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Bái   phỏng   đại   sư 

 
Tác giả : Lư Thắng Ngạn 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Chương  I-     Bái  phỏng  đại  sư.   

 

Có một ngày, một người lên núi tìm tôi, mở miệng kêu : 

-Đại sư. 

-Tìm tôi có chuyện gì ? 

-Đặc biệt đến xin xuất gia. 

-Vì sao xuất gia ? 

-Chán đời. 

-Vì sao chán đời ? 

-Cảm tình bị thương tổn, bạn gái theo người khác, nên quyết định xuất gia. 

-Nếu bạn gái bằng lòng kết hôn, ông còn muốn xuất gia không ? 

Người đó không trả lời được. Tôi nói : 

-Người xuất gia để tránh hư danh, cầu không sinh tử, ngừng tâm niệm, 

tuyệt nhân duyên. Như Hư Vân lão hòa thượng trốn hôn nhân, Hoằng Nhất vì 

tránh hệ lụy gia đình, Thích Ca tránh địa vị, tài sắc, ông có biết không ? 

-Thỉnh cầu xuống tóc, sáng nay con đã quyết định rồi. 

-Giữ được bao lâu ? 

-Bao lâu nghĩa là sao ? 

-Là giữ ý niệm xuất gia mãi mãi. 

Ông ta cắn môi. 

-Có thể. 

-Ông từ nay gập thanh sắc như trồng hoa trên đá, thấy lợi danh như trong 

mắt có bụi. Ông có thể làm được vậy không ? 

-Đại sư ! Được, có thể. 
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Chính tại lúc đó bố mẹ ông và một cô gái trẻ đẹp đến tìm ông. Bố mẹ ông 

nói : 

-Con đừng xúc động. 

Cô gái trẻ đẹp nói : 

-Anh hiểu lầm rồi, em là của anh. 

Ông ta liền theo bố mẹ và cô gái trẻ xuống núi, ông mở to mắt nhìn tôi : 

-Đại sư, thật lòng xin lỗi. 

-Không có gì, chỉ là lấy đầu làm đuôi, lấy đuôi làm đầu. 

-Đại sư, lần sau gập ! 

-Gập sau. 

 

Chương  II-  Hải  Thọ  pháp  sư  là  giả  đấy.    

 

Lúc Hải Thọ pháp sư thuyết pháp, có một bà thấy chồng mình cùng một cô 

gái khác chung giường. Bà nhẹ khép cửa lại, nghĩ mình hoa mắt trông lầm, 

những gì mình thấy đều là giả cả. Hải Thọ pháp sư nói : 

-Là giả đấy. 

Bà vợ ấy, coi như vô sự, đi tới Phật đường, tĩnh tọa, thiền tu. Đoạn thuyết 

pháp này, khiến đại chúng bàn cãi. 

-Là giả đó ! Giả ! Giả ! 

Liên Khiết thượng sư bảo tôi : 

-Là giả, thực mắc cười ! 

-Hải Thọ có kiến địa của ông. 

-Sao đại chúng đều phê bình ông ? 

-Họ mù rồi ! Trượng phu đều do tứ đại giả hợp : địa, thủy, hỏa, phong. Nữ 

tử cũng là tứ đại giả hợp. Chính vũ trụ, thế giới, nhân gian các vật chất như cái 

bàn, cái ghế đều là hợp tướng. Nếu tứ đại phân ly thì là không. Duyên tụ như 

mộng, duyên tán như ảo. Là giả cả đấy. Không phải sao ? Giả như tôi có một 

cái nhà, khi tôi chết cái nhà có còn phải là của tôi không ? Hơn nữa, với thời 

gian cái nhà sẽ xụp đổ, tường vách về đất, sắt về kim, gỗ về mộc . . .  còn là 
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cái nhà không ? Là giả cả đấy. Câu nói của Hải Thọ là giả đấy, làm đại chúng 

xôn xao bàn tán vì lấy giả làm thật. Người có kiến địa thì tất cả đều là giả cả. 

Người tu đến mức này thì thanh sắc, địa vị, kim tiền tham luyến làm chi ? Bảo 

cho mọi người biết : Ẩn Sơn thiền sư cả đời không gập người, Triệu Châu cả 

đời không chỉ trích ai, Đại Hải lấy lá làm áo, Huyền Thái chỉ mặc áo vải .  .  . 

Đó là vì cái gì ? Chỉ là dạy người đừng vọng tâm. 

 

Chương  III-   Đại  sư  dẫn  bạn  đi  coi  chim. 

 

Có một chuyện cười : Có một bà đến bái phỏng đại sư. 

-Đại sư, không xong rồi, chồng con ngoại tình con phải làm sao ? 

-Tôi dẫn bà đi coi chim 

-A ! con hiểu rồi, thầy bảo giống như con chim bay không có chuyện gì. 

-Không đúng, ý tôi là chồng bà và chuyện đi coi chim của tôi có quan hệ gì. 

Ha ! Ha! Ha! 

Tôi kể cho mọi người nghe chuyện cười này nhân vì có một bà đến bảo tôi 

: Không xong rồi, chồng con ngoại tình, con phải làm sao đây. Tôi không đưa 

bà đi coi chim. Tôi hỏi : 

-Làm sao bà biết ? 

-Chồng con lãnh đạm với con. Hành tung không rõ ràng, thường ra ngoài, 

bỏ bữa cơm chiều, tối về nhà rất muộn, ngủ ngay không hề nhìn đến con. Con 

định nói cho chồng biết 

-Bà có chứng cớ gì là chồng bà ngoại tình không ? 

-Không có. 

-Không có chứng cớ, sao nói chồng ngoại tình. 

-Con hỏi thần, thì nói có. 

-Thần thoại, không tin được. 

-Con liên tiếp hỏi ba thần, đều nói có, thần còn nói muốn cải vận thì bảo 

cho chồng biết. 

-Mất bao nhiêu tiền ? 
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-5 vạn. 

