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Mấy ý nghĩ khi đọc "Thơ Tù"

Ngục thất dầu sôi thành cam lộ
Lao tù lửa bỏng hóa hồng liên
Thích Quảng Ðộ

Đêm ngày tôi dạy cái thằng tôi
Đạo pháp suy vi : bởi lẽ trời
Thấy kẻ phá chùa : khoanh tay đứng
Nhìn người đập tượng : nhắm mắt ngồi
Bắt bớ Tăng Ni : thây mẹ nó
Giam cầm Phật tử : mặc cha đời
Miễn được yên thân là khôn đấy
Can chi ậm oẹ để thiệt thòi
Thích Quảng Ðộ

1
Hai tập Thơ trong tù và Thơ lưu đày in chung
trong Thơ tù là những bài thơ viết trong thời kỳ Hòa
thượng Thích Quảng Độ bị giam nhốt và giai đoạn
lưu đày tại xã Vũ Đoài, tỉnh Thái Bình, miền Bắc, từ
1977 đến 1992. Lần đầu tiên hôm nay ra mắt bạn
đọc. Tuy nhiên thơ của Hòa thượng thì đã luân lưu
trên môi từ quốc nội ra tới hải ngoại. Những bài
thuyết pháp của Hòa thượng tại chùa Ấn Quang
sau năm 1975, thường có thơ chen vào. Chẳng ai ghi
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chép, chẳng ai ấn hành, thế mà sao từ các trại tị nạn
Đông Nam Á ra tới năm châu, đi tới đâu tôi cũng
nghe có người đọc thuộc lòng thơ Thích Quảng Độ.
Phải chăng thơ truyền khẩu là thơ hay nhất ? Không
hay sao người ta nhớ ? Hoặc thơ hợp lòng người
nên thấm đẫm tình người và được người ghi tâm ?
Thế thì chữ "hay" khi khen thơ hay đã vượt
lướt tính cách mỹ học để đạt cái thật của trời đất. Ít
ai bảo hoa hay, trời hay, mây hay, rừng hay, núi
hay, chim hay... phải không nào ? Người ta chỉ nói
hoa tươi, trời xanh, mây trắng, rừng hùng vĩ, núi
cao, chim ríu rít... Những tính từ tươi, xanh, trắng,
hùng vĩ, cao, ríu rít... đánh mất tính cách quy phạm
trường ốc hay phê bình thẩm mỹ. Những tính từ ấy
đột xuất góp vào sự sống bao la, vạm vỡ, mầu
nhiệm. Nó là cái thật biến hình qua cái lành ngậm
trong cái đẹp.
Thơ đến giữa đời làm nên sự sống.
Mấy chục năm qua có thứ chủ nghĩa lan tràn
và quản giáo văn học gọi là hiện thực chủ nghĩa. Vì
hám bám vào hiện thực, nên đoàn lớp văn nghệ sĩ
theo trường phái này đánh mất một sự thực nằm
bên ngoài thực tại họ miêu tả. Đa số trong họ không
biết rằng con người sống và nghĩ theo hình ảnh và
sức tưởng tượng, còn thực tại họ chung đụng và
nếp lý trí họ khuôn theo chưa bao hàm con người
toàn vẹn. Giữa hư tưởng và các thực tại xã hội, kinh
tế, văn hóa, chính trị, ai dám bảo cái nào thật cái nào
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giả. Các viễn kiến tôn giáo, hình ảnh thần linh,
thượng đế, thiên đàng, địa ngục, thế giới bên kia...
tuy hư tưởng như người ta bảo, nhưng lại quan yếu
và thực hữu để định nghĩa và tìm hiểu thực tại xã
hội qua các thời đại.
Làm sao quan sát và tìm hiểu một thời đại ? Y
cứ vào chủ nghĩa hiện thực như khuôn vàng thước
ngọc ? Hay quy chiếu theo lối sống, lối suy nghĩ, lối
cảm nhận và mơ tưởng của con người ? Bởi vậy, hư
tưởng cũng là một thực tại, và thực tại của hư tưởng
khác với thực tại của ý thức hệ. Hư tưởng đi qua
1
tình vượt thức vào cõi trí . Ý thức hệ nhốt tù sáu
thức vào tự ngã độc tôn.
Cho nên, lịch sử là nghệ thuật của những lần
thử lửa. Các tác phẩm nghệ thuật và thi văn trở
thành cơ bản để hiểu, nhằm tương kính, tương
thuận, tương sinh với con người. Chữ hiểu trong
các từ ngữ Tây phương là nắm lấy tay nhau mà đi,
nếu không là đứng nhìn từ xa rồi với lấy (comprendre, under-stand, ver-stehen...).

1

Theo Phật giáo, Thức là sự phân biệt nhờ đối đãi giữa cái thấy
(căn) với cái bị thấy (trần), tức do năng và sở đối đãi nhau mà biết.
Còn Trí thì ly năng tuyệt sở, nghĩa là không do đối đãi mà biết, vì
Trí là kết quả của định lực, quá trình thành tựu sau thời gian tu tập
lâu dài, cũng gọi là trí tuệ bát nhã được khai triển trong Tam học
(giới, định, huệ) hay Lục độ (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn,
thiền định, trí tuệ) chẳng hạn.
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2
Khi một nhà tu Phật giáo làm thơ, người ta
nghĩ ngay đến thơ thiền. Đánh giá như thế, tuy làm
siêu thoát thơ nhưng đồng thời hạn chế trời thơ bát
ngát.
Thơ thiền là thơ gì ?
Do truyền thống bất lập văn tự của thiền,
chẳng ai dám định nghĩa. Nhưng đa số các nhà bình
luận thường quy chiếu thơ thiền theo ngôn ngữ thi
ca thời Lý, thời Trần hay những thơ trích dẫn trong
năm bộ Đăng lục đời Tống 1. Nghĩa là thơ mang
màu sắc siêu thoát ẩn tàng sau phong, hoa, tuyết,
nguyệt, chim, rừng, trúc, suối... lung linh biểu
tượng, hoặc thuần vị chùa chiền, chuông mõ, thoát
tục... Thiếu các yếu tố ấy sẽ bị chê không phải thơ
thiền, như Lý Tử Tấn, Lê Qúy Đôn từng hạ bút "thơ
hay nhưng không giống khẩu khí nhà sư", "khẩu khí
thiền sư" - "Thi tuy giai phi tăng gia ngữ". Các ngài
có biết đâu khẩu khí vốn tự nó là một phạm trù,
một giới hạn, chưa đạt cái toàn thể.
Vậy thơ thiền là gì ? Thơ tù của Hòa thượng
Thích Quảng Độ có là thơ thiền không ?

1

Cảnh đức truyền đăng lục, Thiên thánh quảng đăng lục, Kiến
trung tịnh quốc tục đăng lục, Liên đăng hội yếu, Gia Thái phổ đăng
lục.
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Trả lời là định nghĩa, mà định nghĩa tất xa lìa
thiền. Thiền vượt mọi giả danh để sống thực. Con
mắt nó quay vào đâu, sự vật được chiếu sáng, tình
cảm được trân ái. Thơ thiền không chỉ là kệ truyền
pháp hay dòng thơ đạo lý, càng không phải bản báo
cáo vượt chỉ tiêu hay bày tỏ quan điểm, lập trường.
Hòa thượng từng đề cập tới cảnh thiền này :
Đối đầu trực diện từng giờ
Cuộc đời là một bài thơ tuyệt vời
Cảnh Thiền trước mắt người ơi
Đi tìm chẳng thấy trông vời càng xa
Cảnh Thiền, tr. 153

Thơ thiền bát ngát lung linh nơi mọi góc độ
sinh hoạt trần gian theo những tấm lòng thiền rưng
cảm. Phải có một tấm lòng thiền, thơ thiền mới hiển
hiện. Cũng vậy, phải có một tấm lòng thiền mới
khám phá ra thơ thiền khi đọc thơ.
Người có tâm thiền làm thơ, là sống cái tự do
trước những điều bức tử nhân sinh. Trước thịnh suy
không rúng động. Trước sống chết không sợ hãi :
Thơ nắn ra nụ cười tự do phơi phới trên môi ngôn
ngữ. Cảnh thơ là lý sống. Bài thơ là món quà truyền
tâm.
Mặt khác, văn học luôn sáng tạo, cách tân,
chuyển hóa. Văn học Phật giáo luân sinh chứ không
luân hồi. Cho nên đọc thơ ngày nay chớ đem so
chiếu với thơ mươi thế kỷ trước, thì mới bắt được
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mạch ngầm thiền vị trong sự sống vô biên. Vô biên
thì không có trung tâm điểm, chỗ nào cũng là trung
tâm.
Cuộc sống, cảnh quan, thế giới ở các thế kỷ
thứ XI, XII rất khác với ngày nay. Thời ấy, người ta
treo ấn từ quan hay để cư tang cha mẹ là chuyện
thường và dễ. Thời ấy vào núi tu tiên, đánh cờ,
uống rượu, hay về vườn trồng cúc không là chuyện
khó. Nhưng ngày nay, lao động và xưởng thợ lấn át
các rừng tùng, xa lộ chồng chéo, xã hội nông nghiệp
vác cày đi vào xã hội tiêu thụ. Thiên nhiên, cây cỏ
đóng hộp trong các chung cư. Chính trường không
chỉ có một diễn viên Vua - vua hiền hay vua ác mà thay bằng cỗ máy độc tài, phát xít, nghiến nát
dân lành. Nên ngôn ngữ, hình ảnh và tình ý thi ca
hẳn phải khác.

3
Làm thơ là viết. Viết là lên đường.
Lên đường là truyền thống Phật giáo từ thời
Đức Phật còn tại thế. Tăng sĩ là người không lập gia
đình, không nhà cửa, mãi mãi lên đường... Đến
thăm núi Linh Thứu (Gijjhakùta) với các hang động
trú ẩn lúc đêm về ở ngoài thành Vương Xá (Rajir),
mới hiểu hết ý nghĩa của sự lên đường ba nghìn
năm trước, mà hiện nay lắm khi tha hóa thành lên
giường ngủ kỹ.
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Lên đường để tự giác và hoằng hóa muôn
loài. Người lên đường là người của tất cả, thoát ly
người-của-chính-mình (tự ngã) hay người-của-mộtgia-đình-một-triều-đại-một-bè-phái (đại ngã).
Thế mà ngày nay, một cao tăng như Hòa
thượng Thích Quảng Độ, bị cấm không được lên
đường, chồn chân nơi cảnh tù đày, quản chế.
Lịch sử mấy nghìn năm Việt Nam, chưa thời
đại nào Tăng sĩ bị tù đông như dưới triều đại Xã hội
chủ nghĩa. Vào thời Lý, năm 1069, vua Lý Thánh
Tôn đi đánh Chiêm Thành bắt vua Chế Củ và nhiều
dân, lính làm tù binh đưa về Thăng Long. Trong số
tù binh có một Tăng sĩ Phật giáo. Tình cờ được phát
hiện, triều đình liền trọng dụng. Nhà sư trở thành vị
tổ của một trong năm dòng Thiền Việt Nam : Thiền
sư Thảo Đường. Thời Pháp thuộc, có số Tăng sĩ bị
tù đày vì những vận động cho chủ quyền đất nước
và bản sắc dân tộc. Nhưng không nhiều. Chùa chiền
vẫn là chốn thanh tịnh, lắm khi là nơi che chở, nơi
đào tẩu, ẩn náu cho những nhà yêu nước thương
nòi. Nhớ lại thời đó, những bài thơ tù thời đó,
thường là của các nhà Nho, như Thi tù tùng thoại của
Cụ Huỳnh là một. Còn ngày nay, không chỉ người
dân thường bị lùa vào các Trại tập trung Cải tạo, mà
những đạo sư, bậc cao tăng cũng bị bắt đi. Số Tăng
Ni bị áp bức, tù đày, quản chế tính tới số nghìn, giới
nam nữ cư sĩ Phật tử tính tới số triệu.
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Trong bối cảnh ấy, thơ tù thuộc giới Tăng sĩ,
Phật tử nhiều vô kể. Tập Thơ Tù của Hòa thượng
Thích Quảng Độ nằm trong tay bạn đọc hôm nay là
một trong những biểu hiện kỷ nguyên tù đày dân
tộc.
Từ những thước đất, phòng giam câm nín, từ
các loa phóng thanh lạc điệu tiếng người phát vang
ra rả, Thơ bật dậy bằng âm thanh hải triều, vỗ về
con tim và gìn giữ trí nhớ.

4
Dưới các triều đại bạo ác, tù ngục biểu trưng
sự hà khắc, bức hiếp. Kỷ nguyên tù Việt Nam ngày
nay vượt xa lằn ranh tàn bạo, trở thành cuộc diệt
chủng văn hóa và đạo đức. Vị thế người bị đẩy
xuống tầng đáy hạ nhân, súc vật, ngạ qủy. Người
đâu còn là người khi mất tiếng nói ? Người đâu còn
là người khi hết được độc lập suy tư ? Lạ thay, ở nơi
sơn cùng thủy tận lặng câm ma quái ấy, Thơ hiện
lên như một niềm hy vọng.
Ai bảo chỉ có bạo lực và vũ khí mới thay đổi
được thời cơ, quyền chính ? Không đâu. Thơ cải tử
hoàn sinh. Thơ mang lại cái thật, cái lành, cái đẹp
cho con người. Truyện thơ "Nghìn lẻ một đêm" là
bằng chứng thơ văn cải tử hoàn sinh, thơ văn phá
án tử hình : Vua Shâhriyâr vì hờn thù người vợ bạc
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tình đã giết hết phụ nữ sau mỗi đêm chăn gối.
Nhưng đến phiên nàng Shahrâzâd, người kể
chuyện tài ba vừa hấp dẫn vừa sáng tạo, vua say
đắm lắng nghe và hồi hộp đợi chờ câu chuyện thi vị
chẳng chịu kết thúc lúc đêm tàn. Đành chờ nàng kể
tiếp đêm này qua đêm khác suốt ba năm ròng !
Đêm mở ra Ngày.
Ngày liên giao sự Sống. Đẩy cái chết như xua
hoàng hôn tới chân mây bình minh. Một-nghìn-lẻmột đêm truyện thơ đã cứu sống một-nghìn-lẻ-một
án hành quyết phụ nữ dưới tay bạo chúa.
Bạo lực chỉ chiếm đất, không chinh phục lòng
người như thơ văn.

5
Thơ là tồn tại người. Từ người, cỏ cây, hoa lá,
chim chóc, sinh linh, vũ trụ sống dậy mỹ miều
trong cái thật, cái lành, cái đẹp. Thơ không tải đạo,
vì đạo tải thơ, rồi thơ quán đạo. Thơ là mùa màng
con tim, khí hậu tâm hồn. Ở thời đại sắt và máu nơi
xã hội Việt Nam phần tư cuối thế kỷ XX, khí hậu
thơ Hòa thượng Thích Quảng Độ là khí hậu
Lao tù đâu thể nhiễm ô tâm này
Tự thuật, tr. 39

Sắt, máu, nhà tù kinh hãi đến thế, song với
thơ mà cũng là nhà thiền, thì :
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Cửa sắt xà lim ngăn gió lại
Sợ làm tan vỡ cuộc chiêm bao
Ai gọi, tr. 84

Xem chiêm bao thực hơn thực tại ư ? Không
đâu. Chiêm bao hay thực tại đều chung cùng một
giấc "mộng trung chi mộng" đó thôi. Tất cả biến
dạng như bọt bóng giữa mùi thiền :
Ngục thất dầu sôi thành cam lộ
Lao tù lửa bỏng hóa hồng liên
Mùi thiền, tr. 79

Mùi thiền giữa tù ngục là thế, còn mắt thiền
thấy chi ?
Qua kẽ xà lim chỉ mấy ly
Nhìn ánh triêu dương thật diệu kỳ
Thế giới ba nghìn đang chuyển động
Trong từng mảy bụi nhỏ vi ti
Vô thường, tr. 71

Tù xuân như chợ giữa trần gian
họp mặt đông vui đủ khách hàng
cụ già sù sụ ho giòn giã
con nít oe oe khóc nhịp nhàng
Xuân cảm, tr. 93

Con nít khóc là điều mới lạ giữa trần gian tù,
ít thấy đâu ngoài Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam và các trại tập trung Đức quốc xã. Nhà thơ
Thích Quảng Độ thường lắng nghe tiếng con nít
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khóc trong tù. Bài thơ "Đêm mưa nghe trẻ khóc”, tr. 59,
là sự động tâm về hiện trạng lạ lùng này : con nít
cũng ở tù. Nếu không có lời chú dưới bài thơ - Mẹ
bé đi vượt biên bị bắt và sinh bé trong tù -, nếu người
thơ không bị chế độ nhốt tù, thì toàn bài trở thành
một bài ca tụng "Bác". Thế nhưng 4 chữ "Tại sao bé
khóc" đánh đổ cả 324 chữ đọc nghe như thơ tô hồng
chế độ. Nhà tù ấy trở thành nhà mồ, không chỉ chôn
người lớn và trẻ nít, mà từ trong ra ngoài nhà tù,
chế độ giam nhốt cả Miền Nam, một miền Nam
biểu trưng cho ý lực tự do hơn là một vùng địa lý :
Đây là miền Nam trong căn phòng giam chật hẹp
âm u
Ngoài kia là miền Nam trong một nhà tù rộng lớn
...
toàn khu nhà tù chìm vào yên lặng
yên lặng như nấm mồ hoang vắng
giữa miền cát trắng bao la
và nằm trong căn nhà mồ
tôi không thấy gì nữa cả
trừ những bóng ma
vai mang khẩu súng AK
thỉnh thoảng chập chờn qua gang cửa gió
Trời đã sáng, tr. 61

Miền Nam như một ý lực tự do chứ không là
đất đai địa lý phân biệt với miền Bắc. Dù thân tại tù
ngoài Bắc, nhưng tác giả vẫn thấy và mến yêu
phong cảnh xứ Bắc như bộ phận không lìa với toàn
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cảnh quê chung. Mỹ miều làm sao cảnh chiều quê
đất Bắc :
Lúa vàng ngủ dưới bóng chiều
Lưng trời văng vẳng sáo diều xa đưa
Buồm mây tìm về bến mơ
Vài con chim lạc bơ vơ gọi đàn
Mái tranh khói quyện đầu làng
Dòng sông uốn khúc qua hàng thùy dương
Bóng ai thơ thẩn bên đường
Trông vời trời biển bốn phương gửi hồn
Chiều, tr. 189

Thanh bình xiết bao. Nhưng ai ngờ bao nhiêu
tâm sự cháy lòng gửi gắm vào lúc hoàng hôn ?
Thoạt đọc, ta có ý muốn đề nghị tác giả thay hai chữ
"tìm về" trong Buồm mây tìm về bến mơ bằng chữ
"vèo dạt" - Buồm mây vèo dạt bến mơ ? Nhưng chưa
đề xuất đã tự thấy, nhạc điệu tuy đạt song tứ thơ sẽ
kẹt lối. Vì sao ? Vì trước cảnh tan đàn lạc nghé sau
1975, kẻ hữu tâm như "Vài con chim lạc bơ vơ gọi
đàn". Chả lẽ với tâm sự của người hữu tâm ưu tư lẽ
Đạo việc Đời, bản thân chịu cảnh lưu đày, lại có thể
trầm đắm giữa Chiều thu thân thiết đến quên gửi
gắm nỗi riêng chung ?
"Tìm về bến mơ", là thơ bước đi tìm bến. Bến
bình an xa tắp. Đạo và Nước còn lênh đênh. Cho
nên con người "thơ thẩn bên đường" ấy chẳng ai khác
hơn tác giả đang "trông vời trời biển bốn phương", tức
trông cậy vào khối người Việt dân tộc trên năm
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châu thế giới. Với khối người này, tác giả thầm kín
"gửi hồn" : gửi một Niềm tin son sắt.
Vì :
Đạo pháp bao trùm màn ảm đạm
Giang sơn phủ kín lớp màu tang
...
Thẫn thờ đứng tựa khung cửa ngục
Nhìn bóng xuân sang mắt lệ tràn
Xuân sang, tr. 91

Ngày đứng âm thầm nhìn lá rụng
Đêm ngồi lặng lẽ đếm sao rơi
Muốn hỏi tri âm sầu viễn xứ
Tiếng nhạn kêu sương lạnh cả trời
Xuân cảm, tr. 179

"Tiếng nhạn kêu sương lạnh cả trời" gợi nhớ
câu thơ đời Lý của thiền sư Không Lộ "Trường
khiếu nhất thanh hàn thái hư" (Hữu thì trực thượng
cô phong đỉnh, Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư 1)
nhưng lại rất khác giữa hai thời thế.
Xưa, đất nước văn minh, thái bình, con người
tự tại vô ngại, tự do bước lên đỉnh núi chót vót gọi
lên một tiếng làm lạnh cả hư không. Từ thời gian tự
do tu chứng - hữu thì - đến không gian thức tỉnh hàn thái hư - sự đột biến giác ngộ - nhất thanh - làm
1

