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Nhật   ký   trong   mộng. 
 

                                                                  Tác giả : Lư Thắng Ngạn 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

 

Chương  1  : 

 

Nhật   ký   trong   mộng. 

 

Hà ! Ha! Tôi thưởng trăng ngẫu nhiên đứng trên bãi cỏ trước 

sân, Seattle buổi tối trời lạnh. Khí lạnh xuyên qua quần, chạm vào 

đùi tôi. Lúc đó, cỏ đã ướt sương, khi tôi dẫm lên, sương làm ướt 

bàn chân. Có người nói : 

-Đừng dẫm lên cỏ. 

-Tại sao ? 

-Cỏ bị dẫm lên sẽ chết. 

-Cỏ không chết đâu, nó rất kiên cường, khô lại xanh, xanh lại 

khô, khô lại xanh.  

Cỏ làm tôi rất kinh ngạc, rất nhanh nó lại xanh tốt. Tôi thưởng 

thức cỏ vì hoa thì héo, cây lụi tàn chỉ có cỏ là tồn tại mãi.  

Lương giá có thi : 

Đáng  cười  thay,  đáng  vui  thay 

Vô  tình  nói  pháp  mà  chẳng  hay 

Nếu  lấy  tai  nghe  thì  chẳng  thấy 

Lấy  mắt  mà  nghe  lại  biết  ngay. 

 

Tôi nói : 

-Cỏ vô tình nói pháp, nó nói tình tôi với bạn vĩnh viễn bất tử, 

không thể nghĩ bàn. 

Suốt đời chúng ta có nhiều trăn trở đến từ gia đình, xã hội, bạn 

bè, đệ tử. Họ như những đám mây che lấp trăng sáng. Nhưng tôi 

biết rõ trăng kia vẫn còn đó. Rốt cục có một ngày tấm màn đen sẽ 

được vén lên, trăng sáng sẽ chẳng đi đâu. 
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Huệ Năng có thi : 

Không  thấy  pháp  tồn  tại 

Giống  như  mây  nổi  che  mặt  trời 

Như  một  pháp  không  như 

Còn  như  Thái  không  sinh  ra  tia  chớp  rơi 

Cái  tri  kiến  này  bỗng  hứng 

Nhận  sai,  nào  biết  cách  giải  đâu ? 

Linh  quang  thường  tự  chiếu. 

 

Đó là thi của Huệ Năng, còn cách giải của bạn đâu ? 

Pháp  vô  niệm 

Nhìn  pháp  mà  chẳng  chấp  pháp  chi 

Chân  không  là  Tịnh  độ 

Mây  nổi  có  hại  gì ? 

 

Chỉ cần bạn vì tôi sống, tôi vì bạn sống. Chúng ta là cỏ, chúng 

nhân đều dẫm không chết chúng ta. 

Tôi làm một bài thi tặng bạn : 

Chân  tôi  dẫm  lên  cỏ 

Đầu  vọng  trăng  hoa 

Tôi  biết  rõ 

Gập  gỡ  chẳng  dễ  nào. 

Cỏ  có  thời 

Trăng  có  thời 

Chúng  ta  nhớ 

Chẳng  có  nan 

Biệt  ly  khổ 

Vẻ  đẹp  càng  sâu 

Tôi  đứng  lặng 

Tụ  rồi  tan 

Tan  rồi  tụ 

Lại  tiễn  đưa  trăng  hoa  tàn. 
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Chương   2  : 

 

Đẹp    ở   đâu ? 

 

-Cô đẹp quá ! 

-Đẹp ở đâu ? 

-Toàn bộ đều đẹp cả. 

-Cái toàn bộ đều đẹp cả rất mơ hồ. Khen người đẹp phải nắm 

lấy chỗ cốt yếu mới có cảm giác chân thật. 

-Có những lúc chúng ta không thể so sánh, như thời chúng tôi 

có : 

Thôi  Đái  Thanh 

Lâm  Thanh  Hà 

Hồ  Nhân  Mộng. 

Mỗi người đều có đặc sắc, ai với ai, có thể so sánh được sao ? 

Cái đẹp không thể so được. 

Tôi có cảm giác chân thật rằng hễ cô mở miệng nói chuyện, giơ 

tay, giơ chân đều 10 phần làm mê người : 

Ngũ  quan  xinh  đẹp 

Da  trắng  nõn 

Người  xưa  nói :  

Tăng một phân thì béo, giảm một phân thì gầy. 

