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Bí   mật   của   Lư    Thắng   Ngạn 

Tác giả : Lư Thắng Ngạn 

Dịch gia: Dương Đình Hỷ 

 

CHƯƠNG    I   : 

Tựa 

Bút giả đã 70 tuổi, ngoảnh nhìn lại đã trải qua nhiều ngày tháng, gập 

không ít khó khăn, có nhiều chuyện muốn nói, có nhiều chuyện bí mật 

nhưng suy nghĩ kỹ không bằng đem những chuyện bí mật nói ra, khiến 

chư độc giả rõ ràng : 

1-Tôi là người minh bạch 

2-Chuyện đời tôi tỏ lộ 

3-Chuyện hàng ngày tôi làm gì ? 

4-Tôi là người thành thật 

5-Tôi không giả đò. 

Tôi cảm thấy bí mật bầy tỏ ra, độc giả hiểu rõ tôi hơn, hành vi tôi thế 

nào, đối với người đời có nhiều ích lợi, ít ra không có hiểu lầm. Ngộ 

cảnh của tôi không giống với ngộ cảnh của người khác, rất khó hiểu. 

 

Tôi nói rõ : 

Tôi, Lư Thắng Ngạn không sáng lập Chân Phật tông, tôi không viết hơn 

234 quyển sách, tôi không nói pháp, ngay cả một đệ tử tôi cũng không 

có. Tôi không cùng sống cũng không từng chết. Những lời này là chân 

lý, người hiểu lý này không nhiều. Tôi nghĩ dùng những lời rõ ràng nhất 

để giải thích, những chữ thiển cận nhất để minh tâm kiến tánh, mở ra 

những huyền chỉ của Phật. Tiêu đề của sách là Bí mật của Lư Thắng 

Ngạn, nhưng bí mật là rõ ràng, là thực tại. Đọc sách này thể hội nó, nào 

có khó chi. Tôi thích Lục tổ nói : 

Bồ  đề  tự  tánh 
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Vốn  là  thanh  tịnh 

Nhưng  dùng  tâm  này 

Thành  Phật,  thành  Thánh. 

 

Tôi giải thích thành : 

Sao  có  Bồ  đề,  sao  có  Phật  tánh ? 

Không  có  bản  lai,  không  có  vị  lai 

Thanh  tịnh,  ô  nhiễm  cũng  không  có 

Bỗng  nhiên  Phật  tánh  trong  ai ! 

 

Tuy do vậy chứng không tánh nhưng người ảo sinh, ảo thọ đem những 

hành vi này coi đó là quang minh. Quang minh là tướng, lấy quang minh 

chiếu vạn tượng. Thể của tôi là không tánh, tướng của tôi là quang minh, 

dụng của tôi là vạn tượng. Hiện, tôi đem vạn tượng tả ra. Đó là bí mật 

của tôi. Tôi đem bí mật biến thành rõ ràng. Do đó, tôi hướng người đọc 

tỏ rõ kính ý của tôi với lòng biết ơn sâu xa. Chúc mọi người đọc sách 

này được ích lợi. 

 

 

CHƯƠNG    II  : 

Truyền    thừa    của   Đại   Thủ    Ấn. 

 

Hiện giời nói rõ sự truyền thừa của Đại Thủ Ấn. Dĩ nhiên đó là Tạng 

Mật Bạch Giáo. Chúng sinh sợ chưa ? Tôi nói cho mọi người biết : Đại 

Thủ Ấn ban sơ gồm Kim Cương Trì là ban sơ địa vị của Phật. Ngài 

truyền cấp cho Bảo Ý đồng tử. Bảo Ý đồng tử lại truyền cho Bảo 

Thượng đồng tử, Bảo Thượng đồng tử lại truyền cho Bát Nhã Ha. Các 

Phật tử đều biết Bảo Ý đồng tử và Bảo Thượng đồng tử đều đến từ kinh 

QuánThế Âm thọ ký kinh, là Liên Hoa Sanh đồng tử hoá sinh. Hai đồng 

tử này làm một việc lớn là tiếp dẫn Đại Uy Đức Vương quy y Kim 

Quang Phật. Đại Uy Đức Vương là đời trước của Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Do đó Liên Hoa đồng tử là tiếp dẫn sư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là 

không kể Đại Thủ Ấn là ban sơ truyền nhân của Phật, sau đó là Bảo Ý 

đồng tử, Bảo Thượng đồng tử, truyền Bát Nhã Ha, truyền Ni Cổ Ma, 

truyền Đế Lạc Ba, truyền Mã Nhĩ Ba, truyền Mễ Lặc Nhật Ba, Cương 
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Ba Ba, Đệ nhất thế Đại Bảo pháp vương, “Xã Tùng Kiền Ba, truyền Đại 

Bảo pháp vương 17 “Ô Kim Xích Liệt và Thái Da Đa Tuấn”. Hiện tại, 

xin hỏi Đại Bạch Liên Hoa đồng tử tức Bảo Ý đồng tử tức Lư Thắng 

Ngạn có là : 

1-Tiếp dẫn sư của Mâu Ni Phật ? 

