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Thiểu   thiểu   tâm   hoài. 

Tác giả : Lư Thắng Ngạn 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Chương  1  : 

 

Thiểu  thiểu  tâm  hoài. 
 

Có người hỏi : 

-Cuốn sách này, ông viết cái gì ? 

-Thiểu, thiểu tâm hoài. 

-Là Tiểu hay Thiểu ? 

-Thiểu. 

-Tiểu tiểu tâm hoài và Thiểu thiểu tâm hoài có khác nhau sao ? 

-Theo từ điển : tiểu là chuyện nhỏ, là ấu trĩ, nhỏ hẹp; thiểu là không 

nhiều, thiếu thốn, giảm thiểu. 

-Sai biệt không nhiều sao ? 

-Có chút chút. 

-Ý nghĩa ở đầu ? 

-Do ít thấy nhiều. 

 

Tôi cuối cùng thấy rằng chữ thiểu này : xem sự, phán đoán, hành động 

do thiểu trở thành đa (nhiều), chữ thiểu này làm cho người cảm động, 

trời, đất, quỷ thần phát khóc. Trong văn chương thường dùng là thiểu 

hứa có ý nghĩa là rất nhiều. Có người vẫn không hiểu ý này, không cần 

gấp, cứ xem dưới đây sẽ hiểu, là rất nhiều trí tuệ không tuyệt. Tôi thích 

bài từ này : 

Người  càng  rảnh 

Trong  điện  đèn  le  lói, trăng  dãi  trên  thềm 
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Cây  mai  sớm  buồn  bã 

Đêm  dần  dần  chìm 

Chuyện  trước  rất  đau  đớn 

Gió  lạnh  sinh 

Quần  áo  mỏng 

Vạn  sự  trở  về  tim 

Đó  là  chuyện  thường  ngày  của  tôi. 

Viết  ít  một  chút 

Tu  pháp  một  chút 

Thiền  định  một  chút  thôi 

Vẽ  ít  một  chút 

Nói  pháp  ít  một  chút 

Vận  động  một  chút  thôi 

Ngủ  ít  một  chút. 

 

Tôi thấy người đời nói tánh, chỉ nói mồm, gập cảnh liền chuyển si mê 

có khác nào người ngu, nói được liền được, gọi là chỉ nói không hành. 

Phải đem gươm tuệ mà chém ma mị đó mới là chánh trí. Cái Thiểu thiểu 

này của tôi sẽ tở thành Đa đa trí tuệ. Chúc mọi người đọc hiểu; có lợi ích. 

 

 

Chương   2  : 

 

Không   biết   đủ   là   quái   vật. 

 

Tôi rất thưởng thức chương Tiêu dao du của Trang Tử : 

Nếu cưỡi được cái chính của Trời, Đất ; chế ngự được sáu khí thì tiêu 

dao vô cùng. 

Và đạo ca của Milarepa : 

Như  trốn  hố  ác 

Lìa  vui  Du  già 

Thoát  cương,  tuấn  mã 

Lìa  vui  Du  già 

Bi  thương  dã  thú 

An  trú  Du  già 
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Như  con  ưng  đực 

Quan  sát  vui  Du  già 

Trong  hư  không  gió  mát 

 Không  dấu  vui  Du  già 

 Khi  mục  đồng  chăn  bầy  dê  đó 

Không  thấy  niềm  vui  Du  già 

 Như  núi  phúc  thọ  vậy 

Vĩnh  viễn  không  lay  động  niềm  vui  Du  già 

Như  sông  lớn  trôi  mãi 

Thiền  ý  tỏ  niềm  vui  Du  già 

Rừng  lạnh  như  thây  chết 

Bỏ  đi  niềm  vui  Du  già 

Như  trong  không  mặt  trời  mọc 

Ánh  sáng  chiếu  vui  Du  già 

Như  cây  bị  chặt 

Vĩnh  viễn  không  chuyển  sinh  niềm  vui  Du  già. 

 

Trang Tử và Milarepa có cùng một quan điểm là tử bỏ mọi trói buộc 

của gia đình. Cái gì là thú vui gia đình : tài sản, danh lợi, bằng hữu đều 

là dây thừng trói buộc cả. 

