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Tác giả  LƯ THẮNG NGẠN 

 

 

 

 

RỘNG  MỞ  CÕI  LÒNG 

Bí mật của khởi tín  

 

Thực ra Phật pháp là gì ? Đó là chân lý. 

Học hiểu Phật pháp, có thể đạt được yên lặng và vui vẻ, là đại trí tuệ, là không có phiền não, là 

tự chủ được sống chết, siêu việt thời gian và không gian, hoàn toàn thoát khỏi khổ, không và vô 

thường. 

Tôi phát hiện xã hội hiện nay, đoàn xiếc Phật pháp quá nhiều, chỉ biểu diễn hài hước mà thôi, họ 

đã quên Phật pháp là trực tiếp khai mở tịnh hóa của “tâm”. Ngoài điều này ra, toàn là tâm ngoại 

cầu pháp.  
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Tuy biết tất cả quốc độ cũng là “huyễn hóa”, 

Tuy biết Phật Bồ Tát cũng là “huyễn hóa”, 

Tuy biết đời người giống như là “huyễn hóa”, 

Tuy biết nhân quả luân hồi Niết bàn đều “huyễn hóa”, 

Nhưng : 

Tôi dùng tất cả huyễn hóa đi khuyên người tín ngưỡng. 

Nếu không như vậy, Phật tánh không tịch không thể giảng nói được. 

Tôi chỉ là tùy theo mọi thứ sai biệt của tất cả chúng sanh, mà nói mọi thứ pháp sai biệt. 

 

~ Phật sống Liên Sanh Lư Thắng Ngạn ~ 
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Lời nói đầu 

 

Tháng mười năm 2011, tôi truyền pháp hai tháng tại “Chùa Lôi Tạng Seattle” và “Chùa 

Lôi Tạng Thái Hồng” nước Mỹ. Những pháp được truyền trong hai tháng này, đều là khẩu 

khuyết tinh yếu, rất nhiều đều là quý giá vô cùng.  

Ngoài ra : 

Tôi truyền “Cửu Tự Chân Ngôn Thiết Tự Khẩu Khuyết” và “Thời Luân Kim Cang Nhật 

Nguyệt Hợp Bích Pháp” tại “Chùa Lôi Tạng Thường Hoằng” Panama, là điều rất đáng quý. 

Tại “Chùa Lôi Tạng Thánh Đức” Florida nước Mỹ, tôi truyền “Thiên Nhất Thần Thủy 

Pháp” là điều bí mật trong bí mật. 

Tại “Chùa Lôi Tạng Liên Ngạn” Philadelphia nước Mỹ, tôi truyền “Liên Hoa Đồng Tử 

Truyền Thừa Pháp Lưu”, là điều càng sâu xa khôn lường. 

Tại “Chùa Lôi Tạng Kim Cang” Newyork nước Mỹ, tôi truyền “Đại Tùy Cầu Bồ Tát 

Niệm Tụng Pháp”, thật là rất quý báu. 

Tại “Chùa Lôi Tạng Mật Nghi” Houston Texas nước Mỹ, tôi truyền “Ngũ Luân Pháp” và 

giảng giải “tịch diệt vi lạc” càng là điều thiên hạ khó mà có thể được nghe. 

………….. 

Những điều giáo ngôn và khẩu quyết thực tu này, đều là truyền thừa từ căn bản Thượng 

Sư của tôi, tôi xin kinh lễ : 

Hòa Thượng Liễu Minh. 

Đại Bảo Pháp Vương Karmapa đời thứ 16. 

Thượng Sư Tát Dà (Sakya) Chứng Không. 

Thượng Sư Thổ Đăng Đạt Kiết. 

Và chư Thượng Sư. 
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Sự tu hành cũng như sự viết lách của tôi, chưa từng gián đoạn, 40 năm nay cứ như một 

ngày, nghị lực này và thiền tu kiên nhẫn không lay động, có thể nói trong đời này kiếp này, đã là 

rất hiếm thấy, cho nên sức gia trì của tôi cuồn cuộn không dứt, tôi đã đạt được thành tựu khả 

quan. 

Tôi cũng có thể nói lời tiên tri : 

1. Đời này thành phật. 

2. Vãng sanh tịnh độ. 

3. Thường trụ thế gian chuyển pháp luân. 

* 

Tôi đời này thực sự làm được hành giả lợi ích những người hậu thế, đây là tâm nguyện 

của tôi, cũng là thệ nguyện mà tôi đã nguyện. 

Còn nhớ lúc bốn mươi mấy năm trước, tôi ở “Cung Ngọc Hoàng” Đài Trung, may gặp 

được “Lâm Thiên Đại Sư Cô” chỉ dẫn. 

Được Diêu Trì Kim Mẫu giáng lâm, khai mở thiên nhãn. 