2-Đại Thủ Ấn pháp có phải là của các Tồ sư ? 

 

Đó là bí mật rất rõ ràng. Đại Thủ Ấn. Đại Thủ Ấn có Bảo Trú Đại Thủ 

Ấn, Hằng Hà Đại Thủ Ấn, cái trước là tiệm pháp, cái sau là đốn pháp. 

Theo thứ tự là : 

-Chuyên Nhất Du Già 

-Ly Hí Du Già 

-Nhất Muội Du Già 

-Vô Tu Du Già. 

 

Đại Thủ Ấn pháp dùng 4 loại quán đỉnh, dùng tự tánh phóng quang. Tu 

tới vô niệm thời phóng quang vô số. Tưởng minh điểm dung hoá thành 

ánh sáng, biến 4 đại, 5 uẩn chuyển hoá thành thân cầu vồng. Tôi nói cho 

mọi người biết Lư Thắng Ngạn tự khi mở thiên nhãn, tự mình biết có 

Phật cốt, lai lịch quá lớn. Những gì tôi nói với độc giả là thật từ xưa tới 

nay không thay đổi, có thể truyền muôn đời. Liên Hoa đồng tử cùng 

ngồi, cùng đứng dậy với chư Phật. Đừng lạ, vì Liên Hoa đồng tử chính 

là Phật. Cứ theo Liên Hoa đồng tử thì thành Bồ tát, Phật đâu có khó ? 

 

 

CHƯƠNG    III  : 

Thánh    Đào    Lệ    Sa.(Teresa) 

 

Tôi đọc Thiên cung bí lục, đọc đến thánh Đào Lệ Sa chỉ ở Địa ngục. Tôi 

xem rồi kinh hãi. Ở Ấn Độ, thánh Đào Lệ Sa rất được tôn trọng. Rất từ 

bi, ít nói, phác thực, xưa nay chưa từng phụ người. Cả đời Đào Lệ Sa 

chuyên cứu bần, tế khốn phục thị con người như phục thị Thượng đế, 

lòng từ của bà canh động cả thế giới. Bà không nói xấu người, không kể 

chuyện ác của người, bà cứu được nhiều người, bà được giải thưởng 

Nobel, Thiên Chúa giáo đã phong thánh cho bà. Thánh Đào Lệ Sa, mọi 
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người đều nhận biết đáng lẽ bà ở trên nước trời vui vẻ, khoái lạc, hưởng 

phước nhưng bà chọn ở Địa ngục, khiến người không khỏi kinh hãi. Tôi 

ở Uổng tử thành gập bà, tôi hỏi : 

-Bà không ở Thiên đường, ở Địa ngục làm gì ? 

-Tôi là người ở Địa ngục. 

-Nơi đây bẩn thỉu, hôi hám, u ám không có hiền triết tới sao ? 

-Tôi không ở nơi sáng, chỉ ở nơi tối tăm. 

-Vì sao ? 

-Nơi tối tăm chính là Thiên đường của tôi. 

-Không ở Thiên đường, mà ở Địa ngục, thật là một chuyện không thể 

nghĩ bàn ! 

-Lòng từ của tôi không phải vì hưởng phúc, khoái lạc, được gọi là thánh 

mà phát sinh. 

-Mục tiêu của bà là gì ? 

-Rất đơn giản : không cầu, không mục đích, lẳng lặng mà làm việc với 

lòng từ. Đó là phúc. 

 

Tôi nghe rồi, rất cảm động. Thánh Đào Lệ Sa nhìn dáng gầy gầy nhỏ 

nhắn, nhưng tinh thần mạnh mẽ, giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn nơi 

ấy. Tôi nghĩ tới 4 đường : 

1-Đường dưới : tới Thiên đường 

2-Đường giữa : tới Phật quốc tĩnh thổ. 

