hỏi trắc 
nghiệm của tôi đã có kết quả liền rồi. Tôi lại hỏi: 

– Ni trưởng không còn tấm hình cũ nào à? 

Ni trưởng Thông đáp: 

– Không. Hồi đó không giữ hình, hình mình hay hình ai. 

– À. 

– Hồi con ở Cát Lợi, sư cô có mấy ông đệ tử người Mỹ. Mấy ổng hay làm 
từ thiện cho dân lắm, chỉ dân trồng rau muống, làm này kia... Có ông đó tên Đa-
vít, tội lắm! 

– Ổng nói tiếng Việt được không? 

– Được. 
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– Hay hơ. 

– Hồi đó con được đặt tên là Anh. Thấy máy bay Mỹ đảo trên trời, ổng 
kêu: “Cô Anh, nó ác lắm!”. 

– Đúng đó chớ. Bọn Mỹ dư tiền đi gây chiến tranh khắp thế giới. Thế nào 
rồi nước nó cũng bị quả báo. 

– Hồi đó mà sư cô hay nấu đồ ăn cho ngon, để dành cho ổng, nên trưa nào 
ổng cũng chạy lên chỗ con ăn cơm. 

– Ổng thích ăn chay. 

– Ổng thích. Ổng chụp hình các con nhiều lắm, gởi về Mỹ giới thiệu với 
cha mẹ ổng. Ổng đem hình cho mọi người, cho con cả quyển album, mà cũng bị 
mất hết… 

Bà cụ vất vả đã nhiều, bây giờ ngồi đâu có yên, cứ nhổm lưng lên rụt lưng 
xuống hoài. Phút 109 tôi nói: 

– Thôi, Ni trưởng mệt rồi, thỉnh Ni trưởng nghỉ. Sư cảm ơn Ni trưởng đã 
cho sư biết những thông tin về chư Ni Đoàn III buổi đầu. Để rồi sư sẽ ghé chỗ Ni 
trưởng Đền. Khi lên Gia Lai sư sẽ ghé thêm Ngọc Trung với Ngọc Túc. Bây giờ 
sư xin nghỉ một lát rồi qua Ngọc Tháp. 

Ni trưởng Thông hướng dẫn tôi cách đi vô Ngọc Tâm chỗ Ni trưởng Đền 
rồi nói: 

– Thôi thỉnh đại đức nghỉ. 

Tôi đứng lên vào phòng, còn Ni trưởng Thông Liên lui ra. Gần hai tiếng 
nhẫn nại tiếp tôi, một nhà sư khác đoàn và mới gặp lần đầu tiên, Ni trưởng Thông 
đã trọn vai chủ nhà, tôi còn mong gì hơn. Những kỷ niệm trong cuộc đời hành 
đạo của Ni trưởng Thông Liên ở Tịnh xá Ngọc Bảo đã cho tôi một số thông tin 
hữu ích. Lần này đi qua vùng Tháp Chàm có gió như phang nắng như rang tôi đã 
lượm lặt được những điều đó, đưa chúng vào bộ ký sự có một không hai này. 

 

--------------------------------------------------------- 

 

 


