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Đối   thoại   với   trăng   sáng. 

Tác giả : Lư Thắng Ngạn 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Chương  1  : 

 

-Nghe nói Lư tôn sư nói với trăng sáng, có không ? 

-Có. 

-Ông có điên không ? 

-Có. 

-Chả trách nhiều người nói Lư tôn sư điên ! 

 

Tôi nói : 

-Thế giới có nhiều người nói chuyện với trăng sáng. 

-Ai ? 

-Tôi kể vài trường hợp : 

1-Thơ Tử Hưởng : 

Nước  xanh  thẳm,  vầng  trăng  tròn  trặn 

Ánh  trăng  toả  nước,  nước  chiếu  trời 

Hỗn  hợp  không  nơi  Uy  Âm  Thế 

Làm  sao  nói  được  chính,  biên  đây ? 

 

Thơ của Tử  Hưởng đề cập Uy Âm Thế, tức Phật Uy Âm Vương. Phật 

hướng trăng sáng, sao nói là biên, là chính ? 

 

2-Thơ Huệ Vĩnh : 

Núi  cao,  chim  bay  bạo 

Chùa  quê  thiếu  nhiên  đăng 

Ngồi  đối  diện  trăng  sáng 

Mọi  thời  tâm  như  băng. 

 

Trong tâm Huệ Vĩnh có trăng, trăng này như băng. 
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3-Thơ Chánh Giác : 

Cây  đổ  trời  sương  núi 

Lầu  đêm  một  tiếng  chuông 

Theo  gió  tới  rừng  núi 

Gọi  trăng  tới  rèm  song 

Tiếng  vọng  vang  hang  vắng 

Thanh  âm  chẳng  ngại  sông 

Vào  mộng  hiểu  trời  định 

Bướm  hết  bay  song  song. 

 

Trong  thơ  Chánh  Giác, một tiếng chuông gọi trăng tới màn cửa. 

 

4-Thơ Từ Vân : 

Thổi  sáo  trước  trăng  rụng 

Nhiễu  qua  lau  bên  sông 

Chùa  nhỏ  đèn  leo lét 

Đạo  tâm  ngộ  trong  lòng. 

 

Người này càng thú vị, thổi sáo trước trăng. 

 

5-Thơ thực hành : 

Gió  mát  thổi  tóc  bạc 

Câu  thơ  chuyển  thành  nhanh 

Do  vậy  ý  thâm  thiết 

Tâm  Thiền  hướng  trăng  thanh. 

 

Sao chẳng nói hướng trăng nói tâm tình ? 

 

6-Thơ Quán Lâm : 

Người  nay  ngắm  trăng  này 

Người  xưa  ngắm  trăng  này 

Làm  sao  tâm  người  cũ 

Bảo  cho  người  nay  hay ? 

 

Hà tất nói với người, cứ nói với trăng.  
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7-Thơ Lý Bạch : 

Trước  giường  ánh  trăng  rọi 

Nghi  là  đất  bốc  sương 

Ngửng   đầu  nhìn  trăng  sáng 

Cúi  đầu  nhớ  cố  hương. 

 

Lý Bạch là thi sĩ nói với trăng. Tôi sớm đã biết từ xưa đến nay có 

nhiều người nói chuyện với trăng. Tôi là một tiểu nhân vật cũng nói 

chuyện với trăng. Tôi biết rằng tôi không phải là vai chánh chỉ là vai phụ, 

là một vị khách mọi người đều điên, tôi là một tên điên nhỏ. 

 

 

Chương  2  : 

 

Trong  đời  này  tôi  không  có  máy  chụp  ảnh. 

 

Tôi là một người không hiểu máy điện tử. Mọi người đều có trong tay 

một thủ cơ, có thể chụp ảnh. Có nhiều người dùng máy ảnh chụp tôi. Tôi 

có nhiều ảnh, vô số nhưng tôi không có máy chụp ảnh. Máy chụp hình 

của tôi là tâm tôi, đem tâm tình, bối cảnh, tướng mạo, thần thái nụ cười 

đều ghi hết trong lòng. Trong trăng sáng có tình cảnh, nụ cười, mắt , 

mi ,môi, mũi, thân hình bạn. 

