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Lư  Thắng  Ngạn  kể  chuyện  quái  gở 
 

Tác giả : Lư Thắng Ngạn 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

1- Đầy  miệng  không  nói  được. 

 

Quán Khê (thiền sư Chí Nhàn) họ Sử do thiền sư Bách Nham thế phát và 

truyền Cụ túc giới, về sau tham thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền. Lâm Tế 

thấy ông, nắm lấy ngực. Chí Nhàn kêu : 

-Hiểu rồi ! Hiểu rồi ! (rõ, rõ) 

Lâm Tế buông tay : 

-Tha ông một gậy. 

Chí Nhàn rời Lâm Tế đến Mạt Sơn tham học. Chí Nhàn thiền sư lên 

pháp toạ nói : 

-Tôi ở chỗ Lâm Tế được nửa môi, ở Mạt Sơn được nửa môi, cộng thành 

một môi. Ăn rồi, còn no cho tới ngày nay. 

Có ông tăng bảo : 

-Hoà thượng cũng làm chúng con no. 

Thiền sư Chí Nhàn nói : 

-Đầy mồm nói không được. 

Lại nói : 

-Trên ngọn Đại Canh Phật chẳng hiểu, trên đường Hoàng Mai không có 

người. 

(Thắng Ngạn sau khi khai ngộ, được huyền chỉ trong Phật pháp đã no 

rồi, không bị đói nữa. Không phải tới đạo trường, không cần phải bái sư. 

Khai ngộ cái này không thể nói ra, chỉ được lãnh hội thôi. Trên ngọn Đại 

Canh Phật chẳng hiểu, Trên đường Hoàng Mai không có người. 2 câu 

này đều đầy huyền cơ. Các đệ tử nên coi như thế này : Ngọn Đại canh 

đại biểu cho Huệ Năng, đường Đại Mai đại biểu cho 5 tổ. Lục tổ không 

hiểu Phật pháp, đường 5 tổ không có người. Nếu bạn tham 2 câu này mà 

còn không hiểu thì đáng đánh đòn, đánh đến kêu cha, gọi mẹ thật là ngu 

xuẩn.) 
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Một ông tăng hỏi Chí Nhàn : 

-Thế nào là ý tổ sư từ Tây sang ? 

-Cơm đầy bình bát, phần mộ nhiều canh. 

-Con không hiểu. 

-Đói thì ăn, no thì nghỉ. 

Chí Nhàn lên toà giảng bảo : 

-Mười phương không tường đổ, bốn bên cũng không cửa : tràn lộ ra, đỏ 

hon hỏn, không nắm được. 

Bèn xuống toà giảng. 

(Lư Thắng Ngạn : đối thoại của tắc trước là chỉ phương tiện : đói thì ăn, 

no thì nghỉ. Cho đến lên toà giảng pháp lại nói trí tuệ của Phật. Trời ạ ! 

Câu nói này đã đạp chết vô số người trong thiên hạ. Câu nói này là của 

người đã khai ngộ.) 

Tôi nhận rằng thiền sư Chí Nhàn đem cái huyền chỉ này giảng ra rất rõ 

ràng, lộ ra xương cốt. Còn không hiểu ? Không hiểu là Bạch sỉ. 

Một ông tăng hỏi : 

-Thế nào là sắc ? 

-Không theo (đáp khéo) 

-Nhiễm sắc rồi sao ? 

-Có xà lê nào thừa đương không ?  (hỏi khéo) 

-Ngày nay hiểu rồi, làm sao chỉ cho người ? 

-Chẳng làm phàm, thánh. 

(Lư Thắng Ngạn : câu nói chẳng làm phàm, thánh là một câu rất hay 

không gì sánh được, một câu phá cả huyền cơ trong thiên hạ. Nếu mà 

không hiểu thì làm tôi nổi giận mà chết.) 

 

 

2- Ma  kiếp  rất  nhiều. 

 

Xem tướng được ban cho 4 chữ : Ma kiếp trùng trùng, lúc trước chưa 

khai ngộ, trong tâm tôi lo lắng hỏi làm sao giải đi vận xấu ? Nhưng sau 

khi ngộ rồi tâm tôi như dòng nước lặng một chút phiền não cũng không 

có, không chút chướng ngại, không có ma dĩ nhiên không có kiếp. 