Diêu Trì Kim Mẫu nói : 

“Ta đã tìm ngươi rất lâu rồi !” 

Lại nói : 

“Ta giúp anh điều chức, ở mãi Đài Trung.” (ý nói đời sống quân ngũ.) 

Lại nói : 

“Sẽ có đại khế cơ, có đại truyền pháp cho ngươi.” 

Lại nói : 

“Nhất tâm học Phật, nhất tâm học pháp, nhất tâm hướng thiện.” 

(lúc đó, tôi hai mươi sáu tuổi.) 
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Từ ngày đó trở đi, tôi hầu như ngày nào cũng có nhiệm mầu, không thể kể xiết. 

Tôi bay đến Phật quốc của Liên Hoa Sanh Đại Sĩ. 

Ở trong cổ mộ hoặc trong hang động. 

Liên Hoa Sanh Đại Sĩ nuốt tôi vào bụng, tôi từ Liên Hoa Sanh Đại Sĩ sinh ra. 

Liên Hoa Sanh Đại Sĩ hóa hồng quang, tôi nhập vào hồng quang, tắm gội tất cả quán 

đảnh do Liên Hoa Sanh Đại Sĩ truyền thừa; Liên Hoa Sanh Đại Sĩ đem tất cả pháp lưu truyền 

thừa, quán đảnh trong tám mươi bốn ngàn lỗ chân lông của tôi. 

Từng trải : 

Bầu trời nứt ra. 

Núi sông đại địa rung chuyển. 

Tôi viết ra trải nghiệm này, bị mọi người lầm tưởng là “người điên”. 

(đây là bí mật khởi tín của tôi.) 

Mong rằng quyển “Mở Cửa Cõi Lòng” này, có thể làm cho quý vị phát khởi lòng tin học 

Phật. 

  

 Nơi liên lạc Phật Sống Liên Sanh Lư Thắng Ngạn : 

Sheng-yen Lu 

17102 NE 40th Ct. 

Redmond, WA 98052 

U.S.A. 
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Mục lục 

 

Tôi là người điên phải không ? 

Ma ở nhà tôi 

Ma giấu châu bảo  

Thủy thần Hồ Sammamish 

Ma ở trên vai cô 

Phòng mạch của ma tự tử  

Sòng bạc nhiều ma 

Ma quyến thuộc trong bệnh viện lớn 

Ma phía sau “anh chàng bạch tuộc” 

Bóng ma xuất hiện ở sân banh 

Liên Trí Thượng Sư nói về “ma cương thi” 

Chở gì trên yên sau xe mô tô ? 

Lư Phật Kỳ thấy gì ? 

Đại pháp hội trên bãi biển 

Sự vãng sanh của cha 

Tôi và “Thành Hoàng” là bạn tri kỷ 

Ba mươi sáu tượng Địa Tạng Bồ Tát nhỏ 

Bắc Cực Huyền Thiên Thượng Đế Đãng Ma Thiên Tôn 

Mở miệng thì linh nghiệm 

Miệng của Thủy Thiên Thần 

Hai vị Phước Thần đứng gác 
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Mua hai mảnh đất nhỏ 

Trong miệng nhả ra hoa sen trắng 

Pháp y Dương Nhật Tùng 

Ca Lâu Đạt Thần 

Đông Nhạc Đại Đế   

Đáp án trên trời 

Ánh đèn mờ hành lang dài 

Đại từ bi của Bạch Không Hành Mẫu 

Tương lai nhận cúng dường ? 

Phước Đức Chánh Thần mời tôi mua nhà  

Chuột kêu chít chít  

Bàn luận về Lưu Đức Hoa 

Mấy ngày nay ông không nên bán cá  

Từ “Vụ Phong” đi đến “Đại Khanh” 

Thực sự trông thấy 

Không thể chấp trước không có Liên Hoa Đồng Tử   

Cô đừng đi bờ biển ! 

Một màn tại tiệm “bánh đúc Điếm Khẩu” 

Tôi sẽ dẫn ông bay theo 

Tào Thương Minh nói như vậy  

“Hà Diệp Đồng Tử” niệm tụng pháp 

“Báo mộng” cho ông biết 

Ý nghĩa của sờ đảnh gia trì  
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Tất cả đều có “Xá Lợi” 

Con sâu sư tử ăn thịt sư tử  

Một lá thư cảm ơn 

Cảm ứng sau khi sờ đảnh 

Bí mật của khởi tín  

Phụ lục 1 : 

Tìm hiểu thánh vật tôn quý nhất của Phật Giáo  

Phụ lục 2 : 

Xá Lợi độ hữu duyên    đại chuyển Phật pháp luân 
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Tôi là người điên phải không ?         

 

Thực ra, tôi hình như có chút điên khùng, nhưng chưa đến mức độ phải vào “bệnh viện 

tâm thần”. 

