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Tam  ma   địa    huyền   cơ 

Tác giả : Lư Thắng Ngạn 

Dịch giả : Dương đính Hỷ 

 

I. Về  vài  câu  nói. 

Năm tôi 26 tuổi, vì có một nhân duyên nên đến Ngọc Hoàng cung ở 

Đài Trung. Trong cung đang cử hành âm dương hội. Đó là lúc người 

dương và người âm đối thoại. Đột nhiên có một bà áo xanh nói : 

-Phật, Bồ tát muốn kiếm Khải Tử. 

Tôi nghĩ Khải Tử là tên Nhật của tôi gọi Ky Nga.  

-Tôi là Khải Tử. 

Bà áo xanh kêu tôi quỳ trước đài thành.  

Tôi hỏi : 

-Để làm gì ? 

-Hãy quỳ đi, rồi sẽ biết. 

-Không nghĩ gì sao ? 

-Ông hãy tĩnh một lát. 

Tôi cuối cùng tĩnh tâm. Từ đó tôi mở thiên nhãn, tự thấy A Di Đà 

Phật, Dao Trì Kim mẫu, Địa Tạng Bồ tát. Đó là lần thứ nhất trong đời 

tôi bắt đầu học Phật. Trọng điểm là tĩnh một lát. Bà áo xanh nói : 

-Khải Tử có cốt Phật. 

Qua nhiều năm cư sĩ du già Trần Kiến Dân đến Ôn Ca Hoa hoằng 

pháp, tiên sinh Lại Văn Ngạn muốn quy y với Trần Kiến Dân. 

-Tôi muốn quy y với ông. 

Ông không phải là đệ tử của tôi. Trong tương lai ông sẽ gặp một vị 

thượng sư thù thắng, không ai bì kịp, ông sẽ quy y với vị đó, tương lai sẽ 

thành tựu. 

-Vị đó là ai ? 

-Đó là một người có đầu hổ. 
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Về sau Lại Văn Ngạn quy y với tôi. Trong chữ Lư 盧 đứng đầu là bộ 

hổ 虍. 

Trên đây là 2 tắc. Sự thực là quá trình học Phật của tôi rất rõ ràng. 

Trong hiển giáo tôi quy y Ấn Thuận đạo sư, Lạc Quả pháp sư, Đạo An 

pháp sư, tại Mật giáo quy y Liễu Minh hoà thượng, Tát già Chứng 

Không thượng sư, Thập lục Thế đại bảo pháp vương Hắt Mã Ba, Thổ 

Đăng Đạt Cát . . . Tôi có tổng cộng 27 vị sư phụ, đấy là không kể những 

vị trong Định, trong mộng, những vị phi thế gian thượng sư chỉ dẫn cho 

tôi những điều hữu ích. Trong cuốn sách này tôi kể cho mọi người nghe 

trong định, trong mộng. Trọng điểm là tu sao thành Phật. Chúc mọi 

người đọc sách này được ích lợi, tu hành được kết quả. 

 

II-  Tôi  Bế  quan. 

Đệ tử đều biết tôi bế quan 9 năm. Ở Linh Tiên các Ba Lạp, Mỹ quốc 3 

năm. Ở Đại Khế Địa : Đài Loan, Mỹ quốc : 6 năm, 3 tháng. 2 lần bế 

quan này tổng cộng là 9 năm, 3 tháng. Trong thời gian này tôi không gặp 

người, chỉ có một số ít người là tôi gặp mặt.  

Lần thứ nhất bế quan là năm 38 tuổi, mới đến nước Mỹ, người bản xứ 

không nhiệt thành lắm, chỉ tu mật. Lần thứ 2 bế quan là năm 2000. Lúc 

Thời Luân kim cương pháp hội diễn ra, tôi tuyên bố muốn bế quan. 

Trong 6 năm, 3 tháng, không gặp đệ tử, không gặp người ngoài, hoàn 

toàn tu mật. Trong 9 năm, 3 tháng chỉ làm 4 việc : 

1/ Thủ định giới luật 

2/Cứu người trong định 

3/Tu đại mật pháp 

4/Nhập Tam ma địa. 