1/ Họ nhận rằng : người tham vật là người tục, không bị vật trói buộc 

là tiêu dao. Trang Tử và Milarepa chủ trương không bị lôi kéo, tự mình 

làm chủ. Họ chủ trương không bị gia đình, xã hội, quốc gia trói buộc tự 

do tự tại trong đại tự nhiên thì đó là tiêu dao. Tôi thấy người đời truy cầu 

sự nghiệp, mong có xưởng lớn, trở nên giầu có, danh tiếng lẫy lừng, đã 

giầu càng giầu hơn. Những người đó đều là quái vật. 

Lại nữa : 

-2/Người người không cầu sắc đẹp, ca sĩ mỹ miều,yêu chỗ này, chỗ 

kia, không tiết chế, điên đảo cả ngày tìm khoái cảm. Đó toàn là quái vật. 

Lại nữa : 

3/ Rất nhiều người tìm danh, vị không từ một thủ đoạn nào cho đến 

khi gập lúc xuống, không chỗ thoát thân. 

 

Những người tìm tài, danh, sắc đều là quái vật. Họ cả ngày tìm trăm 

ngàn phiền não còn không biết đủ mà còn tiếp tục. Đó thiệt là quái vật ! 
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Trong địa cầu này đầy quái vật kỳ hình, quái trạng. Các bạn không biết 

đều là chẳng được sao ? Không biết đủ là đau khổ, biết đủ là vui luôn. 

Sao chẳng : 

Viết  văn  ít 

Vẽ  ít  tranh 

Tu  ít  pháp 

Đó  là  sống  vui  đó  anh ! 

 

 

Chương   3  : 

 

Biểu   lộ    tài    hoa   khiến    người    ghét    bỏ. 

 

Tôi đọc Long Khâm Ba toàn truyện biết được Long Khâm Ba đi tham 

học bốn phương trở thành bác học. Giống như kinh nói :  

-Kinh Hoa Nghiêm : như chóng đạt quả vị Phật trước phải nghe pháp, 

nghe nhiều hiểu rộng. 

-Trang Nghiêm luận kinh : nếu không đạt ngũ minh đẳng học thì 

không thành nhất thiết trí giả. 

-Tập kinh : y theo thượng sư và trí giả được thiện xảo công đức. 

-Bảo thánh luận : bỏ hết mọi thứ ở thế gian thì được Bát nhã vô ngại. 

Do đó Bát nhã là chân quý. Nghe pháp là cơ sở của Bát nhã. Do đó nghe 

pháp là rất quý. Theo kinh điển thì nghe pháp và hiểu rộng là trọng yếu. 

Vì vậy Long Khâm Ba có hơn 20 vị thầy như : Tu sắc nhẫn ba thiết, 

Đông sở xà lê, Tuần, Nỗ kiệt ba A xà lê  .  .  . Tôi học pháp cũng như 

Long Khâm Ba không phân trên dưới. Do ông triển lộ tài hoa, do đó 

nhiều học giả đố kỵ. Tài học của ông có người không thích, có người 

ghét. Ông ở Tang phổ tự cầu học, bị người bài xích. Ông bị chuyển từ 

Tăng xá này sang tăng xá kia, cả thẩy 7 lần. Mọi người không thích ông. 

Đó là ếch ngồi đáy giếng không thích biển lớn, hạ trùng không biết đến 

nước đá. Tôi đọc đến đó, cười ha hả, nguyên lai tự cổ đến nay đều như 

vậy, com ếch không thích người thành tựu. Có tài hoa lộ ra liền bị ghét. 

Tôi, Lư Thắng Ngạn đã ở tình trạng đó. Có người hỏi : 

-Làm sao mới tốt ? 

-Ít lộ ra, tài hoa là tuyệt diệu nhưng phải tiết chế.  



5 
 

Tôi có bài thơ : 

Thế  giới,  mỗi  chỗ  đầy  bọ 

Sao  lại  bị  đốt  hả  ông ? 

Vì  ông  là  hoa  hồng  đó 

Thánh  hiền,  tâm  này   tương  đồng 

Vì  tin  lắm 

Nên  ở  ẩn  núi  sâu 

Vĩnh  viễn 

 Lưỡng  cực  chẳng  dung  nhau. 