Tôi không nói gì, chỉ bảo bà ấy về nhà trước hết hãy nấu những món ăn mà 

chồng thích cho chồng ăn. Mặc quần áo đẹp, nói những lời ngọt ngào cho 

chồng nghe, cùng chồng đi du lịch. Hãy tự sửa mình trước. Bà ấy nghe lời đi 

về nhà. Bà ta đã làm theo lời tôi nói. Về sau bà ấy cùng chồng đi du lịch tới 

Bắc hải đảo, có gửi ảnh chụp kỷ niệm cho tôi, hai vợ chồng rất thân ái. Có 

một ngày bà ấy lên núi kiếm tôi tỏ lời cám ơn. 

-Không cần đâu, lời người đáng sợ, lời thần không thể tin. 

-Đại sư ! Sao ông biết chồng con không ngoại tình ? 

-Tôi không động, liền cảm ứng chuyện thiên hạ. 

 

Chương  IV-  Con  muỗi  và  đại  sư. 

 

Có một người hỏi đức Đạt Lai Lạt Ma bị muỗi đốt thì phải làm sao ? Lạt 

Ma trả lời : hãy động đậy cho muỗi bay đi. Nếu muỗi cứ đốt thì sao ? thì thổi 

cho nó bay đi. Nếu nó không đi thì sao ? Đập một cái cho nó chết. (Nếu không 

sát sinh thì chả có cách nào khác) 

Cũng chuyện bị muỗi đốt, Hải Thọ pháp sư nói : 

-Con muỗi đốt tôi chính là cơ hội để tập vô ngã, cứ để nó đốt đi : để nó hút 

máu, để nó cao hứng, để nó khoái lạc, đó là bố thí. Đó là lúc hành giả tập xả 

bỏ chấp trước : bỏ ngứa, bỏ đau, bỏ ngã, như như bất động. Là cấp cho con 

muỗi khoái lạc, là giúp nó khỏi khổ, đó là hoan hỉ bố thí. Đó là vô duyên, 

đồng thể đại bi, là vô lượng xả, nhưng nếu bị nó truyền bệnh nhiễm thì sao ? 

(Hy sinh mình để cứu con muỗi thật là vĩ đại) 

Lại có người hỏi tôi : 

-Đại sư, nếu bị muỗi đốt thì sao ? 

-Phách, đánh chết tốt. 

-Như vậy có phạm sát giới không ? 

-Không, tôi siêu độ nó, khiến nó được giải thoát, vãng sinh cảnh giới cao 

hơn. 
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-Làm ra sao ? 

-Tôi niệm vãng sinh tĩnh thổ, siêu sinh, xuất khổ Nam Mô A Di Đà Phật. 

Lại thổi một cái, dùng siêu độ pháp. 

-Đó là pháp gì ? 

-Sát độ pháp. 

-Làm thế có từ bi không ? 

-Đại từ bi. Minh bạch Phật pháp là chính đạo, thuận nghịch đều là tông. 

Loại sát độ pháp là đại quyền bồ tát không thể nghĩ bàn, không là sự minh 

bạch của ngoại nhân. Chúng ta không nhìn bên ngoài mà là xét nội dung, loại 

tinh thần siêu nhiên này lấy Phật quốc là tông, lấy cứu cánh là thật tướng. Như 

quả không phải là Duy Ma Cật đại sĩ thì không hiểu nổi. 

 

Chương V -  Thế  nào  là  chánh  đạo. 

 

Có một vị cư sĩ đã học Phật 30 năm, tham bái nhiều sư phụ lên núi tìm tôi, 

cư sĩ hỏi : 

-Vì sao Phật giáo giới gọi đại sư là ngoại đạo ? 

-Tôi dẫn ông đi coi mây. 

-A ! Tôi hiểu rồi, đại sư như mây tự tại, mặc người khen chê. 

-Tôi không có ý đó, mây có lúc thấy, có lúc không, hoặc có hoặc không, 

không có, không không, mây không lường được, vì họ không biết mây nên gọi 

tôi là ngoại đạo. 

-Cứ như tôi biết thì cầu pháp bên ngoại là ngoại đạo, tìm pháp bên trong là 

chánh đạo, đại sư thấy thế nào ? 

-Cư sĩ nói tâm, chưa biết tâm là gì ! 

-Vô tâm là chánh đạo, hữu tâm là ngoại đạo. 

-Không sai lắm. 

-Có trưởng lão nói ba giới chỉ có tâm, vạn pháp chỉ có thức, tâm sinh thì 

pháp sinh, tâm diệt thì pháp diệt, còn đại sư thì sao ? 

-Đều là giả danh cả. 
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-Tại sao ? 

-Hư vô không là thật, đó chỉ là nhân duyên tự nhiên, đương nhiên là lý luận 

giả danh 

-Nghe đại sư nói tôi càng hồ đồ, xin hỏi một câu thôi : Thế nào là chánh 

đạo ? 

-Lìa mọi kiến giải, rõ ràng chính mình, nếu không biết mình sao rõ chánh 

đạo. 

-Chánh đạo khó biết lắm. 

-Vốn không dùng lời. 

-Nói như vậy thì đại sư là ngoại đạo ? 

-Toàn là ngoại đạo ! 

-Vì sao ? 

-Có sở kiến. 

-Vậy đại sư là chánh đạo ? 

-Xa lìa mọi sở kiến mới là người chánh đạo. 

-Đại sư có thể viết một bài kệ không ? 

Tôi viết bài kệ tôi là ngoại đạo : 

Đã  là  ngoại  đạo 

Kiến  văn  giác  tri 

Chính  là  ngoại  đạo 

Chánh  đạo  không  đi 

Không  ở  ngoại  đạo 

Đó  mới  là  Đạo. 

 

 

Chương VI – Trong  đời  bạn  tưởng  đạt  được  cái  gì ! 

 

Đã có nhiều người hỏi, tôi trả lời một lần cho xong : 

-Tương lai Chân Phật tông ra sao ? 

-Không có. 
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-Chân Phật tông không định xây một ngôi chùa vĩ đại nhất thế giới sao ? 

-Không có. 

-Đại sư ! Chân Phật tông không định làm một tông phái lớn nhất thế giới 

sao ? 

-Không có. 

-Chân Phật tông không nghĩ có đài truyền hình, báo chí, nhà thương, 

trường học sao ? 

-Không có. 

-Đại sư không nghĩ lưu danh vạn tuế sao ? 

-Không có. 