-Sao tôi không thấy ? 

-Đó là trăng sáng trong tâm tôi. Có nhiều người chụp ảnh, ảnh chụp 

chỉ hiển hiện bên ngoài. Dù tự chụp nhưng đó chỉ là bên ngoài. Chỉ có 

tôi chụp là nói chuyện tâm tình. Có lúc chỉ một người, vì một người mà 

tụ hội. Chuyện này chỉ nói với trăng sáng vì đó là bí mật. Dĩ nhiên là tôi 

nói thật, những lời trong lòng không để cho người thứ 3 biết. Ha ! Ha ! 

Chỉ có tôi và bạn, tôi phóng tâm, tuy Phật dạy niệm vô ngã. Tôi tuy đạt 

được vô ngã nhưng trong lòng có bạn. Ha ! Ha ! Thanh âm mỹ diệu của 

bạn đã biến thành thiên nhạc, trong hư không đến rồi đi. 

Tôi viết một bài thơ tặng bạn : 

Trí  tuệ  Như  Lai  lớn 

Ân  tình  phụ  mẫu  thâm 

Nếu  hỏi  đáy  tâm  khảm 
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Tình  tôi  với  bạn  chân. 

 

Được gập bạn, rất hạnh phúc, đó là khoảng thời gian đẹp nhất vì đó 

không xếp đặt, không suy tư, không tạo tác, tất cả chỉ là tự nhiên. Cũng 

có biệt ly khổ. Nhưng dù bạn ở xa, tôi biết bạn ở đâu. Tôi, bạn đều mong 

muốn đối phương trở lại. 

Tôi viết một bài thơ tặng bạn : 

Có  lúc  thích  nhìn  bầu  trời  xanh 

Đêm  nay  trăng  lên  cao  rõ  ràng 

Bạn  rọi 

Hình 

Má  bánh  đúc 

Làm  tôi  mất  ngủ 

Không  phân  rõ  bạn  và  trăng 

Nói  vậy,  tình  dẫn  dắt  chăng ? 

 

 

 

Chương   3  : 

 

Nước   sông   chẩy. 

 

Tôi đọc qua thơ Hàn Sơn Tử. Thi tập này có 2 bài tôi nhớ mãi. 

Bài  1  : 

Tâm  tôi  như  trăng  Thu 

Nước  hồ  xanh  trong  vắt 

Vật  nào  tròn  thế  ư 

Hỏi  tôi  nói  sao  đạt ? 

 

Bài  2  : 

Nước  suối  xanh  trong  xanh 

Trăng  hoa  Hàn  Sơn  bạc 

Yên  lặng  thần  tự  minh 

Quán  không  cảnh  tịch  mịch. 
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Đọc  thơ, chúng ta thấy Hàn Sơn thích trăng sáng, thường dùng trăng 

sáng để biểu đạt. Hai bài thơ này thí dụ “Tâm như trăng Thu”, “Trăng 

hoa tuyết bạc”, đều chỉ tâm của Hàn Sơn. Người học Phật đều biết : Hàn 

Sơn là Văn Thù, Thập Đắc là Phổ Hiền hoá thân. Chuyện này là do Lư 

Khâu Dẫn gập Phong Can ở Thiên Thai sơn. Dẫn hỏi : 

-Thiên Thai sơn có hiền sư không ? 

-Ở Quốc Thanh tự, Thiên Thai sơn có Hàn Sơn Văn Thù, và Thập 

Đắc Phổ Hiền. 

Dẫn xin nghỉ 3 ngày, tới Quốc Thanh tự gập Hàn Sơn và Thập Đắc lễ 

bái. 2 người cười ha hả ! 