 

 

Chương   4  : 

 

Tự   rơi   xuống   hố. 

 

Tôi đã nghe qua chuyện có một người bơi lội giỏi. Một hôm ông đi 

dạo ở ngoại ô có núi non, suối nước. Ông tới một nơi nước chẩy xiết, 

trông thất có 3 trẻ nhỏ đang vẫy vùng bị chìm trong đó. Ông vội nhẩy 

xuống suối cứu 1 trẻ lên bờ, lại nẩy xuống cứu một trẻ khác. Lúc đó ông 

đã hết sức rồi còn nhẩy xuống cứu trẻ thứ 3. Đứa nhỏ này đã thoi thóp, 

chân tay ông nhũn ra không lâu ông chết, đứ trẻ cũng chết. Đâu là ngoài 

ý muốn, người cứu và kẻ được cứu đều chết. Cứu nạn người trở thành 

nạn của mình. Vì tôi biết vẽ bùa nên các đệ tử, bạn bè, quyến thuộc đều 

nhờ tôi giúp đỡ. Các đệ tử Chân Phật tông có chuyện đều gọi Lư tôn sư; 

muốn Lư tôn sư cùng ưu, hoạn. có bệnh ung thư kỳ cuối, tôi là thần toán 

biết không cứu được nhưng vẫn phải vẽ phù. Người xin mong kỳ tích 

xẩy ra, nhưng không được, bệnh nhân chết tốt. Về sau tâm tôi buồn rầu. 

Người xin bùa nhận được bùa, bệnh nhân liền chết, Lư tôn sư đã nợ họ 

một mạng. Trời ạ ! Làm sao nói được đây ? Người bất hạnh giơ tay cầu 

tôi giúp đỡ, đứng trên phương diện Bồ tát, người nào cũng phải giúp 

không có thủ, xả- nhưng cuối cùng họ quay lưng lại tôi, tôi phải làm sao ? 

Kỳ thực tôi đã biến thành nô bộc của chúng sanh. Tôi tận sức khiến 

chúng sinh thọ huệ. Tôi nguyện làm nô bộc cho chúng sinh. Khi đệ tử 

đến cầu, tôi không cần hồi báo hãy cảm tạ Phật, Bồ tát. Nếu việc không 

thành đừng trách tôi, tâm tôi đầy thiện niệm. Tôi chỉ lắm chuyện, đã biết 
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không cứu đựơc mà còn cố sức cứu. Rước nhục vào thân, cũng chả cần 

vì tôi nguyện làm nô bộc cho chúng sinh, tận tâm, tận sức. 

Tôi viết một bài thi : 

Làm  con  Bồ  tát 

Chỉ  vì  tha  nhân 

Vẽ  phù,  đọc  chú 

Tai  ách  tiêu  dần 

Tinh  thần  ngay  thẳng 

Viện  sâu  tiêu  điều 

Trong  lòng  chúng  tôi  rộng  lớn 

Siêu  siêu 

Nguyện  chư  tôn  dùng  đại  pháp  lực 

Đại  từ 

Đại  bi 

Độ  sinh  hết  mực. 

 

 

Chương   5  ; 

 

Dòng   họ    đỏ    mặt. 

 

Khi mẹ tôi còn sống, từng nói với tôi : 

-Chúng ta là dòng họ đỏ mặt. 

1/Ông tôi là Lư Xương, thường thường khi nổi giận mặt mũi đỏ gay. 

Có một lúc, chị hai ngồi trước máy khâu khâu vá. Ông tôi khích động, 

không biết tại sao, nắm tóc chị giật, đầu va vào máy chẩy máu tung toé. 

Mọi người kinh hãi không biết chuyện gì ? 