Người khai ngộ rõ ràng ngày nào cũng đẹp trời, người chưa ngộ phải 

tham : Vì sao ngày nào cũng đẹp ? 
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Chẳng hạn có người viết thư  cho Uỷ viên hội nói Chân Phật tông phát 

sinh chuyện lớn long trời lở đất. Sư trưởng hỏi : 

-Sư tôn, phải làm sao ? 

-Bình tĩnh. 

-Làm sao ứng đối ? 

-Không đổi. 

Trong mắt người minh mẫn đó là : Sao chổi đụng địa cầu, thiên tai nhân 

hoạ, đệ tử lìa bỏ Chân phật tông .  v . v. . 

-Phải làm sao ? 

-Phải tu hành cho tốt. 

-Chẳng gấp sao ? 

-Uống trà đi ! 

 

Duyên Đức thiền sư đi du phương, ở Lư Sơn, lên toà giảng nói : 

-Chư thượng toạ, người có minh nhãn : người đi hành cước, mắt chưa 

sáng thì có ích gì ? Chỉ là một gã du đãng ăn cơm đi đây, đi đó; nếu có 

mắt sáng thì có chướng ngại gì ? Nói mạnh cũng không ích gì, phải nên 

tìm cầu vô sự. 

-Thế nào là bốn không thay đổi ? 

-Địa, thuỷ, hoả, phong. 

-Thế nào là tâm của cổ Phật ? 

-Nước, chim, cây rừng. (có thể nói mẹ bạn mới tốt, trời đất, trời trăng). 

-Con không hiểu. 

-Hiểu làm người học chấp. 

-Đã lâu đàn không giây, thỉnh hoà thượng dạo một khúc. 

-Đã hạnh phụ bao lâu ? (Đáp khéo) 

(Lư Thắng Ngạn : Duyên Đức thiền sư lên toà giảng, tôi rất thưởng thức 

câu nói đi tới đi lui chỉ là một gã ăn cơm. Chưa sáng mắt là một gã ăn 

cơm, sáng mắt rồi cũng chỉ là một gã ăn cơm. Trong thế gian này ai phụ 

ai ? Tôi không biết các bạn có biết không ? Hiểu hay không hiểu nghĩa 

đế của tôn sư ?) 

 

 

3- Khổng  Tước  Minh  Vương  đại  quán  đỉnh. 
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Lư tôn sư trở về Đài Loan, ở Lôi Tạng tự làm Khổng Tước Minh Vương 

đại hội ma, cũng làm Khổng Tước Minh Vương đại quán đỉnh. Hàng 

vạn người tham dự pháp hội này làm sanh động cả Lôi Tạng tự. Lư tôn 

sư trên giảng đàn nói : 

-Tôi cấp cho quý vị tám ngàn vạn. 

Thính chúng kinh ngạc, có phải là 8 ngàn vạn bảng không ? 

Tôi nói : ngàn vạn khoái lạc, khang kiện, vận động, không nổi giận, 

muốn biết rõ, biết đủ, làm thiện, tu hành. 

Những sự vật này, có hữu hình, có vô hình. Vô hình cấp cho quý bạn so 

với hữu hình lại trân quý hơn, thọ dụng vô hạn. Tôi ở chỗ này hỏi quý vị 

: 

-8 ngàn vạn đó tôi có cấp cho quý vị không ? Đó là đệ nhất nghĩa đế. 

 

Có ông tăng hỏi Thuận Chi thiền sư, Ngũ Quán sơn, Tân La (Hàn quốc) 

: 

-Thế nào là ý tổ sư từ Tây sang ? 

Thiền sư Thuận Chi giơ phất tử lên. 

-Nếu chẳng phải cái đó thì sao ? 

Thiền sư Thuận Chi hạ phất tử xuống. 

(Giơ lên, hạ xuống là đệ nhất nghĩa đế. Đệ tử nhận giơ lên là sao ? Hạ 

xuống là sao ?) 

 

Có ông tăng hỏi hoà thượng Đông Tháp, Ngưỡng Sơn, Viễn Châu : 

-Pháp vương và quân vương gập nhau thì thế nào ? 

-Trung gian, tuyệt tượng. 