 

Nhập Tam ma địa là trọng điểm của cuốn sách này. Tu Tam ma địa 

có thể được giải thoát. Vậy Tam ma địa là nhân, giải thoát là quả. Tôi 

thành thật bảo với mọi người thứ lớp tu hành của tôi : Tôi đã sớm thể 

ngộ rất cả điều vô thường, tôi có tâm ra ngoài nhà lửa. Tôi giỏi giữ giới : 

tôi phát Bồ đề tâm, thịt nát xương ta cũng độ người, vui vẻ làm những 

việc trừ khổ, ban vui. Tôi bình đẳng cứu hộ. Khai ngộ rồi, tôi được trí 
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Bát nhã. Về sau tất cả được giải thoát. Tôi có 2 loại cảnh giới muốn nói 

ra. Trong Tam ma địa : mười vạn không hành mẫu lấy Bát nhã Phật mẫu, 

Kim cương hài mẫu làm đầu, trong hư không hiện thân. Trong hư không 

reo to Lư Thắng Ngạn. Lại nữa trong Tam ma địa mười vạn chư Phật 

hiện toàn thân : A Đạt Nhĩ Ma Phật, Phật Ngũ Phương tại hư không hiện 

thân tán tụng. Trong lúc đó tôi thể ngộ pháp thân ở khắp nơi, không sinh, 

không diệt. Tôi biết rằng có là ảo, không mới chính là thật. Cho nên 

Vương Thủ Nhân mới viết bài kệ : 

Không  cầu  vì  đời  là  mộng 

Không  cầu  nên  tâm  là  không 

Nếu  theo  mộng  cảnh  mà  mộng 

Công  đức  nhiều  như  cát  sông. 

 

III.  Nhập  Tam  Ma  Địa  tiền  hành. 

Pháp tu Mật giáo phân biệt : tiền hành, chính hành, hậu hành. 

 

Tiền  hành  chỉ :  
-Đại lễ bái  (hàng phục tâm kiêu ngạo) 

-Đại cung dưỡng  (hàng phục tâm tư lợi) 

-Tứ quy y (hàng phục ngã tâm) 

-Sám hối  (hàng phục tập tánh) 

-Hộ thân  (hàng phục trong, ngoài) 

-Tứ vô lượng : từ, bi, hỉ, xả 

-Quán không : vô ngã. 

 

Chính  hành  chỉ : 
-Kết ấn : thân 

-Trì chú : khẩu 

-Quán tưởng : ý 

-Nhập Tam ma địa. 

 

Hậu  hành  chỉ : 
-Tụng tán. 

-Hồi hướng 
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-Thiết nguyện 

-Bổ khuyết 

 

Đương nhiên tiến hành, chính hành, hậu hành đều trọng yếu, nhưng 

tối trọng yếu là nhập Tam ma địa. Tiền hành là thế nào ? Tiền hành là 

theo pháp mà hành, là căn cơ của Phật pháp, là trừ các tập tánh như : 

kim tiền, tham ái, danh vị, kiêu ngạo, đố kỵ vô minh, không chính kiến. 

Tiền hành là giải thoát chính mình và người khác, thanh tịnh và vui vẻ là 

trọng yếu. Tiền hành là thể nghiệm tánh không, phải có đủ tứ vô lượng 

tâm, phải cứu chúng sinh. Tôi tả tiền hành là kiến lập Tam ma địa làm 

tâm điểm. Như chúng ta đều biết, tu hành thứ tự là : 

-Tư lượng đạo, gia hành đạo, kiến đạo, tu đạo, cứu cánh đạo mà tiền 

hành là tư lượng đạo, gia hành đạo. Tôi có một vị đệ tử, tôi thường thấy 

ông nhắm mắt ngồi toạ. Ông rất thích nhắm mắt ngồi toạ. Lại có một vị 

đệ tử khác thấy ông ấy nhắm mắt ngồi, cũng bắt chước. Bây giờ tôi có 2 

đệ tử nhắm mắt ngồi thiền. Họ không nghĩ hay nghĩ ngợi ? Nhập Tam 

ma địa chăng ? Hay chỉ là ngồi không  ? Tôi nhận rằng đó không phải là 

lạ. Trước khi ngồi phải có tiền hành làm cơ sở. Tất cả phải kiên cố, chỉ 

chuyên chú ngồi. 

 

IV.  Bạn  có  biết  có  luân  hồi  không ? 

Phật giáo quan niệm có 10 giới : 

-4 thánh giới : Phật, Bồ tát, Duyên giác, A la hán. 