-Đại sư không hy vọng môn phái mình có tiền tài, thế lực sao ? 

-Không có. 

-Đại sư đã viết hơn 256 đầu sách, có dự định viết thêm không ? 

-Không có. 

-Tôi chưa từng phỏng vấn người nào như thế này, đại sư có ý gì ? 

-Không có. 

-Đại sư ! Tư tưởng là không có sao ? 

-Tùy duyên, tùy hỷ, tùy phận. Tùy duyên là có duyên thì duyên tới, vô 

duyên thì duyên đi. Tùy hỷ : chỉ cần làm việc thiện thì tùy hỷ. Tùy phận : có 

nhiều ít thì theo đó, không cưỡng cầu. 

-Đại sư tu hành gì ? 

-Thanh tịnh thân, khẩu, ý. 

-Còn gì nữa ? 

-Không có. 

-Như vậy là tối tiêu cực ! 

-Tưởng gì cũng không có không dễ à, là tích cực vậy. 

 

Chương  VII – Tôi  đối  với  sự  hủy  báng. 
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Có một nhóm người bảo tôi : có người hủy báng đại sư như gió táp, như 

sấm nổ, như địa chấn, như hỏa tai, nước lụt, bốn phương, tám hướng kịch liệt, 

một làn sóng lại một làn sóng rất kịch liệt, rất mạnh mẽ. Họ rất tận lực, tại báo 

chí, mạng lưới.  

Trong lúc đó, một bạn lên núi hỏi chuyện này. 

-Lư tôn sư đối với những lời phỉ báng này có cảm tưởng gì ? 

-Không có. 

-Lời nói đáng sợ, ông không biết sao ? 

-Tôi biết có nhiều người phỉ báng tôi, nhưng tôi không phản ứng. 

-Họ viết nhiều lắm, ngay cả người ngoại cuộc cũng chấn động. Vì sao ông 

chịu được ? 

-Những lời phỉ báng này một chữ tôi cũng không đọc. 

-Không thể nào sao, ông xem, ngay tôi cũng háo kỳ. 

-Tôi không có máy chữ, không có điện toán, cũng không biết cách vào 

mạng lưới, làm sao coi ? 

-Đồng môn biết, chỉ cho coi. 

-Đúng, có người chỉ cho tôi, nhưng tôi không coi, tôi không có thời gian. 

-Không có người truyền thuật sao ? 

-Có, nhưng vừa mở miệng tôi liền nói đừng nói gì cả, tôi không nghe đâu, 

liền quay mình đi. 

-Nguyên tắc của ông là gì ? 

-Không xem, không nghe, không nói. 

Ông bạn cũ đó bèn xuống núi. Tôi muốn nói thật với đại chúng, tôi muốn 

nói với những người phỉ báng tôi. Vì sao : vì họ đem hết tâm tư, vắt óc chửi 

rủa tôi, viết cả ngàn chữ, nhưng một cái tôi cũng không coi. Họ phí thời gian, 

phí lực, phí tiền. Thật xin lỗi, chỉ khổ tâm. 

Tôi viết câu kệ : 

Lông  rùa  áp  bức 

Sừng  thỏ  chống  trời 

Không  nghe,  không  thấy 
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Biết  làm  sao  đây ? 

 

 

Chương  VIII -   Luận  về  thiện  và  ác. 

 

Có một vị tiến sĩ Triết học, lên núi trực tiếp hỏi tôi : 

-Người ban sơ tánh vốn lành có đúng không ? 

-Trên trời mây trắng, dưới đất cỏ xanh, đúng không ? 

-Tôi lấy một thí dụ : một kẻ cướp vào làng thấy một đứa trẻ đang bò chơi 

cạnh giếng, hắn bế đứa trẻ vào nơi an toàn, sau đó đi cướp tài vật của dân 

làng. Đó là thiện hay ác ? 

-Không thiện, không ác. 

-Thế nào là thiện, ác ? 

-Vì người là thiện, vì mình là ác. 

-Cổ nhân nói : Không vì mình thì trời tru đất diệt có đúng không ? 

-Người không vì mình trời tru đất diệt, mọi người đều vậy. 

-Thay đổi một chút, thiện ác có biên giới không ? 

-Tôi hỏi lại ông, trên mặt trăng có thiện ác không ? 

Vị đại học sĩ đó không trả lời được, tôi hỏi ngược lại : 

-Thiện, ác do ai lập ra ? 

-Người. 

-Ai ? 

Ông không trả lời được, lại hỏi : 

-Lục tổ nói : chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác là có ý gì ? 

-Giải thoát nghĩa. 

-Đó là ngộ sao ? 

-Ông thấy sao ? 

-Chả thấy gì ! 

-Đó là chánh kiến. 

-Đại sư tán thành tánh thiện hay tánh ác ? 
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-Cả 2 đều không thể nói. 

-Hôm nay mới biết nguyên nhân. 

-Mặc, lấy gạch chọi gạch : hãy còn phân biệt, tất cả chỉ là một. 

Vị tiến sĩ triết học xuống núi. Tôi tả Phật dạy như sau : 

-Không lợi mình, không lợi người, không làm 

Lợi mình, lợi người, làm. 

Lợi người đó là Bồ tát, nghĩ đi ! nghĩ cho kỹ. 

 

Chương IX -  Một  vị  thiền  sư  đến  hỏi  Thiền. 

 

Có một vị thiền sư thuộc tông Lâm Tế đến hỏi : 

-Thế nào là niết bàn diệu tâm ? 

-Người ở chỗ nào ? (Chưa thấy) 

-Nói chính pháp nhãn tạng, tạng ở chỗ nào ? 

-Chỉ là tung tích của lời nói. 

-Thế nào gọi là đả phá ? 

-Người có mắt. 

-Còn không thấy ? 

-Còn trong trời đất, vũ trụ. 

-Thế nào là đoạn ? 

-Tông tôi không lời, không có pháp cho người. 

-Thế nào là ngộ ? 

-Trăng vô tâm soi nước, nước không ý giữ bóng. 

-Đại sư thường nói pháp nào ? 

-Thâm thâm huyền diệu chỉ, dao vàng chặt không ra. 

-Chặt không ra thì còn chặt làm gì ? 

-Chỉ để tạo dáng. 

