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Cười   to   ba    tiếng 

Tác giả : Lư Thắng Ngạn 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Chương   1  

 

Ngày mồng 2, tháng giêng, năm 2009 vào lúc 8 giờ sáng tôi mở coi 

TV thấy tưởng niệm danh ca quá cố Hương cảng là Mai Diễm Phương. 

Mai cô nương hoá trang diễm lệ ca bài Nữ nhân hoa còn vẳng bên tai. 

Tôi và Mai Diễm Phương chỉ có duyên gặp mặt một lần. Lúc đó tôi vừa 

di cư tới Seattle, Mai Diễm Phương tới đó hát. 

Cô nói : 

-Lư tôn sư cũng đến nghe tôi hát sao ? 

-Nghe tên cô đã lâu. 

Kỳ thực là một người quen của cô Mai cho vé, từ chối không được, 

bèn đi nghe cô hát. Tôi rất thích bài cô hát Nữ nhân hoa. Qua nhiều năm 

sau, cô Mai bị cancer, tuổi không cao, đã đi rồi. Có nhiều người thương 

tiếc cô, bao gồm 7 người bạn trai, còn có đại danh Lưu Đức Hoa. Một vị 

danh ca, nữ nghệ sĩ Mai Diễm Phương qua đời lúc đang nổi làm nhiều 

người than tiếc, tôi cũng vậy. Câu nói của cô còn vọng bên tai. Nhưng 

nay tôi không than tiếc nữa. Tôi cười 3 tiếng Ha ! Ha ! Ha ! đi mạnh giỏi. 

Tôi, Lư Thắng Ngạn ẩn cư 5 năm từ 57 tuổi đến 62 tuổi, ở Diệp Tử hồ. 

Thời gian đó tôi ít lo lắng nhưng cô độc, chỉ tu hành và viết lách. Những 

bài viết có buồn buồn, nói rõ ra là tôi muốn về nhà. Tôi đã chứng, muốn 

xuất nguyên thần, không trở về xác, dùng pháp đoạt xác đem nguyên 

thần vào tử cung người nữ, làm một đời mới. Tôi có dạng pháp lực này, 

tôi có thể tự chủ sinh tử. Tôi suy nghĩ, định chuyển thế đầu thai. Dao Trì 

kim mẫu xuất hiện, bà nói : 

-Chưa phải lúc. 

-Là lúc nào ? 

-Ông là người tự nhiên, sao làm chuyện không tự nhiên ? 
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Tôi nghe rồi, đại ngộ. Đúng rồi, tự nhiên, tuỳ vận. 

Tôi cười 3 tiếng ha, ha, ha. Tôi viết một bài kệ : 

Tưởng  đi  là  không  phải 

Không  đi  cũng  không  phải 

Đến,  đi  đều  không  phải 

Xin  hỏi  làm  sao  phải ? 

 

Mọi người hãy tham bài kệ này. Ha ! Ha ! Ha ! 

 

 

Chương   2  : 

 

Sự   kiện    ở    Liên   Cốc   Tự 

 

Linh Cốc tự, ở Nam Kinh, cách phố chợ khoảng 5 cây số. Chùa này 

xây vào năm Thiên Giám thứ 13, Tây lịch là năm 514, hơn 1400 năm, 

dưới thời nhà Lương. Lương Võ Đế xây chùa này để táng danh tăng Bảo 

Phỏng. Minh thái tổ đề biển chùa là Thiên hạ đệ nhất Thiền lâm. Cảnh 

chùa rất đẹp, là một cổ tích của Nam Kinh. Cứ báo đăng tải thì vị trụ trì 

Linh Cốc tự, Tĩnh Nhiên phương trượng, Giám viện Thuần Như pháp sư  

dẫn 5 danh sư pháp sư theo lời mời của Huyền Trang cơ kim hội đến Đài 

Loan, sửa sọan cho một cuộc phỏng vấn. Họ tá túc ở một nhà hàng ở 

Tân Trúc. Ngày 14, tháng Giêng, năm 2009 Tĩnh Nhiên được phát hiện 

bị đánh chết, Thuần Như nhẩy lầu tự tử. Theo báo cáo của cảnh sát thì 2 

người cãi vã, Thuần Như cầm một đế đèn nặng 10 cân đập đầu Tĩnh 

Nhiên, vỡ đầu mà chết. Sau đó sợ tội Thuần Như nhẩy lầu tự tận. Trên 

mình còn giấy ghi lại : Xin công an bắt tôi  .  .  . 