-6 đạo : trời, người, A tu la, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. 

-4 thánh giới không phải luân hồi, 6 đạo phải chịu luân hồi. Trên đời 

này có tôn giáo tin có luân hồi, có tôn giáo không. Có nhiều người nghi 

hoặc : sinh từ đâu tới, chết đi về đâu ? Sống vì cái gì ? 

Có người hỏi Phật : 

-Sống vì cái gì ? 

-Trả nghiệp. 

-2 chữ trả nghiệp đã quá rõ. Nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Nó là 

nguyên nhân khiến chúng ta bị luân hồi. Cho nên tôi nói : sinh là do 

nghiệp lực tới, chết là do nghiệp lực đi. Sống là để trả nghiệp. Tôi nói 

giản dị cho mọi người hiểu : 

-Khi bạn giao hoan với người nữ là tâm bạn ở đường súc sinh. 
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-Khi bạn giận dữ muốn giết người là tâm bạn ở đường địa ngục. 

-Khi bạn phát từ bi tâm giúp người là bạn ở đường thiên đường. 

-Khi bạn tạo nghiệp không thiện, không ác là bạn đang ở đường 

người. 

-Khi bạn đố kỵ người khác, tìm mọi cách để hạ bệ người ta thì tâm 

bạn ở đường A tu la. 

-Khi bạn đối với người, đối với việc không để ý thì tâm bạn ở đường 

ngã quỷ. 

Đương nhiên đó chỉ là chuyện nhỏ. 

 

(Lời dịch giả : Trong kinh Phật thì phạm 5 tôi sau đây sẽ phải đoạ 

làm súc sinh : 1/ ăn cắp. 2/có nợ không trả. 3/giết những. 4/ không nghe 

pháp. 5/ không có cơ duyên dự trai hội) 

 

Cái gọi là luân hồi không thể nghĩ bàn, rất phức tạp, khó giải thích. 

Cho nên tu hành là sửa chính mình, không tạo ác nghiệp chỉ tạo thiện 

nghiệp. 

6 đạo luân hồi rất đáng sợ, chúng ta phải làm sao vượt qua nó, đó là 

mục đích của Phật giáo. 

Có người hỏi tôi : 

-Làm sao tránh khỏi  luân hồi ? 

-Vô nghiệp. 

-Làm sao để được vô nghiệp ? 

-Vào Tam ma điạ. 

-Vào Tam ma địa có cần thiết không ? 

-Cần thiết. 

-Vì sao ? 

-Vô tâm. 

Tôi nói : 

-Chỉ có vô tâm mới có thể siêu việt 6 đạo luân hồi. 

 

V. Công  án  mài  gạch  thành  gương. 

Có một công án như thế này : Có một vị hoà thượng thích ngồi thiền 

(Mã Tổ) : ngày ngồi thiền, đêm ngồi thiền, lúc nào cũng thiền. Sư phụ 
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ông (Hoài Nhượng) để giáo hoá cho đệ tử, ông ngồi mài một viên gạch ở 

kế bên. Đệ tử mở mắt thấy sư phụ mài gạch liền hỏi : 

-Sư phụ mài gạch để làm gì ?  

-Để làm gương. 

-Mài gạch sao làm gương được ? 

-Vậy toạ thiền sao thành Phật được ? 

Do câu đáp này, đệ tử hiểu rằng toạ thiền không thể thành Phật được. 

(chỉ là hình thức) Lại ngộ ra rằng thiền toạ là thiền toạ, Phật tánh là Phật 

tánh. 2 cái này chả có tương quan gì. Đó cũng là nói không phải ngồi 

thiền mà được Phật tánh. Phật tánh không đâu không ở, do trừ đi những 

chướng ngại mà Phật tánh tại chỗ đó lộ ra. Pháp nhĩ bản nhiên. Nếu bạn 

có thể trừ bỏ hết tham, sân, si, mạn, nghi . . . thì của báu sẽ xuất hiện. 

Trong Trí độ luận, có một vị ni cô đắc tứ thiền, cô sinh lòng kiêu ngạo, 

cô nhận rằng : 

Sơ thiền : Tu đà hoàn 

Nhị thiền : Tư đà hoàn 

Tam thiền : A na hàm 

Tứ thiền :  A la hán. 

