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Định  trong  định 

 
Nguyên tác : Lư Thắng Ngạn 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

  Chương I-  Tựa. 

 

Trong đời này, tôi bái nhiều thầy, nhưng có ơn nhất là 4 vị : 

1/ Liễu Minh hòa thượng 

2/ Tát Già Chứng Không hòa thượng 

3/ 16 đời Đại Bảo Pháp vương Cát Mã Ba 

4/ Thổ Đăng Đạt Cát thượng sư. 

Các vị thượng sư dạy tôi những điểm tu hành chính trong Mật giáo như 

:phải có tâm xuất ly, Bồ đề tâm, trung quán chánh kiến. Về phương diện thành 

tựu thì có : trì minh thành tựu, hộ ma thành tựu, tam ma địa thành tựu. Tôi viết 

cuốn sách này chính là mô tả tam ma địa thành tựu. Tôi căn cứ trên kinh 

nghiệm của chính mình, và sự suy luận của mình về sự thành tựu của các bậc 

thánh, do những luận tác của họ về những kinh nghiệm ấn chứng, không lìa bỏ 

: trí lượng,tỷ lượng, thánh ngôn lượng.  

Cuốn sách này là thực tế tu hành, trực chỉ thiền định mà được giải thoát. 

Đương nhiên,tạng mật bạch giáo “Đại thủ ấn pháp môn” thứ tự sẽ là : chuyên 

tu tam ma địa, ly hí tam ma địa, nhất muội tam ma địa, vô tu tam ma địa. Tôi 

chỉ ra : khẩu quyết tối quan trọng là “Không tu tam ma địa”. Tôi nói đến : sơ 

thiền, nhị thiền, tam,thiền,tứ thiền,ngũ thiền. Thường thì người ta chỉ nói đến 

tứ thiền. Nhưng tôi nói đến ngũ thiền, đó mới chính là chân giải thoát. Đó là 

trạng thái vô tu, chân không, bản nhiên, là trực chỉ “Không “ hoàn toàn chỉ 

niệm, vô niệm. Đương nhiên, tôi từ chuyên nhất và sau là đệ ngũ thiền. Chân 

Phật tông thực tu có : tiền hành,chính hành, hậu hành.  

Tiền hành bao gồm :Đại lễ bái, Đại cung dưỡng, phát Bồ đề tâm, tứ quy y. 

Chính hành bao gồm : xuất định,tụng tán, vào tam ma địa. 
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Hậu hành bao gồm : xuất định, tụng tán, hồi hướng. 

Ký thật tu pháp quan trọng nhất là vào tam ma địa. Tôi cảm thán là có 

nhiều người tu mà không họ tập được Phật pháp. Có nhiều nguyên nhân : 

1- Căn bản không nghĩ sẽ học tập Phật pháp. 

2- Nơi sinh không có biến hóa. 

3- Ngu muội, nhân duyên không đủ. 

4- Tà kiế, tin rằng chỉ có một đời. 

5- Không gập thượng sư, thiện trí thức. 

6- Gặp tà giáo. 

7- Chỉ nói những chuyện hoang đường của XX. 

8- Từ địa ngục xuất sinh. 

9- Từ ngạ quỷ xuất sinh. 

10- Từ súc sinh xuất sinh. 

11- Công tác bận rộn, không có thì giờ để tu. 

12- Đầu sinh Thiên đạo chỉ hưởng thụ. 

13- Đầu sinh Vô tưởng thiên cả ngàn năm, không tu, trong pháp giải thoát. 

14- Cả đời chỉ tạo ác nghiệp 

15- Tám căn không đủ. 

16- Thông minh, có phúc, nhưng nói Phật pháp là sai. 

17- Bị ma áp chế. 

18- Bị quỷ áp chế. 

19- Bị tà giáo áp chế. 

20- Muốn học Phật, nhưng những người chung quanh đều lừa tiền, lừa sắc, 

không gập thiện trí thức. 

Đương nhiên tôi nghĩ đến những chuyện này, trong lòng đau đớn, chỉ có tôi 

viết sách này, tả thực, hy vọng cứu độ những người có duyên. 

