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TTôônn GGiiảả
TTUU BBỒỒ ĐĐỀỀ

11-- QQUUÝÝ TTỬỬ RRAA ĐĐỜỜII

Tu Bồ Đề sinh ra đời
Một ngày đặc biết đất trời lạ sao

Trong nhà của cải biết bao
Tự nhiên biến mất đường nào ai hay.

Các thầy tướng số đoán ngay:
“Đây là việc đáng mừng thay thật tình!

Khi mà quý tử vừa sinh
Bạc vàng, châu báu trở thành ra không

Điều này tốt đẹp vô cùng
Tương lai cậu bé thoát vòng lợi danh

Đặt tên cậu là ‘Không Sinh’
Hay là ‘Thiện Cát’ quả tình hợp thay!”

Thời gian chỉ mới ba ngày
Bỗng nhiên của cải hiện ngay lại rồi

Y nguyên như cũ mà thôi
Thật là điềm rất lạ đời xưa nay.

22-- TTHHÍÍCCHH LLÀÀMM TTỪỪ TTHHIIỆỆNN

Khi còn niên thiếu trước đây
Tu Bồ Đề sống đủ đầy, giàu sang

Tuy gia đình lắm bạc vàng
Chàng đâu nô lệ, chẳng màng giữ chi

Bạc tiền cha mẹ cho kia
Chàng luôn tìm dịp phân chia giúp đời,

Đôi khi cởi áo tặng người
Biếu ai nghèo khó, tả tơi, bần hàn.
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Mẹ cha thấy vậy phàn nàn
Chàng bèn kính cẩn phân trần trước sau:

“Thưa rằng không rõ vì đâu
Thân tâm con cảm thấy sao rõ ràng

Những gì trên khắp thế gian
Cùng con quan hệ vô vàn thiết thân

Như cùng thân thể, chung phần
Nào đâu có khác, thật gần gũi thay

Nên con đem của trong tay
Giúp người cũng giống giúp ngay chính mình!”

Sau khi chàng đã trần tình
Thời chàng tiếp tục giúp quanh xóm làng.

Mẹ cha thấy khó khuyên chàng
Cho nên quyết định tìm đường cầm chân

Không cho đi lại xa gần
Cấm ra khỏi cửa, giữ luôn trong nhà.

Vận may từ đó ai ngờ
Tu Bồ Đề có thời giờ rảnh rang

Đọc về triết học kỹ càng
Đọc về tôn giáo lời vàng khắc ghi

Để rồi kiến thức ai bì
Chàng thưa cha mẹ rất chi tự hào:
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“Vạn tượng dày đặc biết bao
Khắp trong vũ trụ hiện vào tâm con

Nhưng tâm khi xét ở trong
Dường như trống rỗng chẳng còn vật chi!”

33-- QQUUAAYY VVỀỀ NNƯƯƠƠNNGG TTỰỰAA PPHHẬẬTT

Nơi thôn xóm Tu Bồ Đề
Phật đi giáo hóa lần kia ghé vào

Dân làng vội vã theo nhau
Quy y với Phật trước sau rộn ràng,

Mặc dù tín ngưỡng nhà chàng
Bà La Môn giáo đã hằng bao lâu

Giờ đây cha mẹ cùng nhau
Xin quy y Phật. Thấy sao lạ lùng!

Lại xưng tụng Phật vô cùng:
“Từ bi, trí tuệ, thần thông tuyệt vời!”

Ngạc nhiên, muốn hiểu rõ thôi
Tu Bồ Đề lén tới nơi đạo tràng.

Đêm nay đèn đuốc sáng choang
Tới nghe thuyết pháp dân làng đông sao

Phật ngồi trên pháp tòa cao
Chàng nhìn, lòng bỗng dâng trào niềm tin:
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“Ngài sao tướng mạo uy nghiêm
Vô cùng viên mãn giữa miền hào quang!”

Chàng nghe Phật dạy tỏ tường:
“Chúng ta tất cả chung cùng bản thân

Đừng phân biệt “ngã” với “nhân”
“Ta” với “người” chẳng chia phân chút nào

Nhân duyên hòa hợp dài lâu
Ta và vạn pháp nương nhau muôn đời

Nên khi bố thí cho người
Cũng là lợi lộc cho nơi chính mình!”