Không cầu tiến, do đó sinh tăng mạn tâm, vì tà kiến, mất tứ thiền, 

phải đoạ vào địa ngục A tỳ. Đó là chuyện của ni cô này, cứ như tôi biết 

thì : 

Thiền 1 : không có 2 thức tỷ, thiệt 

Thiền 2 : không có thức mắt, tai, thân 

Thiền 3 : có ý thức, có lạc thọ 

Thiền 4 : có xả thọ. 

 

Vì vậy có đệ tử hỏi tôi : 

-Chúng con có cần tu vào Tam ma địa không ? 

-Cần chứ. 

-Đó không phải là mài gạch làm gương sao ? 

-Tu thiền không phải là tu theo hình thức; đó là là mài gạch thành 

gương. Tại Mật giáo vào Tam ma địa : tâm, khí rất quan trọng. Ngoài ra 

vào Tam ma địa : tiền tài, địa vị, tham ái . . .  đều lạnh nhạt, nếu không 

thì là mài gạch làm gương. Do đó theo pháp mà hành thì sẽ không bị sai 

lầm. 
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-Tu đến tứ thiền mà còn bị đoạ vào địa ngục, thì phải làm sao ? 

-Phải triệt để hiểu Phật lý , như minh tâm, an trú tâm tại không, phát 

Bồ đề tâm, xuất ly tâm, có chính kiến. Vào Tam ma địa như thế, không 

vào đường tà. Tu Tam ma địa phải thận trọng, nhớ kỹ ! Nhớ kỹ ! 

 

VI.  Tam  ma  địa  nội  hàm. 

Tôi ở Đài Loan, có một lần đi thang máy gặp 2 vị Phật giáo đồ. Họ độ 

60 ngoài, mặc tăng phục xám. Họ nhận ra tôi : 

-Lư hoạt Phật ! Ông về Đài Loan rồi ! 

-Phải, các người tu pháp nào ? 

-Quán tâm pháp môn. 

-Quán tâm pháp môn là thiền định phải không ? 

Họ kinh ngạc, không đáp được. Cứ tôi biết, kỳ thực thiền định có 

nhiều tên gọi mơ hồ. Nhiều hành giả cũng ù ù cạc cạc không hiểu rõ. Họ 

thường đọc vài danh từ mà không rõ ý. Tôi nay phải giải thích cho rõ 

như Sa Ma Tha : Samatha rất giống Tam ma địa, nhưng thật không 

phải, nó có nghĩa là dừng thở, dừng niệm, hoàn toàn không. 

Tam ma đề : Samapatti : dùng để chỉ lực mà quán, như quán tâm 

pháp môn. 

Tam ma bàn na : Samapanna : tâm niệm chuyên nhất vào một điểm, 

tâm không tán loạn. 

Thiền na : Dhyana  : trạng thái ý thức. Có người nói đó là sơ thiền. 

Tam ma địa : Samadhi : là cảnh giới tối cao, là pháp thân, là năng 

quán và Như lai chánh đẳng chánh giác hợp nhất. Trong Mật giáo là tử 

quang hoà nhập vào mẫu quang, 2 cái này dung hợp vào nhau. Giống 

như một cũng là không tức là vô thượng chính giác Tam ma địa.  

Do đó mọi người nói : ngồi thiền, tĩnh toạ, thiền định  . . . . chỉ là 

những lời mơ hồ, do đó tôi nói : hỗn tạp, mơ hồ, không rõ ràng. Trong 

Trí  độ luận có đề cập tới Sa ma Tha, Tam ma đề, Tam ma bàn na, thiền 

na là chỉ 4 giai đoạn của sắc giới tứ thiền thiên. Còn Tam ma địa chỉ 

cảnh giới tứ không định của vô sắc giới, là đẳng giác và diệu giác. Điều 

này phải biết rõ ràng chứ không được hàm hồ. 

 

VII.  Phân  tích  cách  ngồi  thiền. 
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Trong thiền định thân dùng thất chi toạ. Tôi thuật rõ như sau : 

1-Phía sau phải cao hơn chừng 2 tấc vì không vậy, thân sẽ ngã về sau, 

không ngồi thẳng được. 

2-Ngồi song bàn toạ : là kết phu già, chân phải gác lên chân trái. Thế 

ngồi này nhiều người làm không được, nên ngồi đơn bàn toạ, như ý toạ, 

tự tại toạ. 

3-Tay kết định ấn. 