(Trung gian, tuyệt tượng là một câu không đơn giản). 

 

Có ông tăng hỏi Sơn hoà thương, Trường An, Ích Châu : 

-Nhìn không tới chỗ thì sao ? 

-Tôi chớp mắt cũng không công phu. 

-Thế nào là tổ sư ý ? 

-Tây đến, Đường đi. 

(Tôi thích câu này. Quý vị thử xem coi : có không, nắm bỏ, đến đi, trung 

gian, tuyệt tượng, những chữ này có liên can không ?) 
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Có ông tăng hỏi thiền sư Vô Nhiễm, Nam Thiền, Ích Châu : 

-Câu không câu, sư có trả lời không ? 

-Đến nay chỉ sáng sự gì ? 

-Cuối cùng thế nào ? 

-Thử hỏi xem. 

(Lư Thắng Ngạn : đối với tắc này “Câu không câu”, không đáp mà đáp, 

rất hứng thú. Mọi người thử nhìn xem tôi cấp 8 ngàn vạn và so sánh với 

tắc trên thì thấy có nhiều ý tưởng). 

 

4- Tôi  có  điên  không  ? 

 

Kỳ thực tôi có chút điên, nhưng không nỗi tới  độ phải vào bệnh viện 

tâm thần. Điên vì là bạn của quỷ, thần, Bồ tát, Phật. Người như thế, 

đương nhiên bị ngộ nhận không điên, thì cũng liên quan tới bệnh viện 

tâm thần. Không sai lắm đối với hạng người này. Có một chuyện cười 

cùng một dạng : 

Viện trưởng tâm thần bệnh hỏi bệnh nhân : 

-Ai tố cáo ông là Gia Tô ? 

-Thượng đế, 

Có một người đứng bên cạnh bệnh nhân tự xưng mình là Gia Tô nói : 

-Tôi không tố cáo ông. Ông là Gia Tô. 

Tôi đọc chuyện cười này, ha ! ha !  Ha ! Cười lớn. 

Sở dĩ có người biết tình trạng của tôi gọi tôi là thằng điên. Tôi không 

trách họ vì tôi không khác gã điên lắm. Trừ điều đó, tôi là một người 

bình thường. Lúc cần ngủ, tôi liền ngủ, lúc cần tu, tôi liền tu, cần viết, 

tôi liền viết, cần vẽ, tôi liền vẽ. Mùa hạ tôi mặc nội y dầy, mùa đông tôi 

chỉ mặc phong phanh. Tôi sinh hoạt bình thường. Tôi không phạm pháp, 

không phá giới, 6 giờ điểm tâm, 12 giờ ăn bữa trưa, 6 giờ chiều ăn bữa 

chiều. Tôi với người vãng lai bình thường. Tôi nói : tôi không là thánh 

nhân, tôi không vĩ đại, tôi chỉ là một người bình phàm, tự nhiên. Tự 

nhiên là đạo. Lão Tử nói : Đạo pháp tự nhiên. Tôi nhận rằng thánh nhân 

là người ngu xuẩn nhất thế giới. Tôi hiểu đạo lý của Kinh Dịch : là 

người, trời đất hợp đức, trời trăng hợp sáng, bốn mùa hợp thứ tự, quỷ 

thần hợp cát hung. 

1/Giữ đạo đức. 
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2/Thân, khẩu, ý thanh tĩnh. 

3/Sinh hoạt tự nhiên. 

4/Biết cát, hung, hoạ, phúc. 

 

Bốn nguyên tắc này của tôi tương thông với đạo lý của Kinh Dịch. Tôi 

khác với mọi người là bạn hữu của quỷ, thần do đó biết rõ cát, hung của 

mọi người. Bạn quỷ của tôi có rất nhiều. Họ là bạn bè tốt. Năm đó tôi có 

một chuyện hoạ tới. Quỷ bảo tôi : 

-Hoạ sắp tới. 

-Phải làm sao ? 

-Trốn. 

-Làm sao trốn ? 

-Dương đông, kích tây. 

(Làm cho mọi người tin là mình ở một nơi nào đó, nhưng kỳ thực mình 

lại ở một chỗ khác. Ha ! Ha ! Ha !) 

