CUỘC DU HÀNH CỦA BÚP BÊ VÀ CON NGỰA GỖ

Mẹ ơi, nghe mẹ nói Bác Lượng bệnh, bác Thủy cũng chống nạn đau chân, nên
bé muốn xin phép mẹ cho bé làm thiên thần cưỡi ngựa đi thăm hai bác.
Đường xa cả 70km, bé thúc ngựa phi nhanh, ngựa mệt và giận quẳng bé xuống
cỗ xe ngã tan tành, bé oà lên khóc!
Ngựa chậm chạp liếm mặt bé vỗ về: " nín
đi bé, anh đã gắng sức, nhưng lực bất
tòng tâm, anh cũng muốn sùi bọt mép
đây nè, 4 cái vó anh sắp sút, hích hích,...
Ngựa ta cũng khóc,!
Bé im lặng nhìn ngựa, đôi tay bé bỏng
vuốt lên bộ lông ướt nhẹp đầy mồ hôi của
ngựa: " ồ bé xin lỗi anh, tại bé cứ thúc
vào hông anh, thôi để bé gọi nhà Post quá
gian đưa 2 anh em mình cùng leo lên đó
an toàn nghỉ mệt há! Ngựa nhè nhẹ gật đầu nhe 2 hàm răng hí hí cười cảm
thông.
Thế là a lê hấp, 1 tiếng sau đã tới nhà 2 bác Thủy Lượng.
Mệt lả, bé nghẹo đầu nằm ngủ, bé thấy bàn tay ai nhè nhẹ xoa đầu lau mặt bé
"tội chưa? cháu tôi thiệt là lem luốc" !
He hé mắt nhưng bé vẫn vờ ngủ rồi bé thiếp đi trong giấc ngủ bé nghe tiếng
kinh cầu nhè nhẹ
"Giải kiết, giải kiết , giải oan kiết,
Nghiệp chướng bao đời đều giải hết
Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính
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Đối trước Phật đài cầu xin giải kiết
Dược sư Phật, Dược Sư Phật
Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật
Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật
Bé tỉnh giấc he hé mắt nhìn, ô kìa bác Lượng đang giải phẫu anh ngựa, nắn lại
khớp xương rồi lấy chỉ may gắn 2 lỗ tai cho anh, bàn tay Bác thoăn thoắt, nét
mặt hiền hòa như vị lương y mà bé thường nghe mẹ nói. „lương y như từ mẫu“.
Có lần bé nghe mẹ kể lại, mẹ thỉnh tượng Quán Âm màu hồng về tới nhà, mới
thấy ngón tay của Đức Phật bị gẫy, bác Lượng với lòng thành kính đã đắp lại
ngón tay Phật thon đẹp như búp măng, mẹ nói: „công đức đắp tượng vô biên, đệ
tử xin hồi hướng, cho chúng sanh mọi miền, phiền não xin nguyện đoạn, quả
Phật xin chứng nên“
Bé nhớ lại lời kinh mẹ hay tụng, thầm van nài 12 vị tướng
„12 đại tướng Dược Xoa
Giúp Phật tuyên dương, chỉ ngũ sắc gút tên kia
tùy nguyện đều được viên thành
Oan nghiệt dứt sạch, phước thọ mãi khương ninh“
Mẹ, lạ thay chưa, anh ngựa tỉnh dậy, 4 chân giằm giặm như đang phi trên đường
hát " ngựa phi ngựa phi đường xa..,“ trông anh tươi tắn hẳn!
Bác Thủy khom lưng, chấp tay cười tươi với bác Lượng "cám ơn anh, cám ơn
anh, công đức vô lượng vô biên.
Rồi 2 bác cùng niệm chú
„Nam mô bạt xà phạ đế, bệ sát xả lưu ly, bắc lặc bà, hát ra xà dả. Đát tha yết đa
na, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đa đa, đát điệt tha, án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ
sát xả, tam một yết đế toá ha“
Hai bác quay lại thấy bé chấp tay ngọng nghịu tụng theo lời chú, bác Lượng tươi
cười nhấc bổng bé lên lưng ngựa, "bây giờ con đã được an toàn nắm 2 tai ngựa
phi đi chơi nha". Bác Thủy vỗ tay: "dễ thương quá! dễ thương quá,!" bé thích
thú cười sặc sụa, ngựa ta cũng nhe răng hí vang trời cười tỏ vẻ cảm ơn.
Thôi mình đi thưởng ngoạn vùng núi đồi Neu Anspach há!
Cám ơn bác Lượng, nguyện Đức Dược Sư Lưu Ly cho 2 bác tăng phước thọ
miên trường, tụi con đi chơi nha và cầu cho Đức Phật Dược Sư phóng ánh quang
xanh nơi vùng Bác ở. Lát con về ăn chay với 2 Bác nha, chào 2 bác ạ,
Bé ngồi trên lưng ngựa vừa đi vừa hát:
Trên lưng anh bé thấy vui ghê
Bé nghe trong lòng hả hê
Ôi đất trời đẹp ghê!
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Là la..la...
Vùng Ansprach thật đẹp, cảnh núi đồi xanh tươi, thiên nhiên thật đẹp và an bình
Nhìn lên bầu trời trong xanh thật đẹp, bé ngân nga:
" Bình bát cơm ngàn nhà
Thân chơi muôn dặm xa
Mắt trông xem người thế
Mây trắng hỏi đường qua"
Bỗng nhiên anh ngựa đi thong thả lại rồi bỗng dừng chân trên đồi xanh gặm cỏ,
tiếng gió vi vu như ca hát chào đón bé và anh ngựa, thiên nhiên bừng lên sức
sống, nhìn về phía rừng thông bé thấy đàn hưu đang tung tăng chạy, ôi vạn hữu
thật nhiệm mầu! hoa lá cùng nhau quyện lại tạo thành cung điệu cho bày chim
hót vang, cảnh an bình như Cực Lạc. Bé chợt nhớ lại giấc mơ mình thường gặp,
chiếc áo vàng với tay áo trật 1 bên của tăng đoàn khất sĩ từ trong rừng cây cao
ngất tay ôm bình bát trông thật hiền hòa và thánh thiện, bé nghe văng vẳng như
từ thuở xa xưa vọng về:
Chân Nguyên từ thuở hồng hoang
Ngọc soi ánh sáng chan hòa khắp nơi
Thủy chung vốn sẵn tính người
Tình không Biên địa Lượng từ soi chung
Một lực vô biên khiến bé nhảy khỏi lưng ngựa, 2 tay bé hướng về tiếng kệ chấp
tay cầu nguyện:
Lạy Đức Quán Thế Âm con xin nguyện cho hành tinh xanh này, muôn đời là trái
đất xanh tốt, không bị tàn hoại ô nhiễm. Phương nào, nơi đâu cũng sản sinh
nhiều dòng sông tươi mát, nhiều loại dược thảo, ngũ cốc, hoa trái thơm ngon để
dâng hiến cho con người và muôn loài no đủ.
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Tiểu Mai
Viết để tặng anh Chị Nguyên Biên, Nguyên Ngọc
Kính mời đọc thêm những bái khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/TieuMai.html [<= bấm vào]
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