Nguyên nhân điên khùng là :  

Làm bạn với ma. 

Làm bạn với thần. 

Làm bạn với Bồ Tát. 

Làm bạn với Phật. 

Một con người như thế, chắc chắn bị hiểu lầm là sắp điên, bởi vì trong bệnh viện tâm 

thần đều nhốt hạng người từa tựa như vậy. 

Có một chuyện cười kể rằng : 

Viện trưởng bệnh viện tâm thần hỏi bệnh nhân :   

“Ai nói ông là Giê Su ?” 

Bệnh nhân trả lời  : 

“Thượng Đế nói.”  

Có một bệnh nhân đi ngang qua, nói với người tự xưng “Giê Su” như vậy : 

“Tôi đâu có nói với ông, rằng ông là Giê Su.” 

Tôi đọc xong chuyện tiếu lâm này, cười quá xá cười. 

Cho nên có người biết được tình trạng của tôi, gọi tôi là người điên, tôi không trách mắng 

họ, tại vì tôi từa tựa người điên. 

Ngoài điều này ra, tôi là một con người bình thường. 

Lúc nên đi ngủ, thì tôi ngủ.  
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Lúc nên tu pháp, thì tôi tu pháp. 

Lúc nên viết lách, thì tôi viết lách. 

Lúc nên vẽ tranh, thì tôi vẽ tranh. 

Mùa Hè tôi không mặc đồ lót dầy, mùa Đông tôi tuyệt đối không chỉ có mặc áo lá mà 

thôi, lạnh thì choàng khăn cổ, nóng thì mặc đồ mỏng. 

Tôi sinh hoạt bình thường. 

Không làm việc phạm pháp, không làm việc phạm giới, cuộc sống làm việc, nghỉ ngơi rất 

có quy luật. 

Sáu giờ sáng ăn sáng, mười hai giờ ăn trưa, sáu giờ tối ăn tối. 

Tôi giao tiếp với người, tất cả đều bình thường. 

Tôi nói : 

Tôi cũng không phải thánh nhân, tôi cũng không phải vĩ đại, tôi chỉ là một con người 

bình thường mà thôi, tất cả đều tự nhiên, tự nhiên tức là đạo, Lão Tử nói : “Đạo pháp tự nhiên 

dã.” 

Tôi nhận thấy : 

“Thánh nhân, là người ngu xuẩn nhất thế giới.” (Tự mình trói buộc chính mình.) 

Tôi hiểu đạo lý của “kinh Dịch” : 

“Phù đại nhân giả, dữ thiên địa hạp kỳ đức, dữ nhật nguyệt hạp kỳ minh, dữ tứ thời hạp 

kỳ tự, dữ quỷ thần hạp kỳ kiết hung.” 

1. Giữ đạo đức. 

2. Thanh tịnh thân khẩu ý. 

3. Sinh hoạt tự nhiên. 

4. Hiểu biết cái lý của kiết hung họa phước.           
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Bốn điều này thông với đạo lý của “kinh Dịch”, so với người thường thì tôi có thêm một 

thứ, tức là làm bạn với quỷ thần, cho nên tôi là người biết rõ kiết hung. 

Tôi có rất nhiều bạn ma, họ đều là bạn rất tốt.  

Có một năm, tôi sắp bị một tai họa. 

Ma nói với tôi : 

“Đại họa sắp đến.” 

Tôi hỏi : 

“Phải làm sao ?” 

Ma đáp : 

“Chạy trốn !” 

“Làm sao chạy ?” 

 Ma đáp : 

“Dương đông kích tây .” 

(để mọi người tưởng ông đang ở đó, thực ra ông đang ở chỗ khác, ha ha ha !) 

Bạn ma giúp đỡ tôi, bạn thần cũng giúp đỡ tôi, để tôi bình yên vượt qua đại họa.  

Về việc làm bạn với ma quỷ, với thần, với Bồ Tát, với Phật, tôi không phải nói ngoa 

khoác lác, bất cứ người nào cũng đều làm được như vậy. Nghiêu Thuấn là người, người nào cũng 

có thể làm Nghiêu Thuấn, Thích Ca Mâu Ni Phật là người, quý vị cũng có thể làm Thích Ca Mâu 

Ni Phật, về việc này tôi không lừa dối quý vị ! 

  



12 

 

Ma ở nhà tôi        

 

Ở Seattle tiểu bang Washington nước Mỹ, tôi đã nhiều lần dọn nhà. 

Lần thứ nhất, từ “Ba La” dọn đến “Chân Phật Mật Uyển”. 

Lần thứ hai, từ “Chân Phật Mật Uyển” dọn đến “Hồ Ưu Linh”.  

Lần thứ ba, từ “Hồ U Linh” dọn đến “Nam Sơn Nhã Xá”.  