Chàng nghe cảm động thật tình
Những lời Phật dạy anh minh sáng ngời.

Sau khi đức Phật trở lui
Quay về tịnh thất nghỉ ngơi, khuya rồi
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Tu Bồ Đề lén theo thôi
Muốn xin gặp Phật nhưng hơi ngại ngần

Thập thò qua lại vài lần
Phật bèn lên tiếng gọi luôn chàng vào.

Chàng quỳ ra mắt thỉnh cầu:
“Con xin được Thế Tôn thâu nhận vào

Xuất gia theo học đạo màu
Trong hàng đệ tử dài lâu của Ngài!”
Chàng xưng danh tánh xong xuôi

Phật lên tiếng dạy: “Mọi người địa phương
Nói con thông tuệ nhất vùng

Lành thay con muốn theo đường xuất gia
Nhưng còn ý kiến mẹ cha

Hai người có thuận thông qua chuyện này?”
Chàng bèn kính cẩn thưa ngay:

“Phụ thân con chắc khi hay rõ rồi
Sẽ cùng hoan hỉ mà thôi

Hai người cũng đã theo Ngài quy y!”
Phật vui chấp nhận tức thì,

Tu Bồ Đề được yên bề xuất gia
Khoác lên mình áo cà sa

Trở thành đệ tử thật là uy nghi.

44-- KKHHẤẤTT TTHHỰỰCC NNHHÀÀ GGIIÀÀUU
KKHHÔÔNNGG TTỚỚII NNHHÀÀ NNGGHHÈÈOO

Một bình bát với ba y
Tu Bồ Đề sáng ra đi theo đoàn
Cùng đi khất thực trong làng,

Chiều nghe Phật giảng đạo vàng uyên thâm
Rồi tham thiền rất chuyên cần,

Nhưng khi khất thực thầy luôn khác người
Chọn nhà giàu có mà thôi

Không ngừng chân trước nhà nơi nghèo nàn
Thầy thường bộc lộ tâm can:

“Người nghèo sinh sống vô vàn khó khăn
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Tự nuôi thân không đủ ăn
Không còn chi để phát tâm cúng dường

‘Lòng dư, sức thiếu’ đáng thương
Đừng nên bắt họ đảm đương chuyện này!”

Thầy Đại Ca Diếp khác thay
Chỉ nhà nghèo mới khiến thầy dừng chân

Chọn nhà nghèo túng xin ăn
Nói rằng: “Muốn họ được ban phước lành

Cúng dường tạo phước tâm thành
Kiếp sau thoát khổ, mặc tình sướng vui!”

Hai thầy khác biệt nhau rồi
Phật hay biết được Ngài thời sửa sai:

Dạy rằng: “Khất thực hàng ngày
Phải đi tuần tự nhà này, nhà kia

Giàu, nghèo không được phân chia
Chớ nên chọn lựa! Oai nghi giữ gìn!”

55-- KKHHÓÓCC TTRROONNGG PPHHÁÁPP HHỘỘII BBÁÁTT NNHHÃÃ

Tại nơi tu viện Kỳ Viên
Tu Bồ Đề đã nêu lên một lần
Điều thầy thắc mắc thiết thân:

“Thiện nam, tín nữ phát tâm bồ đề
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Làm sao an trú trọn bề?
Và khi vọng niệm u mê quấy rầy
Làm sao hàng phục được ngay?”

Pháp hội bát nhã hôm nay đông người
Phật nghe hỏi bèn trả lời:

“Trong khi bố thí ta thời chớ quên
Để an trú tâm cho bền

‘Bố thí vô tướng’ ta nên nhớ hoài
Không thấy ta, không thấy người

Và pháp bố thí xét thời cũng không!”
Nói xong Phật dạy thêm luôn:

“Độ sinh cũng vậy, cũng không khác gì
Muốn hàng phục vọng niệm kia

‘Độ sinh vô ngã’ thầy thì nên theo
Theo ‘ba không’ vừa mới nêu

Ta và người được độ đều là không
Cũng không có pháp độ luôn,

Ba không phải nhớ nằm lòng chớ quên!”
Thầy Tu Bồ Đề hiểu liền

Nghe lời khai ngộ quả nhiên tuyệt vời
Hiểu sâu sắc đủ mọi lời

Trong lòng cảm kích, lệ thời khẽ tuôn,
Và rồi trong khắp tăng đoàn

Đứng đầu hiều rõ “tính KHÔNG” là thầy.
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6- “KHÔNG” LÀ GÌ?