2/ Cha tôi Nhĩ Thuận, tan việc về nhà, ở bên ngoài nhậu nhẹt, mặt đỏ 

như gấc. Mẹ tôi biết chồng về nhà dạy chúng tôi xếp hàng ở cửa tỏ ý 

hoan nghênh, lại dạy chúng tôi tiếng Nhật đại ý : Hoan nghênh bố về 

nhà, mời bố ăn cơm. Đương khi chúng tôi đứng sắp hàng thấy bố mặt đỏ, 

sắc giận dữ đẩy xe máy xuống đất, chúng tôi vội chạy tứ tán. Ông đuổi 

theo, vớ được đứa nào bèn đánh, kêu oai oái. Nghi thức hoan nghênh trở 

thành khủng bố. 
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3/Đến đời tôi, tuy mẹ nói là dòng họ đỏ mặt, nhưng tôi học Phật, biết 

nỗi thống khổ bị đánh, nên thề không đánh con cái. Con gái Lư Phật 

Thanh, con trai Lư Phật Kỳ, vợ Lư Lệ Hương tôi đều không đánh qua. 

Kỳ thật hồi còn nhỏ, khi nổi giận chung quanh có gì thì đến đập phá. 

Học Phật lâu rồi, khi nổi giận tôi biết lìa xa chỗ đó, vì khi bị khích động 

ta sẽ hành sự mà sau này ta phải hối hận. Do đó hà tất phải làm, khi giận, 

nên bình tĩnh lại không cho nham thạch phun ra bốn phía., xung động 

làm hỏng sự. Sự đỏ mặt của tôi ít dần, không dám nói là hết hẳn, chỉ là 

chút chut. Lục tuần vô chủ phạm lỗi lớn, hà tất phải thế ? 

Tôi viết bài thi : 

Khi  khích  động 

Hại  nhiều,  lợi  ít  thôi 

Tốt  nhất  là  không  vọng  động 

Vạn  sự  đã  qua  rồi 

Hà  tất  tâm  ghi  nhớ 

Chuyện  quá  khứ  khó  tả  ra 

Hãy  để  tâm  tĩnh  lặng 

Định  đạt  được,  hạnh  phúc  không  xa. 

 

 

Chương   6  : 

 

Ấu   trĩ   và   ngây    thơ    vô   tội. 

 

Có người hỏi tôi : 

-Lư tôn sư, ông đã minh tâm kiến tánh, vì người mà viên mãn và 

thành nhiệt có phải không ? 

Tôi cười : 

-Tôi rất ấu trĩ. 

-Làm sao nói đây ? 

-Tôi không không, ngu muội. 

-Thật không ? 

-Tôi hành xử như con nít, bề ngoài cũng không trưởng thành, chẳng 

để ý đến tiểu tiết, đôi khi ngay cả đại tiết cũng không kể; điều này vượt 

quá tưởng tượng của mọi người, tôi không nghiêm túc, không trang 
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nghiêm, không quyền uy, tôi chỉ thích cười; có lúc tôi im như thóc, có 

lúc cười điên cuồng. Thế nào là chuyện nghiêm trọng, đắc thể, thành 

nhiệt,  . . . . toàn là rời xa tôi. 

-Ông có được mọi người kính trọng không ? 

-Chút chút. 

-Chút chút cái gì ? 

-Mù mắt. 

 

Câu trả lời của tôi vừa ấu trĩ và tức cười, trong khoảng hư không bao 

la không thể một lời thành ý. Tôi không có óc phán đoán. Mọi người 

thấy có lý thì thì tôi thấy vô lý; mọi người thấy vô lý thì tôi thấy có lý. 

Mọi người đều dùng trí tuệ để phán đoán tiến, thoái. Tôi thì dùng ấu trĩ 

và mù mắt để định lùi, tiến chỉ vì tôi rất ngây thơ vô tội. 

-Ông rốt cục là sao ? 

-Tôi cũng không biết nữa. 

-Ông có minh tâm kiến tánh không ? 

-Có, càng minh tâm kiến tánh càng ấu trĩ, càng ngây thơ vô tội. 

-Minh tâm kiến tánh là cái gì ? 

-Rất tiếp cận ấu trĩ và ngây thơ vô tội. Ha ! Ha ! 

Tôi viết bài thi : 

Hiện  tại,  tâm  cảnh  tôi  khó  tả 

Không  yêu  quái,  không  là  yêu 

Không  yểu  điệu 

Không  mỹ  miều. 

 

 

Chương   7  : 

 

Chỉ   làm   ít    chuyện. 