Lần thứ tư, từ “Nam Sơn Nhã Xá” dọn đến “Tân Nam Sơn Nhã Xá”. 

Nhà ở “Ba La” có ma, ở dưới tầng hầm, ma này không mấy thân thiện với “Phật Thanh”, 

“Phật Kỳ”.  

Lúc tôi dọn đi, còn nghe được tiếng “than thở” của chúng ở dưới tầng hầm. 

Căn nhà cuối cùng “Tân Nam Sơn Nhã Xá” lớn hơn, đất rộng hai mẩu, có hai con ma ở 

“Tân Nam Sơn Nhã Xá”. 

Mỗi sáng thức dậy, tôi đi ngang hành lang dài, lúc đi qua nhà vệ sinh dành cho quý 

khách, trong đó chắc chắn phát ra một tiếng lớn “khạch”. 

Ngày nào cũng vậy. 

Thì ra là hào quang của tôi, chiếu rọi đến chúng, khiến cho chúng bị sợ hãi. 

Ban đầu chỉ có một con ma, sau đó tôi về Đài Loan ở hơi lâu, “Tân Nam Sơn Nhã Xá” lại 

thêm một con ma nữa. 

Hai con ma này, không làm hại chúng tôi. 

Trong đó một con ma, lại chào tôi bằng “quân lễ”, ma này từng là lính Mỹ, biết tôi trước 

đây là sĩ quan thiếu tá, cho nên hễ gặp tôi, liền chào theo kiểu nhà binh. 

Đôi giày chạm nhau, cũng là “khạch” một tiếng. 

Ma này giúp đỡ tôi rất nhiều. 
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Tôi mỗi lần hóa cam lồ thủy cúng dường : 

Đại bàng kim xí điểu 

Khoáng dã quỷ thần chúng 

La sát quỷ tử mẫu 

Cam lộ tất sung mãn 

Um mu ti duya soa ha, Um mu ti duya soa ha, Um mu ti duya soa ha. 

Việt dịch:  

Chim thần cánh vàng hung dữ, 

Ma quỷ ở chốn hoang vu,  

Mẹ con quỷ La-sát,  

Cam lồ thảy đều no đủ. 

Oṃ Mukti svāhā. Oṃ Mukti svāhā. Oṃ Mukti svāhā. 

Ma lính Mỹ này, biết giữ trật tự giùm tôi, lãnh phần cam lộ do tôi thí thực. 

Đã từng có một con ma “bụi đời”, cũng muốn ở lại “Tân Nam Sơn Nhã Xá”, nhưng vì 

tính tình không tốt, trình độ thấp kém, bị Ma lính Mỹ lôi ra ngoài, đuổi đi luôn. 

Thực ra “Chân Phật Mật Uyển” cũng có ma, những ma này đều là đệ tử quy y của tôi, họ 

đều rất tốt, cũng biết tu pháp của Mật Giáo, giúp đỡ tôi rất nhiều. Ma ở “Chân Phật Mật Uyển”, 

đều có thể bay được, cũng có thể thần biến, đã gần như là “thần”. 

Tôi hỏi họ: 

“Làm ma tốt không ?” 

Họ trả lời : 

“Tốt !” 

“Tốt thế nào ?” 
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Chúng ma nói : 

“Ma không có hình thể, chỉ có tinh thần, không hình thể thì ít bệnh ít phiền não, chúng tôi 

đều có chút ít thần thông, có thể thần biến, biết bay, thích đi tới đâu thì đi đến đó, tự tại quá, 

chúng tôi không thích bị hình thể ràng buộc, tất cả đều quá rắc rối.” 

Tôi nói : 

“Ma cũng có chuyển kiếp đầu thai làm người.” 

Chúng ma trả lời  : 

“Số ít thôi, họ chuyển kiếp đầu thai làm người là do nhân duyên nghiệp lực. Thực ra, 

người là ma, ma là người, một cái có hình thể, một cái không có hình thể mà thôi; không có hình 

thể, thì vui sướng hơn nhiều.” 

Có lần, tôi sắp đi ra ngoài. 

Ma nói : 

“Nhớ mang theo dù nhen!” 

“Trời nắng gắt vậy, mang dù làm chi?” Tôi chẳng hiểu gì cả. 

Ma nói : “3 giờ chiều trời mưa !” 

Buổi chiều, quả nhiên trời u ám. 

Ba giờ chiều, trời đổ cơn mưa to. 

Ma nói rất chính xác. 

Tôi hỏi : 

“Ngươi làm sao biết ?” 

Ma trả lời  : 

“Ông không phải đã nói, ma có ngũ thông hay sao ?” 
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Ma giấu châu báu 鬼藏珠寶   

 

Mọi người đều biết, Lư Sư Tôn làm bạn với ma, tương ứng với ma, giao tiếp với ma, thân 

mật với ma. 