3-Đường trên : thành Bồ tát, Phật. 

 

Thánh Đào Lệ Sa ở đường nào ? Tôi hỏi  Bồ tát Địa Tạng : 

-Thánh  Đào Lệ Sa sao ở  Địa ngục ? 

-Ở Địa ngục có 2 hạng người : 

1/Mắc trọng tội. 

2/Có uy lực lớn. 

Thánh Đào Lệ Sa có uy lực lớn tương đương với Bồ tát. 

-Thánh Đào Lệ Sa có ra khỏi Địa ngục không ? 

-Không ! Ra khỏi Địa ngục thì làm gì ? 
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CHƯƠNG      IV  : 

Bí   mật    của    Bồ     Đề    Đạt     Ma. 

 

Căn cứ trên Mật giáo Tây Tạng truyền thuyết thì sau khi kết thúc truyền 

giáo ở Trung Hoa, bị Tam Tạng Lưu Chi hạ độc 6 lần, lần cuối cùng mất 

mạng, chôn xong, dùng phép độn thổ về Tây vực. Tống Vân đi sứ Tây 

vực trở về gập Bồ Đề Đạt Ma. Mở quan tài ra, chỉ thấy một chiếc giép. 

Bồ Đề Đạt Ma về Ấn Độ sang Tây Tạng truyền giáo được gọi là Phách 

Đương Ba Tang Kết. Truyền thuyết Tây Tạng nói ông từng gập mặt tổ 

sư Bạch giáo Mễ Lặc Nhật Ba. Ông thành lập Hy Giải phái ngày nay 

không còn, nhưng có ảnh hưởng rất lớn đối với tạng mật, có tư tưởng 

của Thiền tông. Đương thời đệ tử rất nhiều, thành tựu cũng lắm như Mã 

Cơ Lạp Tôn. 

 

Tôi ở Địa ngục gập lúc Bồ Đề Đạt Ma đến thuyết pháp. Tôi cũng tham 

gia thạnh hội. Tôi ngồi ẩn hình sau một cột trụ giữa chúng u hồn, hướng 

Bồ Đề Đạt Ma đảnh lễ. (vì trong quá khứ tôi là đệ tử truyền thừa đời thứ 

6 của Bồ Đề Đạt Ma, hiện tại tôi theo Quả Thiền hoà thượng thuộc dòng 

thiền Lâm Tế, do 2 lý do trên tôi phải đảnh lễ). Nhưng khi tôi đảnh lễ thì 

chuyện lạ xẩy ra. Tôi biến thành Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma biến 

thành tôi. 2 người đổi chỗ. 

-Tại sao lại vậy ? 

-Hiện giờ thân phân ông không đồng. Ông là một Như lai, do đó tôi 

đảnh lễ ông mới phải ! 

-Trong quá khứ tôi là đệ tử truyền thừa đời thứ 6 của ông, hiện tại tôi là 

đệ tử của Quả Hiền nên tôi đảnh lễ mới đúng. 

-Ông thị phụng tôi nhiều, tôi thị phụng ông ít, tôi nên đảnh lễ ông. 

-Ai lễ ai ? 

-Vốn không có lễ. 

-Vạn tượng sâm la, có trước có sau, không thể thiếu lễ. 

2 người cười ha hả. Đạt Ma tại Địa ngục giảng Đạo Hiếu. Ông nói : 

-Trong khoảng trời đất, quân, thân, sư mọi người nên cung kính, nếu 

không sẽ mất luân thường. Ngày nay người khắc bạc nhiều, người khoan 

hậu ít, do đó người ở trời ít, người ở Địa ngục nhiều. Người khắc bạc 

nên học khoan hậu. Người khắc bạc cậy tài khinh vật, bất cận nhân tình. 
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Người học Phật nếu khắc bạc thì càng xa Phật, không phải là học Phật 

mà là học ma, mọi người thử nói coi có phải không ? 

 

 

CHƯƠNG    V  : 

Đi    ngược. 

 

Tôi thấy có người đi đường, đầu trước chân sau khác với mọi người 

thường là đầu trước, chân cũng hướng trước. Trái lại có người đi đường 

đầu lại hướng về sau. Nhìn kỹ những người này thì mắt trắng dã không 

có nhãn châu, cũng giống như những người khiếm thị có mắt nhưng 

không nhìn thấy gì. Những người này ở đỉnh núi, 4 phía toàn là vách núi, 

không nhìn thấy gì, không cẩn thận một chút là ngã xuống vực, tan 

xương nát thịt rồi tử vong. Đó là một vòng tuần hoàn. Tôi hỏi minh sứ, 

ông trả lời : 

-Địa ngục. 