 

 

Chương  II : Chính  thể  của  tâm  Bồ  đề. 
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Thích Ca Mâu Ni từngcáo giới đệ tử : hành giả thường thường cảnh giới 

mình có 3 việc  : 

1- Mỗi tâm niệm không rơi vào 3 ác đạo hoặc sáu nẻo luân hồi, vì những 

đường này khổ vô cùng. Người tu nên xa lánh. 

2- Không tự tư , tự lợi, vì tự tư tư, tự lợi không phải là tâm Bồ đề. Tâm Bồ 

đề là thiên hạ vi công, vì lợi ích của chúng sinh. Tự tư, tự lợi làm hại chúng 

sinh cũng làm hại sự tu hành của chính mình. 

3- Không sinh ý niệm nghi ngờ với Phật, pháp,tăng, thượng sư. Nếu nghi 

niệm phát sinh thì xong rồi, đó là sóng lớn, hung bạo, mê hoặc, chấp trước 

mất đi Bồ đề tâm, mất đi chánh kiến. Do đó kiên cố lòng tin rất trọng yếu. Đối 

với tam bảo đó là vật phải cung kính phụng hành. 

Đối với tự tư, tự lợi, tôi nghĩ ngay tới XX, dọa người lấy tiền, giả thần 

thông, lừa người, nuôi quỷ hại người. Liên tố thượng sư : XX luôn nói hoang 

đường. Liên Ngôn pháp sư : XX là kẻ lừa dối nhất thế kỷ. Theo tôi thì hành vi 

của XX : độc lập, tự tư, không chừa thủ đoạn nào, tâm hắc ám, lòng lang dạ 

sói, không có lương tâm, căn bản không có lương tri. Không giữ giới luật 

không tu chánh định, không có chính định cống cao ngã mạn, kiêu ngạo, tự 

cao, tự đại, loại người như thế chắc chắn không có tâm Bồ đề. 

Hành giả tiểu thừa có Bồ đề tâm, có thể phát sáng, nhưng nguồn phát sáng 

này là từ chính thể Bồ đề tâm. Liên Hoa đồng tử là Bồ đề tâm, đồng tâm, đồng 

đức, vô tà, thuần thiện, vô phân biệt. Liên Hoa đồng tử là một cái nguồn sáng 

lớn là chính thể, cùng tại Ma Ha Song Liên Trì tĩnh thổ. Thiền định là vào 

chính thể Bồ đề tâm. 

 

Chương  III  :  Thiền  định  thần  thông  vấn  đáp. 

 

-Thiền định bát xúc là những gì ? 

-Đó là : Động, Dưỡng (ngứa, Khinh (nhẹ), Trọng (nặng), Lãnh (lạnh), 

Noãn (ấm), Hoạt (trơn), Sắc (kẹt). 

-Do đâu mà có ? 
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-Đó là những hiện tượng của sơ thiền khi thân, tâm tiếp xúc với hư không 

bên ngoài do chính tứ đại : đất, nước, gió, lửa của thân mình tạo ra. 

-Đó có phải là thần thông không ? 

-Là hiện tượng thần thông : nhẹ như gió thoảng, nặng như núi, trơn như 

mỡ, như thần ám v . v.  . 

-Thế nào là tám thần thông biến hiện ? 

-Có thể biến nhỏ như hạt bụi, có thể biến lớn lên trùm cả hư không, vì hư 

không vô giới hạn, có thể biến dài ngắn, gần xa trong một niệm, có thể bay 

như chim, biến hóa ra nhiều thân, vào nước không chìm, vào lửa không cháy, 

từ có thành không, từ không ra có, xuất nhập quỷ thần, rải đậu thành binh, hô 

gió, gọi mưa ,  v .  v  . 

-Tôi muốn như thế có được không ? 

-Đó chỉ là những hiện tượng của sơ thiền, không phải là cứu cánh. 

-Ý Lư tôn sư là là thần thông không địch lại nghiệp lực phải không ? 

-Chính vậy !  Chính vậy ! 