2 tay đặt trên chân, tay trái để trên tay phải, 2 ngón tay cái chạm vào 

nhau. Nếu tay phải đặt trên tay trái thì đó là Định ấn. Vì bên trái thuộc 

thuỷ, bên phải thuộc hoả. Đặt tay trái trên tay phải là có ý trừ phiền não. 

 

大日如來法界定印 
Đại nhật Như lai pháp giới định ấn 

 

4- 2 vai ngang nhau. 

5-Hơi thở điều hoà. 

6-2 mắt nhìn mũi. 

7- Lưỡi để chạm vào ngàm trên (nóc họng). 

 

Tôi coi trọng khí, mạch liên quan, do đó tôi thấy điểm chính là : 

1-Kết phu toạ : khiến khí vào trung mạch. Ngồi tốt thì chuyết hoả ở 

pháp cung dễ sinh. 

2-Định ấn : đặt dưới bụng : làm khí dễ vào trung mạch, chuyết hoả dễ 

sinh. 

3-Lưng thẳng, vai rộng : biên khí dễ vào trung mạch, không làm hại 

khí. 

4-Hàm gập xuống cổ : làm thượng khí dễ vào trung mạch, tâm dễ 

ngừng, vọng niệm dễ ngừng. 

5-Lưỡi để trên ngàm : có thể sai sử mạng khí, an trú trung mạch, đồng 

thời quán tưởng minh triết. 

Nhiểu người ngồi được song toạ, cũng có người không ngồi được, 

nhưng tôi thấy rằng đừng bắt buộc. Người ngồi đơn bàn toạ, như ý toạ, 

http://tbsn.org/chinese3/sign.php?cid=2&csid=24
http://tbsn.org/chinese3/sign.php?cid=2&csid=24
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tự tại toạ, thậm chí ngồi trên ghế cũng được. Tóm lại, thẳng lưng, vai 

bằng, hàm gập vào, lưỡi trên ngàm, tay kết định ấn, có thể ngồi lâu đó là 

chí yếu, chí yếu. Không kể ngồi thế nào, nếu có thể đặt đặt chân trái 

dưới hậu môn, chân phải đặt ở hạ bộ, tận lực thân đề hạ khí, có thể vào 

trung mạch. Đó là khẩu quyết chỉ cần ngồi đúng có thể tiêu trừ đố kỵ, 

phiền não ý, sân nộ, ngu si, tham ái, khinh mạn  . . . 

Tôi nói thất chi toạ là bắt đầu của thiền định, là oai nghi của thân, 

thân không động, thanh tịnh. Các loại ngồi như lục xã toạ, tiên nhân toạ, 

cưỡi hạc toạ, tượng toạ, sư tử toạ, đều là những pháp ngồi đặc biệt. 

 

VIII-  Tôi  kinh  nghiệm  pháp  lưu. 

Tôi nhớ bài từ : Hoa dương rụng của Lý Thanh Thần : 

Chim  én  qua  Chu  các 

Khổ,  hận  Xuân  ít  rượu 

Nhàn,  buồn  không  chỗ  trước  tác 

Ngày  này  năm  ngoái  qua  Vương  lăng  các 

Cổ  giác  phong 

Ngàn  năm  Liêu  Đông 

Ngoảnh  đầu  lại,  nhan  gian  vạn  sự  không. 

(tôi  thích 3 chữ vạn sự không) 

 

Lại nữa Viên thiền sư ở Cam Lộ tự có bài từ : 

Trên  dòng  Tương,  một  khách  câu 

Quay  vòng  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc 

Lấy  thuyền  làm  nhà  lầu 

Không  kể  rộng  hẹp đâu 

Trời  đất,  lòng  người  khó  biết 

Bốn  bể,  đình  lưu 

Con  nhà  nòi  chui  đầu  vào  sách 

Ca  bài  trăng  sáng  ư 

Thật  nhân  cách  cao 

Danh  lợi  nổi  ai  nắm  được  sao ? 

(tôi thích 3 chữ ai nắm được) 

 



10 
 

Tôi ngâm nga  : không nắm được, vạn sự không. Do đó tiến vào vô sự, 

vô tâm, chân không pháp giới. Chỉ một sát na : thân không, khẩu không, 

ý không, (Đó chính là thân không, tâm không, pháp không, tánh không) 

Bỗng nhiên, hư không có một loại pháp lưu tiến vào hư không trong 

thân thể, cái pháp lưu này từ đâu tới và đi về đâu, tôi thật không biết. 