Mắt  long  lanh 

Tóc  bồng  bềnh. 

 

Ngoài tánh tình mềm dẻo còn có trách nhiệm, không chỉ đẹp 

còn có linh tánh, thái độ thủy chung ôn hòa, lại có chút của hoa 

mắc cỡ. Nói trắng ra : 

-Trong đám đông cô xuất sắc nhất, là một khối từ thiết (đá nam 

châm) mạnh, hấp dẫn con mắt của mọi người, có thể nói là mỹ 

diệu trong mỹ diệu. Chỉ cần cô vào đám đông cô sẽ là tiêu điểm. 

Cô lìa đám đông là mất sắc. 

Có  người nói : 

-Lư tôn sư, ông lấy mắt người tình mà xem thì thật là đẹp như 

Tây Thi. 
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-Không phải, dưới con mắt mọi người thì đều đẹp như Tây Thi. 

Ha ! Ha !  Ha ! 

Nói thật trong đêm tối, nhìn lên khoảng không, nơi một vì sao 

cao nhất, thật đẹp bất phàm. Tôi nhất  tâm ngưỡng vọng. Cái đẹp 

của cô, trong Phật pháp phóng xuất ra sự tinh khiết, không một 

chút nào ô nhiễm như hoa sen trắng. Tôi viết một bài thi tặng cô : 

Khó  quên  lần  đầu  gập  người 

Nói, 

Ghìm  tiếng  cười 

Cô  nói 

Em  vì  anh  mà  sống 

Câu  đó  nói  ra 

Làm  tôi  cảm  động 

Nguyện  đời  đời,  kiếp  kiếp,  cô  và  ta 

Sinh  duyên  lại 

Hạnh  phúc  tràn  đầy 

Mãi. 

 

 

Chương   3  : 

 

Chia   lìa   là   khổ. 

 

Ha !  Ha !   Ha ! Tôi là người hữu tình thích hát một bài ca. Bài 

ca này tôi đã từng hát trên pháp tọa , nhan đề là Trời xanh. 

Trời  xanh  thẫm 

Dạy  tôi  nghĩ  đến  nó  khó  khăn 

Trẻ  không  biết  còn  hỏi : 

Mắt  ông  anh 

Sao  chẩy  nước ? 

Tình  thâm,  ý  nồng 

Biệt  ly  khổ 

Suy  tưởng  không. 
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“Biệt ly khổ, suy tưởng không” đến lúc biệt ly, tâm lý rất khó 

chịu. Tôi từng đọc qua Tống từ của Ngô văn Anh : 

Chỗ  nào  làm  ta  buồn ? Ly biệt lòng người là mùa Thu, từ 

rặng chuối, không mưa cũng vi vu. Mọi người đều nói buổi chiều 

mát, có trăng sáng,  sợ đèn lầu. Chuyện đời không nói nữa, không 

hoa, khói sóng trôi, yến đã bay về, khách còn lưu lại  . . .  

“Chỗ nào khiến ta buồn, lòng người ly biệt giống mùa Thu “ 

cũng như mưa chậm chậm, lá phong đỏ lúc ly biệt. Cảm giác này 

thật khó nói ra.Chỉ làm tôi rơi lệ, bạn rơi lệ. Rơi lệ nói với ai đây ? 

Tôi đương nhiên là buồn khổ, lá phong đỏ rồi, mưa rơi rồi, đầy đất 

là lá phong. Đi vào con đường nhỏ một chút ký ức về giấc mộng xa 

vời, từng điểm, từng điểm mật ý hiện lên trong lòng, thú vị biết 

bao. 

Tôi nói : Tâm điền tôi không hoang vu. 

Bạn nói : Một ngày phân biệt liền thấy lâu lắm rồi. 

Làm sao lại như vậy ? Tôi ngồi lại một góc nhà, viết một bài thi 

tặng bạn : 

Hiện  tại  tôi  sinh  sống 

Giống  một  con  chim  yến  bay 

Bay  về  Đông 

Bay  về  Tây 

Cự  ly  càng  xa  cách 

Khi  cây  phong  lá  đỏ  rồi 

Anh  hoa  nở  khắp  viện 

Cái  tôi  sợ  nhất,  Than  ôi ! 

