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Chìa   khóa    trời 

 
Tác giả :  Lư Thắng Ngạn 

Dịch giả :  Dương Đình Hỷ 

 

Chương  I :  Tôi  ở  nhà  ngồi  tĩnh  tọa. 

 

Có một vị người trời hay tới trước mặt tôi đang ngồi thiền, thấy có 3 đạo 

ánh sáng. 

-Phật quang 

-Linh quang 

-Bạch quang. 

Vị người trời đó giật mình, hỏi : 

-Xin hỏi tôn giả, ông là ai ? 

-Tôi không biết. 

-Từ 3 luồng sáng đó ông chẳng phải là Phật, Như Lai, Thế tôn sao ? 

-Không phải. 

-Vậy ông phải là Đại La Kim tiên. 

-Không phải. 

-Vậy nhất định phải là một vị Đại Bồ tát. 

-Không phải. 

-Vậy ông là ai ? 

-Tôi càng ngày càng không rõ tôi là ai. Tôi có thể coi mọi người thử như 

không, tôi chỉ là một người không bị thế gian làm nhơ bẩn. 

Vị người trời nghe rồi cười ha hả. Vừa đi vừa nói : 

-Không bị thế gian làm bẩn, là một người có chìa khóa đi đâu mà chả được, 

thật khó thấy. 

Vị người trời đó bay vào hư không và nói : 

-Tôi biết tôn giả là một Liên Hoa sanh hoạt Phật Lư Thắng Ngạn. 

-Đó chỉ là phù hiệu thôi. 
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-Tôi chỉ biết có một người nhiều lần xuống trần, duy trì chính nghĩa, 

trừ bỏ tà ác, kiến lập chánh pháp, tay nắm chìa khóa, có thể tới mọi pháp 

giới, tôi hướng tôn giả đảnh lễ. 

-Vị người trời đáng kính, ông hãy đảnh lễ hư không. Ông đã nói đúng 

ý tôi ! 

-Đúng vậy ! Đúng vậy ! 

Một bài thơ về hư không : 

Tôi  là  ai ? 

Ai  là  tôi ? 

Quên  hết  tất  cả  những  gì  tạo  tác 

Là  Đông,  là  Tây 

Tay  cầm  chìa  khóa,  đi  khắp  nơi. 

Ông  hỏi  tôi 

Tôi  hỏi  ông  hả ? 

Chúng  ta  chẳng  ai  phụ  ai ! 

 

Chương  II -  Một  ngày  của  Lư  Thắng  Ngạn. 

 

Có người hỏi tôi : 

-Ông làm sao qua một ngày ? 

-Buổi sáng làm 3 chuyện : 

1-Viết lách 

2-Tu tập Phật pháp (Bản tôn pháp) 

3-Thiền định (tọa vong) 

-Buổi trưa thì sao ? 

-Làm 2 chuyện : 

1-Vận động 

2-Thiền định (vong ngã) 

-Buổi tối thì sao ? 



3 

 

-Buổi thiền tối không ra cửa, có nhiều việc làm, dùng nhiều tâm linh; nhiều 

vô hình tụ tập nghe pháp, thường là mới bắt đầu đêm. Trong đêm tôi nghỉ 

ngơi, vào niết bàn trạng thái (vô tri). Cuối đêm tôi thần du, không quản xa 

gần, gập các đệ tử trong mộng hoặc ngụ ngôn, hoặc triết lý, hoặc kể, hoặc 

giảng giải, hoặc kêu gọi mọi hữu tình. Đó là một ngày của tôi. 

Thứ 7, chủ nhật là ngày nghỉ của mọi người thì tôi lại bận rộn nhiều : 

1-Tôi muốn làm Hộ ma (hỏa cung) thuyết pháp cho chúng đệ tử nghe. 

2-Tôi muốn lên pháp tọa (giảng kinh thuyết pháp) 

3-Tôi muốn tôn độc (đạo quả) 

4-Tôi muốn giảng nghi quỷ 

5-Tôi muốn giảng những câu kinh khó 

6-Tụ tập đệ tử tu bản pháp môn 

7-Giải thích khốn (bệnh tật và khốn ách) 

8-Soa đầu 

9-Quán đỉnh 

10-Gia trì 

11-Đề tên trên sách 

12-Gia trì văn kiện 

   v . v . 