Sự kiện này làm náo loạn, Phật giáo giới thì không thể tin, xã hội thì 

không hiểu được, bàn cãi lung tung. Tôi đọc báo, không kinh hãi, không 

than thở, chỉ coi là chuyện bình thường. Có đệ tử hỏi tôi : 

-Tôn sư thấy chuyện này thế nào ? 

-Chuyện đời bình thường. 

-Là pháp sư nha ! 

-Pháp sư cũng là người. 

-Là người tu hành đấy ! 
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-Chưa minh tâm kiến tánh thì vậy thôi, đang  lúc Hoằng Nhẫn truyền 

y bát cho Huệ Năng, đệ tử của Ngũ tổ chả truy sát Lục tổ là gì, hại Huệ 

Năng phải sống chung với bọn thợ săn 10 năm. Khi tôi mở thiên nhãn, 

nổi tiếng rồi, các đoàn thể và tôn giáo vây hại tôi khiến tôi phải di cư tới 

Seattle, Mỹ quốc, hạ quyết tâm tự tu, tự chứng. người ạ ! Sinh tử, phiền 

não, luân hồi không ngừng chẳng là đáng thương ư ? Có mấy ai đắc nhịn 

nhục Ba la mật ? Minh tâm, kiến tánh ? Vô sinh pháp nhẫn ? Ngay cả 

điều cơ bản giới luật : sát, đạo, dâm, vọng, tửu cũng không giữ được thì 

nói gì chuyện khác. Giết thầy là giết Phật, tự sát là giết Phật. Há chẳng 

biết sao ? Khi tôi đắc bình đẳng tính trí thì ta, người chỉ là một, nỗi 

thống khổ của người cũng là nỗi khổ của mình. Tôi chỉ muốn người vui, 

sao nhẫn tâm hại người. Ha ! Ha ! Ha ! Cười những người thiên hạ ! 

Cười những chuyện của thiên hạ ! 

 

 

Chương   3  : 

 

Như   ảo,   như    mộng,    như    kịch. 

 

Gần đây thôi, tôi thấy một vị lãnh đạo tối cao như Trần Thuỷ Biển bị 

tù là một địa vị tối thấp, tôi lại thấy nhà hào phú Vương Vĩnh Khánh mất 

đi, 4 bà vợ tranh nhau tài sản sôn sao. Tôi á khẩu bỗng thấy đời người 

như mộng, như ảo, như kịch. 

Tôi học tập Phật pháp. Thích Ca Mâu Ni dạy người học là pháp vô 

ngã là bài học thứ nhất. Tôi biết rõ thân người là thành, trụ, hoại, không 

là sinh diệt, tử tuyệt; già chết không thể tránh – do đó thân người như ảo. 

Tôi biết rõ tâm không đạt tới  : vô hình, vô tướng, vô vị, vô thanh, do đó 

tâm cũng như ảo. Thế giới này từ cổ đến nay không ngừng biến đổi, tất 

cả các khí thế giới đều biến hoá. Do đó thế giới như ảo. 

Mật giáo có Dương Diễm quán : ánh sáng như làn sóng. Mộng quán 

là một giấc mộng hoàng hôn. Ảo quán : tất cả mọi khí thế giới như ảo. 

Còn có quang hình, tiếng vang, trăng trong nước, hoa trong gương, có là 

không, không là có. Tôi từ như ảo tam muội đạt tới vô ngã quán, sau đó 

dẫn tới Như Lai vô lượng diệu trí tam muội. Tôi chứng minh thân tâm là 

ảo, thế giới như mộng, đời người như kịch. Tôi khai ngộ rồi, từ đó thấy 
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rõ Thích Ca Mâu Ni dưới gốc bồ đề chứng ngộ chân lý. Tôi hiểu rõ ràng. 

Vì tôi khai ngộ, tôi được mọi tổng trì, mọi pháp môn viên mãn, tôi được 

mọi trí huệ, được vô ngại, vô ngã, vô tư, tự tại, tuỳ vận. Tôi ở cả mọi lúc, 

tuyên dương Phật pháp, đạt được lợi ích vô cùng, vô tận cho chúng sinh. 