Đại sư hỏi đến đây thấy tôi có đẳng cấp đại sư bèn định truyền thừa cho tôi. 

-Tôi định truyền thừa cho ông. Ông thấy thế nào ? 

-Tôi lười lắm, chỉ là mang lông, đội sừng. 
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-Trước khi gập tôi thì sao ? 

-Tôi. 

-Sau khi gập tôi thế nào ? 

-Tôi. 

-Không thay đổi sao ? 

-Không thay đổi. 

-Thế nào là về nhà ? 

-Quy nguyên thì tánh không hai, phương tiện thì có nhiều. 

-Sao còn ở cõi ta bà ? 

-Hỗn hợp. 

Nói đến đây, đại sư cười ha hả : 

-Coi như gập vị trí giả. 

-Người biết không biết, 40 năm qua nêu nhiều sai lầm. 

-Phàm thánh một thể à ! 

 

Chương  X -   Huyền  cơ. 

 

Có một đệ tử học chút ít thiền đến tìm tôi hỏi : 

-Cổ Phật nói : Mới thành chính giác, thấy mọi chúng sinh sẽ thành chính 

giác, phải hiểu như thế nào ? 

-Vốn là như vậy. 

-Cổ Phật nói muốn thành chính giác, thâm ảo u viễn, người đời không kiến 

thức nên người thành đạo hiếm là nghĩa gì ? 

-Ít thấy nên thấy lạ. 

-Quá khứ Phật đã vào Niết bàn, còn niệm làm chi ? 

-Là nghi thức thôi. 

-Mạt lai chư Phật chưa ra đời, đừng vọng tưởng thì hiểu sao ? 

-Là ai ? 

-Cổ nhân nói Bá Vi tự sát là quân tử, Liễu Hạ Huệ ôm gái trong lòng mà 

không động là quân tử; sư tôn thấy thế nào ? 
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-Biểu hiện chân định. 

-Vốn không sinh nay không diệt thì sao ? 

-Sống mà chịu tội. 

-Có một bọn người có vô lượng phiền não, khổ không thể nói, tôn sư bảo 

sao ? 

-Chết không xong. 

-Đọa thể bất minh, lìa hình khử trí, thể hợp đạo, có đúng không ? 

-Là người bạch sĩ. 

-Thế nào là người trong gương ? 

-Nhìn nhau mà chả ghét. 

-Thế nào là trăng trong nước ? 

-Là giả. 

-Thế nào là giới luật ? 

-Trói người. 

-Thế nào là giải thoát ? 

-Không người trói buộc. 

-Nhân duyên là gì ? 

-1, 2, 3, 4 sợi rơi vào nước không thấy nữa. 

-Đại trượng phu sống ở, chết chẩy; cúi xuống ngẩng lên là co ruỗi, có phải 

không ? 

-Đi chết đi. 

 

Chương  XI – Không  có  nàng  thì  con  chết  mất. 

 

Có một chàng thanh niên si tình thường lên núi kiếm Lư tôn sư, mong tôi 

gọi vợ về. Chàng ta có một câu nói : Không có nàng thì con chết mất. Chàng 

đưa ra một tấm hình, yêu cầu tôi gia trì mong vợ sẽ về. Mắt chàng lạnh lẽo, 

tình cảnh đáng thương, mất ăn mất ngủ; mắt hướng lên không tưởng như vợ từ 

trên trời rơi xuống. Tôi nhìn và nói : 

-Đến đây đi ! 
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-Dạ ! 

-Tôi đã tính rồi, cô ta không trở lại. 

-Xin đại sư khiến nàng trở lại. 

-Duyên phận đã hết. 

-Xin đại sư giúp duyên phận. 

-Duyên phận làm sao giúp, tôi không biết. 

-Đại sư thần thông quảng đại, nhất định biết. 

-Anh hãy quên cô ta đi. 

-Quên ! Không có nàng thì con sẽ chết. 

-Trong đời không chỗ nào không có cỏ thơm, hà tất thương một đóa hoa. 

-Con chỉ nhớ có một mình nàng, không kể người khác. 

-Thiên hạ chỉ có nàng sao ? 

-Nàng là cả thiên hạ. 

Trời ạ ! Tôi chưa gập một gã nào si tình như thế, khiến người đồng tình, 

cảm động. Tôi chỉ thi pháp trên người chàng ta, khiến chàng ta tự gập vợ. 

Chàng ta tự mộng mị thấy vợ : chàng khổ sở trong khi nàng hạnh phúc. Tôi 

bảo chàng tôi có một nguyên tắc là yêu một người không phải là chiếm hữu. 

Nàng có thể vui, khoái lạc, mãn túc, hạnh phúc thì hãy chúc phúc cho nàng. 

Nếu nàng hạnh phúc hơn khi ở bên người khác thì nên chúc phúc cho nàng, đó 

là yêu. Chàng ta nghe rồi dường như hiểu, dường như không. Tôi nghĩ loại 

người này rất khó rõ, tại tâm tôi, tôi chỉ chúc phúc an bài tốt. Chàng ta xuống 

núi, có làm được không, tôi không rõ; nhưng những gì tôi làm là chân chính. 

 

Chương  XII-  Đệ  tử  bỏ  thì  có  cảm  giác  gì ? 

 

Có một đệ tử hỏi tôi : 

-Khi đệ tử bỏ rơi, ông có cảm tưởng gì ? 

-Có duyên thì tụ, vô duyên thì tan, tùy gió mà chim bay. 

-Chẳng khó chịu sao ? 

-Từ xưa vẫn vậy, tôi chỉ chúc phúc. 
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-Đại sư có thể kể vài thí dụ không ? 

-Có một vị sư Tây Tạng, đã từng du học Ấn Độ, khi trở về thu nhiều đệ tử, 

có một số bỏ ông theo một người khác cũng thành tựu. Lại như Mã Nhĩ Ba 

đến Ấn Độ 3 lần, lại còn bái Na Nhã Ba làm thầy, thành Bạch giáo tổ sư . . .  

-Đệ tử ông lìa bỏ thế nào ? 

-Có một đệ tử bảo đi theo Thiền tông; có một đệ tử bảo theo Ninh Ma phái, 

có đệ tử kêu theo Tịnh độ . . . Đệ tử ly khai không nhất định sẽ thành tựu, 

nhưng tôi đều chúc phúc. 