-Ông dạy gì cho đệ tử mới nhập môn ? 

-Giảng giới luật, bố thí, gia trì, bản tôn. 

-Đối với vài nhân sĩ, ông nói pháp gì ? 

-Giảng ngũ dục bất thiện (5 dục vọng không tốt), trừ ác nghiệp, tăng trưởng 

thiện nghiệp, tiến vào nội pháp, khí, mạch, tu trì minh điểm. 

-Ông đối với người có căn khí thì sao ? 

-Khai ngộ minh tâm pháp, pháp quang minh pháp, vô thượng mật pháp, 

kiến chứng Phật pháp, cứu cánh thành Phật pháp,  v . v . 

-Căn cứ vào đâu mà thành lập đạo? 

-Tư lượng đạo, gia hành đạo, kiến đạo, tu hành đạo, cứu cánh đạo.  (Tuy rất 

bận rộn nhưng tâm bình tĩnh qua ngày). 
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Chương  III- Quản lý Chân Phật tông không cho xuy thoái. 

 

Tôi là người sang lập Chân Phật tông, không muốn nó suy thoái. Tôi chủ 

trương : 

1-Tổng ủy hội phải kiện toàn 

2-Các ủy viên phải hòa mục 

3-Phải hoàn tất các Phật vụ của Chân Phật tông 

4-Phải thành thực 

5-Toàn thể nhân viên phải giữ giới luật 

6-Phải cung dưỡng trưởng lão, giúp họ an cư 

7-Không tranh địa bàn 

8-Không tham, sân, si 

9-Giữ chánh niệm 

10-Không cùng người phá giới, tà ác, tránh bị ô uế. 

Nếu giữ được 10 điều này thì Chân Phật tông không bị tiêu vong, nếu 

không thì sau khi trời lặn, sương xuống, ánh tà huy sẽ trở thành không. 

Tôi khuyến khích những người theo Chân Phật tông : 

1-Hành chánh nghiệp 

2-Không nương nhờ bát quái 

3-Không hút thuốc, không uống rượu 

4-Không có những hành vi tiêm nhiễm thế tục 

5-Không tham tài, sắc 

6-Không kết bạn với những người ác 

7-Không ở cùng với những người phá giới 

8-Không kết bạn với những người có tà kiến 

9-Kính sư, trọng pháp, thực tu 

10-Không biểu lộ khác thường cảm chúng. 

Phải trước hết quản lý các Ủy viên hội, sau phải biết cách giải quyết các 

vấn đề khó khăn thực tế. Chú ý : Người dân có thể thả thuyền nhưng cũng có 
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thể lật thuyền. Tôi có một đoạn phó chúc, hy vọng Chân Phật tông không bị 

diệt vong. 

Khi tôi tôi lìa thế giới ta bà này sẽ bị người phá hoại đó là dự kiến. Đương 

nhiên tôi cũng biết sẽ sinh ra cảnh tự lập chùa, đường, hội, nhưng tương quan 

hầu như vô tổ chức khi tôi rời ta bà thế giới thì chẳng những không có trứng 

mà gà cũng không có, các đệ tử đều không có. Cách suy nghĩ này làm mọi 

người kinh sợ, nhưng tôi là một người vô tâm đạo nhân, chủ trương lìa thế 

gian pháp mà tường thuật. Tôi là một người khai ngộ (minh tâm), là một 

người kiến tánh. Vương Thủ Nhân có bài thi : 

Biết  đời  như  mộng  cầu  không  được 

Cầu  không  được  nên  tâm  lặng  không 

Giống  như  trong  mộng  tùy  mộng  cảnh 

Thành  tựu  vô  số  Đức  mộng  công. 

Tôi không cầu gì cả, cho nên khi tôi viết Chân Phật tông có bị tiêu diệt 

không ? là tôi lắm mồm, nói chuyện trong mộng thì duyên sinh thì duyên diệt. 

Tôi là một người thành tựu há không biết chuyện đó sao ? Căn bản vốn không 

có Chân Phật tông, vốn không có Lư tôn sư, biết như vậy bạn còn cầu gì ? 

 

 