-Phong Can lắm lời, Phật A Di Đà không biết, lễ chúng ta làm gì ? 

Tôi đọc 2 bài thơ trên và sự tích tôi nghĩ trăng, sông là cái cớ khiến 

nhiều kiếp trước làm chúng ta tụ hội. 

Trăng  sông  sáng  vô  tận 

Trăng  sông  khiến  vui  hơn 

Trăng  sông  thật  thanh  tịnh 

Cam  lồ  là  nước  sông 

Cam  lồ  chúng  ta  uống 

Mặc  quần  áo  nhà  trời 

Trú  ở  trong  cung  điện 

Chúng  ta  vui  thế  thôi. 

Ha ! Ha ! Chúng ta bị tứ đại ô nhiễm (đất, nước, gió, lửa) nhưng nhà 

chúng ta ở Thiên hà thắng cảnh. Ở thế giới này mê, ngộ lẫn lộn, chúng ta 

phải trừ sự ô nhiễm của tứ đại, thành thanh tịnh. Đó là thành tựu. Do ánh 

sáng tụ lại, làm sáng nhục thân được thân Hồng quang; chứng đắc vô 

thượng chính đẳng, chính giác. Bạn là bạn đạo của tôi, tôi bảo cho bạn 

một chút. Chúng ta trở về đất Phật, Thiên hà thắng cảnh là quê cũ của 

chúng ta. 

Tôi viết một bài thơ tặng bạn : 

Chúng  ta  không  thể  ở  Ta  bà  thế  giới  tiêu  dao 

Ở  nhân  gian  chơi  rỡn 

Không  nhờ  người  nào 

Chúng  ta  nên  hướng  về  địa  cầu  lớn 

Không  thể  ngủ  yên  đâu 

Tôi  hứa  với  bạn 
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Nghiệp  chướng  tiêu 

Bốn  đại  đều  tĩnh  hoá 

Khiến  chuyết  hoả  thiêu. 

 

 

Chương  4  : 

 

Thưởng  thức  vẻ  đẹp  của  mây. 

 

Khi chúng ta ngắm trăng, chúng ta cũng ngắm mây. Trăng ở sau, ở 

giữa, ở trước hay ở cạnh đám mây. Ngắm mây cũng là một loại hưởng 

thụ. Mây có nhiều mầu trắng, đen, xám, hồng  . . . nó có hình dáng 

không cố định, thiên hình, vạn trạng, có lúc như rồng, có lúc như 

phượng, nắm tay, bàn chân  . . .  trong sát na biến ảo vô cùng. Có lúc 

biến thành má, mi, môi, mũi bạn. Tôi nhớ có một bài thơ như sau : 

Mỗi  sáng  cất  cánh 

Vạn  dậm lượn  tròn 

Biết  bao  diễm  lệ 

Du  hí  thiên  không 

Xa  mã  về  ấp 

Áo  gấm  về  làng 

Điểu  tàn  do  cánh   

Lan  hái  còn  hương. 

 

Bạn biết không bài thơ này tả về mây đó. Lại nữa Trí Uy có thơ : 

Tôi  vốn  hư  vô  tánh 

Duyên  vọng  sinh  ta,  người 

Làm  sao  diệt  vọng  chứ ? 

Còn  quay  về  không  trời. 

 

Lại còn : 

Hư  vô  là  thực  thể 

Sao  tồn  tại  ta,  người 

Vọng  tình  không  dập  tắt 

Lên  thuyền  Bát  Nhã  đây? 
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Đó là Thiền vậy. Cùng dạng cổ nhân hỏi : 

-Bạn từ đâu tới ? và đi về đâu ? Ở thế gian làm gì ? 

Và, 

-Bạn gập tôi, tôi gập bạn, vì sao vậy ? 