Có lúc chân lên đầu ngọn núi
Tiếng kêu ngân lạnh dãy thinh không
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cho không-thời chuyển thức, thay đổi tận cùng thế
phận con người : Người nô lệ thành người tự do,
người vô minh thành người giác ngộ.
Nay, người bị lăng nhục, bị tù đày, sáu mối
hoạt động của ngũ quan và thức giác hạn chế vào lỗ
tai thôi. Dùng lỗ tai môi giới với thế giới mù mịt bên
ngoài. Chốc chốc từ đâu vọng lại tiếng nhạn đơn
chiếc, khiến xúc động tâm can và buốt lạnh cõi trời.
Biết đâu "tiếng nhạn" ấy không là tiếng lòng của tác
giả gọi lên bơ vơ giữa thời đại nhiễu nhương chưa
có người đồng thanh tương ứng ? Thời đại mà tình
đời đối đãi chỉ biết đem bước chân làm thước đo,
đem hoa mà ví :
Bước đi nghĩa địa lan man
Chết rồi hay sống điêu tàn như nhau
Mất cả cuộc đời, tr. 188

Danh lợi trắng ngần bông huệ bạch
Nhục vinh đỏ thắm đóa hồng nhung
Đắc thất khoe hương nhành dạ lý
Thịnh suy phô sắc cánh phù dung
Tiếng hồng chung, tr. 78

Chí khí và đạo lý dân tộc thì :
Tiếng "quốc" tiếng "gia" im bặt cả
Chỉ nghe tiếng máy rống ò ò
Qua Đèo Ngang, tr. 133

Dưới án quyển kinh sâu cuốn tổ
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Trên tòa tượng Phật nhện giăng tơ
Câu đối mối xông mùn đắp kín
Hoành phi mọt đục bụi che mờ
Vịnh chùa Long Khánh, tr. 139

Tây chẳng phải Tây, Đông chẳng Đông
Quỉ quái sinh ra lũ cuồng ngông
Mồ mả tổ tiên cày xới hết
Đình chùa miếu mạo phá bằng không
Ông bà xem nhẹ hơn con lợn
Bố mẹ coi như khúc gỗ thông
Mất gốc, tr. 178

Đạo pháp ngày nay đổ quá rồi
Mười người tu học chục người thôi
Chùa hoang cảnh vắng sư về tục
Khói lạnh hương tàn Phật bỏ rơi
Gọi tiểu, tiểu đâu còn mà gọi
Kêu di, di cũng tếch đi rồi
Chùa hoang, tr. 220

Sư về tục là chuyện thương tâm, vẫn chưa bi
thảm cho bằng Sư chối bỏ truyền thống "bất bái
quân vương", không qụy lụy đặt quyền chính
ngang hàng Đức Phật để chấp nhận đứng gác bên
hòm lãnh tụ ở Hà Nội trong bài "Sư Cụ và Đức Cha".
Nguyên năm 1980 ông Tôn Đức Thắng chết, chính
quyền đưa một vị lãnh đạo Phật giáo (Nhà nước) và
một vị Hồng y Công giáo đứng hầu hai bên quan tài
như hai con trưởng, mỗi khi quan khách đến viếng
thì hai con trưởng chắp tay lạy đáp lễ :
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Bảy ngày hiếu phục cái thây ma
Thõng thượt Đức Cha đeo Thập giá
Thùng thình Sư Cụ khoác ca-sa
...
Danh lợi đã lừa hai cặp mắt
Lù lù đống mối tưởng mồ cha
Sư Cụ và Đức Cha, tr. 218

Hoặc lâm cảnh trái đời :
Hòa thượng thầy vua trong đời Lý
Thiền sư trị nước thuở triều Trần
Ngày nay sự nghiệp "phò Cách mạng"
Nhà sư "kiện tướng đội làm phân" !
Kiện tướng đội làm phân, tr. 215

Dù bị "Sống đọa đày như loài thú hai chân" (Trên
Hòa thượng vẫn ung dung, hồn

đường lưu đày, tr. 128)

hậu :

Sống giữa trần ai cảnh phũ phàng
Con thuyền lướt sóng cứ hiên ngang
Đã tùng đâu sợ làn sương trắng
Là cúc nào kinh trận gió vàng
Tự thuật, tr. 127

Thông già đứng tựa sườn non lớn
Gió giật hò reo thổi chẳng xiêu
Tự than, tr. 161

Qua bao chế độ lưng vươn thẳng
Trải mấy phen tù lưỡi chẳng cong
Tự trào, tr. 205
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Với tâm không lay động trước bao nghịch
cảnh, thì khổ đau hay an lạc, tù đày hay tự do...
những cặp đối đãi ấy khoác vai đi vào Tâm vô
lượng :
Thời gian khoảnh khắc tại tâm ta
Sen nở vừa xong thấy Phật đà
Tâm cực lạc, tr. 68

Nghìn kiếp tóm thu thành một kiếp
Một hình biến hiện hóa nghìn hình
Vịnh Thiền sư Không Lộ, tr. 169

Do sự vật bình đẳng, nên người hay chiếc cầu
ao đều có cùng chuyện "nước" phải thương lo :
Năm tháng nổi chìm chung với nước
Cùng nhau chia xẻ nỗi lao đao
Vịnh cái cầu ao, tr. 174

6
Ngoài những bài thơ Đạo lung linh huyền
diễm, Thơ tù của Hòa thượng Thích Quảng Độ còn
đặc sắc ở những bài trào phúng. Nét châm biếm bén
nhọn nhưng không hiểm độc, đùa bỡn mà không
ác, đả kích nhưng phóng khoáng, bất hại. Nó tiếp
vận dòng thơ châm biếm tài ba của Hồ Xuân
Hương, Tú Xương... tuy đẩy lên một chân trời khác.
Hồ Xuân Hương cám cảnh phụ nữ bị chà nghiến
trong một xã hội độc đoán, kỳ thị nam nữ thời thịnh
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Nho. Tú Xương thì cười cái nhố nhăng của thời thế,
buổi giao thời xáo trộn nếp sống cổ truyền thời
Pháp thuộc cuối thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ XX. Cái
xã hội ông hóa thằng, thằng hóa ông. Tú Xương nói
lên bằng thơ, sĩ khí của các nhà Nho dân tộc, nhưng
ông không tham gia vào các động thủ chống đối,
phản kháng qua các phong trào cách mạng đầu thế
kỷ XX. Trong phạm vi hình ảnh và hoạt động văn
chương châm biếm, Tú Xương cố thủ nơi vùng địa
lý nhất định, là thị trấn Nam Định, mảnh đất chôn
nhau cắt rốn của ông.
Trái lại đề tài thơ châm biếm Thích Quảng Độ
mang tính thế giới, đối diện với cả một chế độ bạo
ác, hiện thân của chủ nghĩa Hư vô xuyên hành tinh
(le Nihilisme planétaire), là chủ nghĩa Mác Lênin.
Chủ nghĩa Hư vô của cộng sản biểu thị sự phủ nhận
của sự phủ nhận (la négation de la négation) đối
đầu với chủ nghĩa Tư bản man rợ (le Capitalisme
sauvage) hiện hình qua sự xác nhận của sự xác nhận
(l’affirmation de l'affirmation). Cặp đối đầu nhị
nguyên và cực đoan này, Vô và Hữu, hình thành ra
Hư vô chủ nghĩa tàn phá nhân loại. Đi đến đâu nó
tàn phá tất cả, chẳng trừ ai, nhưng không bao giờ nó
dám tàn phá chính nó, là nguyên nhân của vô minh,
độc ác và khổ đau. Tới Việt Nam, chủ nghĩa Hư vô
Mác xít biến nhà tu thành người tù, biến no thành
đói, hạnh phúc thành khổ đau, ruộng lúa thành bo
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bo, cửa nhà thành ngục thất, con người thành đười
ươi, tự do thành nô lệ, đổi trắng thay đen :
Có nói rằng không, không : khỏi đấm
Đen làm ra trắng, trắng : ngon xôi
Cú kêu ta bảo là oanh hót
Cuội gọi thì thưa : "Dạ, Bố đòi !"
Như thế mới là người khôn đó
Đêm ngày tôi dạy cái thằng tôi
Đêm ngày tôi dạy cái thằng tôi
Đạo pháp suy vi : bởi lẽ trời
Thấy kẻ phá chùa : khoanh tay đứng
Nhìn người đập tượng : nhắm mắt ngồi
Bắt bớ Tăng Ni : thây mẹ nó
Giam cầm Phật tử : mặc cha đời
Miễn được yên thân là khôn đấy
Can chi ậm oẹ để thiệt thòi
...
Gà khôn giấu mỏ nên trọn kiếp
Khỉ dại khoe răng mới bỏ đời
Sống chết mặc bay thì yên phận
Cả tàu nhịn cỏ chắc không xuôi
...
Tù ngục như ri cũng sướng rồi
Cơm pha hai bữa xơi vừa đủ
Nước lã đôi lần được nấu sôi
Thuốc thang bảo uống khi trái gió
Đường cháo cho ăn lúc trở trời
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Nóng có vòi rồng tha hồ tắm
Buồn thì vỗ bụng hát nghêu chơi
Buồn thì vỗ bụng hát nghêu chơi
Trầm bỗng du dương giọng ốc nhồi
Võ vẽ làm thơ cho nhớ chữ
Tập tò ngâm vịnh để quên đời
Liên ngâm dại khôn, tr. 109

Thực tế ở chế độ Xã hội Chủ nghĩa trại lính
này là gì ?
Không có gì quí hơn cái bánh bao
Cái bánh bao, tr. 122

Tăng ni trên toàn miền Bắc
đều đã góp phần tích cực nuôi heo
Không gì hơn tự "ro"
Cổng nhà tù mở to
Độc "nập" và hạnh phúc
Xà lim tôi nằm co
Tiếng Liên Xô "vĩ đại"
Gọi nó là "ca xo"

Ngày đầu lưu đày, tr. 135

Qúi hơn dồi chò, tr. 120

Không có gì quí hơn bo bo
Đói bụng ngồi nhìn cũng đủ no
Dẻo mềm rền quánh dường nếp một
Ngào ngạt thơm lừng như cơm tám
Ngọt lừ mát rợi tựa chè kho
Lịch sử bốn nghìn chừ mới có
Hoan hô độc lập và tự do
Bo bo, tr. 116
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Ngả một con bê với mẹ bò
Đầu đuôi chân cẳng nó nấu xúp
Gan ruột phổi phèo nó bỏ kho
Tù ba nghìn đứa trong toàn trại
Phúc bảy mươi đời được bữa no
Quốc khánh, tr. 114

Nhà tù Xã hội ở lâu
Chẳng còn ai muốn về hầu tổ tiên
Hát ca nhảy múa như điên
Trần gian hạnh phúc cõi thiên nào bằng
- Anh nào cười vặn gãy răng !
Ở tù sướng lắm, tr. 123

Với sự thung dung của bậc cao tăng, ai bảo ở
tù là khổ ? Ở tù sướng lắm chứ :
Có ai hơn tớ cái thung dung
Sáng bốn rãi khoai vừa lót dạ
Trưa hai lạng gạo đủ no lòng
Phe phảy mo cau khi nắng hạ
Co rò ổ rạ lúc mưa đông
Thung dung, tr. 207

Nhưng chả lẽ đời người chỉ ăn và ngủ thôi ư ?
Ăn gì ? Ngủ ở đâu ? Trả lời xong, cái châm biếm, đả
kích hiện ra. Làm sao im lặng không đả kích một
cộng đồng tráo trở như thế ?
Nhà cháy phơi bày toàn mặt chuột
Đình xiêu lộ rõ rặt đầu dơi
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Vành tai vênh váo chồn đắc thế
Nghểng cổ nghênh ngang cáo gặp thời
Bức tranh đời, tr. 209

Lang sói hiền từ khoe móng vuốt
Cáo chồn ranh mãnh trổ tài hay
Trăn rắn dịu dàng phô đầu lưỡi
Đế hoàng nào khác lũ đười ươi
Xem xiếc, tr. 105

Đến như đạo lý là bờ đê ngăn sóng dữ, đời
hư. Thế mà nay còn gì ?
Đạo pháp cơ đồ sương buổi sớm
Quỉ ma sự nghiệp nắng ban trưa
Tự trào, tr. 97

Trước thời thế ấy, có số Tăng lữ thể hiện "bản
thệ độ sinh" theo đường lối mấy ông nón tai bèo :
Giải khát anh tu năm ba "xị"
"Hồ hởi" anh đưa "đạo vào đời"
Sư tiến bộ, tr. 99

Hai bài "Gửi Sư Bà nghiện rượu", tr. 221, và
"Gửi Sư Cụ đảng viên", tr.222, nói lên thảm nạn suy
thoái đạo đức và xã hội vong tính ngày nay.

7
Trên đây là Nếp thơ đi trong Thơ Tù của Hòa
thượng Thích Quảng Độ. Cần một bài viết về ngôn
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ngữ thơ trong Thơ Tù nữa, vì cách dụng từ, chuyển
câu, đối đáp, hình tượng và âm thanh thơ Thích
Quảng Độ rất giàu, chỉnh, thâm hậu. Thử đọc câu tả
chén cháo nếp do người tù tưởng tượng lúc nhìn
nồi bo bo, tất nhận ra sự giàu sang ngôn ngữ với
cách quan sát thấu đáo :
Dẻo mềm rền quánh dường nếp một
Bo bo, tr. 116

Không thể tả hay hơn một bát cháo nếp, mà là
nếp một, vừa dẻo vừa mềm lại được nấu rền đến độ
đặc quánh. Hay tả mặt mày bọn đắc thế học làm
sang trong bài “Đười ươi diện guốc đầm”, tr. 108. Sử
dụng chữ rất tài tình.
Chữ tài tình, con mắt quan sát cũng tài tình
khi sắp đặt sự vật chen bên nhau trong hiện thực
đến độ siêu thực về nỗi tang thương của thời đại
phi văn hóa, chẳng khác chi thời Hồng vệ binh ra
tay làm Cách mạng Văn hóa bên Trung quốc :
Dưới án quyển kinh sâu cuốn tổ
Trên tòa tượng Phật nhện giăng tơ
Câu đối mối xông mùn đắp kín
Hoành phi mọt đục bụi che mờ
Vịnh chùa Long Khánh, tr. 139

Người hải ngoại xa nước lâu còn nhớ chăng
hình ảnh con sâu cuốn tổ trắng như tơ, hình loa kèn
bám vào bờ sách kinh giấy bổi hay giấy dó từ lâu
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không mở đọc ? Cảnh nhện giăng tơ từ tượng Phật
này nối sang tượng Phật khác làm cho cảnh chùa
càng thêm tiêu sơ ? Rồi những câu đối bằng gỗ sơn
son thếp vàng treo trên cột nhà, do chùa bỏ hoang
theo chính sách tiêu diệt tôn giáo của nhà nước, nên
bị hàng triệu con mối, trắng như loài rươi bám vào
làm tổ, tha đất ẩm đắp lên mặt gỗ cho mềm ra để ăn
- mối xông - làm tiêu bay chữ nghĩa ngày trước mùn đắp kín. Còn bức hoành phi treo ở gian chính
lâm cùng cảnh ngộ lãng quên trên vật thể cũng như
trong phi vật thể : mọt đục bụi che mờ !
Chỉ bốn câu thơ mà tới tấp những con chữ gợi
hình mang uy lực tàn nhẫn phá phách. Khí thơ gấp,
sự thơ ngổn ngang, chữ thơ diễn xuất bằng ngôn
ngữ điện ảnh. Từ đó nói lên cuộc chiến tranh thầm
lặng giữa thoái hóa chống văn hóa. Làm sao bộc lộ,
nếu thiếu tay bút tài tình "điều chữ khiển hình"
khéo léo như thế ?
Chữ và hình còn diễn tả dễ dàng xiết bao
những tư tưởng triết học cao thâm, khúc mắc :
Nghìn kiếp tóm thu thành một kiếp
Một hình biến hiện hóa nghìn hình
Vịnh Thiền sư Không Lộ, tr. 169

Chữ luyến láy với ngôn ngữ bình dân, vẽ ra
bức tranh xã hội lố lăng, lố lăng đến cả giới Tăng lữ
bất trí, a dua, hay giới Phật tử cầu an, hèn nhát.
Khác gì tâm địa AQ trong văn Lỗ Tấn :
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Đạo pháp suy vi : bởi lẽ trời
Thấy kẻ phá chùa : khoanh tay đứng
Nhìn người đập tượng : nhắm mắt ngồi
Bắt bớ Tăng Ni : thây mẹ nó
Giam cầm Phật tử : mặc cha đời
Miễn được yên thân là khôn đấy
Can chi ậm oẹ để thiệt thòi
Liên ngâm dại khôn, tr. 109

Văn đối ngẫu tự nhiên, đến độ người đọc quên
bẵng mình đang đọc thơ xưa hay thơ mới, thơ
Đường luật hay thơ tự do. Nhịp thơ thành nhạc, ý
thơ chuyển vận sức sống câu, tứ thơ hoành tráng
như tranh, tình thơ mang tấm lòng kinh thiên động
địa :
Đã tùng đâu sợ làn sương trắng
Là cúc nào kinh trận gió vàng
Tự thuật, tr. 127

Về quan điểm, lập trường sống, chữ nghĩa
dõng dạc minh định, sòng phẳng, chẳng cần ẩn nấp
nơi ý tại ngôn ngoại :
Qua bao chế độ lưng vươn thẳng
Trải mấy phen tù lưỡi chẳng cong
Tự trào, tr. 205

Hoặc giản dị, nhẹ nhàng như hơi thở nhưng
bất ngờ :
Màn đêm dày đặc phủ xà lim
Có vật gì rơi giữa khoảng im
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Lắng mãi tôi nghe rồi mới biết
Thì ra tiếng động của con tim.
Tim động, tr. 88

Thân người rét buốt đến tận xương nơi tù
ngục, nhưng ít ai cảm thấu cái lạnh tới “con hồn”
làm bải hoải thân xác :
Xà lim lạnh thấm con hồn
Đố ai, tr. 90

Ðôi khi tự trào chân dung do mình vẽ vời ra
(Tự trào, tr. 95, 96, 203), hoặc muốn làm khách thương
đi bán buồn (Bán sầu, tr. 214, Bán buồn, tr. 215), bán trăng
(Ngẫu hứng, tr. 192), hay gọi trăng trao đổi niềm tâm
sự (Hỏi trăng, tr. 150, Trăng ốm, tr. 160, Trăng khỏe, tr. 163).
Thế nhưng, dù tác giả tự tôn xưng hay thậm xưng
(Oai, tr. 101, Hách, tr. 102), người đọc chỉ thấy bàng
bạc một chân tình vô ngã, thay vì phô trương đại
ngã huênh hoang như trong đa số thơ hôm nay.
Những câu thơ như :
Ngục thất dầu sôi thành cam lộ
Lao tù lửa bỏng hóa hồng liên
Mùi thiền, tr. 79

kể về hình tượng, ý nghĩa, tư tưởng, câu chữ, chẳng
nhường bước thơ xưa - thơ muôn đời của nhân
loại, mà thơ Đường, thơ Tống là một. Đây là những
câu đẹp nhất trong những câu thơ đẹp nhất của thi
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ca Việt Nam hậu bán thế kỷ XX. Những câu như thế
không hiếm trong Thơ Tù.
Tuy nhiên bài viết hôm nay, trọng tâm chưa
muốn đi sâu vào phạm vi tu từ hay ngữ nghĩa học
trong thơ Thích Quảng Độ.

8
Nhà tù thay lòng đổi dạ một số người. Nhưng
không hiếm những người tù bất khuất. Bất khuất
trước đối phương như Bá Di, Thúc Tề là quí. Tuy
nhiên, quí và báu hơn, là đưa sự bất khuất thời gian
lâm nạn kia tiếp biến thành động thủ cứu nguy
trong những ngày đời còn sót : đem sĩ khí người
quân tử vào hành động theo đại nguyện Bồ Tát.
Có người mang chí bất khuất, nhưng đến khi
mất đối tượng là buông tay. Có người xun xoe hành
động song phương châm lại thiếu. Hòa thượng
Thích Quảng Độ qua thơ văn cũng như trong đời
sống thường nhật đã kết đôi tinh thần vô úy với con
đường Bồ Tát. Hòa thượng không xem giai đoạn tù
đày là "học vị" để khoe khoang hay chứng xác, mà
chỉ là cuộc thử lửa với đạo tâm. Coi cái chết hay
thương tích như không giữa vòng vây lang sói :
Xà lim trông hệt cái nhà mồ
Mỗi lần mở cửa tôi ra vô
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Thấy như chôn rồi mà vẫn sống
Tử thần tôi sợ con cóc khô
Nói chuyện với tử thần, tr. 101

Tớ chẳng trèo cao mà ngã đau
Lỗ đầu thì lỗ có sao đâu
Hỏi thổ địa, tr. 208

Bài "Tu đạo" làm trong tù với văn phong hồn
nhiên, giản dị, nhưng hàm dưỡng trọn vẹn yếu tính
đương xứ tiện thị - Yathā-bhûtam - trong kinh văn
Bát Nhã. Đọc như nghe một hiền nhân chuyện vãn
vui cười, song nghĩ sâu thêm, có khác chi một bài kệ
truyền pháp :
Bao năm học đạo với tu trì
Tính lại ngày nay biết được gì ?
Được có một điều "không gì được"
Biết cùng cái lý "chẳng biết chi !"
Đi đứng nằm ngồi thường không khác
Uống ăn ngủ nghỉ vẫn như ri
Ma nghe nhếch mép cười mai mỉa
"Thế thì tu đạo để làm chi ?"
Tôi cười khì :
"Để như ri !"
Tu đạo, tr. 77
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Đâu đó, nói về việc làm thơ, Hòa thượng
khiêm tốn bảo rằng : "Võ vẽ làm thơ cho nhớ chữ"
(Liên ngâm dại khôn, tr. 109). Hoặc :
Đường về quê cũ dừng chân tạm
Để với nhân gian góp nụ cười
Đỉnh chơi vơi, tr. 70

Thơ là người lữ hành xuyên qua những con
chữ bất động, đánh thức diệu hữu giữa chân không.
Huống chi còn "góp nụ cười" với nhân gian !
Thơ đi qua cuộc đời, lưu giữ những buồn vui,
ngoại trừ các ô nhiễm và sự ác độc. Thơ đi qua cuộc
đời không bằng hí luận, mà với nụ cười. Phải lắm,
điều nổi bật nơi con người thi sĩ Thích Quảng Độ là
tiếng cười. Một tiếng cười hiền, rất đỗi từ bi. Tiếng
cười là sự tự do đầu tiên và cuối cùng mà con người
nắm giữ, chẳng ai xâm phạm được. Thế sự thăng
trầm, phong ba bão táp, biển dâu nghiêng lệch...
vẫn không làm lay động hay xóa tan Nụ Cười kia
trên đôi môi Đức Phật và những người con Ngài.
Nụ Cười là gì, nếu không là Nguồn Thơ bất
tận nơi cõi nhân sinh.
Paris, xóm Linh Mai trên đồi Phong Lan
Giáp Tết Bính Tuất, 2006
Thi Vũ
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THÔ TRONG TUØ

Từ ngày 06.4.1977 đến ngày 10.12.1978
(từ tháng 3 năm Ðịnh Tỵ đến tháng 11 Mậu Ngọ)
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TỰ THUẬT
Thân ta trong chốn lao tù
Tâm ta vằng vặc trăng thu mặt hồ
Bao trùm khắp cõi hư vô
Lao tù đâu thể nhiễm ô tâm này
Mặc cho thế sự vần xoay
Tâm ta vẫn chẳng chuyển lay được nào
Ngọc thiêu mầu thắm biết bao 1
Sương càng phủ trắng tùng cao ngất trời
Trăng tròn khuyết biển đầy vơi
Mây bay gió thoảng cuộc đời sợ chi !