-Tôi học Phật, có tể học thần thông không ? 

-Không thể, chúng ta học Phật là để thành Phật, thần thông tự đến, học thần 

thông là đi đường rẽ, chúng sinh mê hoặc thần thông là vào tà đạo, không có ý 

nghĩa gì cả. 

-Theo ý tôn sư thì tám thần thông thế nào ? 

-Nếu dung thần thông để giúp chúng sinh tin vào Phật trí thì có thể, nhưng 

dung thần thông để cướp đoạt tài sản, sắc đẹp, địa vị, danh vọng thì là rễ của 

địa ngục. Thần thông là là một loại tham, sân, si. Thần thông là ngã chấp, là 

chướng ngại không thể tiến bộ, không thể thành Phật. Học thần thông là là lấy 

gốc làm ngọn. Sơ thiền thì có thần thông, tu đến cảnh giới cao thì thần thông 

vốn không tồn tại. Vì vậy tôi trân trọng cảnh giới đại chúng : 

Chân thần thông : độ chúng sinh. 

Giả thần thông : không độ chúng sinh. 

Thần thông không địch lại nghiệp lực, tiêu trừ nghiệp chướng là việc cần 

làm nhất của người tu. 
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Chương  IV  :  Tôi  giải  thích  Tứ  Thiền. 

 

-Thế nào là sơ thiền ? 

-Sơ thiền là có thô, có tế. Trọng điểm là an tọa, ngồi thẳng, nhiếp tâm, điều 

hòa hơi thở. Sơ thiền giác Thọ, như tôi kinh nghiệm đó toàn là tướng của sơ 

thiền được gọi là tám xúc, mười công đức. 

-Thế nào là Nhị Thiền ? 

-Không có tám xúc, 10 công đức. Thâm tín chân thật công đức,, có hỷ, có 

lạc, có an. 

-Thế nào là Tam Thiền ? 

-Có thể xả phi và xả Thọ, có thể  vô nhiễm, chỉ có ý thức lạc, tâm vắng 

lặng. 

-Thế nào là Tứ Thiền ? 

-Lìa Lạc, Thọ của 3 loại Thiền trên, không Khổ, không Lạc, nuôi dưỡng 

công đức, tâm như nước trong. 

-Nghe nói có Ngũ Thiền phải không ? 

-Không có tự ngã, không sinh. 

-Nghe nói mỗi Thiền tương ứng với các cảnh trời, Sơ Thiền với những 

cảnh trời nào ? 

-Phạm chúng sinh, phạm bổ thiên,, Đại phạm thiên. 

-Nhị Thiền với cảnh trời nào ? 

-Điện quang thiên, Vô lượng quang thiên, Quang âm thiên. 

-Tam Thiền với cảnh trời nào ? 

-Diệu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên, Biên tịnh thiên. 

-Tứ Thiền với cảnh trời nào ? 

-Vô vân thiên, Phúc sinh thiên, Quảng quả thiên, Vô phiền thiên,, Vô nhiệt 

thiên, Thiện kiến thiên, Thiện hiện thiên, Sắc cứu cánh thiên, Vô tưởng thiên. 

-Ngũ Thiền tại cảnh trời nào ? 

-Không tại 28 tầng trời. 
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Người ta thường nói Tứ Thiền, Tám định, xin tôn sư giảng. 

-Tứ Thiền là Tứ Thiền sắc giới. Tám định là Tứ Thiền sắc giới cộng với Tứ 

Thiền vô sắc giới : Thức vô sắc giới, Không vô sắc giới, Vô sở hữu, Phi tưởng 

phi  phi tưởng. 

-Tại sao có người tu đến Tứ Thiền mà còn rơi vào ác đạo ? 

-Tu đến Tứ Thiền, không cần Ngũ Thiền, tự nhận không ai bằng mình, sinh 

lòng ngạo mạn, không có Niết bàn, liền vào tà đạo, có tà kiến, là rơi vào ba ác 

đạo. 

-Ngũ Thiền cứu cán là gì ? 

-Không sinh. 