Một ngày kia, một vị ma nữ già, chậm rãi đi đến chỗ tôi. 

Ma này sắc mặt trơ như gỗ, rất buồn bã, chẳng hề nói năng, mà chỉ vào tim mình. 

Tôi hỏi : 

“Có tâm sự à?” 

Bà ấy gật đầu. 

Bà ấy muốn dẫn tôi cùng đi, thực ra tôi không mấy chi muốn đi. Nhưng, tôi thân mang 

pháp lực cao cường, lại lớn gan, đi thì đi, không chừng con gái bà ấy lại là một nữ quỷ xinh đẹp ! 

Đi vào một căn nhà. 

Bà ấy chỉ vào chân cột gỗ của một cái bàn tròn.  

Bà ấy nói : “Mở ra.” 

Cột gỗ chân bàn tách ra, chính giữa bị khoét rỗng, trong đó cất giấu một đống châu báu. 

Mắt tôi sáng rực, nhìn kỹ thì thấy có : 

Có chiếc nhẫn hột xoàn, kim cương.  

Có vàng thoi. 

Có dây chuyền đeo cổ bằng hạt trai. 

Có đồ nữ trang. 

Có vòng cẩm thạch. 

Một gói lớn, được cất giấu trong chân bàn gỗ khoét rỗng, đây quả thật là nơi cất giấu 

châu báu tốt nhất. 
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Tôi rất mừng rỡ hỏi : “Đây là cho tôi ?” 

Bà ấy trả lời : “Không ! Đây là cho con cháu đời sau !” 

Lần này, thành ra tôi bị mặt mũi bí xị.  

Chỉ vài ngày sau, có người nhà họ Trang đến chỗ tôi, nói rõ có sự việc cầu xin trợ giúp : 

Bà nội lúc sống có một mớ hột xoàn vàng bạc châu báu, sau khi chết, không biết tung tích 

châu báu đó. Bà nội lúc còn sống có thói quen cất giấu đồ đạc, vì sợ bị ăn cắp, hoặc bị cướp giật. 

Bà ấy có tật giấu đồ ở chỗ : 

“trần nhà”. 

“tầng hầm”. 

“phía sau tấm biển hoành phi”. 

“ngăn đá của tủ lạnh”. 

“ghế sa lông”. 

“bồn cầu”. 

“trong bụng tượng Phật Di Lặc”. 

“dưới giường”. 

“áo gối”. 

…………… 

Tại vì khi chết vội quá, chưa kịp nói ra, không có dặn dò, làm bọn con cháu chúng tôi 

không ai biết được châu báu ở đâu, cho nên đến thỉnh giáo Lư Sư Tôn, thực ra châu báu của bà 

nội là để ở đâu ? 

Tôi thầm nghĩ : 

“Rốt cuộc cũng đến rồi !” 

Đệ tử họ Trang nói : 
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“Nếu chúng tôi tìm ra mớ châu báu này, sẽ có một phong lì xì tặng cho quỹ bố thí Lư 

Thắng Ngạn, về điều này, chúng tôi chắc chắn làm được.” 

Tôi thầm nghĩ : 

“Ít ra cũng phải như vậy chứ !” 

Tôi hỏi : 

“Quý vị đã tìm kiếm hết chưa ?” 

“Dạ, đã lục tung nhiều lần rồi, từ trần nhà cho đến tầng hầm, luôn cả cái bụng bự của 

tượng Phật Di Lặc.”   

Tôi nói : 

“Trong chân bàn gỗ khoét rỗng của cái bàn tròn.” 

Họ về nhà tìm kiếm, quả nhiên tìm được.  

Đệ tử họ Trang hỏi tôi : 

“Lư Sư Tôn ! Sao ông biết được ?” 

Tôi nói : 

“Là bà nội quý vị đích thân đến mách bảo cho tôi biết .” 

“Ồ ! Rất chính xác !” 

Tôi nói cho quý vị biết, thực sự có ma, có thần, có Bồ Tát, có Phật, cần phải tin tưởng. 
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Thủy thần Hồ Sammamish “閃米密西湖”的水神 

 

Lúc tôi ở “Chân Phật Mật Uyển”, thường xuyên đi đến “Hồ Sammamish”, đây là cái hồ 

lớn thứ nhì của tiểu bang Washington.   

Tôi đã từng viết một quyển sách, tựa là “Bờ Hồ Có Trời Đất Riêng Biệt”, là kể về những 

câu chuyện liên quan đến cái hồ này. 

Có một lần. 

Tôi đi đến bến tàu của công viên nhỏ bên hồ, bến tàu có ván gỗ trải dài, nổi trên mặt hồ. 

Tôi đi đến tận cùng, ngắm nhìn cỏ mọc dưới đáy hồ, trên cỏ còn có cá bơi lượn qua lại. 