Bạn quỷ giúp tôi, bạn thần cũng giúp tôi, khiến tôi sống qua những ngày 

tai hoạ. Cái tình bạn giữa quỷ, thần, Bồ tát, Phật với tôi không phải chỉ 

là khoe mẽ, bất cứ ai cũng có thể làm được. Nghiêu, Thuần là người, 

người người đều có thể thành Nghiêu, Thuấn. Phật Thích Ca là người, 

bạn cũng có thể thành Phật, điểm này tôi không lừa dối bạn. 

 

 

5- Sòng  bài  lắm  quỷ. 

 

Người đánh bài mạt chược phần lớn đều trải qua một chuyện lạ, sau 

chuyện lạ này, đều kêu là bài bạc có quỷ. Sự thực, đánh bài mạt chược 

cần phải có 4 người, thiếu một người cũng không được, mọi người đều 

cho rằng 4 người đánh bạc. Nhưng như tôi thấy thì ít nhất là 8 người.  

Bốn vị là quỷ, ngoài ra còn có nhiều quỷ đứng bên xem đánh. Lại có 

một loại kinh nghiệm, làm bạn không quên. Người mới học đánh mạt 

chược rõ ràng không biết chơi, cứ đánh bừa. Sự lạ là người mới đánh 

đều thắng, thắng đến người chơi giỏi phải kêu ầm lên. Người mới đánh 

làm sao lại được ? Như có quỷ giúp ! Hễ bạn đánh quân bài nào là 

những người đánh bài như mê đi ! Mọi người được vui chơi thoả thích. 

Tôi thấy người đời đều thích đánh bạc. Tôi lại nhìn quỷ, quỷ lại càng 
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thích đánh bạc. Có một lần, tôi đến một sòng bài ở Đông Nam Á tham 

quan. Vừa vào sòng bài, chúng quỷ kêu to : 

-Quỷ vương tới rồi, chạy mau ! 

Quả nhiên bầy quỷ phân tán. Tôi bắt lấy một quỷ hỏi : 

-Sao lại gọi tôi là quỷ vương ? 

-Trong lòng ngón cái tay phải ông có mặt quỷ vương cười, người hiện 

thân ông tất thắng. 

-Tôi không tới đánh bạc. 

Lúc đó bầy quỷ mới trở lại. Tôi hỏi : 

-Các vị sao tụ họp tại sòng bài ? 

-Chúng tôi là do sư phụ làm phép muốn nhà cái thắng. Phần lớn các 

sòng bài có quỷ làm cho những người đánh bài phải thua trắng. Chúng 

tôi nghịch ngợm những quân bài này làm người đánh phải thua nhà cái. 

Tôi nghe rồi cười lớn. Lại có một lần tôi ở Lạp Tư Duy Gia Tư ở sau 4 

bà đánh bạc, tôi trì chú phổ Ba Kim Cương : 

-Ông ! Biệc tạc, cát lợi cát lạp nhã, tửu nhĩ ngoã, tỷ két niệm. Ban. Hồng 

phi. 

Lại có một vị Hùng Thiên tôn giả, 2 vị đại lực quỷ vương, làm cho 

chúng quỷ tứ phía chạy hết. Trần Truyền Phương, Nguỵ Tư Nhan, 

Tưởng Quan Dung, Tôn Ái Trân, 4 người hễ đánh đều thắng. Nhà cái 

thay 4 người chia bài kinh lý và nhân viên bảo vệ đều tới, mỗi lần chia 

bài là một lần kỳ tích, nhà cái đều thua đậm, rất thảm. Toàn trường sanh 

động, vô kế khả thi. 

(Kỳ thật không phải là tôi vận đỏ, toàn là do 2 vị quỷ vương, các quỷ 

chạy hết, khiến nhà cái không có cách nào, luôn luôn thay người chia 

bài, đó là là thua). 

Tôi có lão quỷ vương hiện diện, chúng tiểu quỷ nghe lệnh : quỷ vương 

không thắng không được. Tôi nói các sòng bài ở Đông Nam Á phần lớn 

đều có người nuôi quỷ, người đánh bạc đều thua. Ngay cả sòng bài của 

người Tây phương cũng có người nuôi quỷ. Do đó nếu không có công 

lực thì chớ đến sòng bạc. Đừng bị tiền làm mê đã không được mà còn bị 

thua trắng. Mọi người nên chú ý. Tốt nhất là đừng đánh bạc. 