Có người hỏi tôi : 

-Lư tôn sư, sao ông đối với chúng sinh có thể yêu thương vô tư, bao 

dung, cứu độ ? 

-Vô ngã pháp. 

Cái thế giới phàm phu tục tử này chỉ nghĩ đến mình, con cái, cháu 

chắt, thân thích, bạn bè. Việc này không thể sâu xa hơn được nữa. Khi 

tôi rõ như ảo tam muội, tôi mới biết rằng mọi người đều bình đẳng 

không hai. Lúc đó không còn tư tâm, yêu thương mọi người như yêu 

thương chính mình. Mình là ảo, chúng sinh cũng là ảo. Hành động của 

Bồ tát là ảo, chúng ta trong mộng, làm Bồ tát ảo hạnh. Văn tự chương 

này là đối với những người tự tư, tự lợi, mà đánh, hét, còn chưa rõ ràng 

sao ? Ha ! Ha ! Ha ! 

 

 

Chương   4  : 

 

Quán   Thế   Âm  4   tay   pháp    yếu. 

 

Ngày 14, tháng 2, năm 2009 ở Lôi Tạng tự, Seattle, Mỹ cử hành Tân 

xuân chiết phúc pháp hội. Chúng tôi tu Quán Âm 4 tay niệm tụng pháp. 

Do vậy bài viết ngắn này tả thuật Quán Âm 4 tay pháp yếu. 

Mỗi pháp cần đại lễ bái, đại cung dưỡng, tứ quy y, mặc pháp hộ thân, 

pháp tứ vô lượng tâm, pháp Bồ đề tâm, tĩnh nghiệp quán không. Từ 

không trung chữ biện xuất hiện hoa sen, trên đó có chữ A biến thành mặt 

trăng, trên mặt trăng chữ Ta xuất hiện đầu của Quán Âm 4 tay. Quán âm 

4 tay một tay kết ấn Quán âm thủ ấn, thân sắc trắng, đầu đội bảo mão, 

thân mặc áo trời, quần dệt ở trên đài kim cương ngồi thế liên hoa, phóng 

hào quang 7 mầu ra 4 phía, 2 tay chắp lại trong có Ma ni châu. 2 tay còn 

lại, tay trái cầm sen trắng, tay phải cầm thuỷ niệm châu. Sau đó quán 

tưởng : Ôm  : ở đỉnh đầu, A : ở cổ họng, Hống : ở ngực, tất cả đều phóng 

quang. Tâm hành giả trở nên an tĩnh. Hành giả tụng 4 minh chú, tạp 
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hồng biện hoắc rồi cùng Quán âm 4 tay hợp nhất. Hành giả từ hống 

phóng quang, chiêu thỉnh 8 phương Phật, chư Bồ tát, chư Kim cương, 

chư Hộ pháp chư Hàng không, chư Thiên, tất cả đều giáng lâm. (Quán 

đảnh gia trì chư thiện tín). 

Trì chú Ốm Ma Ni Bát Mê Hồng (108 lần hoặc 1080 lần) 

Chú này phóng quang, có nhiều lợi ích : 

1/Trừ mọi khổ ách. 

2/Gia trì quang minh, cát tường. 

3/Gia trì trí tuệ, phúc phận. 

4/Kiến, văn, giác, tri, không gì không thành thật. 

Nhập định. Xuất định tụng tán : kính lễ Quán Âm 4 tay. Đảnh lễ trang 

nghiêm A Di Đà Phật; thuần tĩnh vô cấu đại tĩnh quang, phổ chiếu tất cả 

lợi quần sinh. Tụng bách tự linh cứu, hồi hướng đại lễ bái. Xuất đàn. 

Quán Âm 4 tay và Quán Âm 4 tay chú, ở Tây Tạng không người nào 

không biết, Ngài là thần thủ hộ của Tây Tạng và Phật sống cũng là hoá 

thân của Ngài. Do đó người Tây Tạng đều niệm lục tự chân ngôn : Ốm 

Ma Ni Bát Mê Hồng. Hán truyền Phật giáo thì niệm sáu chữ Nam Mô A 

Di Đà Phật. 2 cái này chiếu rọi lẫn nhau. Theo tôi nghĩ Mật giáo quán 

tưởng là trọng yếu nhất. Kim cương pháp quán tưởng nhiều tay cầm 

pháp khí rất khó và phức tạp, Quán Âm 4 tay dễ dàng hơn nhiều. Càng 

quán vi tế càng dễ để tâm chuyên nhất và như vậy sẽ sinh pháp lực. Tam 

muội địa tức Quán Thế Âm định là tâm của Bồ tát từ bi nhất. Tu pháp 

này cùng tâm từ bi tương ứng. 