Tôi vốn rất thích xem cá bơi lội, thấy cá rất vui vẻ, trong lòng tôi cũng vui theo. 

Bỗng nhiên, tôi dường như nhìn thấy đáy hồ biến đổi dần dần, có cặp mắt to đang trợn 

nhìn tôi. 

Trên mắt có lông mày rậm rạp. 

Có mũi, có môi dày. 

Râu ria đầy mặt. 

Tôi hết hồn, ban đầu tôi tưởng là ảo giác. 

Tôi nhìn cây cối công viên, rồi lại nhìn núi non đối diện, sau đó nhìn lại đáy hồ. 

Trời ơi ! Gương mặt đó vẫn còn, cặp mắt to vẫn không ngưng trợn nhìn tôi.       

Đáy hồ có một gương mặt, quý vị nói có quái lạ hay không ! 

Sau đó, tôi đã từng tĩnh tọa dưới gốc cây bên hồ. 

Có một người đi hướng về tôi, thì là vị khách quái lạ đó, Ngài hỏi tôi trước : 

“Ông thấy được tôi ?” 

Tôi trả lời : 
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“Thấy được !” 

Ngài nói : 

“Tôi nhìn thấy nhãn thần của ông khác với người thường, mắt của ông phóng ra ánh sáng, 

là mắt âm dương, phải không ?” 

Tôi nói : 

“Không, tôi là thiên nhãn.” 

Ngài lộ vẻ rất vui mừng, tại vì thực sự có người thấy được Ngài, Ngài rất khách sáo, liền 

nói chuyện với tôi. 

Ngài nói, có trận tuyết lớn mùa Đông năm đó, xe của Ngài bị trơn trượt tuột dốc, thắng 

xe bị hỏng, xe bị tuột xuống đáy hồ. 

Ngài trở thành ma da dưới nước. 

Ngài hỏi tôi : 

“Có sợ ma da không ?” 

Tôi trả lời  : 

“Tôi là người tu hành, không sợ.” 

Ngài cười ha hả ! 

Ngài kể tiếp, sau khi chết, mới biết thì ra Hồ Sammamish có rất nhiều ma da, chúng ma 

da thấy Ngài to khoẻ, tôn Ngài lên làm quỷ vương, Ngài thống lĩnh chúng ma da của Hồ 

Sammamish. 

Có một năm, trận tuyết rất lớn, lại có một chiếc xe bị rơi vào hồ, chúng ma mừng rỡ có 

ma mới đến trình diện. 

Quỷ vương bỗng nhiên phát đại từ bi tâm. 
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Ra lệnh nâng đỡ chiếc xe đang chìm, đồng thời mở cửa xe, để cho người trong xe thoát 

ra, và cũng phụ giúp người đó bơi lên bờ, người đó được sống trở lại một cách mầu nhiệm. 

Tôi nói : 

“Thì ra Ngài cũng có từ bi tâm !” 

Ngài trả lời  : 

“Cũng có ma không hại người.” Ngài kể tiếp : “Tôi cảm thấy làm như thế rất tốt, liên tục 

cứu vớt không ít người. Sau đó trên trời biết được, tôi từ quỷ vương trở thành thuỷ thần.” 

Tôi chúc mừng Ngài. 

Ngài kể, Ngài cũng có ánh sáng, cũng bay được, tuy là thủy thần, cũng có thể đi được 

trong nhân gian. 

Tôi hỏi : 

“Ngài vẫn còn muốn làm người hay không ?” 

Ngài trả lời : 

“Người à ! Cứu người thì ít, hại người thì nhiều, không muốn làm người nữa.” 

Tôi nghe rồi, cảm khái vô cùng ! 
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Ma ở trên vai cô        鬼在妳的肩膀上 

 

Có cô  “La San An” hỏi tôi : 

“Lúc còn sống cha tôi rất thương tôi, trước lúc chết còn rỉ tai nói rằng: Sau khi chết chắc 

chắn trở về thăm tôi. Nhưng, tại sao cho tới lúc này, tôi cũng không cảm nhận được ?” 

Tôi trả lời  : 

“Cha cô thực sự đã trở về thăm cô rồi !” 

“Đâu có ?” 

Tôi nói : 

“Ông ấy đã ngự ngay trên vai cô, sao lại không ?” 

“ Ồ !” cô La San An ngạc nhiên hét lên. 

Cô La nói  : 

“Trong buổi lễ tiễn biệt, xảy ra một việc rất kỳ lạ, nửa chừng bỗng nhiên có một con chim 

bay vào, kêu líu lo ríu rít. Cuối cùn, bay đậu trên vai tôi rất lâu, lộ vẻ quyến luyến, mỏ chim mổ 

cổ áo tôi, rất là thân thiết, chẳng lẽ đây là cha tôi, về thăm tôi hay sao ?” 

Tôi nói : 

“Đúng vậy !” 