-Có đệ tử mắng chửi ông thì sao ? 

-Đó là tu dưỡng chưa đủ, tôi đáng mắng vì chưa dạy tốt họ. 

-Ông có loại đệ tử đó không ? 

-Từ xưa đều vậy, Thích Ca có Đề Bà Đạt Đa mang theo đi nhiều đệ tử của 

Thích Ca, còn quay lại mắng Phật. Mễ Lặc Nhật Ba bị đệ tử của mình hại 

chết. Có nhiều chuyện như thế. 

-Đại sư làm sao xử lý ? 

-Tùy. 

-Khi sư, diệt tổ tội rất nặng, tùy có được không ? 

-Đó là tùy nhân gian, nhân gian như thế. Mắng sư, diệt tổ sẽ bị nhân quả 

báo ứng. 

-Đệ tử ông có hại chết ông không ? 

-May là tôi còn chưa chết. 

-Nếu chết rồi thì sao ? 

-Sông chết có số, vì độ chúng sanh, chết cũng không oán hận. 

-Điều đó thật tốt. 

-10 phương cùng tụ hội, mỗi người học mật pháp, đó là trường thi đạt đại 

quả vị. 

 

Chương  XIII -   Lý   do   xuất   gia. 
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Mỗi khi có đại pháp hội, thường có người muốn xuất gia, tôi ngồi trên pháp 

tòa hỏi : 

-Vì cớ nào ông muốn xuất gia ? 

Có người đáp : 

-Vì bố tôi muốn. 

-Bố ông kêu ông xuất gia, ông liền xuất gia. Nếu bố ông không kêu ông 

xuất gia thì ông không xuất gia sao ? 

Có người đáp : 

-Tự tôi. 

-Tôi là ai ? 

Có người đáp : 

-Tâm xuất gia. 

-Tâm ở đâu ? 

Có người đáp : 

-Tự động. 

-Niệm khởi thì động, vô niệm thì không động. Tự động ở đâu ? 

Có người không đáp. 

-Là người điếc, mở miệng liền sai. 

Có người đáp : 

-Trước cầu Phật quả, sau hóa độ chúng sinh. 

-Nếu cầu Phật quả không được, sau hóa độ chúng sanh không được thì xuất 

gia cái gì ? 

Có người đáp : 

-Để tinh tiến tu hành. 

-Gương cổ chưa chùi thì thế nào, chùi rồi thì sao ? 

-Một tối, một sáng. 

-Há không biết trăng sáng trong không, ao trong không vết, ngay đó còn có 

cái gì ? 

 

Chương   XIV -   Còn  muốn  tôi  trần  trụi  sao ? 
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Có nhiều người phê bình tôi, khi gập mặt thấy tay đeo đồng hồ có nạm đá 

quý, 2 tay có mang hồng bảo thạch, ngực đeo thạch bích, mặc long bào mầu 

vàng. Toàn thân phát ra bảo khí. Người phê bình nói : 

-Người này tục khí quá. 

Tôi chỉ cười, không để ý, không trả lời, cứ đường ta ta đi (Những thứ này 

đều do đệ tử cho). 

Có một người tu một ngày kia đến kiếm tôi, mặc áo trắng hỏi : 

-Ông mặc long bào, vì sao ? 

-Trang nghiêm. 

-Ông đeo hồng ngọc vì sao ? 

-Trang nghiêm. 

-Ông đeo đồng hồ có nạm đá quý cũng vì trang nghiêm sao ? 

-Đúng vậy ! Vì trang nghiêm, thời gian quý lắm. 

-Có người nói ông tôn sùng hư vinh, ông thấy thế nào ? 

-Bên ngoài tùy thuộc chúng sinh, làm lợi cho chúng sinh, nhưng nội tại 

không thế. Tôi ngoài thật, trong cũng thật. Chỉ là độ chúng. Pháp thân Phật 

trần trụi, báo thân Phật bán khỏa, kim thân có bảo khí. 

-Người ta nói ông tục khí. 

-Tôi lấy tục độ tục, rất đơn giản. 

-Sao gọi là đơn giản ? 

-Tôi mặc thế làm chúng sinh chú ý, ông đến gập tôi là tôi đã thành tựu rồi. 

-Ông nội tại tu hành thế nào ? 

-Thân vắng lặng không dựa dẫn, dị niệm chẳng sinh, cổ kim không ngăn 

cách, sâm la vạn tượng có hiểu không ? 

-Ông là cây không bóng. 

-Thân tôi đã trần trụi ông còn muốn tôi cởi nữa sao ? 

-Tôi cuối cùng đã rõ. 

-Ngưng, ngưng, ngưng. 
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Tôi giảng ngưng là thế nào ? Các thánh đệ tử sao cười tôi, từ cổ tới kim, 

Xuân đến rồi Thu qua lại là cái gì ? 

 

Chương XV -   Đại  huyền  cơ. 

 

Có một người lên núi hỏi tôi huyền cơ, 2 người đối thoại, huyền càng 

huyền, trong cơ có cơ. 

-Lý thanh hư thế nào ? 

-Tất cả vô thân. 

-Thế giới ta bà là thế nào ? 

-Phàm thánh một thể. 

-Trước mắt rõ ràng là sâm la vạn tượng ? 

-Chợ biển lâu sò, người sáng mắt liếc thấy. 

-Ông tu đến địa vị nào ? 

-Không tu, không phương, không ứng. 

-Đó là cảnh giới nào ? 

-Tây vực xuống tuyết, một mầu trắng xóa. 

-Thế nào là pháp vụ ? 

-Gió Xuân thổi cây khô. 

-Thế nào là chuyện hướng lên ? 

-Trong suối không cá. 

-Ông nói pháp thì giảng thế nào ? 

-Rồng ngâm, hổ gầm. 

-Đạo là gì ? 

-Khói nhẹ, sương mỏng. 

-Thế nào là tiêu dao tự tại ? 

-Không tu giả. 

-Ông có chỉ rõ cho người học Đạo ? 

-Đến tuyệt cảnh. 

-Đệ tử có biết không ? 
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-Không thể nói. 

