Tiếng Chuông Ngân
Tác giả : Nguyễn thị Mắt Nâu
Người trần gian hay mượn TIẾNG CHUÔNG để thức tỉnh những tâm hồn lầm lạc ‐ Chuông thường được
đúc bằng đồng, và chính nhờ bản chất bằng đồng, nên khi chuông được gióng lên, tiếng ngân nga của
chuông vang đi rất xa, len lỏi trong không gian vô tận bạt ngàn.
Tiếng ngân của chuông, để lại trong lòng người một dư vang, nghe tưởng rất mềm, nhưng sâu hút vô
cùng mãnh liệt, có lẽ cũng đủ đánh bạt đi những bon chen, sân hận, còn vướng víu trong lòng người
dương thế.
Sau bữa chè thưng thanh đạm, nấu có cả táo tầu đã được gỡ bỏ hột bên trong ‐ Bữa trai ngang chiều
cùng với các sư cô và một vài đồng đạo – Sư Thanh Tịnh Liên vào trong một lát, trở ra, mỉm cười trao
cho tôi hai tập TIẾNG CHUÔNG NGÂN (quyển I và ÌI).
Cầm trên tay hai quyển sách màu nâu gụ, bìa láng, chữ màu vàng nhũ, đẹp thanh thoát đến bất ngờ, nhờ
ở sự giản dị trang nghiêm đầy nghệ thuật – Lòng tôi cảm xúc nhẹ nhàng ‐ Buổi chiều trở nên đẹp, an
tĩnh, sâu lắng, yên bình.
Cứ mỗi lần nhận sách, ấy là tôi đuợc nhắc nhở vòng quay của trời đất lại sắp giao mùa ‐ Tết Nguyên Đán
và giao thừa sắp đến ‐ Đã bao nhiêu mùa xuân như thế, là bấy nhiêu lần rưng rưng với không gian nhè
nhẹ thoáng buồn của kẻ tha hương nơi đất khách.
Năm nay, Tết Nguyên đán Quý Tị rơi vào trung tuần tháng hai dương lịch 2013.
Và vẫn như hàng năm, sư cô cho biết hai tập TIẾNG CHUÔNG NGÂN sẽ là quà biếu các Phật tử đến lễ
chùa vào giao thừa, và vào ngày đầu xuân mới.
Tôi bâng khuâng tự hỏi: Làm sao mà trong một vóc dáng mảnh mai nhỏ nhắn như sư Thanh Tịnh Liên
Thích Nữ Chân Thiền, lại có thể tinh thông, mạnh mẽ và bền sức để vừa thực hiện các chương trình
hoằng pháp trên làn sóng phát thanh, trên đài truyền hình hàng tuần… lại vẫn hoàn tất đều đều những
pho sách dầy như hai tập TIẾNG CHUÔNG NGÂN này: để dâng lên đức Phật, và để cả biếu tặng chúng
sinh đều đặn vào mỗi dịp đầu xuân như thế !??
Trong hai tập TIẾNG CHUÔNG NGÂN vừa nhận được từ cô, trong đó là đầy đủ các:
Nghi thức nhật tụng ‐ Nghi thức cúng cơm ‐ Nghi thức Khánh đản ‐ Nghi thức Tam quy ngũ giới ‐ Nghi
thức xuống tóc ‐ Nghi thức Tạ ơn ‐ Nghi thức Thành hôn và Vu quy ‐ Khai Thị ‐ Tụng Niệm – Sám hối ‐ Và
những trang thơ về Lễ Thí phát qui y, Khấn nguyện tạ ơn, Khấn nguyện cầu siêu, Dâng hương Tam Bảo,
Tứ hoằng thệ nguyện ...

Sách năm nay được viết bằng hai thứ chữ: Việt và Anh ngữ.
Với soạn thảo công phu miên mật, đầy đủ về các nghi thức thường hằng ‐ TIẾNG CHUÔNG NGÂN là cẩm
nang của những người con của phật ‐ Là tiếng vọng cảnh tỉnh, nhắc nhủ chúng sinh buông bỏ tập khí, xa
lánh bến mê, tìm về bờ giác ngộ…
Và đấy là con đuờng ngắn nhất, cũng là duy nhất, để thân tâm An lạc ngay trong cõi Sa Bà.
Kính chúc quý phật tử và gia quyến một mùa xuân tràn đầy Ơn Tam Bảo.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni phật.
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