Tôi cho cô La biết : 

“Con chim đó chính là hóa thân của cha cô. Ông ấy đã làm đúng theo lời hứa, về thăm cô 

đó !” 

“Cha tôi sao lại biến thành chim ?” 

Tôi nói cho cô La biết : 
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“Linh hồn không có hình thể, mà chỉ có nương tựa vào động vật có hình thể, mới có thể 

để mọi người chứng kiến được, ông ấy thực sự đã từng trở về.” 

Tôi lai nói : 

“Có lần, tôi siêu độ cho một người bạn thân, tôi cho hay đêm cầu siêu này rất đặc biệt, tôi 

nhận được tin là, tất cả những thân hữu đã qua đời, đều hẹn nhau tối nay trở về.” 

“Có đặc trưng gì ?” 

“Lúc đó sẽ biết !” tôi nói một cách rất thần bí. 

Tới lúc cầu siêu buổi tối, một đám kiến cánh từ ngoài cửa bay vào, xem rất ngoạn mục. 

Tôi nói : 

“Đừng giết kiến cánh !” 

 Tôi lại nói : 

“Chúng toàn là linh hồn dựa vào đó.” 

Trong đó có một con kiến cánh, bay đậu trên quyển kinh mà tôi đang tụng, thì ra đây 

chính là vị thân hữu mới quá cố. 

Tôi nói : 

“Ngươi nghe hiểu lời tôi nói, nếu ngươi là thân hữu, thì bay ba vòng trên đèn cầy trắng 

đó.” 

Con kiến cánh đó quả nhiên rất nghe lời, liền bay lượn ba vòng trên đèn cầy trắng kia.  

Những người có mặt trong buổi cầu siêu đó, ai nấy cũng đều thán phục vô cùng. 

Tôi nói cho cô La biết : 

Đại Sư Mã Nhỉ Ba (Marpa) là Tổ Sư Bạch Giáo của Tạng Mật, tại vì đảo lộn thứ tự lễ 

bái, cho nên phải bị chết mất một đứa con. 
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Lúc người con bị té ngựa chết, Mã Nhỉ Ba dùng pháp “Đoạt Xá Pháp”, làm cho người 

con đó dựa vào thân của một con chim lớn, truyền lệnh chim này bay đến Ấn Độ, đi tìm một cặp 

vợ chồng sang trọng. 

Lại chuyển kiếp đầu thai làm người. 

(Điều này trong Mật Tông Tây Tạng, lưu truyền rộng rãi.) 

Tôi nói : 

Người chết thành ma. 

Ma sẽ trở về. 

Trở về trên bàn thờ. 

Những con vật bị ma dựa ở trên bàn thờ, đừng giết hại chúng, tại vì rất có thể chính là 

vong linh nhập vào. 

Cha cô La, sau khi chết, dựa vào một con chim nhỏ, bay vào nhà và quàng, đậu ngay trên 

vai cô La, đây là sự thật về linh hồn, tin chưa ?  
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Phòng mạch của ma tự tử   

 

Xưa nay tôi vẫn không giấu giếm, em trai tôi “Lư Chiêu Dung” là tự tử mà chết. 

Em này từ bé được cha mẹ cưng chiều. 

Những đứa con được cha mẹ ấp úng, sau khi lớn lên, thường hay trở thành rất yếu ớt về 

thân lẫn tâm.  

Hồi còn trung học, bị một cô bạn học dụ dỗ, hút xì ke, sống trong ảo giác. 

Sau đó cô bạn học đó tự tử, mà em này vẫn chưa tỉnh thức. 

Sau khi tốt nghiệp trường chuyên, đến làm tại xưởng thuỷ tinh, vẫn tiếp tục hút xì ke, bạn 

gái khuyên răn mà không nghe, rồi bị chia tay. 

Người em trai út, đứa em trai duy nhất của tôi, vì không chịu nỗi mà đã nuốt hóa chất tự 

vận. 

Cổ họng bị bỏng, liền ôm hận suối vàng. 

Lúc đó, tôi đã ở Mỹ. 

Em trai út nhà tôi, trở thành ma tự tử, em theo mẹ đến nhà tôi tại Mỹ, một đêm hiện thân 

ba lần. 

Hiện cho mẹ tôi xem, lúc đó mẹ còn sống. 

1. Hiện cho Liên Hương xem, xoè tay xin tiền. 

2. Hiện cho tôi xem, xin tôi điều trị “cổ họng” em út. 

Tôi dùng mật pháp của “Diệu Sắc Thân Như Lai”, dùng “khí” hỗ trợ, để giúp đỡ em út, 

rốt cuộc chữa lành cổ họng em út, thực sự rất vi diệu.     

Sau khi việc này loan truyền ra, chấn động “quỷ giới”. 
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Rất nhiều ma tự tử đều đến cầu xin tôi chữa trị, nhà tôi bỗng trở thành phòng mạch của 

ma tự tử. 