 

6- Thượng  sư  Liên  Trí  kể  quỷ  cương  thi. 
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Trong một bữa cơm Liên Trí thượng sư đề cập đến quỷ cương thi. Đây 

là chuyện thực, có một vị đồng môn, thuộc một gia tộc lớn. Trước hết 

gia tộc có một người chết. Làm xong tang sự rồi cách một tháng sau lại 

có một người chết. Mọi người cho đó là một sự xảo hợp. Làm tang sự 

xong, 20 ngày sau lại một người thứ 3 chết. Điều đáng nói là người thứ 3 

này là một người trẻ, không đáng chết mà chết. Gia tộc rối loạn. Mọi 

người mời pháp sư đến làm phép. Coi đó là xong chuyện. Không nghĩ 

tới người thứ tư lại chết. Gia tộc hoảng sợ, chưa đến nửa năm mà 4 

người chết. Cũng lạ là người thứ 5 lại chết. Lại mời Cống đầu sư làm 

phép thay thế, cứ nằm ngủ không lo gì cả. Người thứ 6 lại chết. Trời ạ ! 

Chưa tới một năm mà 6 người chết. Mời thầy phong thuỷ đến xem 

dương trạch, âm trạch; thầy phong thuỷ xem qua, đổi chút phong thuỷ. 

Người thứ 7 lại chết. Mọi người như phát điên, trong lòng bất an, không 

biết đến lượt mình hay không. Lại mời cao tăng tụng Lương Hoàng bảo 

sám, Đại bi sám, Thuỷ sám, Pháp hoa sám, thí thực . . .  Người thứ 8 lại 

chết. Cứu mạng a ! Cứu mạng a ! Chỉ cần nghe danh pháp sư, Cống đầu 

sư, phong thuỷ sư, âm dương gia, đạo sĩ, mạng lý sư, đại sư, thượng 

nhân, hoạt Phật, khu ma sư  . . . ngay cả y sư, khoa học gia, toàn là 

những người nổi tiếng, nói chết liền chết. Người thứ 9 lại chết. Trời ạ, 

Trời ạ ! Làm sao đây ? Làm sao đây ? Lúc đó có một vị đồng môn quy y 

Lư Thắng Ngạn, nhưng tôn sư thì lại ở xa tận Seattle, Mỹ quốc. Nhưng 

hơn một năm mà chết 9 người, làm cho người sợ. Cơ hồ ngày ngày đưa 

đám. Tôi bói một quẻ là thiên cung, địa sát, tôi nói như đóng đinh, chặt 

sắt : tổ phụ, tổ mẫu chôn ở đất cương thi đã biến thành quỷ cương thi 

mỗi đêm bay ra, hấp khí người sống, hết khí thì chết, cứ liên tục như thế 

làm chết nhiều người. 

Tôi bảo Liên Trí thượng sư mau đi giúp đỡ mọi người, chọn ngày, sau 

ngọ khai quan. Tìm đất lạn nê ba rải phần trên của cương thi, thì có thể 

cứu. Liên Trí thượng sư y lời, người can đảm của gia tộc lên núi, khai 

quan, nhìn thử xem đều kinh hãi : tổ phụ, tổ mẫu, quần áo, giầy dép như 

sống, tóc như dài ra, (đáng sợ) móng tay, móng chân dài ra (đáng sợ). 

Diện mạo như sống, răng lòi ra căn bản là quỷ cương thi. Mọi người 

nhìn rồi vài người sợ quá bỏ chạy. Những người còn lại y theo lời tôi 

dặn rải lạn nê ba vào quan tài sau đó đóng lại. Cách một tuần mọi người 

mở áo quan ra thì lạ thay thi thể bắt đầu tiêu hoá. Y phục lúc trước như 
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mới đã bị trùng cắn phá, thây đã chính thức thành người chết. Từ hôm 

đó trở đi gia tộc đều chính thường không có sự chết liên tục nữa. 

Tôi hỏi : 

-Lúc đầu sao không kiếm tôi ? 

-Lư tôn sư ở Seattle, Mỷ quốc xa quá, lại bận rộn, không người nào kiếm 

được, cũng không nghĩ tới. 