-Thế nào là không vương ấn ? 

-Gập tam tai, bát nạn. 

-Thế nào là là sinh hoạt thời mạt thế ? 

-Người câm ăn mướp đắng. 

-Ông gập nghịch duyên đệ tử, thì phải làm thế nào ? 

-Thì làm câm, điếc. Tiểu huyền cơ, đại huyền cơ, không huyền cơ, chư 

thánh đệ tử biết không ? Nếu biết thì bảo cho tôi. 

 

Chương  XVI -    Thế   nào   là  Phật   pháp ? 

 

Lúc trước có một đệ tử là Trương Đăng Cơ, người theo đạo Cơ đốc, có viết 

một cuốn sách có tên là : Phật pháp là gì ? 

Lý Bỉnh Nam cư sĩ có nói : Nếu tôi gập Trương Đăng Cơ thì tôi sẽ hỏi ông 

ta : Phật pháp là gì ? 

Lúc đó tôi hỏi cư sĩ : 

-Phật pháp là gì ? 

-Cái gì cũng là Phật pháp cả, bao quát dâm dục, sân, si.  

A ! Tôi hiểu rồi, về sau tôi chuyển pháp luân, có một vị nhân sĩ Nho giáo 

hỏi tôi : 

-Nhân có phải là Phật pháp không ? 

-Đúng là Phật pháp : kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân là tâm Bồ tát, tự tha hỗ 

hoán pháp. Tự tha hỗ hoán pháp là nếu tôi là ông ta, thì ông ta không muốn 

của tôi. Tôi thường vì người mà không vì mình là nhân vậy. 

-Nghĩa có phải là Phật pháp không ? 

-Đúng. Phàm làm một việc gì tất trước hết phải xem có thích đáng không, 

là trung quán; nếu làm mà hại nghĩa thì không làm. 

-Lễ có phải là Phật pháp không ? 

-Phải. Lễ là tương kính, là bình đẳng quán của Phật giáo, chúng sanh đều 

có Phật tánh. Lễ có lễ tiết, là giữ giới luật. Giới luật của Phật giáo là lễ. 
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-Trí có phải là Phật pháp không ? 

-Đúng. Trí là trí tuệ, không những là thông minh mà còn thành nhiệt. Như 

Lai trí tuệ vô thượng, vô thượng thượng là cảnh giới tối cao. Không tuệ là 

cảnh giới tối cao. Người đã khai ngộ biết mình biết người, trí tuệ là chung cục 

của Phật giáo. 

-Tín có phải là Phật pháp không ? 

-Đúng. Lòng tin khởi đầu, ngôn và hành là một. Hành nên chính . 

-Nhân, nghĩa, trí, tín có phải là tu không ? 

-Là quân tử, hiền nhân, thánh nhân, tu sĩ, hành giả. Lấy nhân, nghĩa, trí, tín 

làm căn bản là tu hành. 

 

Chương  XVII -   Áo  Vận  hội. 

 

Có người đến bái phỏng, có xem Ba Tây Áo vận hội không ? 

Lời đáp có huyền cơ, tôi chép ra đây : 

-Đại sư, ông có xem áo vận hội không ? 

-Xem, cũng không xem. 

-Nghĩa là sao ? 

-Tùy duyên xem, tùy tánh xem, ngẫu nhiên xem. 

-Đại sư, ông xem cái gì ? 

-Một chưởng đánh A Lý Sơn, một đạp quá hồ nhật nguyệt. 

-Là ý gì ? 

-Không phải là chưởng, cước. 

-Ông biết tinh thần của áo vận hội là sao không ? 

-Tinh thần. 

-Tôi hỏi là hàm nghĩa cơ. 

-Bề ngoài là tranh kỹ, bề trong là kim bài (huy chương vàng). 

-Sai. Là hỗ trợ tinh thần. 

Tôi hỏi lại : 

-Vậy không muốn kim bài sao ? 
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Người khách không trả lời được, sau lại hỏi : 

-Ông thích thắng hay thích thua ? 

-Tôi không rõ thắng thua. 

-Tài phán phân minh sao lại không rõ ? 

-Duy Ma Cật bàn không tới, Mục Kiền Liên không hiểu. 

-Còn ông thì sao ? 

-Tâm can. 

-Có nước nào được kim bài tối đa ? 

-Có. 

-Có nước nào được kim bài tối thiểu ? 

-Không. 

-Cảm tưởng của ông khi xem xong áo vận hội. 

-Kỹ thuật cả. 

-Ông có kỹ thuật gì ? 

-Từ khi ra đời bị phá kỹ thuật. 

-Ai phá ? 

-Lừa lão già Thích Ca không nổi, xin hỏi thánh đệ tử, các ông thấy cái gì ? 

 

Chương  XVIII -   Có   người    hỏi   tôi  về   song   thân   pháp. 

 

-Song thân pháp không thể quảng bá, khi viết lách ông có truyền không ? 

-Tôi có đề cập tới trong có trì chú, thủ ấn, tam ma địa, v. v và kỹ thuật, 

những gì có thể nói. 

-Trừ Mật giáo có còn có tôn giáo khác nào có không ? 

-Đạo giáo có phùng trung thuật, Ấn Độ giáo có Tánh lực phái. 

-Có người nào thành tựu không ? 

-Có Đạo gia thành tựu. 

-Trong sách ông có đề cập tới 6 pháp là : sáng tối lễ trời, lưỡi để hàm trên, 

áp cổ họng, ép bụng, thắt hậu môn, thở hết khí. Có phải đó là song thân pháp 

không ? 
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-Đó là tu Vô lậu pháp, người nào tu cũng được, trị tảo tiết. 

-Như ông nói thì còn nhiều kỹ thuật chưa nói phải không ? 

-Đúng vậy. 

-Đại sư, ông có vô lậu không ? (Chú thích :Vô lậu là gì , lậu là một tên 

khác của phiền não) 

-Tôi không nói láo, năm 40 tuổi tôi đã thành tựu rồi. 

-Vô lậu có ích lợi gì ? 

-Không khẩn trương, có thể phấn phát, làm đối phương mãn túc, hạ huyết 

áp, có thể giải phóng thân tâm, vô lậu tinh huyết, thân thể tráng kiện, có thể 

thiền định, bồi bổ tinh thần, có thể thể hội không tánh. 