Là  tiệc  ly  biệt 

Ha !  Ha ! 

Ông,  tôi  tâm  sự 

Không  ngừng  nha. 

Chớ  oán ! 

Chớ  oán ! 
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Chương   4  : 

 

Bài   ca   nắm   tay. 

 

Quên  mất là năm nào, có một vị nữ sinh từ Gia Nã Đại tới. Tên 

cô là Linh sau đổi thành Thanh. Trong một buổi chiều cô hát lên 

một bài ca tên là Nắm tay. Tôi nghe rồi rất thích. Thú thật vô cùng 

đẹp. Đây là lần thứ nhất tôi nghe bài ca này, rất là ấn tượng. Tôi 

còn nhớ 2 câu : 

Khổ  cái  khổ  của  bạn 

Bi  thương  cái  bi  thương  của  bạn.  

Và  : 

Không  có  thời  gian  để  quay  lại. 

Về sau, có cơ duyên, tôi lại được nghe bài hát này vài lần, cảm 

thấy thực hay, mới mẻ, buồn bã. Đối với chúng sinh hữu tình đó, 

thật là khó quên. Ha ! Ha ! Ha ! Bài ca này còn đả động đến đời 

sau, nào là : “Kiếp sau xin còn có nhau” Tôi cảm thấy vĩnh viễn 

không thể nào bận bịu kèm bên bạn từ đời trước đến đời nay, 

huống hồ đến đời sau. Thậm chí chúng ta còn nguyện : 

Đời  đời,  kiếp  kiếp  cho  tới  vạn  năm. 

A ! 

Lời thề này làm tôi ngã ngửa. Tôi nói toàn là sự thật. Nói tóm 

lại bạn và tôi có tình hữu nghị đã nhiều năm rồi, ngày tháng như 

nước chẩy, đã là quá khứ rồi, đã cũ rồi lại mới, có nhạt nhòa, có 

sâu đậm, phải dùng mất bao sợi tơ mới kết thành. Ngày tháng trôi 

qua, bạn thất kinh, tôi cũng thất kinh. Tôi cảm thấy nhiều năm qua 

bạn đã khắc bóng hình tôi vào tâm bạn, tôi cũng vậy, nhưng chúng 

ta đều không biết. Tôi như một ông già đem người mình thương 

dùng đinh đóng vào tim. Chỉ cần mở ra là hoàn mỹ. Bạn nói : 

-Đó là yêu thầm. 

-Là yêu thầm, còn bạn ? 

-Tôi cũng yêu thầm. 

Yêu thầm trong bóng tối, có cái đẹp và ánh sáng, mở ra có cái 

đẹp riêng. Tôi viết một bài thi tặng bạn : 

Lâu  lắm,  lâu  lắm,  lâu  lắm 
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Tình  cảm  tôi  nghèo  nàn 

Nhưng  trong  tận  cùng  tâm  khảm 

Mới  biết  rằng 

Nồng  hậu 

Bạn  ngỏ  lời 

Sớm  đã  hiểu 

Khi  chiều  rơi 

Bỗng  nhiên  vén 

Màn  cửa  sổ  ra 

Hoảng  nhiên  phát  hiện  một  điều  bí  mật 

Trong  tuyết  có  ráng  hồng  pha. 

 

 

Chương  5  : 

 

Hôm    ấy    gió   lớn. 

 

Ha ! Ha ! Ha ! 

Buổi sang sớm hôm ấy, ở Seattle, có gió lớn thổi qua rặng thông 

từng trận một làm lá thông rụng đầy đất. Tôi đến Phật đường tu 

hành.  

Phật đường là một gian phòng ngoài nhà, ra đến bên ngoài làm 

tôi thất kinh, gió mạnh làm tôi đi từng bước khó khăn. Tôi nghe 

tiếng gió hú như ngàn quân, vạn mã di chuyển, vây cối lay động. 

Tu xong, bỗng nhiên đèn tắt hết, tôi ý thức : mất điện rồi ( theo 

báo nói có 15.000 nhà bị mất điện). 

Mất điện, cửa nhà xe không mở được, cửa sắt lớn không mở 

được, thật là không biết làm sao. Hôm đó, không có nước nóng, 

không có nắng, không có máy sưởi. Trong nhà lạnh tới điểm đóng 

băng. Tâm tôi giá băng. Cứ nói phi cơ không dám hạ cánh, phải 

đáp xuống nơi khác. Cây gẫy cành, gió tiếp tục thổi. Tôi trở về thư 

phòng, đốt nến lên viết sách. Cuốn sách này là viết cho bạn, Ha ! 