1. Lấy ý trong câu : "Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận" của
Thiền sư Ngộ Ấn, đời Lý. Ðại ý : Viên ngọc ở trên núi bị đốt mầu
sắc vẫn tươi thắm.
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ÁC MỘNG

Vào một đêm
trời không trăng sao
bóng tối ngập tràn
tôi bắt đầu cuộc hành trình từ đó
luân hồi mấy độ
lang thang khắp nẻo mịt mù
lần mò quờ quạng trong kiếp sống phù du
không gian tôi thở toàn mùi tử khí
chặng đường tôi đi xương trắng ngổn ngang
những vũng máu từ nghìn xưa còn đọng lại
bên những thành quách hoang tàn
chắc hẳn nơi đây là chiến địa
nơi đây là trần gian.
Rồi băng qua một miền đất lạnh
bát ngát mênh mông
gió thổi vù vù
tôi thấy những nấm mồ nằm la liệt
giữa những đám cỏ úa vàng
đìu hiu quạnh quẽ
và qua đốm lửa lập lòe
trên những tấm bia tôi nhìn rõ
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từ các Ðế vương đến những người cùng khổ
tất cả chỉ còn lại nắm xương tàn
chắc hẳn nơi đây là nghĩa địa
nơi đây là trần gian
Tiếp tục cuộc hành trình
tôi đi sâu vào một vùng u tịch
tường cao cửa kín
bóng tối dày đặc đượm mùi hôi tanh
những dẫy nhà màu xám chìm trong im lặng
và dưới ánh đèn ma trơi
tôi nhìn ra những cảnh tượng hãi hùng
tôi thấy những người mà không ra người
nhưng giống đười ươi
nằm trong gông cùm xiềng xích cũi sắt kẹp kìm
trên tường
tôi thấy những vết máu đào loang lổ
trông như những con vật không đầu
hay những hình thù ma quái
mặt ngựa đầu trâu
phồng mang trợn mắt
như muốn ăn tươi nuốt sống khách bàng quan
và từ đâu đây vọng lại
tiếng kêu cầu cứu thất thanh
tiếng rên la quằn quại
và những tiếng kêu "oan"
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chắc hẳn nơi đây là địa ngục
nơi đây là trần gian
Tôi bàng hoàng sực tỉnh
cơn ác mộng vừa tàn
nhìn ra ngoài
đầy trời trăng sao
và vui mừng
tôi reo lên
Ôi trần gian sáng đẹp biết bao !
Ôi trần gian sáng đẹp biết bao !
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MƠ ƯỚC NGÀY VỀ
Ngày trở về
đường tôi đi thênh thang rộng mở
ánh nắng chan hòa
mùa xuân tươi sáng
và đầy vườn hoa nở chim ca
gió thổi vi vu nghìn khúc nhạc hòa
qua những hàng cây sum suê trải dài bóng mát
thoang thoảng không gian một mùi thơm ngát
của hương trời lá thắm cỏ non
khắp nẻo đường tôi đi
những tà áo xinh tươi vờn theo ngọn gió
dưới nắng vàng
cành liễu thướt tha
tiếng cười vui vang lên từ khắp mọi nhà
hòa lẫn tiếng trẻ thơ ê a tập hát
mọi người nhìn nhau qua ánh mắt
của tình người
của trìu mến thiết tha
sau hàng phượng vĩ
dưới mái trường xưa
thầy trò hoan ca ngày mở hội
thôi hết rồi những năm dài tăm tối
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sống đọa đày tủi nhục lầm than
những năm dài áp bức bạo tàn
đã vĩnh viễn chôn vùi trong dĩ vãng
Ðất nước hôm nay muôn mầu rực sáng
đời tự do hoa nở thắm tươi
hạnh phúc trên môi hé nở nụ cười
như chào đón một mùa xuân bất tận
thôi hết rồi những tháng năm thù hận
tình thương yêu mở lối tương lai
người với người
tay trong tay
cùng ước mơ xây dựng ngày mai
trong thanh bình ấm no hạnh phúc
cùng điểm tô non sông gấm vóc
sáng đẹp muôn đời Tổ quốc Việt nam !
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ÐÊM PHẬT ÐẢN
Ðêm Phật đản
ánh trăng rằm huyền ảo
khắp không gian như tỏa ngát mùi hương
tinh tú ba nghìn tụ lại một phương
để chào đón đấng siêu nhiên xuất thế
nơi ngục thất
tôi nhìn vào hiện thể
khắp quanh tôi tràn ngập bóng vô minh
từ xa xưa
vì nghiệp lực chúng sinh
đã tạo dựng nhân gian thành địa ngục
tôi cười vang trong đêm trường u tịch
bốn bức xà lim như sụp đổ dưới chân tôi
Ôi đau thương
đây thế giới Sa bà
Cực lạc Niết bàn cũng là đây hiện thực
ánh đạo rọi giữa lòng tôi sáng rực
bao ưu phiền trút sạch tựa mây tan
kìa gông cùm xiềng xích cảnh trần gian
trong khoảnh khắc cháy tan thành tro bụi
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tôi vận dụng sức "hiện tiền tam muội" 1
ngồi an nhiên như sen nở giữa than hồng
thời gian trôi lặng lẽ
đã hừng đông
tôi bừng tỉnh thấy bình minh ló rạng
thế giới ngày mai mùa xuân tươi sáng
đạo từ bi nhuần thấm khắp năm châu.
15.4 Ðinh Tỵ (1977)

1

Nói đủ là "Chư Phật hiện tiền tam muội", tức là loại Thiền định
thấy chư Phật hiện ở trước mặt Thiền giả.
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ÐÊM XUẤT GIA
Ðêm nay
kinh thành Tỳ la yên lặng
mảnh trăng thượng tuần vừa khuất sau đồi
khung trời mờ ảo
ngàn sao tỏa ánh lung linh
sóng Nô-ma cuồn cuộn chuyển mình
gió Hy mã ào ào rung động
vạn vật đã chìm sâu trong mộng
từ không trung tiếng vọng ngân xa
Tất Ðạt Ða ! Tất Ðạt Ða !
giờ đã điểm
Ngài hãy ra đi tìm chân lý
vì muôn loại sầu đau từ vạn kỷ
đang đợi chờ và kỳ vọng thiết tha
Tất Ðạt Ða ! Tất Ðạt Ða !
Ngài có nghe chăng
tiếng khóc than đang vang lên từ khắp mọi nhà
vì những khổ đau của sống già bệnh chết
tử biệt sinh ly
đói nghèo rách nát
áp bức đọa đày
bởi hận thù và tham vọng cuồng si
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tất cả trông chờ một chuyến ra đi
một chuyến đi hùng tráng
niềm ước mơ ở những ngày mai tươi sáng
chỉ còn đêm nay
thôi đừng tiếc chi
Tất Ðạt Ða ơi
Ngài hãy ra đi
vì tất cả
theo tiếng gọi đêm nay
hỡi sóng Nô-ma và gió ngàn Hy mã
hãy gào to lên cho tiếng vọng vang xa
Tất Ðạt Ða ! Tất Ðạt Ða !
giờ đã điểm
thôi đừng tiếc chi
cung điện ngọc ngà
với Da Du và La Hầu La yêu quí
Ngài hãy ra đi
vì muôn loại sầu đau từ vạn kỷ
đang đợi chờ và kỳ vọng thiết tha
Tỳ la ! Tỳ la !
Ôi kinh thành hoa lệ
thôi đừng buồn chi
Ngài ra đi cho muôn vàn thế hệ
Ngài ra đi vì tiếng gọi khổ đau
của ngàn nay đến ngàn sau
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và sẽ trở về trong một ngày hào quang rực sáng
tất cả kinh thành rồi sẽ rơi vào quên lãng
nhưng hào quang Ngài sẽ sáng mãi với thời
gian.
Ngày 8.2. Mậu Ngọ (1978)
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ÐÊM THÀNH ÐẠO
Qua cửa gió xà lim vắng lạnh
tôi đứng nhìn say đắm ánh sao mai
tỏa lung linh sáng rực dưới vòm trời
như báo hiệu bình minh đang trỗi dậy
sắp hết rồi ôi đêm dài tăm tối
đang trùm lên cảnh vật một mầu đen
tôi lặng im hồi tưởng lại một đêm
cũng giờ này
hơn hai nghìn năm trăm năm trước
dưới cội bồ đề
mặt đất chuyển rung
như hoan ca chào đón đấng Ðại Hùng
vừa chiến thắng ma quân lần cuối
ánh đạo vàng bừng lên chói lọi
đốt tiêu tan màn hắc ám vô minh
những khổ đau thù hận ngục hình
đã vây hãm chúng sinh từ muôn thuở
tất cả
tất cả trong tôi đang thiêu hủy
với tham sân và cuồng vọng si mê
ánh sáng chan hòa trên nẻo đường về
suốt cuộc đời
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hôm nay tôi thấy sao mai đẹp nhất
xin cảm tạ hồng ân đức Phật
đã cho con giờ phút hôm nay
giờ phút thiêng liêng thành đạo của Ngài
con tin tưởng sẽ đi vào giòng thời gian bất tận
bao sự nghiệp huy hoàng xây trên thù hận
từ ngàn xưa dấu vết phủ rêu xanh.
Ngày 8.12 Mậu Ngọ (1978)
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PHÁP ÂM BẤT TUYỆT
Trên đỉnh núi Tu Di
vào một đêm trăng huyền ảo
tôi đứng nhìn vũ trụ bao la
giữa khoảng thái hư vô cùng vô tận
tôi thấy hằng triệu triệu thiên hà
khắp trong ba nghìn đại thiên thế giới
từ những tinh cầu âm vang vọng tới
tôi nghe tiếng nhạc mầu nhiệm tuyệt vời
và tràn đầy không gian
mùi hương trời kỳ diệu
trên mặt đại dương
ánh trăng phản chiếu
lung linh ngời sáng
trông như biển ngọc lưu li
và trên những bãi cát vàng
ánh trăng trải dài bát ngát
như những tấm thảm khổng lồ
dệt bằng muôn ức triệu hạt kim sa
Rồi đưa mắt nhìn quanh thế giới Sa bà
trên mặt địa cầu
tôi thấy đỉnh núi Linh sơn
đang chìm trong những phút giây thần bí
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từ trời Ðao lị đến cung Dạ ma
từ cõi Phi phi tưởng đến cung Ðâu suất đà
và từ nhiều cõi khác
số lượng hằng sa
tôi thấy tất cả trời, rồng, A tu la
đêm nay
đều đến đây tụ hội
để nghe pháp âm của Phật thủa nào
đang còn vang dội
khắp núi rừng tịch mịch thâm u
thời gian như ngừng đọng lại
sát na là khoảng thiên thu
Linh sơn đêm nay
là Linh sơn trong quá khứ xa xưa
và trên tòa sư tử nguy nga
tôi thấy đức Phật
tay cầm liên hoa
trong một phút giây kỳ tuyệt
khai thị diệu pháp Thượng thừa
giữa vô lượng thiên long Thánh chúng
im lặng bao trùm đại chúng
tôi chỉ thấy Ca diếp Tôn giả mỉm cười
nụ cười thần bí
cũng như Linh sơn thần bí đêm nay
rồi sau này
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vẫn tại nơi đây
một triệu năm trăm nghìn năm tới
khi Bồ tát Di lặc ra đời
Linh sơn sẽ là đạo tràng của Long hoa pháp hội
ôi ! huyền nhiệm làm sao
núi rừng hùng vĩ Linh sơn
đời đời vang dội DÒNG PHÁP ÂM BẤT TUYỆT
Xuân Mậu Ngọ (1978)
(15 tháng 2 kỷ niệm đức Phật nhập diệt)
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NHẬP THỂ

Ðêm nay không trăng
tôi nhìn bầu trời đen thẫm
từ các tinh cầu xa xăm
muôn nghìn ánh mắt long lanh
nhìn tôi đăm đăm
như âm thầm mời gọi
hãy trở về vũ trụ bao la
tôi say sưa nhìn giải Ngân hà
những cánh buồm sao lấp lánh
đang đợi chờ
đưa tôi về bến cũ xa xưa
tôi nhớ lại từ kiếp sơ
khi vũ trụ sinh thành
tôi là một phần bản thể
vì "nhất niệm si mê"
nên dòng sông Ngân chia cách đôi bờ
trôi giạt nổi chìm
hôm nay
tôi trở về nhập thể
ôi ! sung sướng biết bao
từ thủa nào
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giờ đây thuyền neo bến cũ
và hết rồi những ngày tháng lao đao
những ánh mắt long lanh
vẫn nhìn tôi trìu mến
như hân hoan chào đón lữ hành
sau những năm dài lưu lạc
nay trở lại quê hương
nhưng còn ngờ ngợ
qua lớp áo phong sương
những ánh mắt nhìn tôi thật kỹ
và cuối cùng
đã nhận ra
tôi vẫn là người xưa tri kỷ
chẳng phải khách tha phương
khi ra đi MÊ, GIÁC đôi đường
giờ trở lại GIÁC-MÊ là một
ra đi mê, giác đôi đường
giờ đây trở lại một đường giác mê.
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SỐNG CHẾT
Mưỡu
Ðời người như một giấc mơ
tỉnh ra mái tóc bạc phơ trên đầu
tuyệt mù xanh thẳm ngàn dâu
gió tung cát bụi tìm đâu lối về
Nói
Sống là thực hay là ảo mộng
chết đau buồn hay chính thật yên vui
cứ hằng đêm tôi nghĩ mãi không thôi
chẳng biết nữa mình sống hay là chết
Hoàng lương nhất mộng phù du kiếp
Sinh tử bi hoan thục giác tri ? 1
sống với chết là cái chi chi
lý huyền nhiệm nghìn xưa mấy ai từng biết ?
có lẽ sống cũng là đang chết
bởi sống trong tôi mà chết cũng trong tôi
chết đeo mang từ lúc thai phôi
nào đâu phải đến nấm mồ mới chết
vì lẽ ấy sống tôi không sợ chết
1

Ðại ý đời người cũng như giấc mộng kê vàng, như kiếp phù du
sớm còn tối mất. Sống, chết, là buồn hay vui ? Ai biết được ?

57

cứ thung dung sống chết từng giây
nhìn cuộc đời sương tuyết khói mây
lòng thanh thản như chim hoa người gỗ 1
giữa biển trầm luân gió dồi sóng vỗ
thân tùng kia xanh ngất tầng cao
sống với chết nào khác chiêm bao
lý "nhất-dị" là hào quang bất diệt
cũng có lẽ chết hẳn rồi mới biết
sống đau buồn mà chết thật yên vui
xin đừng sợ chết ai ơi !

1

Mộc nhân thị điểu : người gỗ ngắm chim hoa (chữ trong Thiền
lâm bảo huấn)
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ÐÊM MƯA NGHE TRẺ KHÓC 1
Ðêm khuya rồi
trời mưa gió lạnh
bé thơ ôi
hãy ngủ ngon đi
và đừng khóc nữa
bé biết không
tôi đang âm thầm đứng bên khung cửa
lắng nghe bé khóc trong mưa
và tự hỏi lòng mình
tại sao bé khóc ?
Nơi đây
bé đang nằm trong nhà tù của Việt nam anh
hùng
quang vinh độc lập
bé được chào đời vào những ngày đầu của kỷ
nguyên hạnh phúc ấm no
rồi mai này
bé sẽ là "cháu ngoan Bác Hồ"
và được học những lời vàng ngọc
"không có gì quí hơn độc lập tự do"

1

Mẹ bé đi vượt biên bị bắt và sinh bé trong tù.

59

bé biết không
đó là niềm vinh hạnh rất to
mà hôm nay - vì còn thơ ngây
bé chưa hiểu nổi
niềm vinh hạnh ấy sẽ to gấp bội
khi bé lớn lên tới tuổi thành niên
cùng với hàng vạn bạn trẻ đồng trang
bé sẽ được "đảng ta" đào tạo luyện rèn
để xứng đáng là thanh niên của thế hệ "Hồ Chí
Minh" vĩ đại
rồi noi gương Bác
bé sẽ không chối từ ngần ngại
hiến cả đời mình cho sự nghiệp "giải phóng loài
người"
ôi ! vinh dự làm sao
và tự hào biết mấy
một sứ mệnh cao cả thiêng liêng
Thôi nhé
bé thơ ôi
đêm khuya lắm rồi
và mưa vẫn còn rơi
hãy ngủ cho ngon
đừng khóc nữa
tương lai của bé "tươi đẹp sáng ngời".
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TRỜI ÐÃ SÁNG
Vào một buổi chiều mưa
trời nhà tù buồn thảm
như ngày ba mươi tháng tư
năm bảy mươi lăm lịch sử qua rồi
bên cửa sắt xà lim tăm tối
tôi đứng nhìn những giọt mưa rơi
từ mái nhà đổ xuống
lênh láng chan hòa
trông như những dòng nước mắt
của muôn vạn người dân vô tội
đã chảy ra
khi trải qua một cuộc đổi đời
gió rít từng cơn
mưa tuôn càng mạnh
lòng trống lạnh bồi hồi
tôi nhìn quanh tôi
bốn bức tường dày đặc
bóng tối phủ đầy
rồi đưa mắt nhìn ra phía chân trời
tôi tìm trong tưởng tượng
một nơi trú ẩn sáng tươi
nhưng hoàn toàn mờ mịt
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cũng như xà lim tăm tối của tôi
Miền Nam ôi !
tôi thầm gọi
đây là miền Nam trong căn phòng giam chật
hẹp âm u
ngoài kia là miền Nam trong một nhà tù rộng lớn
còn có nơi nào yên ổn
xin chỉ cho tôi ẩn trốn
hỡi miền Nam thương mến của tôi ơi !
Ðêm xuống rồi và mưa đã ngừng rơi
sau hồi kiểng hiệu vang lên
toàn khu nhà tù chìm vào yên lặng
yên lặng như một nấm mồ hoang vắng
giữa miền cát trắng bao la
và nằm trong căn nhà mồ
tôi không thấy gì nữa cả
trừ những bóng ma
(vai mang khẩu súng AK)
thỉnh thoảng chập chờn qua gang cửa gió 1
đêm khuya đã đưa tôi vào giấc ngủ
một giấc ngủ thật ngon
thời gian lặng lẽ
trôi theo định luật vô thường
1

Trên tấm cửa sắt của xà lim, người ta để một cái lỗ nhỏ vừa bằng
bàn tay để đưa thức ăn qua, gọi là cửa gió.
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và mơ màng
tôi nghe đâu đây tiếng chim hót véo von
tôi choàng dậy
ô kìa !
thì ra trời đã sáng
Từ phương đông
vừng thái dương hiện lên chói rạng
mở đầu một ngày rực rỡ ánh hào quang.
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DÂNG MẸ
Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương
con nhớ mẹ suốt canh trường khắc khoải
ơn dưỡng dục mẹ ơi sao xiết kể
công sinh thành con nghĩ quặn lòng đau
khóm mai già xơ xác đã từ lâu
trơ vơ đứng giữa trường đời gió lộng
dòng sông chảy ấy đời con trong mộng
lững lờ trôi trôi mãi đến bao giờ
có những đêm con thiêm thiếp trong mơ
con mơ thấy hồn con về thăm mẹ
được ấp ủ trong tình thương của mẹ
mảnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu
bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều
nhưng không có một tình yêu của mẹ
Vu lan đến cõi lòng con quạnh quẽ
bóng người xưa như phảng phất đâu đây 1
một chiều thu lạnh dâng bát cơm đầy
tình nghĩa ấy mẹ ôi bao thấm thía
phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ
đức cù lao muôn một trả chưa xong.
1