-Vô lậu pháp thành tựu thì tu pháp nào nữa ? 

-Trừu hỏa pháp. Sau đó tu Minh điển pháp thủy hỏa hỗ tương có thể mở 5 

luân xa, phóng ngũ quang, toàn thân phóng quang, hồng quang hóa thân đạt 

cảnh giới Phật. 

-Đó là đơn tu hay song tu ? 

-Đơn tu thì một người thành tựu, song tu thì 2 người thành tựu. 

-Song thân pháp có ích lợi gì ? 

-Có hỗ tương tác dụng: gia cường tác dụng, bổ khí, dễ thăng trừu hỏa, 

mạch lạc thông sướng, minh điển dễ xuống. 

-Vì sao không truyền ? 

-Dễ làm người háo sắc, thừa cơ lừa sắc, đại pháp chưa thành đã đọa địa 

ngục. Loại pháp này chỉ bí truyền, chỉ người có đại căn khí mới được học. 

 

Chương  XIX -    Đại   lực   Kim   Cương. 

 

Trong sách Trí Tôn khai ngộ tôi có tả một chương về Đại lực Kim Cương 

niệm tụng pháp. Do tôi viết chỗ chủng tử sắc hồng, trang sức trên đầu Phật A 

Di Đà sắc hồng, phóng ra 4 phía, nên trong Chân Phật tông có người nhận 

định Đại lực Kim Cương có sắc hồng là chính. Trước khi tôi giảng pháp, Tây 

Vực Chân Phật tông miêu tả Đại lực Kim Cương : 
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Đỉnh đầu là A Di Đà Phật, thân có mầu xanh lam thẫm, hỏa quang chiếu 

sáng 4 phía. Tây Vực tạo tượng Đại lực Kim Cương, dẫn khởi tranh luận, 2 

bên đều hung hãn, nay tôi xin giải thích. Tôi nói hồng sắc (không sai), sắc 

xanh (cũng không sai). Tại sao, lúc trước nói hồng sau đổi thành xanh ? 

Đại lực Kim Cương là A Di Đà Phật, Giao trì Kim Mẫu, tiếu diện quỷ 

vương ba thân hợp nhất. 

A Di Đà ở trên : mầu hồng 

Giao Trì Kim Mẫu bên phải : mầu trắng bạch kim 

Tiếu diện quỷ vương bên trái : mầu xanh. 

Do đó dùng sắc nào cũng được : hồng (kính ái), xanh (hàng phục), trắng 

(tiêu tai), vàng kim (tăng ích). Đại lực Kim Cương là 3 tôn hợp nhất. Tôi bảo 

cho mọi người biết : Tây Vực có một Đại lực Kim Cương không phổ biến ít 

người tu, ít người biết. Đối với Chân Phật tông thì Đại lực Kim Cương là một 

vị hộ pháp. Ma Ha Ba Lạp cũng là một vị hộ pháp có lời nguyện bảo vệ Chân 

Phật tông như Đại Uy Đức minh vương cũng là nhiều tôn hợp nhất, A Di Đà 

Phật, Văn Thù Sư Lợi, Diêm Ma pháp vương, tam thân hợp nhất, lam sắc, kim 

sắc, hồng sắc, dung sắc nào cũng đều được. 

 

Chương  XX  -   Tập  đoàn  lừa  dối. 

 

Có người lên núi, hỏi tôi : 

-Đại sư, ông có một câu nói tôi thấy mới, ông có thể giảng cho tôi không ? 

-Câu nào ? 

-Phật giáo mà không giữ giới là một tập đoàn lừa dối. 

-Không sai. Đó là câu tôi nói. Đài Loan có 4 ngọn núi, mỗi cái đều sung 

túc, có thể nói là giầu có địch quốc, có tiền, có lực. 

-Vậy không được sao ? 

-Dĩ nhiên là được, lấy của chúng sanh phải trả lại cho chúng sanh. 

-Nếu có lợi dụng ? 

-Là lừa dối. 
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-Ý đại sư là lấy của chúng sanh thì phải trả lại cho chúng sanh phải không ? 

-Chính vậy. 

-Nếu quả có tư dụng thì sao ? 

-Là lừa chúng, là tập đoàn lừa dối. 

-Làm sao tránh lợi dụng ? 

-Giữ giới luật, giữ giới là phòng thân. Tỷ dụ như tam nghiệp như lửa đốt 

cháy người tu, giữ giới như phòng lửa, dập tắt lửa, làm người ta mát mẻ. 

-Giữ giới không phí tiền của chúng sanh có phải không ? 

-Một hạt gạo của thí chủ to như núi Tu Di, nếu không tu hành thì mặc lông, 

đội sừng mà trả. 

-Có những giới nào ? 

-Năm giới : sát, đạo, dâm, vọng, tửu.  

*Ba tụ giới : nhiếp luật nghĩa giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sanh 

giới. 

*10 giới : sát, đạo, dâm, vọng, tửu, không nằm giường rộng, không ca 

xướng, không mặc áo thơm, không ăn đúng thời, không nhận tiền tài. 

*24 giới. 

*28 khinh giới. 

*250 giới 

*500 giới. 

*1 cụ túc giới. 

-Phật có nói lấy giới làm thầy không ? 

-Có. 

-Nếu đoàn thể Phật giáo không giữ giới thì sao ? 

-Là tập đoàn lừa dối. Người xuất gia tu hành, chỉ khoác áo cà sa, không 

theo chính nghiệp làm loạn lên. Đó là lừa dối 

 

Chương  XXI  -   Một   vị   cuồng   sĩ   đến   hỏi. 
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Một hôm có một vị tu hành kiêu ngạo, cuồng đến bái phỏng tôi. Lúc sinh 

ra, mẹ ông mộng thấy một vị thần to lớn cho một cây đèn, chiếu sáng cả trời 

đất, do đó mà mang thai. Khi sinh ra, ánh sáng chiếu rọi bốn phương, tay có 

vân hình cái đèn. Cha mẹ thấy hiếm bèn đặt tên là Đăng Minh. Đăng Minh từ 

nhỏ đã thích đọc kinh Phật, có thể đọc ngược như nước chẩy. Có lần lên chùa, 

vị trụ trì nhìn thấy liền cho là một vị đại Bồ tát tái sanh.  