 

Có người hỏi tôi : 

-Lư tôn sư, tương lai ông định làm gì? Có lý tưởng gì ? 

(Cơ hồ những người phỏng vấn tôi đều hỏi câu này) 

-Không có. 

Người đó há hốc mồm, không nói được nữa. 
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Lại có người hỏi : 

-Mọi người đều có kế hoạch, lý tưởng, vì sao ông không có ? 

-Xác thực là không có. 

-Vì sao ? 

-Thế giới này không có cái gì mà tôi muốn tìm. 

-Không nghĩ sẽ xây đại học, chùa, nhà thương, có đất rộng. Xây nhà ở 

lớn, có danh, có nhiều đệ tử, được thưởng giải lớn, có đài truyền hình   

v  .  v  . 

-Vì sao không nghĩ chứ ? 

-Tôi không là thiên phú, không vĩ đại, chỉ làm những việc nho nhỏ. 

Tôi không biết siêu phàm, cũng không hiểu tráng quán. Tôi dĩ nhiên hân 

thưởng vĩ nhân, nhưng tôi vốn không là vĩ nhân. Tôi không có lý do, tuy 

tôi là người sáng lập Chân Phật tông, có 500 vạn đệ tử, viết hơn 200 

cuốn sách, đáng kiêu ngạo nhưng không có lý do. 

-Nhưng ông có biện tài 

-Tôi chỉ là kẻ chân đạp trên đất, làm chuyện nho nhỏ, nhưng ngày nào 

cũng làm. 

Tôi làm bài thi : 

Đã  không  cần  gì  cả 

Nên  không  bị  lợi  danh  buộc  giàng 

Tuy  có  vạn  người  tụ  hội 

Tôi  chỉ  là  một  ông  tăng 

Tôi  báo  ông  biết 

Ông  còn  mong  gì 

Còn  gì  nắm  bắt 

Tức  cười  đó  chi 

Ngày  ngày  làm  việc 

Phục  vụ  sự  thật  mà 

Đó  là  lý  tưởng,  kế  hoạch 

Cũng  không  đề  ra. 

 

Có người chờ đợi giải Nobel, xây chùa lớn, xây nhiều nhà thương, đại 

học Phật giáo, đài truyền hình, đài kỷ niệm. Tôi đều tán thán, nhưng tôi 

chỉ làm chuyện nhỏ, và làm tốt. 
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Bốn   bà   ở  Gia   Châu   cầu  mưa 

 

 
Chương  1  : 

 

Bốn  bà  ở  chân  cầu  Long  Vương. 

 

Ngày sinh nhật 71 tuổi tôi ở Seattle, Mỹ quốc. Hôm đó người ở Lôi 

Tạng tự rất đông. Có 4 bà ở Gia châu tới. 4 bà đó là : Trần Truyền 

Phương, Nguỵ Tư Nhan, Tưởng Quan Dung, Tôn Ái Linh. Lúc đó, 

tháng 6, 2015, toàn cầu bị nóng, Ấn độ, Ba Tây có người bị chết vì nóng. 

Ở Âu Châu : Ba Lê, La Mã nhiệt độ lên đến 40
0
, nóng đến mọi người 

không chịu nổi. Ở Seattle là 35
0
, chưa từng có. 4 bà nói : 

-Lư tôn sư, ông cầu mưa đi, cho mọi người mát mẻ. 

Tôi nhìn trời, quả là vạn dậm không mây, một tý mây cũng không có, 

hơn nữa lại nóng nực, làm sao có mưa ? Tôi đáp : 

-Cần mưa, thì cầu Long Vương, 4 bà cầu, nhất định sẽ mưa. 

-Thật không? 

-Thật ! 

Về sau 4 bà đi tới mé phải của Lôi Tạng tự là Long Vương đình bầy 

hương án, cúng phẩm, cầu Long Vương. Chiều hôm đó, quả nhiên sấm 

chớp, rồi trời mưa tới sáng. Oa, mọi người kinh hãi, thật trời mưa. 