Nhớ tới hình ảnh của ngài Mục Liên dâng cơm cho mẹ là bà Thanh
Ðề. Thực ra, bài thơ này tôi đã làm vào mùa Vu lan Nhâm Dần (1962),
nhưng nay đưa luôn vào đây cho gọn, để ngoài sợ thất lạc.
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LẠY MẸ
Hơn hai mươi bảy năm trời cách biệt
mắt mẹ đã mờ vì nhớ thương con
mẹ trông chờ bao ngày tháng mỏi mòn
nhưng chỉ thấy mây bay và gió thoảng
mẹ có ngờ đâu đời con phiêu lãng
như cánh chim trời xiêu bạt bốn phương
để giờ đây trong cảnh ngộ đau thương
cảnh tù ngục tối tăm và buồn thảm
con hối hận từ đáy sâu tâm khảm
đạo thần hôn 1 đã lỗi phận làm con
tám mươi tuổi mẹ có còn mạnh khỏe
hay hạc vàng đã cất cánh bay cao
cứ đêm đêm theo dõi những vì sao
nhìn Bắc đẩu con tuôn trào nước mắt
con quì xuống chắp hai tay trước ngực :
"Lạy đức Từ Bi cứu độ mẫu thân
cõi Sa bà khi mẹ đã mãn phần
cảnh Cực lạc là quê hương an dưỡng"
lòng chí thành nguyện cầu trong tâm tưởng

1

Thần hôn : hôn định thần tỉnh, nghĩa là buổi hôm phải hầu cha mẹ
cho định giấc ngủ, buổi sáng phải thăm cha mẹ xem có được yên
không.
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tháng năm dài con chỉ biết thế thôi
nghĩa thù ân chua xót lắm mẹ ôi
con lạy mẹ trăm nghìn muôn ức lạy !
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XUÂN NHỚ MẸ
Mỗi lần xuân đến gợi thêm sầu
con ở phương này mẹ ở đâu
Nam Bắc đôi bờ dòng nước bạc
trông vời bóng mẹ khuất ngàn dâu
Con đi từ độ trăng tròn ấy
trải mấy xuân rồi xuân viễn phương
trên vạn nẻo đường con cất bước
cõi lòng vương nặng mối sầu thương
Mái đầu mẹ nhuộm mầu sương tuyết
chồng chất đôi vai lớp tuổi đời
con muốn thời gian ngừng đọng lại
cho mùa xuân mẹ mãi xanh tươi
Thời gian vẫn cứ lạnh lùng trôi
hoa úa tàn phai trái chín mồi
chua xót lòng con niềm hiếu đạo
chân trời xa cách lệ tuôn rơi. 1

1

Bài này tôi làm từ năm 1964, nhưng đưa vào đây để khỏi bị thất lạc.
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TÂM CỰC LẠC
Tây phương Lạc quốc với Sa bà
đường về khoảng cách độ bao xa ?
không gian cõi Phật mười muôn ức 1
nhưng là khoảnh khắc tại tâm ta
Thời gian khoảnh khắc tại tâm ta
gió thổi vi vu khúc nhạc hòa
chim hót vang rền tuyên diệu pháp
lưng trời đổ xuống trận mưa hoa
Thời gian khoảnh khắc tại tâm ta
Phật phóng hào quang chói sáng lòa
chín phẩm sen hồng hương ngát tỏa
Thánh hiền tụ hội số hằng sa.
Thời gian khoảnh khắc tại tâm ta
sen nở vừa xong thấy Phật đà
Cực lạc đây rồi : tâm ta đó
1

Mười muôn ức cõi Phật là một trăm vạn triệu cõi Phật; mỗi cõi
Phật là một nghìn triệu thế giới, mỗi thế giới gồm một quả đất, một
mặt trời, một mặt trăng. Như vậy cách nhau xa lắm. Nhưng đối với
Phật pháp vô biên thì có gì là xa, vì vô biên thì không có trung tâm
điểm mà chỗ nào cũng là trung tâm cả, thành ra không có xa,
không có gần.
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rời tâm tìm kiếm lại càng xa.
Thời gian khoảnh khắc tại tâm ta
trở lại sinh trong cảnh ác tà
lăn lộn nổi chìm đời ngũ trược
nhưng mà ta vẫn lại là ta.
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ÐỈNH CHƠI VƠI
Chiều thu nhè nhẹ lá vàng rơi
cánh nhạn tung bay vút tận trời
vẳng tiếng chuông chùa xa vọng lại
chở hồn lên mãi đỉnh chơi vơi
Hồn say cảnh trí đỉnh chơi vơi
trăng tỏa hào quang đẹp tuyệt vời
ngoảnh lại hồng trần ngao ngán nỗi
đêm dài mây phủ khắp nơi nơi
Trăng thu nghiêng bóng gọi hồn tôi
trần thế lênh đênh mấy độ rồi
An dưỡng quê xưa quên trở lại
bình bồng trôi dạt đến bao thôi ?
Tôi lỡ sinh ra giữa cuộc đời
mênh mông nước mắt biển đầy vơi
đường về quê cũ dừng chân tạm
để với nhân gian góp nụ cười.
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VÔ THƯỜNG
Qua kẽ xà lim chỉ mấy ly
nhìn ánh triêu dương thật diệu kỳ
thế giới ba nghìn đang chuyển động
trong từng mảy bụi nhỏ vi ti
Trên cành lá đọng giọt sương mai
hạt ngọc lung linh ánh sáng ngời
cơn gió thoảng qua cành lay động
đột nhiên tan biến một thân người
Giây phút thời gian cứ đẩy xô
giành giật cùng tôi một trận đồ
mỗi lần nghe nhịp tim tôi đập
tôi tiến gần hơn đến nấm mồ
Tà dương rơi rớt sau núi tây
thế sự bình bồng theo áng mây
thời giờ trôi chảy như dòng nước
tóc bạc lúc nào tôi không hay
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Ngồi buồn tôi nhớ tới Hạng vương
lấp biển dời non sức chẳng thường
một thoáng cơ đồ sương ngọn cỏ
nghìn thu uất hận sóng Ô giang
Ngồi buồn tôi lại nhớ Thủy hoàng
sự nghiệp kinh thiên "Vạn lý tràng"1
đom đóm lập loè soi vết cũ
Sa khâu2 lạnh lẽo nắm xương tàn.

1

Tức Vạn lý trường thành, một công trình đã khiến cho hàng trăm
nghìn người bỏ mạng.
2
Sa là cát, khâu là gò, tức gò cát hoặc nấm mộ cát (TV chú)

72

KIẾP NGƯỜI
Trăm năm bóng sáng thoáng qua mau
mới đó mà nay đã bạc đầu
giở cuốn sổ đời ra tính lại
hai bàn tay trắng có chi đâu
Có nữa chăng là nấm cỏ khâu
đìu hiu dàu dãi dưới trăng thâu
vù vù gió thổi đồng hoang lạnh
văng vẳng xa đưa tiếng dế sầu
Tranh vương tranh bá với công hầu
nước chảy tràn sông máu đượm mầu
những tưởng cuộc đời bền vững mãi
nào ngờ bãi biển hóa nương dâu
Sớm còn tối mất kiếp phù du
một thoáng đi rồi biệt vạn thu
con đường trước mặt chia trăm ngả
chỉ thấy sương đêm phủ mịt mù.
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CUỘC HÀNH TRÌNH
Ba vạn sáu nghìn ngày
gió thoảng áng mây bay
mênh mông lòng sa mạc
từ đâu người đến đây
giữa trưa hè nắng cháy
dưới trời cát trắng này
chập chờn hình ảo ảnh
mơ màng nửa tỉnh say
người đi tìm dòng nước
người đi tìm bóng cây
đưa mắt tìm bốn hướng
đâu nam bắc đông tây ?
tất cả đều mờ mịt
chỉ thấy xương phơi đầy
cuộc hành trình nóng bỏng
thiêu đốt mảnh thân gầy
kiệt sức người nằm xuống
nhắm mắt buông hai tay
hoang vu lòng sa mạc
gió thổi cát tung bay.
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TÌM ÐÂU LỐI VÀO
Ðêm khuya gió rít giữa trời sao
cuồn cuộn ngoài khơi lớp sóng trào
phiền não luân hồi tuồng ảo ảnh
vô thường sinh tử cảnh chiêm bao
Bồ đề trăng sáng soi lồng lộng
Bát nhã sen thơm tỏa ngạt ngào
giải thoát Niết bàn không tịch tướng
người biết tìm đâu được lối vào ?
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NGHĨA CÓ KHÔNG
Bao năm nghiền ngẫm nghĩa có, không
đến nay tôi thấy vẫn chưa thông
vạn pháp vốn không, không hóa có
thân tâm dù có, có thành không
Bồ đề phiền não không rồi có
Niết bàn sinh tử có lại không
chứng được nghĩa không, không có có
ngộ xong lý có, có không không
nghĩa có không
rất khó thông !
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TU ÐẠO
Bao năm học đạo với tu trì
tính lại ngày nay biết, được gì ?
được có một điều "không gì được"
biết cùng cái lý "chẳng biết chi !"
đi đứng nằm ngồi thường không khác
uống ăn ngủ nghỉ vẫn như ri
ma nghe nhếch mép cười mai mỉa
"Thế thì tu đạo để làm chi ?"
tôi cười khì :
"Ðể như ri !"
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TIẾNG HỒNG CHUNG
Chiều xuân mây bạc nổi bình bồng
thế sự thăng trầm cuộc sắc không
danh lợi trắng ngần bông huệ bạch
nhục vinh đỏ thắm đóa hồng nhung
đắc thất khoe hương nhành dạ lý
thịnh suy phô sắc cánh phù dung
cõi lòng vắng lặng nghe văng vẳng
ngân dài cao vút tiếng hồng chung.
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MÙI THIỀN
Giờ phút trầm tư nếm vị Thiền
lâng lâng không bợn chút ưu phiền
ngục thất dầu sôi thành cam lộ
lao tù lửa bỏng hóa hồng liên
gông cùm giam hãm ngoài tam giới
xiềng xích buộc ràng vượt cửu thiên
sống chết vui buồn tâm tự tại
cành dương rửa sạch nghiệp oan khiên.
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XUÂN KHỨ BÁCH HOA LẠC.
Thiền sư MÃN GIÁC
Quảng Ðộ phụng dịch

Xuân đi hoa rụng rã rời
xuân về hoa nở nụ cười thắm tươi
thoáng qua trước mắt việc đời
trên đầu mái tóc bạc rồi không hay !
xuân tàn, hoa hết ? Lầm thay !
đêm qua sân trước nhành mai nở bừng !
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THUYỀN ÐỜI
Ráng chiều giăng mắc ven trời
buồm mây một cánh nhẹ trôi lững lờ
đi tìm nơi đậu bến mơ
không gian biển rộng cõi bờ mù khơi.
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THÂN NGƯỜI
Chiều thu khói quyện mái tranh
đung đưa gió nhẹ trên cành lá rơi
vương vương mấy sợi tơ trời
nhìn theo cứ tưởng bóng người thoáng qua.
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CÚ GỌI MA
Ngoài hiên mờ nhạt ánh trăng tà
tôi nằm nghe cú gọi hồn ma
bình minh sắp dậy đêm hồ hết
trở lại đường về ta với ta.
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AI GỌI
Ðêm khuya ai gọi giữa tầng cao ?
cánh gió đưa qua lá xạc xào
cửa sắt xà lim ngăn gió lại
sợ làm tan vỡ cuộc chiêm bao.
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HƯ VÔ
Tâm như nắm tro tàn
thân như cành củi khô
lần lữa hết ngày tháng
trở về với hư vô.
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VỀ ÐÂU ?
Hoàng hôn buông xuống cảnh phù trần
le lói tà dương bóng khuất dần
chim đàn lũ lượt bay về tổ
ta biết về đâu hỡi thế nhân ?
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TỦI CUỘC ÐỜI
Bầu trời xanh thẳm nhạn bay chơi
cao rộng thênh thang sướng tuyệt vời
nghĩ mình thân phận không bằng nhạn
thấy nhạn càng thêm tủi cuộc đời.
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TIM ÐỘNG
Màn đêm dày đặc phủ xà lim
Có vật gì rơi giữa khoảng im
Lắng mãi tôi nghe rồi mới biết
Thì ra tiếng động của con tim.
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CHIỀU NGHE NHẠN KÊU
Chiều buồn nghe tiếng nhạn reo
thả hồn Thục đế bay theo mây ngàn
bình bồng trôi khắp không gian
bạn cùng trăng gió cho tan sầu đời
hồn lên tận cõi chơi vơi
hỏi nàng Chức nữ : "Cung trời buồn ? vui ?"
châu rơi nàng bỗng sụt sùi
rằng : "Ðây cũng khổ như người trần gian
tháng ngày thiếu vắng Ngưu lang
đơn côi chiếc bóng chứa chan lệ sầu !"
hồn nghe cau mặt lắc đầu :
"Cõi trời mà thế tìm đâu hết buồn ?"
biệt nàng hồn vội đi luôn
xà lim trở lại hồn buồn hơn xưa
ngoài trời tầm tã cơn mưa
giật mình tỉnh dậy giấc mơ vừa tàn
nhớ câu "Tam giới vô an" 1
chỉ còn một cảnh Niết bàn yên vui.

1

Ba cõi như nhà cháy không yên ổn. Chữ trong kinh Pháp Hoa.
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ÐỐ AI
Ðêm nay buồn lắm trăng ơi
mời trăng ghé bóng vào chơi đỡ buồn
xà lim lạnh thấm con hồn
muốn trăng chia xẻ nỗi buồn thiên thu
trần gian bóng tối phủ mờ
có trăng hồn cũng nên thơ dạt dào
Tầm dương vẳng khúc Li tao
ngàn xưa hùng khí ngàn sau vẫn còn
âm vang như gọi con hồn
đêm khuya réo rắt trên cồn đìu hiu
dưới trăng cành lá dập dìu
bóng ai thấp thoáng theo chiều gió đưa
giật mình tôi tỉnh cơn mơ
tìm trăng nào thấy chỉ trơ có mình
trăm năm trong cuộc tử sinh
ÐỐ AI biết được chính mình là ai ?
hồn ai trong giấc mộng dài ?
bóng ai thấp thoáng tiếng ai trên cồn ?
đêm khuya thấm lạnh ai buồn ?
trăng nào chia xẻ nỗi buồn cùng ai ?
đời như một giấc mộng dài
Vui buồn trong mộng đố ai biết mình ?
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XUÂN SANG
Rộn ràng tiếng én báo xuân sang
lòng tôi nguội lạnh nắm tro tàn
đạo pháp bao trùm màn ảm đạm
giang sơn phủ kín lớp mầu tang
áp bức đọa đày đời khổ nhục
đói nghèo rách nát kiếp lầm than
thẫn thờ đứng tựa khung cửa ngục
nhìn bóng xuân sang mắt lệ tràn.
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GIẤC MƠ LẠ
Tôi vừa chợp mắt giữa trời đông
Bỗng thấy cơn mơ rất lạ lùng
Sao rụng từng chòm rơi lả tả
Trăng tan thành mảnh rớt lung tung
Trái đất cháy bùng như hòn lửa
Mặt trời nguội ngắt tựa thoi đồng
Trần gian phút chốc thành mây khói
Tôi đứng chơi vơi giữa khoảng không !
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XUÂN CẢM
Xuân đã về đây với khổ đau
tôi nằm thổn thức suốt đêm thâu
hương xuân thoang thoảng mùi xác chết
xông ngát tim tôi vạn cổ sầu
Xuân đi tóc chửa phai mầu
giờ xuân trở lại mái đầu điểm sương
gió xuân reo khúc đoạn trường
mưa xuân giọt lệ sầu thương chan hòa
Vườn xuân nào thấy bóng nhành hoa
chỉ thấy vàng hoe lớp cỏ già
cây đứng đau buồn nhìn lá rụng
xơ xác cành khô dưới ánh tà
Sương xuân tê tái làn da
đêm xuân giấc mộng hồn ma chập chờn
ngày xuân rợp bóng tử thần
tháng xuân nghĩa địa mộ phần thêm xuân
Ðâu đâu cũng thấy đậm mầu xuân
ảm đạm thê lương nhuộm hồng trần
người người ủ rũ ngồi than khóc
xiêm y tuyết trắng phủ toàn thân
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Khắp nơi bàng bạc dáng xuân
mặt mày hốc hác áo quần tả tơi
vẻ xuân tắt ngấm nụ cười
nắng xuân đốt cháy thân người thành than
Hồ xuân nước cạn đất phơi gan
sen chỉ còn trơ đám gốc tàn
tôm cá chết khô nằm nghiêng ngửa
mùi tanh nồng nặc vẫn chưa tan
Ðồng xuân lúa mạ úa vàng
dàu dàu cỏ dại lan tràn nơi nơi
đường xuân thưa thớt bóng người
thôn xuân quạnh quẽ như thời hồng hoang
Tù xuân như chợ giữa trần gian
họp mặt đông vui đủ khách hàng
cụ già sù sụ ho giòn giã
con nít oe oe khóc nhịp nhàng
Trường xuân sĩ tử rộn ràng
i tờ lớp lớp xếp hàng đồng ca
o tròn như quả trứng gà
ô thì có mũ ơ đà thêm râu
Mùa xuân "rực rỡ" đủ mầu !
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TRANG TRAØO PHUÙNG
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TỰ TRÀO I
Quảng Ðộ là mi mi biết chưa
vóc dáng xem ra kể cũng vừa
mắt sáng cằm vuông râu rậm rạp
trán cao đầu nhọn tóc lưa thưa
chữ nghĩa lem nhem nhưng biếng học
tính tình nóng nảy vẫn không chừa
năm nay tuổi tác vừa năm chục
tù ngục hai lần đã sướng chưa ? 1
Tù ngục hai lần đã sướng chưa
tại sao ta hỏi mi không thưa ?
đạo pháp cơ đồ sương buổi sớm
quỉ ma sự nghiệp nắng ban trưa
túi cơm tín thí ngày thêm nặng
giá áo đời mi sống cũng thừa
sinh tử vô thường ai tránh khỏi
chết quách cho xong thế cũng vừa.

1

Năm 1963, bị chế độ Ngô Ðình Diệm bỏ tù vì chống họ Ngô đàn
áp Phật giáo. Lần này (1977) lại bị cộng sản bỏ tù vì chống Cộng
sản đập tượng phá chùa và bắt bớ Tăng Ni Phật tử.
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TỰ TRÀO II
Quảng Ðộ tên mi quê ở đâu ?
Thái Bình, Tiên hải, xã Thanh châu
dốt đặc cán mai mà vênh mặt
khôn nhà dại chợ lại lên râu
nhìn đời "tiến bộ" giương mắt ếch
nghe đạo suy đồi vểnh tai trâu
thôi về xếp áo đi tập hát
theo làm hề xiếc với ông bầu
Theo làm hề xiếc với ông bầu
xôm trò mi đóng vở tuồng Tàu
Lưu Bị ra công hưng nghiệp Hán
Khổng Minh giúp sức diệt quân Tào
Triệu Tử dọc ngang con tuấn mã
Vân Trường vùng vẫy thanh long đao
áo mão râu ria coi hiển hách
hí trường tỏ mặt đấng anh hào !
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SƯ TIẾN BỘ
Thiên hạ thi đua để đổi đời
nghe "anh" tiến bộ lắm sư ơi
dép râu anh diện khi đạp đất
mũ cối anh mang lúc đội trời
vạt áo anh "thèo" cho gọn ghẽ
ống quần anh xắn để thông hơi
ngựa sắt anh thường phi phọt khói
vì mải thi đua để đổi đời.
Vì mải thi đua để đổi đời
kệ kinh chuông mõ dẹp đi rồi
hội trường chính điện anh khai mạc
bách hóa hành lang Phật để ngồi
vét cống anh vào hàng cự phách
đào mương anh đứng hạng cừ khôi
giải khát anh tu năm ba "xị"
"hồ hởi" anh đưa "đạo vào đời"
Hồ hởi anh đưa đạo vào đời
tiến nhanh tiến mạnh vững chắc rồi
yêu nước khơi dòng anh vắt đất
thương nòi mưa móc anh thay trời
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lao động hàng đầu không ai kịp
vinh quang bậc nhất có anh thôi
mề đay khen thưởng anh đeo ngực
nụ cười "phấn khỉ" nở trên môi
Nụ cười phấn khỉ nở trên môi
Cực lạc là đây đích thực rồi
phố phố vang rền chim ca hát 1
phường phường rực rỡ cánh sao tươi 2
thâu đêm "no bụng" nằm ngon giấc
cả ngày mát mặt xếp hàng chơi 3
công đức tu hành rày viên mãn
đa đề quả kết rõ mười mươi !