 

 

Chương  5  : 

 

Quên   hết. 

 

Có người hỏi tôi : 

-Ngày 13, tháng 2, năm 2008, ở tân Gia Ba sư tôn trụ trì pháp hội 

Thời luân kim cương có 6 vạn người tham gia, có cảm giác gì ? 

-Rất tốt. 

-A ! Tốt chỗ nào ? 

-Quên hết rồi. 
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Có người hỏi : 

-Ngày 21, tháng 12, năm 2008 ở Đài Loan, tôn sư trụ trì pháp hội Cát 

tường hỷ kim cương có 3 vạn người tham gia, có cảm giác gì ? 

-Rất tốt. 

-Tốt chỗ nào ? 

-Quên hết rồi. 

Lại có người hỏi : 

-Trước tác của tôn sư, trong các hồi ức biết tôn sư bị đánh, chửi trong 

thời thơ ấu, có nhiều chuyện không thể chịu được, bây giờ tôn sư nghĩ 

thế nào ? 

-Quên hết rồi ! 

-Thực sự không nhớ lại sao ? 

-Thực quên hết. 

 

Tháng Giêng năm 2009 tôi tới Cao Hùng, nơi tôi đã ở 19 năm, biến 

đổi quá nhiều, kiến trúc, con đường đều thay đổi khác với thời đồng niên, 

thiếu niên, thanh niên. Tôi há hốc mồm , quên sạch. Tôi sống ở Đài 

Trung 19 năm tại trạm hoả xa nhớ kỹ một chút, hoàn toàn không thay 

đổi. Trắc lượng học hiệu không còn (biến thành Trung chính lý công học 

viện, rồi thành Quốc phòng đại học).  5802 trắc lượng viên không còn, 

tôi không biết có còn không nữa. Chế Viên xưởng vẫn còn, nhưng con 

đường trước mặt không còn nữa. Tôi quên gần hết, khi về Đài trung tôi 

thường hỏi ở nhà nào, đường nào ? Khi về tới Seattle tôi có một cảm 

giác ở Seattle là mộng. Mộng rồi đến quên cả. Phật giáo cảnh tỉnh chúng 

ta, hành giả nên coi tâm như hồ cổ, một con nhạn bay qua không để lại 

một dấu vết gì trên mặt hồ. Tâm tôi không một sợi : vô sự, vô tâm. Khi 

tôi về Đài Loan có gập luật sư Hoàng Thanh Hoa là cố vấn luật pháp cho 

tôi. Tôi gập mà không nhận ra. Chúng tôi cười ha hả, gập nhau như 

trong mộng. 
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Chương   6  : 

 

Tôi   đến   thế    giới   này    để    làm    gì ? 

 

Có một lúc tôi hỏi sư phụ tôi là Thổ Đăng Đạt Cát : 

-Con đến thế giới này làm gì ? 

-Độ người. 

-Người nào ? 

-Độ một người là đủ. 

Sư phụ tôi thế độ người không nhiều, chỉ chừng 100 người, chọn lựa 

kỹ càng làm đệ tử của người. Bản tôn của sư phụ là Cô Lỗ, Cô Liệt Phật 

mẫu, là Đại kính ái bản tôn độ độ cả ngàn vạn người. 

Có người hỏi sư phụ : 

-Đại kính ái tôn, đại nhiếp thọ sao chỉ độ 100 người ? 

-Độ một Lư Thắng Ngạn là đủ rồi ! 

-Vì sao ? 

-Vì độ một bằng 50 vạn. 

Người đó đại ngộ. Ý sư phụ là độ tôi, tôi độ người khác đó là lý do tôi 

sống ở đời. Độ, độ, độ .  .  . Ha !  Ha !  Ha ! 