Ông ta lên núi, không lạy Phật, không lạy tăng, khi gập tôi, không chắp tay, 

tùy miệng nói lời kiêu ngạo. Ông ta nói : 

-Tôi từ mây nước tới. 

-Vật gì tới ? 

-Tâm hạnh. 

-Ông ngộ cái gì ? 

-Một vòng tròn. 

-Dùng làm gì ? 

-Vứt bỏ. 

-Nếu một vòng tròn vứt bỏ thì ông kiếm tôi nói chuyện làm gì ? 

-Hỏi ông có nhận biết mình hay không? 

-Trăng sáng. 

-Ông sai rồi. 

-Trăng sáng há có đúng, sai. 

-Là có vật. 

-Mặt trăng sáng, mặt trời sáng, Phật mặt trăng, Phật mặt trời. 

-Tôi không thích chữ Phật. 

-Dùng tạm đi. 

-Ông chưa ngộ, tôi là người giết Phật. 

-Không  kiếp  Chân  Phật  tông 

Hỏi  cho  đến  tận  cùng 

Chỉ  vâng  theo  hoạt  kê 

Thanh  tịnh  của  gia  phong. 
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-Ngoài  tam  thừa  đối  phó 

Trong  một  ấn  rỗng  không 

Các  tông  tu  khác  loại 

Chẳng  bằng  tớ  không  không. 

Tôi hỏi : 

-Ngày Phật đản, ông có lễ Phật không ? 

-Lễ cái gì ? 

-Ông có độ chúng sanh không ? 

-Há có chúng sanh. 

-Ông có phát Bồ đề tâm ? 

-Nếu không có chúng sanh, thì phát Bồ đề tâm làm gì ? Ông có được kể là 

đại sư không ? 

Xin các vị đệ tử tham cứu đối thoại của tôi với ông. 

 

Chương  XXII -   Tôi  nhìn  những  người  tranh  tài  sản. 

 

Khi tôi ở Đài Loan, tôi thấy những dòng họ có tiền, khi chủ nhân qua đời, 

con cái tranh dành di sản như họ Trần, họ Vương, họ Trương, họ Hầu  v . v . 

Nhìn rồi, tôi chỉ thở dài, còn nói gì được nữa, chì là chuyện bình thường của 

con người. càng nhìn chỉ mắt hoa, đầu váng. 

Có người kiếm tôi nói về chuyện di sản. 

-Đại sư, khi mẹ ông qua đời, ông có được di sản không ? 

-Tôi bỏ, chia cho 4 chị em. 

-Đại sư, khi cha ông qua đời, ông có được di sản không ? 

-Cha tôi nhận rằng tôi có thành tựu, phần của tôi chia cho người y táa săn 

sóc bố tôi, do đó tôi không có. 

-Ông có cảm thấy tiếc không ? 

-Không ! Tôi vốn không có gì, thản nhiên bỏ qua. 

-Những người giầu có khi mất, con cái tranh dành di sản, ông có cảm tưởng 

gì ? 
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-Đời này, đời sau, đời sau nữa, người đời tranh nhau cho tới chết không 

ngừng. 

-Khi tranh gia sản, họ phải dụng tâm cơ, ông nói thế nào ? 

-Tâm cơ lại là tâm cơ, nghĩa là tâm thèm khát. 

-Người tu hành thì tranh chùa, miếu, ông thấy sao ? 

-Có nhiều thêm một chùa là thêm một địa ngục. 

-Thế nào là không tranh ? 

-Một tấc cũng không dính. 

-Là sao ? 

-Mây trắng, núi xanh. 

-Núi xanh, mây trắng là thế nào ? 

-Gái đá, người cây. 

-Là vô cảm giác sao ? 

-Không sai. Suốt đời ở đường huyền, thân ngộ kiếp không. 

-Người đời rõ không. 

-Mù. 

-Có trường hợp nào nên tranh di sản không ? 

-Sắc nào cũng đẹp, tâm phải vượt lên tất cả, có phải không các thánh đệ tử 

? 

 

Chương  XXIII -   Dâm  nữ  lên  núi  hỏi  đạo. 

 

Có một cô gái, mặc quần ngắn, áo mỏng, tóc dài, ngũ quan đều đặn, da 

trắng bóc, tóc mun dài, chân dài lên núi vào chùa. Mọi người đều trợn mắt 

nhìn cô. Quần quá chật bị lộ ra những nét lồi lõm. Cô nói từ nhỏ cô đã sống 

trong kỹ viện, trưởng thành trong phong trần. Chán đời, muốn tu hành, nay 

gập đại sư, đặc biệt đến hỏi những thắc mắc trong lòng. 

-Kỹ nữ có thể thành Phật không ? 

-Có thể. 

-Ngày trước tạo nghiệp làm sao tiêu nghiệp ? 
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-Sám hối, hoàn tĩnh như áo bẩn giặt lại sạch. 

-Như con, có đường ra không ? 

-Bước lên một bước là bãi cỏ, lùi lại một bước là ruộng người, tự mình sửa 

đổi thì có đường ra. 

-Có thể bế quan tu pháp ? 

-Dấn thân, không vết tích. 

-Làm sao tu ? 

-Phải biết thế gian vạn tượng, chuyển thân như sương rơi, phú quý như 

mây, thanh xuân rồi như hoa rụng. 

-Điều này thì con hiểu rồi, nhưng làm sao tu ? 

-Cắt đứt, siêu thoát. 

-Có đến bốn vạn tám nghìn pháp môn, tu pháp nào ? 

-Tụng niệm Quan Thế Âm Bồ tát. 

-Làm sao để tạo tâm kiên cố ? 

-Trước hãy phát tâm không thối chuyển, cứ tới trước dù bị nhà cửa, cây cối, 

núi non che khuất đường đi. 

-Làm sao trở thành một người mới ? 

-Có lúc ngây, có lúc si. 

-Con xuất gia thì sao ? 

-Dễ dàng không chán ghét. 

Xin hỏi các thánh đệ tử, cô gái này có thành Phật không ? 

 

 

 