1

Loa phóng thanh phát ra những bài hát cách mạng suốt ngày đêm.
Bảng đỏ và cờ đỏ sao vàng treo ở khắp các nẻo đường trong thành
phố.
3
Dân chúng phải đứng xếp hàng chờ mua đồ.
2
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NÓI CHUYỆN VỚI TỬ THẦN
Xà lim trông hệt cái nhà mồ
mỗi lần mở cửa tôi ra vô
thấy như chôn rồi mà vẫn sống
tử thần tôi sợ con cóc khô !
Tử thần nghe vậy bèn sửng cồ
nửa đêm đập cửa tôi mời : "dô"
sẵn có thuốc lào "phèo" mấy khói
tử thần khoái chá cười hô hô
Trong khi vui vẻ tôi trò chuyện
tử thần đắc ý nói huyên thuyên :
"Trần gian địa ngục ham chi nữa
thôi hãy bay mau về cõi tiên !"
Tớ xem tướng cậu cũng "hiền hiền"
mà sao thiên hạ sợ như điên
mỗi lần thấy cậu lò dò tới
chúng nó hè nhau bỏ Tổ tiên !
Ấy cũng bởi vì chúng nó điên
chứ anh coi ta tướng rất hiền
đứa nào hết số ta mới rớ
bảo chúng làm ăn đừng lo phiền
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Tớ đây tuy có chút lo phiền
nhưng mà cũng chẳng ham cõi tiên
trần gian địa ngục tớ cứ ở
mê loạn cuồng say với lũ điên
Trần gian ta thấy "bết" hơn tiên
thân bị gông cùm tâm chẳng yên
sống trong hồi hộp trong lo sợ
dẫu phải Thánh hiền cũng phát điên
Trần gian tớ thấy "béo" hơn tiên
ấy cũng bởi chưng có giấy tiền
kim cổ ngàn đời người vẫn thế
có tiền đầy túi nó mua tiên !
Mọi người còn đắm mộng triền miên
hạ tuần trăng đã dọi vào hiên
tử thần "âu yếm hôn tôi" biệt
phóng ngựa ma trơi về hoàng tuyền
Còn một mình tôi vào cõi Thiền
lâng lâng tự tại cảnh vô biên
Bồ đề phiền não đều không tịch
Niết bàn sinh tử vốn an nhiên.
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OAI
Có ai oai vệ hơn thằng tôi
nghĩ kỹ xem ra chỉ kém trời
nước rót cơm bưng : bày quỉ sứ
kẻ hầu người hạ : bọn ma trơi
sửa túi nâng khăn : đoàn thổ địa
quạt nồng ấp lạnh : đám thiên lôi
túc trực đêm ngày đều răm rắp
dưới trời oai nhất có thằng tôi.
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HÁCH
Có ai hách dịch hơn thằng tôi
ngồi nghĩ xưa nay chỉ có trời
Công hầu xem tựa đàn ếch nhái
Khanh tướng coi như đám muỗi ruồi
Vương bá hơn gì bày khỉ đột
Ðế hoàng nào khác lũ đười ươi
đom đóm uy quyền nhìn nửa mắt
trên đời hách nhất có thằng tôi.
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XEM XIẾC
Giữa lòng đô thị lúc ban ngày
người ngồi xem xiếc rất mê say
lang sói hiền từ khoe móng vuốt
cáo chồn ranh mãnh trổ tài hay
trăn rắn dịu dàng phô đầu lưỡi
hùm beo mềm mại múa chân tay
rừng sâu núi thẳm ai chưa tới
muốn biết thì xin cứ đến đây.
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HỌC LÀM SANG
Thiên hạ chen nhau chật hí tràng
xem tuồng Trưởng giả học làm sang
vài thằng chột mắt hình chải chuốt
mấy ả méo mồm dáng điểm trang
chó nhảy độc bàn tha hồ sủa
gậy múa vườn hoang thả sức phang
con nít ôm nhau cười bể bụng
"Hoan hô trưởng giả học làm sang !"
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KHỈ DIỆN GIẦY TÂY
Văn minh lũ khỉ diện giầy tây
cái trò lạ mắt coi cũng hay
chân đen hơn mực không có "vớ"
giầy mốc như meo chẳng xỏ dây
bao thủa cha sinh nào có biết
từ ngày mẹ đẻ mới như vầy
đôi chân cán thuổng lê từng bước
cà nhắc sưng u mếu cả bày.
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ÐƯỜI ƯƠI DIỆN GUỐC ÐẦM
Tiến bộ đười ươi diện guốc đầm
đuôi bò vắt vẻo tóc cài trâm
đầy mồm cá ngão hàm răng vổ
trễ miệng chẫu chàng cặp môi thâm
má lợn xạm xì bôi bột phấn
mắt lươn ti hí dán gương râm
guốc đầm cao gót chân bàn cuốc
cẩn thận nghe con té bỏ bầm !
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LIÊN NGÂM DẠI KHÔN
Ở tù nay đã bốn trăng rồi
tôi ngồi tôi nghĩ cái thằng tôi
tu đã lâu năm mà chẳng ngộ
tù chưa thành án muốn xin thôi
trên đầu mớ tóc rơi gần hết
dưới mép chòm râu trắng cả rồi
tuổi đã năm mươi mà vẫn dại
không như ai đó mới khôn đời
Không như ai đó mới khôn đời
khom lưng uốn lưỡi học xu thời
có nói rằng không, không : khỏi đấm
đen làm ra trắng, trắng : ngon xôi
cú kêu ta bảo là oanh hót
cuội gọi thì thưa : "Dạ ! Bố đòi !"
như thế mới là người khôn đó
đêm ngày tôi dạy cái thằng tôi
Ðêm ngày tôi dạy cái thằng tôi
đạo pháp suy vi : bởi lẽ trời
thấy kẻ phá chùa : khoanh tay đứng
nhìn người đập tượng : nhắm mắt ngồi
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bắt bớ tăng ni : thây mẹ nó
giam cầm Phật tử : mặc cha đời
miễn được yên thân là khôn đấy
can chi ậm oẹ để thiệt thòi
Can chi ậm oẹ để thiệt thòi
từ nay phải học chữ "thức thời"
gà khôn dấu mỏ nên trọn kiếp
khỉ dại khoe răng mới bỏ đời
sống chết mặc bay thì yên phận
cả tàu nhịn cỏ 16 chắc không xuôi
hai chữ thức thời cần phải nhớ
sớm hôm tôi nhủ cái thằng tôi
Sớm hôm tôi nhủ cái thằng tôi
tù ngục như ri cũng sướng rồi
cơm pha 17 hai bữa xơi vừa đủ
nước lã đôi lần được nấu sôi
thuốc thang bảo uống khi trái gió
đường cháo cho ăn lúc trở trời
nóng có vòi rồng tha hồ tắm
buồn thì vỗ bụng hát nghêu chơi
Buồn thì vỗ bụng hát nghêu chơi
16

Tục ngữ : sống chết mặc bay tiền thầy bỏ đãy ; một con ngựa đau
cả tàu không ăn cỏ.
17
Cơm pha : cơm trộn lẫn bo bo.
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trầm bổng du dương giọng ốc nhồi
võ vẽ làm thơ cho nhớ chữ
tập tò ngâm vịnh để quên đời
chặc lưỡi thạch sùng khen cả tiếng
vo ve đàn muỗi bảo dài hơi
mũi phổng căng lên bằng trái ổi
nghĩ mình sung sướng quá đi thôi.
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NHỚ TÚ XƯƠNG
Ngồi buồn tôi nhớ bác Tú Xương
tính người "dở dở lại ương ương"
công danh ấp ủ thành bào ảnh
phú quí thầm mơ hóa mộng trường
tài tử đa cùng coi cũng tội
anh hùng mạt lộ nghĩ càng thương
giả sử hôm nay mà có bác
đời thơ chắc hẳn phải lên hương.
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NHỚ XUÂN HƯƠNG
Ngồi buồn tôi lại nhớ Xuân Hương
nặng nợ sinh ra phận má hường
nòng nọc đứt đuôi đời Tổng Cóc
chuồn chuồn nghẻo cổ kiếp phủ Tường
văn chương sự nghiệp vùi ba thước
hồ thỉ tang bồng thảy bốn phương
ví phỏng hôm nay mà có "thím"
đời thơ chắc hẳn cũng thêm hương.
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QUỐC KHÁNH
Quốc khánh năm nay nó ăn to
ngả một bê con với mẹ bò
đầu đuôi chân cẳng nó nấu xúp
gan ruột phổi phèo nó bỏ kho
tù ba nghìn đứa trong toàn trại
phúc bảy mươi đời được bữa no
ăn rồi gân giật nó ca hát
mừng ngày độc "nập" và tự "ro"!
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BÒ KÊU
Tôi vừa chợp mắt mới thiu thiu
lanh lảnh từ xa giọng êu êu
mơ màng cứ tưởng là chó sủa
tỉnh rồi mới biết tiếng bò kêu
long tai thêm khổ hai con rái
nhức óc càng đau bộ não phều
ông ổng cả ngày bươi chưa chán
đêm người ta ngủ lại còn bêu.
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BO BO
Không có gì quí hơn bo bo
đói bụng ngồi nhìn cũng đủ no
dẻo mềm rền quánh dường nếp một
béo bùi ngậy láng giống xôi vò
ngào ngạt thơm lừng như cơm tám
ngọt lừ mát rợi tựa chè kho
lịch sử bốn nghìn giờ mới có
Hoan hô độc lập và tự do !
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CHỬI MUỖI
Bé mẹ mày sao cứ vo ve
làm ông mất ngủ mắt cay nhè
máu ông dù có là nước lã
vòi mày hút mãi cũng phải se
ông như con thỏ nằm dưới búa
mày còn giáng mãi cú trên đe
nếu mày tiếp tục châm ông nữa
thì ông đập chết ngẩn tò te !
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TRUNG THU TỐI
Cuội ơi !
đêm nay là trung thu
mà sao trời tối mù
chị Hằng mày đi đâu
không ghé thăm nhà tù
để ông nằm chỏng gọng
tối mò chán bỏ bu
"Báo cáo cụ
vì loài người văn minh
chuyên làm nghề mật vụ
phi thuyền bay vù vù
lên dọ thám mặt trăng
trông người giống bú dù
mùi hôi hơn chuột chù
đôi mắt nhìn lấm lét
như mắt của loài cú
chị Hằng kinh tởm quá
bỏ chạy về âm phủ"
- Vậy từ nay trở đi
Thiềm cung ai làm chủ ?
- Báo cáo cụ
đã có cuội cháu đây
cùng với bọn mật vụ
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họp thành một tập thể
chúng cháu cùng làm chủ"
- Chúng mày sẽ làm gì
để giúp dân đen khu ?
- Báo cáo cụ
trước hết dạy i tờ
cho chúng nó hết ngu
thứ đến tập thể dục
nở thịt bắp vai u
cuối cùng cho ăn độn
để sản xuất "tí cu"
những đứa không "tiến bộ"
"mời" chúng vào "mật khu"
nơi yên tịnh mát mẻ
để chúng nó chơi cù
đứa nào không thích cù
lại khoái môn "nhảy dù"
chúng cháu sẽ trồng cột
để cho nó "leo đu"
đu mệt cho nằm nghỉ
ngủ một giấc êm ru !
bà rù ! u hu ! ô hô !
- Bờ-ra-vô 1 thằng cuội !

1

Bravo : hoan hô.
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QUÍ HƠN DỒI CHÒ
Không gì hơn tự "ro"
cổng nhà tù mở to
độc "nập" và hạnh phúc
xà lim tôi nằm co
tiếng Liên xô "vĩ đại"
gọi nó là "ca xo"
nệm xi măng nhẵn bóng
da đít dày như mo
mới sờ tưởng đít khỉ
nhẵn hơn da cóc kho
thâu đêm nằm thưởng thức
điệu nhạc muỗi vo vo
máu ngọt hơn mật gấu
phen này muỗi cũng no
xa xa nghe vọng lại
tiếng gà gáy o o
ngồi dậy "rít" mồi thuốc
hồn say tít thò lò
mơ màng nhìn làn khói
qua cánh cửa tò vò 1
nhẹ thoảng cơn "gió dưới"
1

tức cửa gió
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sực nức mùi thơm tho
ngoài hiên nghe chí chách
thấp thoáng bóng ông cò
hông này đeo lủng lẳng
đen kịt chiếc "chân giò" 1
hông kia dài thõng thượt
cứng ngắc cái cật bò
chuyên môn và nghề nghiệp
đêm đêm ông đi mò
qua lỗ cửa thoáng khí
đầu ông cứ thụt thò
nằm xuống nhắm mắt lại
giả vờ như ngủ khò
ngứa cổ muốn húng hắng
nhưng mà chẳng dám ho
con "cú" đòi "giải phóng"
cũng đành chịu không cho
trên đời có gì quí
hơn cái món dồi chò ?
- Thưa bà con cô bác
Có độc "nập" tự "ro" !

1

tức súng lục.
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CÁI BÁNH BAO
Không có gì quí hơn cái bánh bao
ăn ngon miệng trông đẹp mắt làm sao
đang cơn đói ruột như cào
bếp cho một cái "xực" vào sướng ghê
bây giờ cái bụng căng thẳng no nê
lim dim cặp mắt đi vào cõi mê
nhưng lạ thay
tỉnh dậy nghe mùi "khê khê"
và "băng-ta-lông" 1 thấy dầm dề
đúng rồi !
thì ra tôi đã "tè-rê" ra quần !
Táo quân ơi hỡi táo quân
tự do hạnh phúc có ngần ấy thôi.

1

Pantalon : cái quần
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Ở TÙ SƯỚNG LẮM
Ở tù sướng lắm trời ơi
mời ngài thử xuống ngồi chơi ít tuần
ăn nằm sang trọng tuyệt trần
văn minh tiến bộ bội phần Công gô
phòng lạnh kiểu mẫu Liên xô
con nai chính hiệu Ca-xô tên vàng
một thước bốn tấc bề ngang
dài hai thước mốt khang trang mĩ miều
bao gồm nhà tắm cầu tiêu
phòng ăn phòng ngủ với nhiều tiện nghi
cửa nạm sắt sơn "véc ni"
thảm nhung bóng loáng phẳng lì như gương
nệm "mút" nằm ngủ êm xương
Long sàng của bậc Ðế vương khác nào
an toàn cửa kín tường cao
đêm ngủ chẳng sợ "cáo" vào bắt "câu"
lung linh tỏa ánh đèn mầu
ảo huyền như thể trăng thâu vườn đào
món ăn mỹ vị biết bao
từ các "nước bạn" đổ vào thiếu chi :
gân bò mộng : Hung ga ri
móng heo : Tiệp khắc , ngưu bì : Ba lan
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cẳng vịt cẳng ngỗng : Bun gan1
còng cua ếch nhái xứ An ba nì2
mỏ đà điểu : Ê tô bi3
sừng trâu : Ðông Ðức, Nam ti4 : cựa gà
mắm bồ hóc : Con bú cha5
gan cóc mắm ngóe : Cu ba, xứ Lào
chẫu chuộc từ nước Bắc Cao
nhộng tằm châu chấu cào cào : Trung Hoa
nanh lợn lòi : Ang gô la6
"dế " ngựa : Dăm bích7, cò ma : Li bì 8
chân bạch tuộc : xứ Ghi nê
đuôi chó : I rắc, đầu dê : Ỷ mềm 9
ngon miệng đẹp mắt đã thèm
trời thấy cũng phải tòm tem mấy chầu
nhà tù Xã hội ở lâu
chẳng còn ai muốn về hầu Tổ tiên
hát ca nhảy múa như điên
trần gian hạnh phúc cõi Thiên nào bằng
Anh nào cười vặn gãy răng !
1

Bulgaria
Albania
3
Ethiopia
4
Yougoslavia
5
Kampuchia
6
Angola
7
Mozambique
8
Lybia
9
Yemen
2
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THÔ LÖU ÑAØY
Từ 25.2.1982 đến 22.3.1992
(từ 2 tháng 2 Nhâm Tuất đến 20 tháng 2
năm Nhâm Thân)
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TỰ THUẬT

Sống giữa trần ai cảnh phũ phàng
Con thuyền lướt sóng cứ hiên ngang
Ðã tùng đâu sợ làn sương trắng
Là cúc nào kinh trận gió vàng 1
Trúc hát du dương khi hè đến
Mai cười tươi tắn lúc đông sang
Mặc cho mưa nắng cùng giông tố
Một tấc lòng son trọn đá vàng.

1

Gió vàng : dịch chữ "kim phong". Mùa thu thuộc hành Kim, nên
gió thu gọi là kim phong, tức gió heo may. Hoa cúc thưòng nở vào
tiết Trùng Dương (9 tháng 9 âm lịch) qua mùa thu là tàn. Hoa mai,
trái lại, nở vào mùa Đông.
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TRÊN ÐƯỜNG LƯU ÐÀY
Ngày mồng hai tháng hai năm Nhâm Tuất
(Dương lịch hai mươi lăm tháng hai tám hai)
từ Sài gòn
tôi lên đường đi miền Bắc lưu đày
trên chiếc xe "ca" của nhà tù cộng sản
tôi cảm thấy mình xót xa vô hạn
bỏ lại phía sau bao vạn tấm lòng
hẳn rồi đây sẽ mòn mỏi chờ mong
nhưng chưa biết đến ngày nào tái ngộ
(mà quyết định phải có ngày tái ngộ)
miền Nam ôi !
tôi đã nghe niềm đắng cay tủi hổ
sống đọa đày như loài thú hai chân
dưới bàn tay của những kẻ vô thần
đạo pháp tan hoang giang sơn rách nát
thời đại hôm nay
mà tôi cứ tưởng là thời Thát Ðát
với Thành Cát Tư và Hốt Tất Liệt xa xưa
lịch sử bốn nghìn năm
ôi ! chưa từng thấy bao giờ
cảnh người Việt dày xéo quê hương đất Việt
hai mươi triệu đồng bào rên xiết
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trong gông cùm
khóc nỗi tử biệt sinh ly
miền Nam ôi !
thôi hãy tạm quên đi mối sầu bi
và cố vui sống để nhìn về phía trước
dẫm lên khổ đau
tất cả chúng ta cùng tiến bước
và hẹn một ngày đất nước hồi sinh
giờ phút này đây đánh dấu cuộc đăng trình
về miền Bắc
tôi nguyện sẽ không bao giờ khuất phục
những kẻ chỉ biết tin nơi bạo lực
nuôi hận thù và giết chết tình thương
đường tôi đi - buổi sáng nay
tràn ngập ánh thái dương
và cảnh vật reo vui chào tiễn biệt
miền Nam ôi !
niềm nhớ thương nói sao cho xiết
thôi xin tạm biệt người
và hẹn hội mùa Xuân.
Nha Trang đêm 25.2.1982
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QUA ÐÈO HẢI VÂN
Trơ vơ đỉnh núi hắt hiu buồn
Mây về bao phủ cảnh hoàng hôn
Gió thét hung tàn vang ác thú1
Sóng gào uất hận vọng oan hồn2
Ðạo pháp tiêu điều lòng thổn thức
Giang sơn ảm đạm dạ bồn chồn
Vân hải chiều nay sầu Tô Tử3
Ðường dài mang nặng nỗi hàn ôn4
Chiều ngày 27.2.1982

1

Tiếng gió hú trên đỉnh núi nghe rùng rợn như tiếng gầm của một con
mãnh thú từ thung lũng nào dội lại.
2 Những đợt sóng bạc đầu vỗ vào bãi biển ầm ầm nghe như những
tiếng gào thét của oan hồn người vượt biên chết đuối từ lòng đại
dương vọng về.
3 Tức Tô Vũ tự Tử Khanh, làm Lang Trung Tướng đời Hán Vũ Ðế, đi
sứ Hung Nô, không khuất phục, bị vua Hung Nô đày đi Bắc Hải bắt
chăn dê suốt 19 năm nhưng vẫn một lòng trung thành với nhà Hán. Vì
luật thơ, nên Hải Vân phải đảo ngược thành Vân Hải.
4
Hàn ôn, nghĩa đen là lạnh ấm, ở đây là nỗi niềm tâm sự của kẻ đi đày.

130

ÐÊM NGỦ TẠI HUẾ
Ðêm nay buồn thảm ngập Hương giang
Chia xẻ cùng ai gánh đoạn tràng
Trằn trọc vừa nguôi cơn sửng sốt
Chập chờn lại tỉnh giấc mơ màng
Ất Mão1 chưa quên niềm uất hận
Mậu Thân2 còn nhớ nỗi kinh hoàng
Bãi mồ tập thể nằm đâu đó3
Giờ này chắc hẳn đã tan hoang !
Ðêm 27.2.1982

1

1975

2 1968

3 Bãi mồ tập thể của các nạn nhân tết Mậu Thân, đã bị hốt đi để lấy

chỗ làm thủy lợi !
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QUA CẦU HIỀN LƯƠNG
Chiều hôm le lói ánh tà dương
Ðã vượt quan san nửa dặm trường 1
Ngó lại trời Nam lầm bụi khói
Trông về đất Bắc tỏa mù sương
Bến Hải đôi bờ sầu kim cổ
Hiền Lương mấy nhịp nhuộm tang thương
Một thủa Hồng Câu 2 còn in dấu
Giờ đây hồn mộng vẫn tơ vương.
Chiều 28.2.1982

1

Ðường về miền Bắc đến đây coi như đã được nửa.