 

Có một bài ca “ngẫu nhiên” lời như sau : 

Tôi là một đám mây trời, ngẫu nhiên gập bạn. Trời ạ ! Từ đó về sau, 

bạn là duy nhất, là toàn bộ của tôi. Chúng ta không phải là đám mây cô 

độc. Trong bạn có tôi, trong tôi có bạn, chúng ta là một phiến. Ha ! Ha ! 

Cả đời tôi theo đuổi tự do, tự tại, vô chướng, vô ngại, thanh tĩnh bình 

đẳng, ánh sáng trí tuệ quang minh. Tôi khát vọng : ái, thuần, nhu, lương. 

Tôi viết một bài thơ tặng bạn : 

Trời  Thu  trong 

Mây  bốn  phía  bên  cạnh  trôi  chẩy 

Một  cảm  giác  trong  lòng 

Khiến  không  nghỉ,  không  ngủ 

Chuyện  gì  đây ? 

Như  một  chiếc  thuyền  con  không  thấy  bờ  bến 

Học  thi  nhân  nói  một  tiếng  sầu  đầy. 

 

 

Chương   5  : 

 

Siêu   đẹp. 

 

Nhiều người nhìn thấy bạn đều nói : 

-Bạn đẹp quá ! 

Mi cong như vầng trăng, mắt xanh như biển, mũi cao như núi, môi sẻ 

nhấc lên, tất cả là siêu đẹp . Tôi nhớ có bài thơ : 

Bức  hoạ  mỹ  nhân  như  thế 

Đêm  về  nhìn  người  đẹp  thêm 

Làm  bạn  lữ  trọn  kiếp 

Càng  đẹp  hơn. 

Ha ! Ha! Đầu  tóc  toả  hương  thơm  ngát,  thuỷ  châu  lóng  
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 lánh 

Bạn  nhắm  mắt  thật  hiền  diệu 

Bạn  mở  mắt  làm  tôi  say 

Bốn  mắt  nhìn  nhau  mê  đắm 

Bao  nhiêu  phiền  não  quên  ngay. 

 

Lúc đó tâm tôi, tâm bạn đều mềm lại, đó là một cảm giác khó tả, hình 

như sạch hết bụi trần; như là Bồ tát phóng quang. Nếu chúng ta cùng 

hiện diện, thì như vậy. Nếu chúng ta không cùng hiện diện, tôi đối mặt 

trăng sáng đối thoại. 

Ha ! Ha ! Tuy nhiên tôi là Lư tôn sư; nhưng bạn biết không tâm tôi 

còn hơn mềm nữa. 

Tôi nhớ Khả Chỉ có thơ : 

Đại  sĩ  sinh  Đâu  Suất 

Ao  không  đầy  Bạch  liên 

Gió  Thu  thổi  trăng  sáng 

Ánh  mặt  trời  hiện  tiền. 

 

Nói bạn biết tôi thực có một hảo tâm điền. Bạn quá đẹp, tôi thật mềm 

lòng. 

Bạn  đẹp  lắm 

Người  gập  qua 

Đầu  phát  nóng 

Nếu  là  nói  đùa 

Thì  không  được 

Trăm,  ngàn  vẻ  yêu  kiều 

Tôi  muốn  bạn  rõ 

Tâm  tôi  xác  thực  phiêu  phiêu 

Tôi  thường  nói  với  trăng  sáng 

Cứ  nói  đi 

Bất  giác 

Mưa  phùn  ly  ty. 

 

 

Chương   6  : 
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Nguyệt   thực. 

 

Ha ! Ha ! Chúng ta thường nói trăng có tròn, khuyết, người có bi hoan, 

ly hợp, có hỷ nộ, ai lạc. Đó là điều Phật nói chư hành vô thường. Chúng 

ta đều biết mặt trời, trái đất, mặt trăng xếp trên một đường thẳng, quả đất 

che mất ánh sáng của mặt trời đó là hiện tượng Nguyệt thực. Cảnh Sầm 

có thơ : 

Đầu  gậy  trăm  thước  chả  động  nhân 

Tuy  được  chỗ  vào  chưa  là  chân 

Đầu  gậy  trăm  thước  nên  bước  nữa 

Mười  phương  thế  giới  là  toàn  thân. 