Nói trắng ra tôi có 50 vạn đệ tử, nhưng toàn là thánh đệ tử. Tôi không 

dám khinh thường, tôi bị đệ tử làm cảm động như bác sĩ Lương Dõng 

người Ba Tây. Khi tôi còn đang ẩn cư, ông từ góc bể chân trời đi tìm 

thầy học đạo, thiên nan, vạn nan tìm đến tôi. Ông không có tiền ở nhà 

trọ sập sệ. Chịu mọi sự đả kích khiến tôi cảm động, kính phục. Còn có 

Liên Hoa Hạo Dân túc căn thâm hậu, im lặng tinh tiến, đối với người đời 

không động, sức cảm ngộ rất mạnh, tôi chỉ nói ông đã minh tâm kiến 

tánh. Còn có Liên Hoa Kính Bác là người Tái Lai (?) là người lợi căn, 

im lặng khổ tu đã lâu, chỉ nghe tôi giảng pháp đã ngộ. Đây chỉ là 3 thí dụ. 

Kỳ thật làm tôi cảm động và kính phục, rất nhiều kể không hết. Tôi thấy 

nhiều đại sư chỉ độ tiền, danh, chùa lớn, núi, quyền vị, không có Phật 

huệ, không có lòng thương xót, không phải là thiện tri thức, không giác 

ngộ, không thành Phật quả. Ha !  Ha !   Ha ! Thật là rất đáng cười. 
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Chương   7  : 

 

Nếu   tôi   là   ông    Biển. 

 

Theo như tôi biết Trần Thuỷ Biển bị bỏ tù rồi. Cá nhân tôi không có 

lập trường, tôi là người tu hành, không lý việc chính trị. Tôi đối với vụ 

án hình sự của Trần Thuỷ Biển không biết nhiều lắm, tôi cũng không 

nghĩ sẽ bình luận ngày hôm qua còn là Tổng thống oai quyền ngày hôm 

nay thì sao ? Tôi chợt có ý nghĩ kỳ quái nếu mình là Trần Thuỷ Biển thì 

mình sẽ làm gì ? Có vui không ? Có buồn không ? Có tuyệt thực không ? 

Có man mác không ? Tôi tự hỏi mình sẽ làm gì ? Trong thời gian bị ở tù 

làm sao qua ? Tôi sẽ mỗi ngày : ăn no, mặc ấm, tập thể dục cúi xuống 

ngửng lên 200 lần, học Kim cương chưởng đào luyện thân thể thành 

Kim cương bất hoại. Mỗi ngày vái Đông, Tây, Nam, Bắc và trung ương, 

6 vị Như Lai, y nghi quỷ, tu 4 toạ bản tôn niệm tụng pháp. Thiền định sơ 

thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi 4, 3 ,2 , 1 thiền. Kiến 10 phương 

chư Phật, chư Bồ tát, nhập định độ hoá chúng sinh, viết những điều tâm 

đắc. Tu ảo hoá thân, tu quang minh, tại chính giác hộ trí, 7 sắc cầu vồng 

thành tựu. Tôi sớm biết đây là ảo tưởng, tù ngục ảo, nhân gian ảo, vũ trụ 

ảo. Tất cả đều là thế giới ảo, ảo ảo giao tiếp, ảo ảo nhân duyên, ngã vô 

ngã, pháp vô ngã, vô ngã kiến, vô ngã chấp. Trong ngục tuy nhỏ nhưng 

đại thế giới, tam thiên đại thiên thế giới cũng là ở trong nhỏ. Tôi ra tù. 

Ha !  Ha !  Ha !. Cười 3 tiếng. Tôi suốt đời ở trong tù : Ha !  Ha !  Ha !, 

cười 3 tiếng. Lúc tôi ra tù vui vẻ vạn phần. nếu tôi không ra tù thân sắc 7 

mầu đi khắp 10 phương thế giới tuỳ ý. Bất kể là thế nào, tôi chứng đắc 

quả vị thánh hiền. Trần Thuỷ Biển bị khốn chỉ vì tiền, như thế đối với tôi 

không có gì được là được : thân không, tâm không, pháp không, tánh 

không, 18 giới không. Nếu tôi là ông Biển thì thời gian đến không dài, 

mà không đủ dùng. Tôi sẽ nhập định đi độ hoá chúng sinh, bận rộn, 

không có thời gian ở không, cười đến nỗi miệng không khép lại được. 

 