2 Hồng Câu : đường ranh giới chia đôi Hán, Sở. Theo Hiệp Ðịnh

Genève năm 1954, sông Bến Hải đã là đường giới tuyến quân sự
tạm thời chia đôi hai miền Nam Bắc. Ngày nay tuy đã được thống
nhất, nhưng dấu vết chia cắt vẫn còn đó, khiến người ta đi qua
không khỏi bùi ngùi thương cảm.
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QUA ÐÈO NGANG 1
Tôi tới Ðèo Ngang cảnh tối mò
Cỏ hoa chẳng thấy thấy rùa bò 2
Tiếng "quốc" tiếng "gia" im bặt cả
Chỉ nghe tiếng máy rống ò ò
Non nước đất trời đều mù mịt
Tình riêng riêng gửi muỗi vo vo
Thời tiết đêm xuân mà lạnh ngắt
Chăn mền chẳng có ngồi co ro
Ðảm bảo an toàn trong giá rét
Mỗi bên "ôm ấp" một ông cò 3
Thây kệ đêm đen và dốc đá
Lên Ðèo tôi cứ ngáy o o !
Ðêm 28.2.1982

1

Qua đây tôi nhớ tới bài thơ của bà Huyện Thanh Quan, nhưng lại
trong một hoàn cảnh khác hẳn, nên tôi đã làm bài thơ này.
2 Rùa bò : xe đi chậm như rùa, vì để số một.
3 Suốt từ Saigon ra đến Thị xã Thái Bình, lúc nào cũng có hai anh
công an thường phục ngồi kèm hai bên cạnh tôi.
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QUA CẦU HÀM RỒNG
Bấy lâu nghe tiếng cảnh Hàm Rồng
Mãi đến bây giờ mới được trông
Ðen xì mặt sắt cầu hai nhịp
Hung hãn đầu ngao 1 núi một chồng
Xơ xác hàng cây trên bờ ruộng
Tả tơi manh lưới dưới ghềnh sông
Hàm Rồng bỗng trở thành bụng rắn
Ếch nhái chui vào có sướng không ?!
Chiều 01.3.1982

1

Theo truyền thuyết Trung Hoa, ở phía đông biển Bột Hải có ba
quả núi tiên ở là Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu; chân
núi không dính vào đâu, trời sợ chúng sụt, bèn sai mười lăm con
ngao (một loại rùa biển) đội lấy để giữ cho núi khỏi sụt. Núi Hàm
Rồng ngày xưa gọi là núi Long Ðại, người ta tin có tiên ở, do đó
cũng có ngao đội. Khi xe chui vào thành cầu, tôi có cảm tưởng như
mình đang đi trong bụng một con rắn khổng lồ !
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NGÀY ÐẦU LƯU ÐÀY
Ngày mồng bảy tháng hai năm Nhâm Tuất
(Dương lịch ngày hai tháng ba tám hai)
Tôi đến chùa Long Khánh xã Vũ Ðoài
vào một buổi chiều xuân nhưng giá lạnh
tự đáy lòng tôi nghe niềm cô quạnh
vì từ nay tôi sống cuộc lưu đày
một số người đã tụ tập nơi đây 1
để chào đón "sư ông" về cảnh mới
họ thuộc đủ thành phần đủ lứa tuổi
trông xanh xao và rách rưới như nhau
qua những ánh mắt thoáng hiện niềm đau
họ "hồ hởi" gượng cười gượng nói :
"báo cáo sư ông
"ở đây chúng tôi tuy nghèo đói
"nhưng tấm lòng vì cách mạng rất bao la
"dưới sự lãnh đạo tài tình của Bác và Ðảng ta
"chúng tôi đã hi sinh hết cả cửa nhà
"cả thân mệnh của ông cha con cháu
"tất cả đều đã đổ phần xương máu

1

Công an nói với dân làng là tôi ra nhận chùa để ở vì dân làng
đang cần sư, cho nên họ ra đón và chào mừng. Nhưng mấy hôm
sau họ mới biết là "sư bị quản thúc" !
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"để ngày nay có độc lập tự do
"và muôn đời sau nữa sẽ có ấm no
"khi cả loài người bước lên lâu đài cộng sản
"trước mắt
"chúng tôi tiến từng giai đoạn
"sản xuất thật nhiều thóc gạo ngô khoai
"chăn nuôi gà vịt lợn nội lợn lai
"tất cả cho hạnh phúc ngày mai
"chúng tôi sẽ làm việc bằng hai bằng bốn
"chùa cảnh ta đây tuy còn nhiều thiếu thốn
"nhưng sư ông phải khắc phục khó khăn
"ra sức phấn đấu lao động làm ăn
"để góp phần tăng gia năng suất
"sư cụ trước đây nay đã khuất
"cũng đã từng sản xuất chăn nuôi
"hằng năm góp cho Ðảng mấy chục cân hơi 1
"và được tặng bằng khen "nuôi heo xuất sắc" !
"nói chung
"tăng ni trên toàn miền Bắc
"đều đã góp phần tích cực nuôi heo
"tấm gương sáng ngời sư ông nên theo
"để xứng đáng là nhà sư yêu nước
"trước đây sư ông đã lầm đường lạc bước
1

Lợn đã mổ thành thịt, bán theo cân, gọi là cân thịt; heo không mổ
mà bán nguyên cả con theo cân, thì gọi là cân hơi.
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"thì nay là dịp để "cải chính quy tà"
"với sự khoan hồng và chiếu cố của Ðảng ta
"chúng tôi mong sư ông sẽ mau giác ngộ" !
Tôi gật đầu và thẫn thờ nhìn họ
muốn ngỏ đôi câu nhưng chẳng nói nên lời
một nỗi buồn man mác xâm chiếm hồn tôi
(mà chẳng phải của riêng tôi
nhưng của tất cả những ai vì giang sơn vì đạo
pháp)
màn đêm đang phủ dần trên cảnh chùa điêu tàn
mục nát
đoàn người tả tơi lần lượt ra về
để lại mình tôi với tâm sự lê thê
dưới sự canh phòng của những bóng ma lẩn
khuất
Tôi lên chùa thỉnh chuông niệm Phật
ma nấp bên ngoài cứ vểnh tai trâu
tôi đọc thật to :
"A Di Ðà Phật
"Phật có chửi ai đâu
"các chú hãy vào dâng hương lạy Phật" !
Những bóng ma giật mình vì có tật
chúng nó nhìn nhau lặng lẽ đi ra
tiếng chuông trầm hùng vang dội ngân xa
như gọi tỉnh loài ma lạc hướng
137

tôi cảm thấy niềm bình an thư sướng
theo tiếng chuông ngân trải khắp ruộng đồng
tôi hồi chuông rồi trở lại liêu phòng
kết thúc ngày đầu của cuộc đời phát vãng
Ðêm nay
hồn tôi sẽ quay về dĩ vãng
tìm lại giấc mơ trong thuở Lý Trần
mang về đây thể hiện giữa đêm xuân
để bình minh dậy non sông bừng ánh đạo
nước từ bi sẽ giải tan cường bạo
cho muôn hoa tươi thắm dưới trời Nam.
Ðêm 2.3.1982
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VỊNH CHÙA LONG KHÁNH

Long Khánh sao mà cảnh tiêu sơ
Khói hương lạnh lẽo tự bao giờ
Dưới án quyển kinh sâu cuốn tổ
Trên tòa tượng Phật nhện giăng tơ
Câu đối mối xông mùn đắp kín
Hoành phi mọt đục bụi che mờ
Mõ vỡ chuông rè nằm lỏng chỏng
Ðứng nhìn tôi những ngẩn cùng ngơ !
Ngày 3.3.1982
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GỬI TIẾN SĨ SAKHAROV 1
Sakharov ôi !
Ông là người Nga
tôi là người Việt
hai dân tộc
hai phương trời
nhưng chúng ta cùng cảnh ngộ
ông dưới chính thể độc tài khủng bố
tôi dưới chế độ phát xít hung tàn
ông luôn luôn trong tư thế bất an
tôi thường xuyên trong tình hình hồi hộp
vành móng ngựa ông đã bị điệu đến
cửa nhà tù tôi đã được đẩy vào
ông bị tước hết quyền của con người
tôi được đối xử như là con vật
ông đã không chịu cúi đầu khuất phục
nên đấu tranh đòi dân chủ nhân quyền
tôi đã không chịu sống nhục đầu hàng
nên vận dụng giành tự do tín ngưỡng
đường ông đi đầy sơn lam khí chướng
1

Tiến sĩ Andrei Sakharov là một nhà bác học nổi tiếng, đồng thời,
cũng là người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Nga, bị
cộng sản Nga bắt và quản thúc tại Gorki, cách Mạc tư khoa về phía
đông bốn trăm cây số.
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đường tôi đi rặt vách đá cheo leo
ông gặp đủ loại sói, gấu, hùm, beo
tôi gặp toàn những rắn, trăn, ưng, ó
nó trợn mắt phồng mang chìa nanh há mỏ
muốn vồ chúng ta để xé thịt phanh thây
nhưng chẳng sợ
đành ngậm đắng nuốt cay
nó đuổi chúng ta lưu đày phát vãng
Giờ đây
tại Gorki - nước Nga - ông thanh thản
nhìn cuộc đời qua làn tuyết ban mai
và tại Vũ Ðoài - nước Việt - tôi trầm tư
xem thế sự qua làn sương buổi sớm
Sakharov ôi
chúng ta tuy đồng hội đồng thuyền
nhưng trùng dương cách trở
từ bên này trái đất
đêm nay
dưới ánh sao mờ
qua làn gió thoảng
tôi gửi mấy lời "cầu chúc bền gan"
Ðêm 25.3.1982
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NHẮN NHỦ KHỔ ÐAU
Khổ đau ôi !
thôi đừng hù ta nữa
ta biết mi lắm rồi
ta đã gặp mi trên khắp nẻo đường đời
và mỗi lần gặp mi ta đều mỉm miệng cười
và nhìn thẳng mặt mi không hề sợ sệt
mi thực đáng sợ hơn sự chết
nhưng với ta cũng chẳng là chi hết
đừng mơ tưởng vì sợ mi
ta sẽ đổi dời khí tiết
để cúi đầu trước bạo lực phi nhân
cứ đày đọa ta đi cho thỏa tính hung thần
ta đã nguyện chẳng tiếc gì chiếc thân mộng
huyễn
Khổ đau ôi !
mi có nghe giữa dòng đời lưu chuyển
sóng vô thường đang cuồn cuộn thét vang
đừng tự hào đã đắc thắng vinh quang
trên xác chết của loài người bất hạnh
vì ngu si
mi chẳng biết gì ngoài sức mạnh
rồi cười vui trên đổ nát điêu tàn
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nhạc mi nghe là những tiếng khóc than
trà mi nhắp là những giọt lệ tràn
và rượu mi say là máu đào tươi thắm
màn trướng mi buông là những vành khăn trắng
của muôn dân đang quằn quại dưới chân mi
nghèo đói theo sau mỗi bước mi đi
gông cùm xiết chặt nơi nào mi tới
ánh bình minh trở thành bóng tối
phủ mịt mù mọi lối tương lai
những hài nhi vô tội trong thai
mi bóp chết dưới chiêu bài nhân mãn
Khổ đau ôi
mi có nghe những tiếng hờn than oán
đang vang lên từ phố thị làng quê
từ hải đảo đến sơn khê
và tự đáy mồ của những oan hồn vưởng vất
mi biết không
chẳng có nơi nào trên mặt đất
trong hư không hay dưới biển sâu
sẽ tìm ra chỗ trú ẩn dài lâu
để mi trốn trên trái sầu đã chín
mà ngày ấy quyết định rồi phải đến
khi loài người bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Ðêm Phật Ðản Nhâm Tuất, 1982.
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NGẮM TRĂNG
Ðêm khuya thanh vắng
tôi ngồi tôi ngắm ánh trăng
đêm qua mờ
đêm nay tỏ
hôm nọ khuyết
hôm nay tròn
Trăng ôi cách mấy nước non
có còn thằng cuội có còn cây đa
trần giới tôi nay tuổi đã già
dòng đời Tô Vũ cứ trôi qua
năm canh ấp ủ niềm tâm sự
biết ngỏ cùng ai hỡi bóng nga ?
Ta với ta
ta và bóng nga
hòa chung nhịp thở
giữa vũ trụ bao la
hồn thơ ta bay bổng
dạo khắp các thiên hà
ba nghìn thế giới trần sa
thoắt trong một niệm hồn ta trở về
lại ôm niềm tâm sự
với đêm dài lê thê
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hồn còn mang nặng lời thề
quyết trong bể khổ sông mê vẫy vùng
dong thuyền Bát nhã đại hùng
độ loài Nhất-xiển 1 thoát vòng vô minh.

1

Nhất xiển : tức là Nhất-xiển-đề (Iccantika); kẻ không tin tội phúc,
nhân quả, dứt hết căn lành.
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HỒN MỘNG VÂN DU
Bên gốc ngọc lan tôi nằm đưa võng
nhìn mây trời loáng thoáng trôi qua
đi về đâu giữa đêm bao la
mây có biết ? - riêng tôi chẳng biết
mây cứ đi không một lời từ biệt
có lẽ rằng mây đã quên tôi
tôi nhìn mây vút tận chân trời
nơi phút giây tôi thả hồn theo cánh mộng
đại dương mênh mông
gió trăng lồng lộng
đẩy hồn tôi lên mãi Ngân hà
tôi sững sờ đứng trước một Nô-va 1
lửa ngọn bốc cao rực sáng cả Thiên hà
và tôi cảm thấy mình
đang ngập chìm trong hai mươi nghìn độ nóng
Từ muôn kiếp
những ước mơ và hoài vọng
bỗng trong tôi phút chốc tiêu tan

1

Nova : một định tinh rất lớn có thể cháy sáng và ngọn lửa lên cao
đến 10.000 cây số và nóng tới 20.000 độ bách phân trước khi vĩnh
viễn tắt ngúm, hoặc rực sáng trở lại.
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tôi phóng nhìn bốn hướng khắp không gian
điệp điệp trùng trùng muôn ngàn thế giới
trước mắt tôi
như mạng lưới Kiều Thi Ca 1
tôi vào cung Diệu Thắng 2 chiêm bái đức Phật Ðà
đang ngự trên tòa Sư tử nguy nga
giữa Pháp Hội Hoa nghiêm
hơn hai nghìn năm trăm năm trước
vô lượng chư thiên
vô biên Bồ tát
rải hoa trời tấu nhạc dâng hương
tiếng nhạc nhiệm mầu vang động mười phương
khiến hồn mộng mơ màng sực tỉnh
Trăng lên cao
màn đêm thanh tĩnh
mùi ngọc lan phảng phất quanh tôi
trong phút giây mà đã cách nghìn đời
ôi ! Sinh tử khác gì mộng ảo !

1

Kiều Thi Ca : tên gọi khác của trời Ðế Thích (Sakra Devanamindra)
2 Cung Diệu Thắng : điện của vua Ðế Thích trên cung trời Ðao lợi.
Ðế Thích thỉnh đức Phật lên nói kinh Hoa nghiêm tại đây.
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BẮT GẶP CUỘC ÐỜI
Ðây rồi !
trong một phút giây kỳ tuyệt
tôi đã bắt gặp cuộc đời
mông mênh sâu thẳm
tươi đẹp vô ngần
mỗi hơi thở thoáng qua
tôi cảm thấy mình choáng ngợp
như đang đi lạc giữa rừng hoa
bao la bát ngát
tôi chẳng biết nữa nam bắc đông tây
ngày giờ hay năm tháng
tất cả chỉ là ánh sáng
thuần là trăng sao
lung linh kỳ ảo
muôn mầu muôn vẻ
lặng lẽ tuyệt vời
cả vũ trụ và tôi hòa đồng hơi thở
tôi lắng nghe cỏ cây hoa lá
trong những bộ áo mầu rực rỡ
như đàn trẻ thơ
đang cười đùa nhảy múa
và muôn triệu côn trùng
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tưng bừng hớn hở
đang hát bản trường ca muôn thuở
giữa dàn nhạc đại hòa tấu thiên nhiên
Ðây cõi thần tiên !
nhưng không phải
bởi những khái niệm địa ngục thiên đường thần
tiên trần tục
cũng như những cảm giác vui buồn sướng khổ
chẳng còn biên cương
Ðây là tình thương !
tôi cũng không hiểu nổi
chỉ biết cái gì là lạ
mà chẳng có lời để tả
đang lan thấm từng thớ thịt làn da
ôi cuộc đời ! nguồn an tịnh sâu xa
Người là gì ? - Không ai biết cả
chỉ có cỏ cây hoa lá
côn trùng chim muông được tắm gội ơn người
ôi cuộc đời ! Kỳ diệu làm sao !
xin cảm ơn người vạn tạ !
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NGẮM HOA 1
Hoa với ta ai già ai trẻ
nhận ra rồi cái lẽ như nhau
hoa có từ nghìn xưa và sẽ có đến nghìn sau
ta sinh từ vô thủy và sẽ còn sinh mãi
Tâm đại nguyện
Bồ tát không bao giờ sợ hãi
đường tử sinh cứ thanh thản đi qua
ta vân du khắp cõi Sa-bà
và ở đâu ta cũng thấy hoa tươi thắm
từng sát na lặng yên ta ngắm
ta nhìn hoa và hoa nở trong ta
giữa thăng trầm cuộc thế phù sa
hoa và ta an nhiên tự tại
mặc bốn mùa xuân qua đông lại
trong vĩnh cửu
hoa vẫn tươi và ta mãi chẳng già
vòng luân hồi tùy nguyện vào ra 2
mà ai biết ?
chỉ có hoa và ta tri kỷ.
1

Hoa ở đây tượng trưng Chân như, Pháp thân.

2 Bồ tát vào vòng sinh tử là vì nguyện độ sinh, chứ không phải bị

nghiệp lực chi phối. Nhân lúc cảm hứng mà có tứ thơ trên đây, chứ
không phải tôi đã là Bồ tát.
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HỎI TRĂNG
Trăng thu hỡi
đêm nay rằm tháng tám
ta ngồi đây cùng các bạn ngắm trăng
trăng bao nhiêu tuổi có biết hay chăng
và quanh trái đất đã xoay vòng mấy độ ?
có mang theo mối sầu hoài vạn cổ
những đêm dài hiu quạnh giữa hư vô ?
qua các đại dương sóng nước nhấp nhô
trăng có thấy địa cầu rung chuyển ?
trên sa mạc giữa những ảnh hình ảo huyễn
có nhận ra bóng dáng của loài người ?
và khi băng qua rừng rậm núi đồi
thấy dấu vết gì của những nền văn minh thuở
trước ?
đi giữa cảnh trời mây bến nước
được như trăng ta mong ước đã từ lâu
có những đêm ta cùng trăng đi suốt canh thâu
dạo chơi khắp các tinh cầu rồi trở lại
hẹn trăng ta sẽ còn gặp nhau mãi mãi
giữa bầu trời cao rộng những đêm thanh
Trăng ôi xin trọn nghĩa tình.
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GỬI MÂY
Tặng TT. NH.
Mây chiều ôi
hãy ngừng trôi
cho ta nhắn gửi mấy lời
hỏi người góc bể chân trời bấy lâu :
"Trải bao gió Á mưa Âu
dặm khách sương pha nửa mái sầu ?
non nước nghìn trùng mờ mịt
cùng ai thao thức những đêm thâu ?"
Còn ta nay đã bạc đầu
ngày tháng trơ trơ một khối sầu
sợ hãi vui mừng gió thoảng
nhờ mây nhắn gửi bấy nhiêu câu.
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CẢNH THIỀN
Lắm lúc buồn phiền muốn phát điên
hết ngơ hết ngẩn lại tìm Thiền
Thiền không có cửa
hỏi lối lên tiên
Thiên thai mây phủ Ðào nguyên sương mờ
ru hồn vào một cõi mơ
phút giây tan biến sợi tơ ngang trời
buồn phiền mặt thật cuộc đời
trốn đâu cho thoát hỡi người ngẩn ngơ ?
Ðối đầu trực diện từng giờ
cuộc đời là một bài thơ tuyệt vời
Cảnh Thiền trước mắt người ơi
đi tìm chẳng thấy trông vời càng xa !
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LẠI GẶP TRĂNG
Trăng ôi !
đã bao đêm rồi xa vắng
mãi đêm nay ta mới lại gặp trăng
đông đã về trăng có nghe chăng
sầu chưa rụng giá băng tràn mọi nẻo
sương lạnh buốt cỏ cây khô héo
ủ mầm non chờ đón tin xuân
cuộc tuần hoàn muôn thuở xoay vần
đông sẽ hết và mùa xuân sẽ tới
vạn vật chuyển mình qua thời vận mới
sẽ như trăng trong sáng đêm nay 1
giờ phút này trăng hỡi có hay
dưới chân ta địa cầu đang rung động
thần tượng nguy nga trong cơn ác mộng
bừng một sát-na 2 sụp đổ tan tành
Trăng ôi !
đêm đông dài nhưng sắp tàn canh
gà đã gáy và bình minh đang trỗi dậy
ta tạm biệt để rồi đây sẽ thấy
khắp non sông rực rỡ ánh triêu dương.
1

Tại miền Bắc, vào những tháng mùa đông rất hiếm khi có trăng
sáng, trời thường u ám, mưa phùn gió bấc. Bài thơ này được làm
vào một tối tháng Chạp năm Giáp Tý (1984) trăng rất sáng.
2 Sát-na : một tích tắc.
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TỰ NHỦ
Ðêm nay sao sáng đầy trời
nhìn sao ta gẫm cuộc đời xưa nay
hết đêm thì lại đến ngày
thịnh suy thành bại vần xoay chẳng ngừng
Ðời là thế có chi đáng sợ
thành cũng vui mà bại cũng là vui
đã có hên tất phải có xui
gặp gian nguy đừng bao giờ nản chí
Quân tử thiểu cầu hà hữu dị
Anh hùng đa nạn khởi vi kì 1
đường chông gai ta gạt phăng đi
làm khiếp đảm loài phi nhân bất nghĩa
đất nước này trải qua nhiều thế kỷ
chưa bao giờ đổ nát như hôm nay
nhưng khí thiêng sông núi còn đây
Lý, Trần mộng chắc có ngày trở lại
dù khó khăn ta không quản ngại
đem đạo vàng truyền rải khắp non sông
Sắt son thề quyết một lòng.