 

Lại  còn : 

Chẳng  biết  kim  cương  thể 

Chối  gọi  là  duyên  sinh 

Mười  phương  thật  tịch  diệt 

Ai  ở,  ai  đi  nhanh ? 

 

Hai bài thơ Thiền này chủ ý là mười phương bất động, tịch diệt nhận 

rõ : tròn khuyết, ly hợp, ai lạc, kỳ thật là bất động, tịch diệt. Bên ngoài 

động loạn, huyên náo bên trong bất động, tịch diệt. Đó là đáp án của 

Nguyệt thực. Tình hữu nghị của chúng ta bị người phá hoại nghiêm 

trọng, bị người hiểu lầm. Cũng giống như Nguyệt thực, lúc đầu thì thiên 

hôn, địa ám dần dần lại sáng lại. Bạn nói : Tôi vì anh mà sống. Tôi cũng 

cùng câu nói đó. Kỳ tích xẩy ra chúng ta đã quét đi những nhàn thoại, 

thể hội mười phương thế giới là toàn thân, tịch diệt. Chúng ta cùng đi 

qua u cốc tối đen, bạn và tôi chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Sự thân mật của 

chúng ta người ngoài không hiểu được vì họ không rõ bạn và tôi tình 

cảm đã có từ nhiều đời, nhiều kiếp. Tôi viết một bài thơ tặng bạn : 

Lúc  có  nguyệt  thực 

Mười  phương  thế  giới  phi  thường  tối  tăm 

Chịu  nhiều  người  ảnh  hưởng 

Cơ  hồ  bị  sợ  bất  an 

Trong  tâm  hỗn  loạn 
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Như  nước  triều  lên  xuống  rõ  ràng 

Tâm  hoảng  hốt 

Nước  mang  mang 

Chỗ  nào  là  bỉ  ngạn ? 

Đối  trăng  sáng  chuyện  trò 

Bạn  thấy  tôi  hô  hoán 

Bạn  dạ,  lại  thấy  sáng,  không  còn  tối  mò. 

 

Chương   7  : 

 

Thiêu   đốt   dã   hoả. 

 

Ha ! Ha ! Sự hiểu biết nội tâm bí mật của một người rất khó, theo tôi 

nghĩ, không nhất định là tôi hiểu tôi. Tôi còn không tự hiểu làm sao 

người khác hiểu ? Do đó muốn hiểu tâm bạn, đó là một quá trình khó 

khăn. Có người nói : 

-Ở với nhau lâu, tự nhiên sẽ rõ. 

-Lâu ? Là bao lâu ? 

Có người 10 năm rồi tôi vẫn không rõ. Ha ! Ha ! Có bạn nhìn bên 

ngoài là một thiếu nữ hoạt bát, cởi mở nhưng sự thực bạn đó rất lãnh 

đạm, có nhiều tâm tư khúc mắc. Có bạn bề ngoài lãnh đạm nhưng bên 

trong là một hoả diệm sơn khi bùng nổ thì không gì ngăn lại được. Lúc 

bạn lãnh đạm, như bác sĩ ngoại khoa giải phẫu từng tế bào tôi, phân tích 

những điều hữu lý. Lúc bạn cuồng nhiệt, như dã hoả, thiêu đốt toàn thân 

tôi, thì cốt cũng không còn. Kỳ thật tôi đều thích cả : lãnh đạm và cuồng 

nhiệt. Tôi làm sao giải thích đây ? Bất tất giải thích. Vì trước mặt bạn, 

tôi mù mắt không thể hiểu. Lư tôn sư vốn có tha tâm thông, có bản lãnh, 

có thể nhìn thấu bí mật của người, tôi có thiên nhãn, có thể nhìn thấy, tôi 

có thiên nhĩ có thể nghe thấy, tôi có nhĩ báo, được thần Phật thông tri. 