Chính là trí tuệ dung nhập. Tràn đầy, pháp hỉ, lạc tú, thanh tịnh, thơm 

tho. 

Đó chính là : 

Gió  thổi  mai  nhuỵ 

Mưa  nhỏ  hạnh  hoa 

Đầu  cành  trăng  rọi 

Trời  chiếu  lầu  xa. 

Tôi hình dung như thế một số người không hiểu. Trong quá khứ tôi 

từng nói : 

Một  chén  không,  đổ  đầy  sữa  tươi. 

Một dòng pháp lưu chẩy vào thân tôi, tôi tràn đầy, một loại lực lượng, 

tôi không động như núi. Mỗi lần tôi ngồi thiền vào không liền có một 

dòng pháp lưu chẩy vào thân tôi. Hai hợp một đầy hỉ lạc. Khi ra khỏi 

định thì tinh, khí, thần sung mãn. Tôi gọi đó là : Quán đỉnh pháp lưu. 

 

IX-  Tĩnh  toạ  sinh  xúc  giác. 

Kinh nghiệm của tôi : lần thứ nhất tĩnh toạ : hai tay không tự chủ 

được múa loạn lên, chân cũng vậy đạp loạn. Tay múa, chân đạp. Càng 

kỳ hơn là thân uốn éo. Tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ đó là thần đả bắt 

đầu. Tôi vì vậy chạy đi hỏi các vị trong tông giáo, tu hành đại đức, tỉnh 

giáo tiền bối. 

Ngày  một : đồng thiếp. 

Ngày 2 : giáng thần. 

Ngày 3 : tự phát công. 

Ngày 4 : ngoại đơn công. 

Ngày 5 : không biết. 

Ngày 6 : linh động. 

Ngày 7 : tẩu hoả nhập ma. 

Ngày 8 : khí động. 
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Khí động là Ấn Thuận đạo sư nói, tẩu hoả nhập ma là Lý Bỉnh Sư cư 

sĩ nói. Về sau tôi tự nghiên cứu : tôi tự mình kháng chế, muốn động liền 

động, muốn không động thì không động. Tôi viết một cuốn sách khả linh 

học. Tôi tin rằng khí động là thật, không kháng chế được là đồng thiếp. 

Quá mê vào khải linh, hoặc ma quỷ chiếm xác, ảnh hưởng đến sinh hoạt 

là tẩu hoả nhập ma. Tôi tự mình thể ngộ rất nhiều tông giáo hoặc khí 

công sư lợi dụng khải linh khiến không ít người tin họ (kỳ thật tự mình 

tuyên truyền phát động công rất giản dị, nó chỉ là tự thân khí động mà 

thôi). Người tu thiền phải tự chế, không lý hội. Tôi bảo cho mọi người 

khí động có luyện thân tác dụng, nếu dùng đúng có thể luyện thân. Khí 

động có thể tiếp cận quỷ thần, rất dễ thành người thông linh. Khí động 

có mặt tốt, cũng có mặt xấu, người tu hành phải biết. Tôi cũng kinh 

nghiệm ngồi thiền không tự chủ được, toàn thân ngứa ngáy, chỗ này 

ngứa, chỗ kia ngứa. Đầu ngứa, chân ngứa, mọi chỗ ngứa. Một khi ngồi, 

da quá mẫn cảm không biết làm sao cho tốt. Đứng dậy, không ngồi nữa. 

Da thịt trong một sát na toàn bộ hết ngứa. Trước hết không phải làm sao ? 

Có người nói là nghiệp chướng, có người nói là thân không sạch, có 

người nói giết trùng nhiều quá. Tôi nói đó là khí lưu chuyển trên da, 

không cần để ý, tự nhiên tốt lành. 

 

X- Tĩnh  toạ  sinh  cảm  giác. 

Kinh nghiệm của tôi trong một sát na : phưởng phất thân mình rất nhẹ 

như không có, thậm chí như mọc cánh, như mây bay trong không, giống 

như chim, như khói, như hạt móc, tự kỷ như phi hành tiến vào hư không. 