1

Ý nói đã là người quân tử thì tất nhiên ít tham cầu, và đã là người
anh hùng thì tất nhiên phải gặp nhiều hoạn nạn, điều đó không có
gì là lạ cả.
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GỬI TT. HUYỀN QUANG
Tôi với Người thực là may mắn
được cùng nhau chia xẻ "ngọt bùi"
đất Quang Trung 1
Người nằm ngắm bầu trời
quê Quế Ðường 2
tôi ngồi nhìn vũ trụ
cứ đêm đêm tôi thả hồn theo cánh gió
về thăm Người
Người có biết hay chăng !
Qui Nhân, Thái Bình chung một vừng trăng
như tâm ta không hai mà một
vòi vọi Ðao sơn3 hừng hừng lửa đốt
ta nhảy vào
tất cả đau thương và sầu khổ
bừng tâm ta
hết thảy đều không ! 4

1
Quang Trung, tức Nguyễn Huệ, quê ở huyện Phù Li (nay là Phù
Cát) đất Qui Nhân.

2 Quế Ðường, biệt hiệu của Lê Quí Ðôn, người Thái Bình.
3

Đao sơn kiếu thọ : Dao dựng lên như núi, gươm xếp lên như cây. Một
thứ hình phạt khốc liệt thời xưa, bắt tội nhân lên trên hàng đao kiếm.
4 Xem kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập Pháp Giới, mục Thiện Tài
đồng tử tham yết Thắng Nhiệt bà la môn.
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Ðêm nay
như vừng trăng trên vạn dòng sông
Người là tất cả
tôi cũng là tất cả
tất cả chảy vào biển Quả
quả yên vui quả giải thoát giữa dòng đời.
Thu Mậu Thìn (1988)
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UỐNG TRĂNG
Ðêm thu cùng với bạn hiền
thảnh thơi ngồi giữa rừng Thiền uống trăng
ngàn xưa thanh khí lẽ hằng
tiếng đàn non nước 1 hỏi rằng mấy ai ?
uống đi ! đêm hãy còn dài
còn trăng còn uống miệt mài thâu đêm
ngày mai bể lặng trời yên
cánh bằng lướt gió băng miền dặm khơi
tung bay khắp bốn phương thời
áo cơm trang trải nợ đời cho xong !

1

Lấy ý trong tích Chung Tử Kỳ nghe tiếng đàn của Bá Nha.

158

VẨN VƠ
Ngồi buồn hay nghĩ vẩn vơ
vẩn vơ muốn mượn câu thơ giải buồn
nhưng thơ lại đã cạn nguồn
cạn nguồn nghĩ mãi chẳng buồn ra thơ
suy cùng đời cũng vẩn vơ
thôi thì ta cứ vẩn vơ với đời
nghìn xưa khóc khóc cười cười
khóc cười góp tiếng cho đời có ta
niềm sầu tủi nỗi xót xa
đắng cay khổ nhục có ta với đời
vẩn vơ ta nhắn gửi đời
còn non còn nước đất trời còn xoay.
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TRĂNG ỐM
Trăng ơi trăng ốm hay sao
mà trông vàng vọt xanh xao khác thường
nhìn trăng ta những cảm thương
trần gian ta cũng đang vương bệnh sầu
buồn vui ta vốn có nhau
giờ đây trăng ốm ta đau buồn nhiều
cùng mang cái kiếp cô liêu
giữa khung trời lạnh bao nhiêu đêm rồi
đêm nay tâm sự bồi hồi
thâu canh chẳng ngủ ta ngồi với trăng
Trăng nhìn ta ta nhìn trăng
chìm trong im lặng ta trăng cùng cười
Trăng ơi đêm sắp hết rồi.
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TỰ THAN
Tôi nghĩ thân tôi khổ đã nhiều
Giờ thêm chút nữa đáng bao nhiêu
Thông già đứng tựa sườn non lớn
Gió giật hò reo thổi chẳng xiêu
Nửa đời ảo ảnh làn mây bạc
Một kiếp chiêm bao lớp sóng triều
Thế sự thăng trầm luôn diễn biến
Buổi sáng dâng lên xuống buổi chiều.
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TÂM SỰ ÐÊM ÐÔNG
Ðông về thơ cũng giã từ tôi
Giá rét cô liêu chịu thế thôi
Gió bấc hắt hiu reo từng trận
Mưa phùn lạnh lẽo múa liên hồi
Mái tranh bao phủ hiềm chi nữa
Vách đất ngăn che thế đủ rồi
Tâm sự đêm đông dài dằng dặc
Nghe hàng thông lạnh gọi "trời ôi !"
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TRĂNG KHỎE
Trăng ơi trăng đã khỏe rồi
nhìn trăng trong sáng lòng tôi nhẹ nhàng
hẹn nhau ta sẽ lang thang
giữa bầu trời rộng ngút ngàn gió khơi
hôm nay xin gửi mấy lời
nhờ trăng chuyển đến cho người họ Ngô 1
hỏi rằng : "Chặt quế xong chưa
hay còn tiếp tục bao giờ mới thôi ?"
chắc là người mệt lắm rồi
nếu cần tiếp sức thì tôi lên cùng
những người mang cảnh ngộ chung
giúp nhau xin chớ ngại ngùng nỗi chi
khi buồn ta sẽ cười khì
trên trời dưới đất khác gì nhau đâu ?!

1

Sách Dậu dương tạp trở chép : Ngô Cương người đời Hán tu đã
thành tiên, sau mắc lỗi, bị Ngọc Hoàng đày vào cung trăng bắt chặt
cây quế; nhưng cứ chặt đến đâu thì thân cây quế lại liền ngay đến
đấy, thành thử chặt mãi không xong. Ðó là chuyện trên trời.
Còn chuyện dưới đất thì sứ thần nhà Hán là Tô Vũ bị vua Hung
Nô đày đi Bắc Hải bắt chăn dê, và bảo bao giờ dê đực đẻ thì cho về!
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TÂM SỰ
Hơi lau hiu hắt lọt qua mành
Một mình đối bóng ngọn đèn xanh
Bốn chục thu tròn tâm chẳng tỏ 1
Năm mươi tuổi lẻ nguyện chưa thành 2
Non nước mịt mù sầu Bắc Hải 3
Tháng ngày vò võ tủi Tô Khanh 4
Xao xác tiếng gà thôn xóm động
Giật mình mới biết đã tàn canh.

1

Tôi xuất gia năm 1942, đến nay đã đúng bốn mươi năm (1942 1982) mà vẫn chưa thấy được tâm mình.

2

Nguyện chưa thành, tức ba nguyện :
1.- Nguyện cho tất cả mọi người đều biết đến chính pháp;
2.- Nguyện vì mọi người nói chính pháp không ngại khó khăn;
3.- Nguyện xả thân để bảo vệ chính pháp.
3
Bắc Hải : biệt hiệu của Khổng Dung. Khi cơ nghiệp nhà Hán suy
vi, Khổng Dung có chí muốn khôi phục, nhưng đã không thành
công.
4
Tô Khanh : tức Tô Vũ tự Tử Khanh. Xem chú thích trong bài Qua
Ðèo Hải Vân.
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CHIỀU ÐÔNG
Nghe lòng xa vắng những chiều đông
Nhìn nước mênh mông khắp mặt đồng
Bát ngát núi xa mờ bóng cọp 1
Thăm thẳm trời cao bặt cánh hồng 2
Bao độ cà tàn cà nảy nụ
Mấy mùa lúa rụng lúa đơm bông
Năm tháng mỏi mòn đầu đã bạc
Còn chút lòng son gửi núi sông.

1
2

Mơ bóng "hùm" xám (tức Hoàng Hoa Thám) nơi rừng Yên Thế.
Thúy Kiều mơ bóng Từ Hải :
"Cánh hồng bay bổng tuyệt vời,
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm"
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HỒN THƠ THEO GIÓ
Màn đêm bao phủ khoảng trời mơ
Cảnh vật lung linh bóng ảo mờ
Gió mát du dương mèn tấu nhạc
Trăng thanh réo rắt dế ngâm thơ
Bảo điện ngạt ngào hòa đạo vị
Già lam tịch lặng chiếu Thiền cơ
Gió trăng chuyên chở hồn thi nhạc
Chín trời lồng lộng nhẹ như tơ.
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SAY THƠ
Ðêm khuya tịch mịch tôi ngâm thơ
Nghe cả Ngân Hà động giấc mơ
Hằng Nga, Tiểu Ngọc buồn rười rượi
Chức Nữ, Ngưu Lang dạ ngẩn ngơ
Bắc Ðẩu, Nam Tào hình ủ rũ
La Hầu, Thái Bạch dáng bơ phờ
Ngọc Hoàng phán hỏi "Làm sao thế ?"
Tất cả tâu rằng : "Dạ ! Say thơ !"
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VỊNH CHÙA THẦN QUANG
Mấy độ thăng trầm với núi sông
Nghìn thu ghi dấu Thánh Dương Không 1
Thắng tích bao đời vang tuyệt kỹ
Danh lam muôn thuở vọng kỳ công
Gọi tỉnh hồn mê hồi khánh đá
Khua tan trần mộng tiếng chuông đồng
Trải bao mưa nắng cùng giông tố
Vẫn mãi còn đây với núi sông.

ÐỀ THẦN QUANG TỰ
(chữ Hán âm Việt)

Giang sơn kỉ độ cộng thăng trầm
Thiên tải lưu truyền Thánh giác tâm
Thắng tích kỳ công tồn ảnh hưởng
Danh lam tuyệt kỹ vĩnh ca ngâm
Thạch khánh hoán hồi trần túy mộng
Kim chung kinh tỉnh tục mê tâm
Bạo vũ cuồng phong tằng kinh quá
Giang sơn y trụ việt quang âm.
1

Chùa Thần Quang tục gọi chùa Keo, ở huyện Vũ Thư tỉnh Thái
Bình, thờ Thiền sư Không Lộ, Ngài họ Dương.
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VỊNH THIỀN SƯ KHÔNG LỘ
Khí thiêng sông núi đúc hiền minh
Không Lộ Thiền sư hiệu vạn linh
Nghìn kiếp tóm thu thành một kiếp
Một hình biến hiện hóa nghìn hình
Chúa đồng đất Bắc từng bối rối 1
Bệnh hổ trời Nam đã hoảng kinh 2
Phảng phất gió mây vờn sông núi
Nghìn thu còn mãi tiếng uy linh.

KHÔNG LỘ THIỀN SƯ
(chữ Hán âm Việt)

Giang sơn linh khí chú hiền minh
Không Lộ Thiền sư hiệu vạn linh
Thiên kiếp lung thu thành nhất kiếp
Nhất hình biến hóa hiện thiên hình

1

Truyền thuyết nói rằng : Thiền sư Không Lộ sang Tàu khuyên
giáo đồng về đúc "Việt Nam Tứ Khí", vua nhà Tống hỏi Ngài muốn
lấy bao nhiêu, Ngài đưa cái túi xách tay bảo xin đầy cái túi ấy thôi,
nhà vua cười và cho mở kho đồng để Ngài lấy, Ngài lấy hết cả kho
mà vẫn chưa đầy túi ! Nhà vua hết sức kinh ngạc.
2
Vua Lý Thần Tôn của Việt Nam mắc bệnh hóa hổ (cọp), nhờ ngài
Không Lộ chữa khỏi.
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Ðồng quân Bắc địa tằng lang bạt
Hổ bệnh Nam thiên dã hoảng kinh
Phảng phất phong vân sơn thủy nhiễu
Thiên thu y cựu hưởng uy linh.
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GIỚI THIỆU CÂY TÙNG
Trước có cây tùng khách thấy chăng ?
Giữa vườn đẹp nhất chẳng gì bằng
Một thân thẳng tắp vươn cùng gió
Mấy tán tròn xoe lượn với trăng
Ngày hạ dãi dầu trong nắng lửa
Ðêm đông tắm gội dưới sương băng
Bốn mùa xanh tốt không thay đổi
Cuội hỏi "vì sao" vẫn chẳng rằng.
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VỊNH CHÙA LONG KHÁNH II
Long Khánh bây giờ cảnh khác xưa
Khói hương nghi ngút sớm chiều trưa
Tiếng mõ nhịp nhàng vang gần gũi
Hồi chuông thanh thoát vọng xa đưa
Câu kinh cứu khổ ngân trầm bổng
Tiếng kệ từ bi điểm nhặt thưa
Lịch sử hai nghìn hồn vẫn đó
Hỏi loài quỉ mị tỉnh hay chưa.
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ÐÊM KHUYA
Ðêm khuya cảnh vật lặng như tờ
Vũ trụ chuyển mình trong giấc mơ
Tàn cây lấp lánh làn sương bạc
Ngọn gió mơn man sợi tóc tơ
Ánh trăng trải mỏng lay hồn mộng
Tiếng dế kêu dài giục ý thơ
Một mình ngồi lặng chừng quên hết
Chẳng biêt ngồi đây tự thuở giờ !
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VỊNH CÁI CẦU AO
Khen ai khéo đặt chiếc cầu ao
Một mình một khoảnh giữa trời cao
Hai phiến gỗ tươi bền biết mấy
Một thanh sắt nguội chắc làm sao
Ngày hạ phơi gan trong mưa nắng
Ðêm đông trải mật dưới trăng sao
Năm tháng nổi chìm chung với "nước"
Cùng nhau chia xẻ nỗi lao đao.
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VỊNH CÁI LÒ GẠCH
Dầm sương dãi nắng kể gian nan
Âm thầm sừng sững chẳng kêu than
Khói trắng tỏa bay quanh hoàn vũ
Lửa hồng soi rọi suốt tâm can
Ngùn ngụt nhiệt tình trong trời đất
Hừng hừng hạo khí giữa nhân gian
Ngày đêm hun đúc thành chai đá
Xây nền đắp móng vững giang san.
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VỊNH ÐÀN VỊT
Tạo hóa dành riêng một cuộc đời
Sông hồ ngày tháng thẩn thơ chơi
Trời xanh bát ngát vui nhàn tản
Nước biếc mông mênh thú thảnh thơi
Cạc cạc lợi danh nhàm rong ruổi
Ù ù thế sự mặc đầy vơi
Lờ lững mây vàng trôi nhè nhẹ
Thả hồn theo gió chốn ngàn khơi.
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CƠN BÃO
Ầm ầm chẳng biết đã từ đâu
Gào thét hò reo choáng cả đầu
Vất vưởng bơ phờ thương phận sậy
Ðồng đao đảo địa khổ thân cau
Bề bộn rạ rơm tung sân trước
Ngổn ngang chè chuối gãy vườn sau
Sức mạnh hung tàn loài quỉ gió
Ði rồi để lại rặt thương đau.
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MẤT GỐC
Tây chẳng phải Tây Ðông chẳng Ðông
Quỉ quái sinh ra lũ cuồng ngông
Mồ mả Tổ tiên cày xới hết
Ðình chùa miếu mạo phá bằng không
Ông bà xem nhẹ hơn con lợn
Bố mẹ coi như khúc gỗ thông
Phảng phất non sông hồn Lạc Việt
Bốn nghìn tuổi sử tủi hay không ?
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XUÂN CẢM
Lưu đày nay đã bảy xuân rồi
Mà sao cảnh sắc kém xanh tươi
Tử Mĩ 1 tiếng lòng còn vang vọng
Bá Nhân 2 giòng lệ vẫn chưa nguôi
Ngày đứng âm thầm nhìn lá rụng
Ðêm ngồi lặng lẽ đếm sao rơi
Muốn hỏi tri âm sầu viễn xứ
Tiếng nhạn kêu sương lạnh cả trời.

1

Tử Mĩ : tức Ðỗ Phủ, thi hào đời Ðường; trong cuộc loạn An Lộc
Sơn theo Ðường Minh Hoàng chạy vào Ba Thục và đã làm rất
nhiều thơ để tỏ lòng cô trung với nhà Ðường.
2
Bá Nhân : tức Chu Nghĩ, người đời Tấn, làm quan đến chức
Thượng Thư Tả Bộc Xạ; khi nhà Tấn mất, ông chạy sang Giang
đông họp với các danh sĩ tại Tân Ðình và nhìn giang sơn mà ứa
nước mắt.
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HỎI MÁY ẢNH
Là máy mà sao khéo nhìn đời
In từng bộ mặt của mỗi người
Mắt phượng rõ ràng nòi mắt phượng
Mày ngài y hệt giống mày ngài
Tai to mặt lớn trông ra dáng
Má phị môi dày ngó thật oai
Trong lòng còn có chi hơn nữa
Máy chịu thì ta phải hỏi trời !
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TRƯA HÈ
Khí trời nóng nực giữa trưa hè
Mắc võng đu đưa dưới rặng tre
Nắng quá đã làm cây sém cháy
Mưa đâu mà để đất khô se
Oai sấm khó dùng sai rồng bướng 1
Máu người mới đủ chữa hạc què 2
Văng vẳng xa đưa hồn Thục đế 3
Tôi nằm yên lặng lắng tai nghe.
1

Rồng bướng: Theo sách Mão đình khách thoại chép, thì rồng
bướng không chịu làm mưa, thường lẩn trốn trong thân người,
thân cây cao hay trên nóc nhà. Khi bị thiên lôi lùng bắt, thì lòe ra tia
sáng, tức là chớp.
2
Hạc què : Truyện Lý Tĩnh đời Ðường chép, một hôm Lý Tĩnh lên
chơi núi Trung Sơn, thấy một con hạc đang nằm rên và nói : "Tôi là
tiên trong loài chim, bị một tiều phu đánh què chân, bây giờ phải có
máu người chữa mới khỏi". Lý Tĩnh cởi áo định lấy máu cho hạc,
nhưng hạc nói : "Không được ! Ở thế gian này không phải người
nào cũng hoàn toàn là người cả". Nói xong, hạc nhổ một cái lông mi
đưa cho Lý Tĩnh, bảo cầm xuống Kinh đô, muốn tìm người thật là
người thì cứ nhìn qua cái lông này sẽ thấy. Lý Tĩnh đi đường, dơ
lông lên nhìn mình thì thấy đầu mình là đầu ngựa. Ði đến đất
Ðông Lạc, gặp khá nhiều người, dơ lông lên xem thì hoặc giống
chó, hoặc giống lợn, hoặc giống bò, hoặc giống lừa, chỉ có một ông
cụ già hoàn toàn là giống người thôi. Lý Tĩnh nói rõ việc đi tìm
người để xin máu chữa cho hạc, ông cụ cười, vén tay áo chích máu
cho. Lý Tĩnh đem về bôi cho hạc, vết thương khỏi liền. Hạc tạ ơn
rồi vỗ cánh bay đi.
3
Thục đế : hồn vua nước Thục. Vua Thục là Ðỗ Vũ, gian dâm với
vợ Biết Linh, rồi truyền ngôi cho Biết Linh và bỏ đi mất. Người đời
sau tương truyền rằng con chim quốc là đỗ quyên, chính là hồn
Thục đế hóa ra, vì thế chim đỗ quyên cũng còn gọi là Ðỗ Vũ.
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ÐỜI HOA SƯỚNG
Tôi có khoảnh vườn nhỏ
Trồng năm ba khóm hoa
Cúc vàng màu rực rỡ
Mai trắng muốt ngọc ngà
Huệ bạch hình ẻo lả
Hồng nhung dáng thướt tha
Ðăng tiêu mầu hồng lợt
Thược dược tím đậm đà
Mầu thời gian điểm xuyết
Thêm khóm hoa mười giờ
Mỗi buổi bình minh dậy
Cũng như lúc chiều tà
Tôi ngồi nhìn từng khóm
Và nói chuyện cùng hoa
Hoa bảo đời hoa sướng
Hơn cái kiếp người ta
Gió trăng kết làm bạn
Tỏa hương thơm gần xa
Sống thì vô tri giác
Chết rồi chẳng thành ma
Hoa cười tôi lẩn thẩn
Sao không làm kiếp hoa
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Tôi trầm ngâm giây lát
Rồi khẽ cất tiếng ca
Ca rằng :
Thiều chi hoa
Kỳ diệp thanh thanh
Tri ngã như thử
Bất như vô sanh 1
Cây thiều lá trổ xanh xanh
Biết thân ta thế đừng sanh ra đời. 2

1

Thơ Thiều hoa trong Kinh Thi.
Tôi nhận thấy không thể dịch sát nghĩa và hay hơn, nên mượn
bản dịch của NH để kết thúc bài thơ.
2
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VỒ CHUÔNG VỠ
Sáu năm năm tết lưu đày 1
Tiếng chuông thức tỉnh ngày ngày khua vang
Giao thừa Ðinh Mão2 xuân sang
Vồ chuông bỗng vỡ dân làng ngủ say ! 3
Mà thôi trong rủi có may
Tạm quên những nỗi đắng cay cuộc đời
Vồ chuông lại có ba rồi 4
Sớm hôm tiếp tục những hồi ngân vang
Phen này vang khắp giang san
Mang theo Thông điệp chứa chan tình người.
1