Ha ! Tôi nói cho bạn biết có lúc đời người không hoàn toàn đẹp, 

lãng mạn, không sóng gió. Có lúc giông gió tạo nên ngàn con sóng 

dữ; tiếng hú dữ dội tàn bạo làm đổ cây cối nhà cửa. Ở hải cảng các 
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thuyền va chạm vào nhau. Tuy nhiên không giống như gió thổi ở 

Đài Loan, nhưng cũng hung hãn. 

Ha ! Ha ! Trong hoàn cảnh đó, người trở thành không lãng mạn, 

không có say sưa rượu Bồ đào, chỉ có cáu kỉnh, chỉ có than thở. 

-Bạn hôm nay thế nào ? 

-Chỉ tùy tiện. 

Đó là gió mạnh hôm ấy. Viết một bài thi tặng bạn : 

Bỗng 

Mất  tinh  thần 

Không  hứng  thú 

Đương  nhiên  bị  ảnh  hưởng  chung  quanh 

Ngoài  đầu  gió  thổi 

Đốt  đuốc  trong  đầu 

Trong  nhà  lạnh  lẽo 

Tôi  bảo  đi  xe  tới  Gia  Du  mau ! đầu  bạn  gật 

Bạn,  tôi  chẳng  nói  năng 

Chỉ  mong  ngày  gió  thổi  mạnh.   

Qua  nhanh. 

 

 

Chương   6  : 

 

Tìm   người   nói   chuyện. 

 

Tôi nhớ có một đoạn văn chương như sau : Một người đơn thân, 

quý tộc đã 50 tuổi rồi, sự nghiệp rất thành công, một ký giả hỏi : 

-Ông đã 50 tuổi rồi, vì sao không kết hôn ? 

-Không tìm thấy người thích hợp. 

-Người nữ nào mới thích hợp ? 

-Biết nói chuyện. 

-Chỉ biết nói chuyện, đó không phải là đơn giản sao ? 

-Không dễ ! Không dễ ! Không dễ ! 

Ký giả nghĩ một lúc, cuối cùng hoảng nhiên đại ngộ, có thể nói 

chuyện thật không dễ chút nào. Lại nữa, Khang Hi hoàng đế kiếm 

Dung Phi nói chuyện. Dung phi là một người biết tiến, thối. Hoàng 
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đế đem những chuyện trong lòng kể ra cho Dung phi nghe. Về sau 

Dung phi bị phế, Khang Hi kiếm một người biết nói chuyện cũng 

không ra. Đó là chuyện di cảm và bi ai nhất của Khang Hi. Ha ! Ha 

! Ha ! Bạn biết không 2 chuyện trên có tính triết lý. Cả đời tôi có 

biết bao đệ tử, nhưng tôi vẫn cô đơn. Trong thế giới này tìm một 

người đàm tâm không có sao ? Có một lúc, tôi cùng bạn nói 

chuyện, một khi nói rất hợp nhau, nói đến quên cả mọi người đang 

chú ý. Có người nói : 

-Lư tôn sư nói chuyện thân mật với X, đúng là có vấn đề. Trời ạ 

! Chẳng lẽ chúng tôi nói nhiều một chút lại có vấn đề sao ? Tôi 

ngay cả có một người đàm tâm cũng không được sao ? Có nhiều 

người phân cách Lư tôn sư và đệ tử, không cho Lư tôn sư nói 

chuyện với người.Việc làm ấy có đúng không ? Ha ! Ha ! Trong 

đời này, bạn và tôi chính là bạn đàm tâm. Tôi viết một bài thi tặng 

bạn : 

Bạn  và  tôi  giao  tiếp 

Chẳng  phải  vì  rượu   chè 

Chẳng  phải  vì  sôi  thịt 

Chúng  ta  nói  chuyện  thâm  sâu  hề 

Nói  chuyện  đời  sống 

Triết  lý  nào 

Cũng  thông  qua 

Coi  kỹ  bạn  đẹp  sống  động 

Lời  nói  ra 

Vừa  thích  đáng 

Lại  không  tà. 