Seattle đã nửa tháng nay không mưa, ngày hôm nay đã mưa rồi ! Thật là 

linh nghiệm. Tôi ở trên Pháp toạ nói : 

-4 bà trong đó có Tôn Ái Linh là người tu hành thật, có tương ưng với 

Quán Thế Âm Bồ tát, đầu xuyên bạch quang của Bồ tát Quán Thế Âm, 

do bà cầu mưa nên Long Vương hoanh nghênh, lại do Nguỵ Tư Nhan 

thường tu hộ ma, đỉnh đầu có hồng quang, lại có Trần Tuyền Phương, 

Tưởng Quan Dung có công đức hồng quang. 4 bà một lòng cầu mưa 

Long Vương tự nhiên mưa xuống. Đêm đó, sấm chớp ầm ầm, làm nhiều 

người tỉnh mộng. 

4 bà nói : 

-Chúng con ở Gia Châu, khô hạn nhiều năm, một giọt mưa cũng 

không có, rừng lại bị cháy, phải làm sao ? 
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-4 bà cứ cầu Long Vương, nhất định có hiệu quả. 

-Sao Lư tôn sư không giúp cầu ? 

-Các bà cầu là đủ rồi, không cần tôi ra mặt đâu. 

(Giết gà đâu cần dao mổ trâu) 

Do đó, 4 bà lại cầu Long Vương, lần này Gia Châu có mưa xuống. Nó 

thật lạ, Gia Châu lâu không có mưa, khi 4 bà về tới, ngày hôm sau trời 

mưa lớn. 

(Trận mưa này, vệ tinh chụp hình mây giống một con rồng phun mưa, 

mọi người có thấy lạ không?) 

 

 

Chương   2  : 

 

Chúng  tôi  ăn  khỏi  trả  tiền. 

 

Hôm đó, tôi cùng vài thị giả ngồi xe đi ăn. 

Trên xe tôi nói : 

-Hôm nay chúng ta ăn Bá vương san. 

-Bá vương san là cái gì ? 

-Bá vương san là ăn xong, vỗ đít, chùi miệng ra quán, không trả tiền. 

-Không được, chúng ta sẽ bị bắt vào cục cảnh sát, bị đăng báo, ăn 

không trả tiền, mất cả mặt mũi. 

Tôi cười ha hả : 

-Chúng ta hôm nay ăn không trả tiền, nếu trả thì là Vương Bát. 

Đến một quán ăn cao cấp, chúng tôi gọi : bào ngư, vi cá, tôm hùm. 

Tôi nói : 

-Ăn đi. 

Mọi người không làm khách, một lúc sạch bách, một thị giả hỏi : 

-Thực không trả tiền ? 

-Sơ gì chứ ? Tôi từ nay ăn không trả tiền. 

Chúng tôi ăn xong, đợi mọi người đi vào phòng vệ sinh xong chúng 

tôi đi ra cửa, không ngờ   .  .  . 

Chủ quá, phục vụ viên, thâu ngân viên chạy lại phía chúng tôi có vẻ 

muốn bắt. Chúng tôi kinh hãi, kết quả chủ quán nói : 

-Cám ơn quý vị đã tới, lần sau xin tới nữa ! 
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Thâu ngân viên  và phục vụ viên khom mình hành lễ : 

-Hoan nghênh lần sau tới nữa ! 

Đó là chuyện gì ? Chúng tôi thật không trả tiền mà ! 

Ông chủ nói : 

-Một vị xí nghiệp gia bên cạnh đã trả tiền hầu quý vị rồi, vị đó còn 

nói mỗi lần quý vị tới, thí báo cho ông biết, ông sẽ trả. 

-Ông ta còn ở đây không  ? 

-Đã đi rồi ! 

-Ông ta nói không được bảo cho Lư tôn sư. 

Chúng tôi lên xe, tôi ngái ngủ, trong mông lung tôi thấy vị xí nghiệp 

gia đó. Tôi liền hiểu rõ. Có một lúc, mẹ của xí nghiệp gia bị bệnh nặng, 

Tây y bó tay. Ông mời tôi đến trị bệnh cho mẹ ông, tôi cho Tuyệt Mệnh 

Phương. Bệnh của bà dần khỏi. Ông ta trả tôi một hồng bao, tôi không 

nhận, ông ta mời ăn, tôi cũng không chịu. Chuyện là như vậy. 

 