Ngày mồng hai tháng hai năm Nhâm Tuất (25.2.1982) tôi bị đưa
đi quản thúc lưu đày, nếu tính năm thì đến Tết Ðinh Mão (1987) là
sáu năm, năm Tết.
2
1987.
3
Từ ngày bị quản thúc tại chùa Long Khánh xã Vũ Ðoài, sáng nào
cũng đúng 4 giờ tôi lên chùa thỉnh chuông, tụng kinh, dân làng
nghe tiếng chuông thì thức dậy, rồi kẻ đi chợ, người đi làm. Nhưng
đến giờ giao thừa năm Ðinh Mão (1987), dân làng ra chùa lễ Phật,
nhiều người đánh chuông quá làm cho vồ chuông bị vỡ, thế là suốt
ba ngày Tết tôi không có vồ để thỉnh chuông, dân làng bảo vắng
tiếng chuông nhớ lắm và ngủ quên giờ luôn.
4
Ðến chiều mồng ba Tết, ba người làm ba cái vồ chuông mới đưa
ra cho tôi cùng một lúc ! Và từ sáng ngày mồng bốn tết, tiếng
chuông lại bắt đầu ngân vang.
Hôm 10.11.1994 vừa qua, có người ở Vũ Ðoài viết thư thăm tôi
và cho biết hiện có ông già trong làng ra coi chùa và sáng nào cũng
đúng giờ thỉnh chuông như khi tôi còn ở ngoài đó. Họ bảo phải giữ
giờ thỉnh chuông truyền thống.
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Sau khi đọc bài thơ của tôi trên đây, HT. Thích Quang
Khải có gởi cho tôi một bài thơ nhan đề "TIẾNG
CHUÔNG NGÂN" trong đó Ngài có "trách" tôi tại sao
không "đấm nhẹ" thôi, gắng sức làm gì cho bể vồ chuông.
Rồi Ngài bảo tôi "sao không dùng tạm đôi tay thế vồ !"
Dưới đây tôi xin chép bài thơ của Hòa thượng để hải nội
chư quân cùng thưởng lãm :

TIẾNG CHUÔNG NGÂN
Bao đông một cảnh chân trời
Chuông vàng khuya sớm thức đời tỉnh say
Tiếng ngân vút chín từng mây
Âm vang tỏa khắp tháng ngày non sông
Chuông vàng trời đúc bao công
Dành riêng trao tặng tay Rồng đấm chơi
Nhưng này nhẹ đấm đủ rồi
Cần chi gắng sức bể đôi cả vồ !
Khiến người lầm tưởng đi mô...
Té ra đấm mạnh cái vồ bể đôi !
Mấy hôm vồ bể ngồi chơi
Sao không dùng tạm đôi tay thế vồ !
Ðể người thương nhớ ra vô
Trời xanh ngơ ngẩn, ngẩn ngơ u buồn
Hôm nay, vồ mới chuông ngân
Không gian rung động đời tan nỗi sầu
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Gần xa vội bắc nhịp cầu
Dâng lời thệ nguyện quay đầu Qui y.
Thích Quang Khải

186

NGUYỆN CẦU
Hỡi trời cao đất dày
Có thấu cho cảnh này
Mẹ tôi tội tình gì
Phải chết trong lưu đày
Trong cô đơn hiu quạnh
Trong buồn tủi đắng cay
Thôi cõi đời ác độc
Mẹ vĩnh biệt từ đây
Con nguyện cầu hồn mẹ
Vãng sinh về phương Tây
Phật Di Ðà tiếp dẫn
Chư Bồ tát dìu tay
Trong hoa sen tinh khiết
Hồn mẹ hóa sinh ngay
Vòng luân hồi chấm dứt
Vĩnh viễn được yên vui
Ðêm 14 tháng 12 Ất Sửu
(23 tháng 1 năm 1985)
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MẤT CẢ CUỘC ÐỜI
Xuân này tôi mất mẹ rồi
Cũng là mất cả cuộc đời còn chi
Từ nay đoạn đường tôi đi
Qua hàng thông lạnh gió vi vu sầu
Một mình lặng lẽ cúi đầu
Quanh tôi tất cả nhuộm mầu tóc tang
Bước đi nghĩa địa lan man
Chết rồi hay sống điêu tàn như nhau.
Sáng mồng 1 Tết Bính Dần (1985)
Ra thắp hương ngoài mộ
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CHIỀU
Lúa vàng ngủ dưới bóng chiều
Lưng trời văng vẳng sáo diều xa đưa
Buồm mây tìm về bến mơ
Vài con chim lạc bơ vơ gọi đàn
Mái tranh khói quyện đầu làng
Dòng sông uốn khúc qua hàng thùy dương
Bóng ai thơ thẩn bên đường
Trông vời trời biển bốn phương gửi hồn.
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VỌNG THÀNH CHÂN
Hiu hiu ngọn gió xuân
trăng bạc trải trước sân
tàu lá bay phấp phới
trông như cánh Thiên thần
tôi tưởng đó là vọng
nào ngờ vọng thành chân
Ðêm khuya sầu man mác
Thiên thần dạo chơi xuân
thấy cảnh Thiền vắng lặng
tự tại giữa hồng trần
Thiên thần lòng cảm mến
ghé lại thăm người thân
phút giây vừa từ biệt
tôi đứng lặng tần ngần
bâng khuâng nhìn trời rộng
trông theo dòng sông Ngân
một mình ngơ ngẩn mãi
trong lòng những phân vân.
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NGẪU HỨNG
Trăng một túi gió mấy bầu
Tôi nghĩ như tôi thế cũng giầu
Năm tháng thu dùng không hết
Ðể dành ? Chẳng biết chứa vào đâu
Có ai mua gió trăng không ?
Ðể tôi đem bán kiếm đồng tôi tiêu
Gió trăng tôi vốn có nhiều
Ai mua tôi bán bao nhiêu cũng vừa.
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NGẪU CẢM
Chiều chiều ra đứng lũy tre
nhìn trời mây nước mà nghe tiếng lòng
Buồn dâng theo nước mênh mông
Nước ơi biết ngỏ nỗi lòng cùng ai ?
Hôm nay mai nở cả rồi
Mà xuân chưa lại để tôi đợi chờ
Nhưng mình nghĩ cũng vẩn vơ
Xuân là muôn thuở bao giờ vắng xuân.
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LÀ BAN NGÀY
Tôi thường hay thức khuya
và lại dậy rất sớm
vào những đêm cuối tháng
tôi ngồi nhìn ánh trăng
lúc tranh tối tranh sáng
chẳng rõ đêm hay ngày
tôi cứ ngồi chờ xem
tình hình vẫn kéo dài
cuộc tranh giành tiếp diễn
nhưng chưa phân thắng bại
khí thế cứ nhùng nhằng
và mỗi lúc thêm gay
bóng đêm dần tan hết
cuối cùng là ban ngày !
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THIÊN NHIÊN ÐỐI THOẠI
Ðêm khuya trăng sáng
nhẹ thoảng hơi may
cành mai rung động
ngọn trúc khẽ lay
tôi lắng "tâm" nghe
thiên nhiên đối thoại
nói trong tịch lặng
chẳng biết dở ? hay ?
trời thu man mác
hoa nở hương bay.
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ÐỢI CHỜ
Chiều chiều ra ngẩn lại vào ngơ
Nào biết ai đâu để đợi chờ
Tháng ngày mòn mỏi đầu râu bạc
Úa cả buồn sầu héo cả thơ.
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TÂM CẢNH NGẪU CẢM
Có như là đã có
Không mà chẳng thật không
Như bông hoa trong kính
Như vừng trăng lòng sông
Có, Không không vướng mắc
Lý mầu mới suốt thông.
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NHỚ TẢN ÐÀ
Ai xui nhớ bác Tản Ðà
mà tôi nhớ bác thiết tha thế này
hồn thơ bác vẫn đâu đây
khối sầu thủa ấy chất đầy lòng tôi
bức "dư đồ rách" chưa bồi
đến nay nhìn lại hỡi ôi còn gì !
"Ðàn con trẻ" quá ngu si
tranh nhau dày xé tiếc gì núi sông
suối vàng bác có biết không
cơ đồ văn hiến Tiên Rồng tan hoang
nói thôi bao xiết đoạn tràng
bao là sầu tủi bao hàng lệ rơi
còn người còn đất còn trời
còn non còn nước còn lời thề xưa
Hồn thiêng Hồng lạc chưa mờ !
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NGU SI HƯỞNG THÁI BÌNH
Trò đời nghĩ lắm thấy nhàm
ngu đần dốt nát thì làm quan to
thông minh tài trí thì lo
bao nhiêu tai nạn giáng cho bạc đầu !
"Nhân sinh thức tự đa ưu hoạn" 1
riêng một Tô công 2 hay còn chán vạn người
cuộc tuần hoàn nghĩ thật nực cười
xưa đã thế mà nay thì cũng thế
và có lẽ ngàn sau vẫn thế
càng ngu đần càng dễ làm quan !
Ô hô xã tắc giang san !

1

Chữ của Tô Ðông Pha, ý nói ở đời, người biết chữ hay gặp nhiều
hoạn nạn.
2 Tô công: tức Tô Thức hiệu Ðông Pha, thi hào đời Tống.
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NGƯ PHỦ
(Ông chài)
của Khuất Nguyên 1
Quảng Ðộ dịch

Khuất Nguyên đã bị đuổi
thẩn thơ trên bờ đầm
dáng người rất tiều tụy
vừa đi lại vừa ngâm
ông chài lưới cá
trông thấy hỏi thăm:
"Tam lư đại phu ngài có phải
tại làm sao nên nỗi thế này ?"
Khuất Nguyên tỏ bày :
"Một mình ta tỉnh
mọi người đều say
chỉ mình ta trong
khắp đời đều đục
nên ta bị đuổi
nhà ngươi có hay ?"
Ông chài thư thả nói :
1

Khuất Nguyên, người nước Sở đời Chiến Quốc (390-278 tr. TL),
làm quan đến chức Tam lư đại phu. Tính ông cương trực trung
chính, bị bọn nịnh thần gièm pha, sau bị Sở Hoài Vương đày đi
miền Bắc nước Sở. Cuối cùng ông trầm mình chết ở sông Mịch la.
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"Tôi nghe từ xưa nay
Thánh nhân không câu chấp
mà theo thời đổi thay
người ta tất cả đều say
sao không húp bã mà say với người
khắp đời vẩn đục cả rồi
sao không sục sóng cùng bơi trong bùn ?
Chẳng thà như thế mà khôn
còn hơn chịu đuổi giữ hồn thanh cao !"
Khuất Nguyên liền đáp lại
"Ðầu mới gội mũ ta phải chải
mình tắm xong quần áo phải thay
lẽ đâu đem tấm thân này
giữ gìn sạch sẽ để lây bụi đường
thà nhảy xuống sông Tương 1 mà thác
chịu chôn vào bụng cá cho xong
lẽ nào để tiết trắng trong
vấy mầu nhơ bẩn của lòng thế nhân !"
Ông chài cười tủm tỉm
chèo con thuyền đi dần
không nói gì thêm nữa
cất tiếng hát vang ngân :

1

Sông Tương thuộc tỉnh Hồ Nam bên Trung Quốc.
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"Thương Lang 1 dòng nước trong veo
ta đem mà giặt cái lèo mũ ta
Thương Lang ngầu đục phù sa
thì ta bước xuống để mà rửa chân.

1

Thương Lang : một chi nhánh của sông Hán thuộc tỉnh Hồ bắc.
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TRANG TRAØO PHUÙNG
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TỰ TRÀO
Quảng Ðộ diêm công 1 ông hỡi ông
Luận kinh chẳng tỏ luật không thông
Dài lưng tốn vải mà ra dáng
Cầm đũa tay chiêu dám học ngông
Qua bao chế độ lưng vươn thẳng
Trải mấy phen tù lưỡi chẳng cong
Năm mươi lăm tuổi đầu râu bạc
Sống kiếp lưu đày có sướng không ? 2
Thu Nhâm Tuất (1982)

1
2

Diêm công : ông nhiều râu.
Bị đi đày vào năm 55 tuổi (1982).
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MỘT NĂM LƯU ÐÀY
Lưu đày nay đúng một năm rồi
Tôi ngồi tôi tức cái thằng tôi
Nấu nước thổi cơm đành không sõi
Quét nhà rửa bát cũng lại tồi
Kiếm củi ngẩn ngơ vơ củi mục 1
Hái chè đuểnh đoảng vặt chè chồi
Năm mươi lẻ sáu mà còn vụng
Trăm tuổi rồi ra hẳn tót đời.

Về mùa đông hiếm cái đun, phải đi kiếm củi, mà củi mục thì chỉ
khói chứ không cháy.
1
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THUNG DUNG
Tớ ngồi tớ nghĩ chuyện lung tung
Lưu đày như tớ cũng thung dung
Sáng bốn rãi khoai 1 vừa lót dạ
Trưa hai lạng gạo 2 đủ no lòng
Phe phảy mo cau khi nắng hạ
Co rò ổ rạ lúc mưa đông
Hải nội chư quân "xôm" hơn tớ
Có ai hơn tớ cái thung dung !

Mỗi sáng ăn ba bốn củ khoai luộc.
Mỗi tháng được 13 cân gạo, như vậy mỗi bữa ăn hai lạng (200
grammes)
1
2
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HỎI THỔ ÐỊA
Tớ chẳng trèo cao mà ngã đau
Hỏi "xừ" thổ địa ghét chi nhau
Lỡ bước chẳng qua xừ bắt bí
Xẩy chân nên nỗi tớ ôm bầu 1
Rủi ro biết mấy : hơi sứt trán
May mắn làm sao chửa lỗ đầu !
Nhưng nói mà chơi cho vui vậy
Lỗ đầu thì lỗ có sao đâu ?

Một hôm đứng lên cái ghế để hái quả bầu ở trên giàn, vô ý ghế lật,
ngã sứt trán, nhân thế mới làm bài thơ này.
1
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BỨC TRANH ÐỜI
Ngày tháng lưu đày cũng thảnh thơi
Ăn rồi ngồi ngắm bức tranh đời
Nhà cháy phơi bày toàn mặt chuột
Ðình xiêu lộ rõ rặt đầu dơi
Vành tai vênh váo chồn đắc thế
Nghểnh cổ nghênh ngang cáo gặp thời
Bức tranh thế sự là như thế
Ngủ gặp chiếu manh ngáp được ruồi. 1

1

Tục ngữ : buồn ngủ gặp chiếu manh; chó ngáp phải ruồi.

209

VUỐT RÂU
Trên đời quí nhất có bộ râu
Khi buồn ta vuốt để tiêu sầu
Dưới cằm một búi vừa ngang rốn
Trên má hai chòm tiếp với đầu
Trông kỹ in tuồng như Ðạt-Mạ 1
Nhìn qua có vẻ giống Quan Hầu 2
Râu ta nào phải là râu cọp 3
Buồn thì cứ vuốt có sao đâu !

Ðạt-Mạ : Sơ Tổ Thiền Ðông Ðộ.
Quan Hầu : tức Quan Vũ, một danh tướng đời Thục Hán, được
phong tước Hầu.
3 Trang tử : "xoa đầu cọp, vuốt râu cọp, làm thế nào mà thoát được
miệng cọp !"
1
2
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SAY
Ngồi buồn tớ "rít" thuốc lào
Ðiếu kêu thuốc đặm rít vào tớ say
Tớ say hồn tớ lên mây
Lên mây hồn tớ kệ thây trò đời
Trò đời đáng nửa xu thôi
Mặc cho thằng cuội nó chơi đến già
Ðến già nó sẽ ra ma
Ra ma trở lại gốc đa nó ngồi
Thế gian chấm dứt trò cười
Còn cười thằng cuội hết đời ra ma.
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NHỚ THUỐC LÀO
Ngồi buồn tôi lại nhớ thuốc lào
Tiền thì không có biết làm sao
"Xã hội văn minh" vay hơi khó
Muốn ăn cháo múc phải tiền trao
Lục hết các ngăn trong túi xách
Tìm mãi không ra được một hào !
Ðiếu muốn chôn đi cho đỡ nhớ
Nhưng sợ rồi ra lại phải đào ! 1

1

Tục ngữ : Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Ðã chôn điếu xuống lại đào điếu lên !
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SƯ TỬ DÊ
Sư tử mà sao giữ phận dê
Rống thì chẳng rống cứ "bê bê"
Cáo chồn cỡi cổ đành ngoan ngoãn
Ếch nhái ngồi lưng vẫn thỏa thuê
Muỗi mòng châm chích gồng mình chịu
Ruồi nhặng bu quanh chẳng dám chê
Thật cũng đáng thương đời sư tử
Nhục nhằn một kiếp kéo lê thê !
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NGÀY XUÂN LÀM CHƠI
Phát vãng xuân qua mấy độ rồi
Cổ ngắn vươn lên thử hỏi trời
Tóc răng cố ý "thi đua" rụng
Ngày tháng vô tình lặng lẽ trôi
Nước lọ thất thường khi lên xuống
Cơm niêu tùy hứng lúc đầy vơi 1
Sáu mươi hai tuổi "nghiền" rau muống
Tiết Lệnh 2 đời xưa cũng thế thôi.

1

Lúc đầu còn được 13 cân gạo một tháng, dần dần rút xuống còn chín
cân, sau cùng cúp gạo, trả tiền mua gạo ngoài chỉ được bảy cân !
2 Tiết Lệnh Chi đời Ðường làm quan, nhưng nhà nghèo, làm thơ tự
than có câu : "Bàn trung hà sở hữu. Mục túc trường lan can". Nghĩa là:
"Trong mâm có gì thế ? Cứ rau muống dài dài !"
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KIỆN TƯỚNG LÀM PHÂN
Ðêm khuya thao thức nghĩ phân vân
Hai nghìn lịch sử cuộc xoay vần
Phật pháp thịnh suy đà mấy độ
Tăng đoàn vinh nhục trải bao lần
Hòa Thượng thầy vua trong đời Lý 1
Thiền sư trị nước thuở triều Trần 2
Ngày nay sự nghiệp "phò Cách mạng"
Nhà sư "kiện tướng đội làm phân" ! 3

1
Các vị Hòa thượng ở đời Lý phần nhiều là Quốc Sư, như Quốc Sư
Vạn Hạnh, Quốc Sư Không Lộ .v.v.
2 Ðời Trần, các Thiền sư làm vua trị nước, như Thiền sư Trần Thái Tôn.
3 Ở thời Cách mạng, trong phong trào thi đua làm phân đầu thập niên
60, một nhà sư ở tỉnh Hải Hưng thi đua đứng hạng nhất, được Hồ Chủ
tịch đích thân về ban khen và tặng danh hiệu "Kiện tướng làm phân"!
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BÁN SẦU
Ai mua tớ bán gánh sầu đầy
Ðeo đẳng trên vai suốt tháng ngày
Tháng ngày đeo đẳng càng thêm nặng
Lỗ lã không màng tớ bán ngay.
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BÁN BUỒN
Lắm lúc buồn nhiều muốn bán buồn
Buồn không có lãi chẳng ai buôn
Ai buôn tớ bán buồn cho hết
Buồn hết từ đây tớ hết buồn.
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SƯ CỤ VÀ ÐỨC CHA
Sướng thân sư cụ và đức cha
Bảy ngày hiếu phục cái thây ma 1
Thõng thượt Đức cha đeo Thập giá
Thùng thình Sư cụ khoác ca-sa
Khúm núm đứng hầu người trong quách
Xun xoe lạy tạ kẻ vào ra
Danh lợi đã lừa hai cặp mắt
Lù lù đống mối tưởng mồ cha !

1

Khi ông Tôn Ðức Thắng chết (1980), chính phủ cộng sản Việt nam
đưa một vị sư và một ông cha đứng hầu hai bên quan tài, như hai
con trưởng, mỗi khi các quan khách đến viếng thì hai con trưởng
phải chắp tay lạy để đáp lễ !
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THI ÐUA TU
Tiến bộ tu hành cũng tiến thay
Thi đua giữ giới với tu trai
Dưới bếp vãi bà tu hai nậm
Trên liêu sư cụ giữ ba chai
Gật gù sư nói : "Ồ, thầy khướt"
Ngất ngưỡng vãi cười : "Dạ, con say" !
Thôi thôi "cống hỉ" Tây phương Phật
Cực Lạc nào hơn cái "nước" này !
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CHÙA HOANG
Ðạo pháp ngày nay đổ quá rồi
Mười người tu học chục người thôi
Chùa hoang cảnh vắng sư về tục
Khói lạnh hương tàn Phật bỏ rơi
Gọi tiểu, tiểu đâu còn mà gọi
Kêu di 1, di cũng tếch đi rồi
Lịch sử hai nghìn hồn phảng phất
Trên tường tôi thấy chữ "than ôi".

1

Di : tức bà già công quả ở chùa.
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GỬI SƯ BÀ NGHIỆN RƯỢU
Bà là Ni mà tu đạo "Vô"
Ðôi khi cũng niệm tiếng Na Mô ?
Tôm bay 1 rán mỡ "xơi" lưng chảo
Rượu đế ngâm trăn nín cả vò
Gà thiến cân năm 2 kêu còn nhỏ
Cá mè cắt bốn 3 bảo chưa to
Tám mươi bảy tuổi "tu" còn mạnh
"Tổ quốc ghi công" sướng thấy mồ !

1

Tôm bay : là con cào cào, cấu cổ, vặt cánh, vặt chân rồi rán với mỡ.

2 Gà thiến phải nặng hai cân "sư bà" mới ăn, chứ cân rưỡi chưa đủ to!
3 Cá mè mỗi con phải to đủ cắt làm bốn khúc sư bà mới ăn cho !
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GỬI SƯ CỤ ÐẢNG VIÊN
Sư cụ mà sao lại "Ðảng ta" ?
Hỏi ông ông chính hay ông tà ?
Ăn cơm của Phật ông phản Phật
Làm việc nhà ma ông theo ma
Chó gà cá lợn mê bỏ mẹ
Hành hẹ tỏi riềng khoái thấy cha
Sao không mặc quách manh áo giấy
Khoác làm chi nữa tấm ca-sa ?!
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