Bà La Môn giáo vùng này
Có người trí thức một ngày nêu lên

Hỏi rằng: “Thầy nói khó tin!
Hãy nhìn vạn vật khắp trên cõi trần

Hiện đang tồn tại rõ ràng
Tại sao thầy lại cho rằng là ‘không’?”

Thầy Tu Bồ Đề giảng luôn:
“Ngôi nhà trước mặt hiện trong mắt người

Do bốn yếu tố mà thôi
‘Đất, nước, gió, lửa’ cùng vài nhân duyên

Hợp thành nhà, cấu tạo nên
Tách riêng từng thứ nhà liền tiêu vong

Cho nên ta gọi là ‘không’
Nhà không thật có như trong ý mình

Như ta nhận thức thường tình!
‘Có’, ‘không’ chẳng khác, hợp thành ‘một’ luôn

Nhớ rằng ‘sắc bất dị không’
‘Không bất dị sắc’ ghi lòng chớ quên!
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Những gì có ‘sắc’ hiện lên
Đều không có thật, chẳng bền vững lâu

Tấm thân ta cũng khác đâu
Chỉ là ‘giả có’, rã vào tương lai!”

Rồi thầy chỉ tới cây xoài
Dạy rằng: “Khi trái chín. Rồi rụng rơi

Hạt xoài được đất chôn vùi
Nảy mầm. Mọc lại. Với thời gian qua

Thành cây xoài mới. Nở hoa
Trở thành nguyên dạng như là trước tiên,

Một khi có đủ nhân duyên
Hột xoài, đất, nước lại thêm tay người

Thì ta có cả vườn xoài,
Nếu nhân duyên thiếu ta thời thấy ngay

Cây xoài không mọc tại đây
Đó là ‘không’ đấy! Điều này chớ quên!

Sinh thành tạo bởi nhân duyên,
Đến khi hoại diệt cũng nguyên nhân này!”

77-- NNGGƯƯỜỜII NNGGHHIINNHH TTIIẾẾPP PPHHẬẬTT
TTRRƯƯỚỚCC NNHHẤẤTT

Cung trời Đao Lợi một ngày
Phật đang chuẩn bị từ đây trở về,

Tin vui, đệ tử vừa nghe
Tranh nhau rảo bước vội đi đón Ngài

Muốn là người trước nhất thôi,
Tu Bồ Đề cũng nghe lời báo trên

Đang ngồi vá áo động bên
Thầy bèn ngưng lại, đứng lên theo cùng

Muốn đi đón Phật chào mừng
Nhưng rồi nghĩ lại thầy dừng chân ngay

Trở vào trong động vá may
Trong khi ngồi xuống lòng thầy nghĩ suy:

“Đi nghinh đón Phật làm chi?
Chân thân của Phật dễ gì thấy ra
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Bằng sáu căn trước mắt ta
Nếu đi nghinh đón quả là lầm sai
Khác nào nghĩ pháp thân Ngài

Thật do tứ đại lâu nay hợp thành
Thế là ta đã vô minh

‘Tính KHÔNG các pháp’ chẳng rành biết chi!”
Thầy Tu Bồ Đề không đi

Thản nhiên vá áo lòng thì ung dung.
Phật về từ chốn thiên cung

Bao nhiêu đệ tử đón mừng tới đây
Liên Hoa Sắc trong số này

Quỳ thưa cùng Phật cơ may của mình
Rằng: “Con vui có duyên lành

Nhanh chân đón Phật cung nghinh hàng đầu.”
Phật bèn dạy: “Không phải đâu

Tu Bồ Đề chính người đầu mà thôi
Tuy ngồi trong động xa xôi

‘Tính KHÔNG’ hiểu rõ tuyệt vời hơn ai
Rõ pháp thân của Như Lai

Cho nên mới thực là người đầu tiên!”
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88-- MMƯƯAA HHOOAA RRỢỢPP ĐĐẤẤTT
CCÚÚNNGG DDƯƯỜỜNNGG

Thầy Tu Bồ Đề thường xuyên
Ưa vui sống giữa thiên nhiên, núi rừng

Những ngày mưa gió bão bùng
Ngồi yên trong động, thầy không ra ngoài,

Những hôm nắng ráo đẹp trời
Kinh hành, thiền định ven đồi, dưới cây.