Nhưng những thứ này không có tác dụng bởi vì ai. Tôi thật không hiểu 

tâm bạn. Lương Giới có thơ : 

Ghét  tìm  từ  kẻ  khác 

Càng  kiếm  càng  xa  vời 

Nay  tự  mình  cất  bước 

Gập  nó  ở  mọi  nơi 
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Ta  nay  chẳng  là  nó 

Nó  nay  chính  là  ta 

Phải  hiểu  như  vậy  đó 

Mới  khế  hợp  như  như. 

 

Tôi cảm thán nha ! Trước mặt bạn, những tiên đoán của tôi tự động 

tiêu trừ, bạn nói sao thì là sao. 

Tôi viết một bài thơ tặng bạn : 

Bạn  là  vụ 

Theo  gió  bay 

Tôi  mê  mất 

Thần  thông  biến  nhỏ  ngay 

Bí  mật  nội  tâm  bạn  là  mây  trời 

Biến  hoá  không  thể  hiểu 

Chỉ  cần  bạn  nói  ra  thôi 

Tôi  đều  bảo  là  thiện 

Đầu  là  dã  hoả 

Đốt  cả  chính  tôi,  đó  là  hoạ. 

 

 

Chương   8  : 

 

Trăng   sáng  không   có    pháp    toạ. 

 

Ha ! Ha ! Chúng ta thường nói : 

-Như Lai : không từ đâu đến, không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. 

Tôi từ Như Lai nghĩ đến trăng sáng. Trăng sáng từ đâu tới và đi về đâu ? 

Từ lúc nào lơ lửng trong không, khi nào thì biến mất. Chúng ta thấy 

trăng mọc, trăng lặn, nhưng không lìa khỏi bầu trời. Do đó tôi ấn chứng 

-Trăng sáng không có pháp toạ. 

Tăng Xán có thơ : 

Nằm  khểnh  trên  gò  nước 

Sương  khói  là  quê  hương 

Cửa  Thiền  nhìn  hoạ  phước 

Trách  cứ  tự  do  nhân. 



12 
 

 

Tự do nhân là trăng sáng. Nhìn trăng rất đơn giản, buổi tối ngẩng đầu 

lên là thấy. Tôi ngắm trăng cũng như ngắm bạn. Đó là thời khắc thú vị, 

phiền não không còn nữa. Chỉ nhìn trăng thôi là thấy cung điện, Hằng 

Nga, chú cuội, ngọc thỏ, thân tâm đều để xuống; giây phút đó trời là trời, 

mây là mây, trăng là trăng. Trời là hư vô, mây biến hoá, trăng thay đổi. 

Oa ! Thật là đẹp ! Trăng sáng không có pháp toạ, không cố định. Ha ! 

Ha ! Tôi biết bạn là người tự do, thay đổi. Nhưng tôi có một tư niệm, tôi 

muốn bạn ở bên mình. Tôi là vai chính, có lúc tôi mở to mắt nhìn vũ trụ, 

trăng sao, sơn hà đại địa, những cảnh xa xăm, tôi phải làm sao để giữ 

bạn ở cạnh ? Kỳ thực bạn không có nhà, dẫu có cũng không giữ được 

bạn. Tôi chỉ cần nhắm mắt lại, bạn như một làn khói đã vào sâu trong 

tâm tôi. Trong giây phút tối đẹp, tối ninh tỉnh, tối ngọt ngào, tôi viết một 

bài thơ tặng bạn : 

Không  ai  giữ  bạn  lại 

Bạn  nói  sống  vì  tôi 

Đó  là  chuyện  gì  vậy ? 

Vẽ  một  bức  tranh  thôi 

Trăng  sáng  thật  u  nhã 

Vĩnh  viễn  nơi  chân  trời 

Không  nhất  định  pháp  toạ 

Bạn  không  gả  tôi  chẳng  cưới  ai. 

 