Do vì không không đãng đãng không có cảm giác thật, trong tâm thấy lo 

sợ, vội mở mắt, tất cả lại như cũ. Lại nhắm mắt lại, đồng dạng tình trạng 

lại xuất hiện, sợ mình lại vào không, không thể trở lại nữa, phải làm sao 

cho đúng ? Không trở lại là chết, đó không phải là toạ hoá sao ? Tôi 

thỉnh giáo các vị tiền bối. Có người đáp : không biết, xuất thần, ảo giác, 

linh hồn xuất hiện, sao không thừa cơ hội đến trời Đâu xuất, nghe Bồ tát 

Di Lặc giảng kinh. Về sau tôi biết :  đó là khí và phong đại tổ hợp biến 

thành nhẹ. Khi đã biết thì không sợ nữa, sẽ qua thôi. Trong phần trước 

cuốn sách tôi có đề cập đến ngồi thiền ngưng thần như một quả núi 

không động, thân biến thành núi cao tới mây, nặng như bàn thạch, tự 



12 
 

giác như kim cương bất hoại. Cái cảm giác này rất an bình, vui sướng 

như chân chính ngồi thiền. 

Có 2 quỷ đến, một quỷ nói : 

-Sao nơi này có một toà núi lớn, chúng ta hãy lại coi ! 

-Tôi có một cái rìu, thử bổ coi. 

Quỷ kia bổ một nhát, kim quang toả ra bốn phía, rìu bị gẫy, quả núi 

vẫn như vậy. 2 quỷ tức giận bỏ đi. Tôi thấy vui. 

Có đệ tử hỏi tôi : 

-Mỗi khi ngồi con thấy tứ bề đen tối, tự mình biến thành một hạt rơi 

xuống động đen, động sâu không lường, càng rơi càng sâu, nghe gió thổi 

vù vù bên tai, trong lòng hoảng sợ vào rồi không ra, phải làm sao ? 

-Cứ như tôi biết, phàm ngồi thiền sản sinh xúc giác, khí hoà nhập vào 

địa, thuỷ, hoả, phong, không, thức. Không phải sợ, nếu sợ tạm đình thì 

sẽ không xẩy ra chuyện khác thì cần phải nghiên cứu thêm. 

 

XI-  Khẩu  quyết  ngồi  thiền.  

Theo tôi kinh nghiệm thì thân không động, khẩu không động, ý không 

động. Thân bất động là Tỳ lô thất chi toạ. Khẩu bất động là là không nói 

năng, ý bất động là một niệm không khởi : thì vô sự, vô tâm. 

Khẩu quyết đơn giản này nhìn thì thấy dễ, nhưng thật ra là rất khó, 

nhất là một niệm không khởi, vô tâm. Tôi nhận rằng trong Mật giáo có 

một câu nói : tâm khí là một. Câu nói này là khẩu quyết. Tôi thực bảo 

cho mọi người rõ : thân, tâm mình đều động. Mắt động : nhìn, tai động : 

nghe, mũi động : ngửi, hô hấp , lưỡi động : nói, thân động : hành, ý 

động : tưởng. Ha !  Ha ! Không gì không động. Không những ngoài 

động mà trong cũng động. Não : dùng, tâm : đập, mạch : tuần hoàn, 

phổi : thu, dãn, vị : tiêu hoá, mật : nhu động. Đó cũng là đất, nước, gió, 

lửa, mỗi tế bào đều : chuyển hoá, biến hoá, hô hấp. Kỳ thật trong thân 

con người luôn lưu thông tuần hoàn. Muốn thiền định khó lắm, muốn 

ngồi thiền khó lắm. Tôi muốn ở đây đề cập tới khẩu quyết tối quan trọng 

là khí trú mạch ngưng. 

Tôi nói : 

-Khí  nhẹ  nhẹ, 

Tâm  nhẹ  nhẹ 

Niệm  một chút. 
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Có người không hiểu chút chút là gì ? 

Tôi nói : 

-Nhỏ, rất nhỏ, tối nhỏ. Đó là lúc hỗn độn, lúc đó thần phong tĩnh mặc, 

núi biển tang vân. Đó là lúc hỗn độn, không thể tìm được, tức là một 

niệm không nhỏ. Lúc đó trời giáng xuống đất, trời, trăng hợp bích. Một 

niệm không khởi là Tam ma địa huyền cơ. Chỉ tại lúc đó mới chân chính 

đạt tới vô niệm, vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả, chính tại lúc 

đó Phật tánh tự nhiên hiển lộ. 

 

 