Ở trong động núi một ngày
Thầy ngồi nhập định, tâm đầy an nhiên

Chợt đâu oai đức bừng lên
Tỏa ra ánh sáng tới miền thiên cung
Khiến cho ngay gìữa hư không

Chư thiên xuất hiện cùng tung hoa trời
Và cùng ca ngợi hết lời:

“Tu Bồ Đề ở cõi người mà thôi
Nhưng mà xứng được cõi Trời

Mưa hoa rợp đất tận nơi cúng dường
Chúng tôi kính ngưỡng vô cùng
Và xin đảnh lễ tỏ lòng bữa nay!”
Thầy nghe bèn xuất định ngay

Ngước nhìn và hỏi: “Quý ngài là ai?”
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Dẫn đầu thiên chúng đáp lời:
“Tôi là Đế Thích, đồng thời quanh tôi

Đều là thiên chúng cõi Trời!”
Thầy bèn cảm tạ! Hoa rơi thơm lừng!

Việc này đặc biệt vô cùng
“Chư thiên ca ngợi, cúng dường muôn hoa”

Ngoại trừ có Đức Phật ra
Thầy người duy nhất! Quả là quý thay!

99-- CCHHƯƯ TTHHIIÊÊNN TTRRỔỔII NNHHẠẠCC
TTHHĂĂMM BBỆỆNNHH

Thầy Tu Bồ Đề một ngày
Bị lâm bệnh nặng, hao gầy tấm thân

Tâm thời mệt mỏi vô ngần
Nhưng thầy cố gắng quyết tâm ngồi thiền

Giữ cho chánh niệm vững bền
Đồng thời quán tưởng: “Các duyên đời này

Có quan hệ bất ổn thay
Cộng thêm nghiệp báo trước đây chất chồng

Nên mình bệnh hoạn khốn cùng
Thuốc men chỉ trị bệnh trong tạm thời

Phải cần sám hối ngay thôi
Và tu thiền quán để rồi nhận chân

Các điều nhân quả xoay vần
Mới trừ đau khổ nơi tâm ý người,

Khổ đau tâm ý diệt rồi
Khổ đau thân thể tức thời tiêu tan!”

Thầy thiền định một thời gian
Để rồi cảm thấy nhẹ nhàng trong tâm

Ung dung tự tại tấm thân
Bệnh tình khổ não biến dần hết luôn.

Ngay vào lúc đó trên không
Vua Trời Đế Thích hiện cùng chư thiên  

Cùng thần âm nhạc uy nghiêm
Giáng lâm đàn hát, trổi lên giữa trời
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Sau khi khúc hát ngưng rồi
Cả đoàn bái kiến thầy nơi đất liền.

Tạ ơn, thầy vội đứng lên
Thốt lời đáp lễ, tâm hồn thăng hoa:

“Tu Bồ Đề bệnh sinh ra
Khi mà các pháp bất ngờ chống nhau

Nhưng mà pháp Phật nhiệm màu
Nước cam lồ khiến bệnh mau hết rồi

Thêm thiền như gió xuân tươi
Khiến tôi bình phục, nay thời an nhiên!”

Chư thiên hoan hỉ vô biên
Cùng nhau đảnh lễ rồi lên đường về.

*
Xưa tôn giả Tu Bồ Đề

Trí tuệ bát nhã muôn bề tinh thông
Nhận chân về đạo lý KHÔNG

Sâu xa, màu nhiệm nhất trong tăng đoàn
Mọi người xưng tụng vẻ vang

Thầy là bậc nhất am tường tính KHÔNG.
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