Tôi nghe rồi kinh hãi : 

-Những người đi ngược này sẽ ngã chết không phải sao ? 

-Những người đi ngược đều vào Địa ngục. 

-Đó là những người nào ? 

-Phản đồ của Thích Ca Mâu Ni : Đề Bà Đạt Đa, người đối nghịch của bồ 

Đề Đạt Ma : Tam Tạng Lưu Chi, phản nghịch đệ tử đầu độc Mễ Lặc 

nhật Ba là Tháo Phổ Cách Tây, Tần Cối hại Nhạc Phi, Bàng Quyên và 

Tôn Tẫn  . . .  

-Trần Quýnh Minh hãm hại Tôn Trung Sơn thì sao ? 

-Thì vào Địa ngục, những người đi ngược khó mà thoát. 

-Còn những người bất hiếu thì sao ? 

-Đi ngược. 

-Bất kính sư trưởng. 

 

Tôi bỗng nhớ tới một bà ni sư, xây một chùa lớn, có nhiều đồ đệ nổi 

danh trong đó có một đồ đệ thấy ni sư đã lớn tuổi, không làm được việc, 

bèn nghĩ kế hại bà. Mà đó là đại đệ tử đó nha. Khi ni sư vào phòng tắm, 

đệ tử bèn để sẵn một cục sà phòng nhỏ trên sàn, ni sư trượt ngã, bốn vó 

chổng ngược, tánh mạng ô hô ai tai. Đại đồ đệ chính danh thay thế trụ trì.  
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Tôi hỏi minh sứ : 

-Lão ni đi đâu ? Vị đồ đệ tương lai đi đâu ? 

-Lão ni trong tâm có Phật, vãng sinh Phật tịnh độ, vị đồ đệ đi ngược sẽ 

xuống địa ngục. 

 

Tôi nghĩ người tu không nên tranh danh, đoạt lợi không biết đến sự nguy 

hiểm của sự gian trá, lòng người đáng sợ và đáng kinh. 

 

 

CHƯƠNG    VI  : 

Tiểu   nhân    quốc. 

 

Tôi đã nhìn thấy tiểu nhân quốc dưới ánh mặt trời, nhưng nay ở âm gian 

tôi cũng thấy tiểu nhân quốc. Tôi hỏi minh sứ thì được đáp là thật đấy. 

Tôi hỏi : 

-Sao nhỏ vậy ? 

-Ông nhìn kỹ mà xem, họ thống khổ lắm. 

Tôi nhất định xem, quả nhiên : 

-Có nhiều người đầu nhỏ, không não. 

-Có nhiều người tay ngắn. 

-Có nhiều người chân lùn. 

-Có nhiều người thân chỉ chỉ có một tý hay không thân. 

-Có nhiều người không mắt. 

-Có nhiều người không tai. 

-Có nhiều người không mũi. 

-Có nhiều người không mồm. 

Họ chỉ cao độ 3 tấc, sáng sinh chiều chết, chiều chết sáng sinh, khổ sở 

vô cùng, họ là : 

1/Miễu sát 

2/Phân sát 

3/Thời sát 

4/Nhật sát. 

Nhìn những người tiểu nhân quốc như những con giun lăn qua lăn lại. 

Tôi hỏi minh sứ : 

-Sao lại như vậy ? 
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-Họ là tiểu nhân, vốn là vậy. 

-Sao nhỏ như thế ? 

-Tự làm, tự chịu. 

Minh sứ nói : 

-Không có não : không chân thành, hại người. 

-Tay ngắn : dùng quả cân giả, ăn cắp. 

-Chân ngắn : lừa tiền. 

-Không mắt : tìm những khuyết điểm của người. 

-Không tai : thích nghe những chuyện nhàn thoại. 

-Không mũi : bán nước hoa giả. 

-Không mồm : chuyên nói chuyện thị phi, lừa người để ăn uống, vọng 

ngữ. 

-Không thân : sợ to, doạ nhỏ, làm ít. 

Biển tiền, tham danh, tham sắc đều thành tiểu nhân. Cái thế giới này tiểu 

nhân nhiều nên thành tiểu nhân quốc.  

Tôi nghe rồi bi, thống dị thường. Tôi nói : 

-Đừng lấy lòng tiểu nhân mà đo bụng quân tử. 

 

 

 