Kẻ uống thuốc độc, xin chữa trị nội tạng.  

Kẻ nhảy lầu, xin chữa trị tứ chi tàn tật. 

Kẻ treo cổ, xin chữa trị cổ họng. 

Kẻ đốt than chết ngạt, xin chữa trị não. 

Kẻ nhảy sông, xin chữa trị phổi. 

…………… 

Có một ngày, một vị ma nữ rất xấu xí hiện hình, thì ra cô ấy là tự thiêu, da hoàn toàn bị 

cháy bỏng ! 

Tôi nói : 

“Cô đi tìm khoa trị da !” 

Cô ấy trả lời  : 

“Khoa trị da không hiệu quả, cần phải tìm Lư Sư Tôn.” 

Tôi hỏi : 

“Tại sao ?” 

Cô ấy trả lời  : 

“Tiên sinh có „Diệu Sắc Thân Như Lai pháp‟, dựa vào cách này chắc chắn trị được da bị 

phỏng của toàn thân tôi.” 

Thế là : 

Tôi phà hơi trên thân ma nữ, phà một hơi, hiện ra “lớp da diệu sắc”, phà hai hơi, hiện ra 

hai mảnh da. 

Phà hơi trên ngực, cô ấy sắc mặt e lệ. 
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Phà hơi chỗ kín, cô ấy cũng sắc mặt e lệ. 

Ba chỗ đều phà hơi. 

Khi phà hơi đầy đủ, ồ ! Ma nữ rất xấu xí này rốt cuộc đẹp đẽ như nàng tiên. 

Đủ để làm đảo lộn người tu hành như tôi đây ! 

Ma nữ đẹp như tiên đó, rốt cuộc phát nguyện làm thị giả của tôi. Có vị ma nữ đẹp như 

tiên này, thì những cô gái đẹp trong nhân gian, lại trở thành bị thất thế rồi. 

Cũng may, tôi có tu “Bạch Cốt Quán”.   

Nếu không, thì không chừng tôi đã cưới ma này làm vợ rồi ! 

Thẳng thắn mà nói, tôi thích ma hơn thích người. Có rất nhiều rất nhiều đệ tử ma, họ đều 

đi theo Đức Phật, họ ở trong thế giới vô hình giúp đỡ tôi, đôi lúc còn nhiều hơn thế giới hữu 

hình. 

Tôi có thể thông với giới ma. 

Họ đều biết có một vị Lư Sư Tôn. 

Tại đây, tôi xin khuyên người thế gian, đừng tự tử. Sau khi tự tử thì nghiệp chướng càng 

nặng thêm, sự tàn tật của tự sát, dù cho chuyển kiếp vẫn mang theo dấu vết tàn tật này. 

Tôi nói, nghiệp lực không thể nghĩ bàn đấy ! 
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Sòng bạc nhiều ma  

 

Người chơi bài Mạt Chược, đa số đều trải nghiệm những việc quái lạ, sau đó cũng đều 

thốt ra câu : “Bài này có ma !” 

Thực ra, chơi bài Mạt Chược cần phải có đủ bốn người, thiếu một người cũng không 

được, mọi người cứ tưởng là chỉ có bốn người chơi bài Mạt Chược. 

Mà tôi thấy, là tám người, trong đó bốn vị là ma, thậm chí có nhiều ma hơn ở bên cạnh 

xem chơi bài.  

Lại có một thứ trải nghiệm khác, khiến cho quý vị suốt đời khó quên.      

Người mới học chơi bài Mạt Chược, rõ ràng là không biết chơi, cứ chơi bài ẩu tả. Việc 

quái lạ là những người mới học chơi bài lại thắng cuộc.  

Thắng những người lão luyện, la ó um sùm. 

Tại sao người mới học chơi bài lại thắng ? 

Chẳng có gì lạ, như có “ma” giúp, kéo quý vị chìm đắm vào cờ bạc, mê cờ bạc, ai nấy 

cũng được chơi đấy ! 

Tôi nhìn thấy người đời, đều có tánh thích cờ bạc. 

Tôi nhìn thấy ma, càng thích cờ bạc hơn. 

Có một lần. 

Tôi đi tham quan sòng bạc vùng Đông Nam Á, vừa mới bước vào, lũ ma hét lên : 

“Quỷ vương đến rồi, mọi người tránh ra.” 

Quả nhiên lũ ma chạy tán loạn. 

Tôi bắt được một ma rồi hỏi : 

“Sao lại gọi tôi là quỷ vương ?” 
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Ma trả lời  : 

“Phía sau ngón cái tay phải của ông, tàng chứa Tiếu Diện Quỷ Vương, Ngài vừa hiện 

thân, chúng tôi không địch nỗi, ông sẽ thắng !” 

Tôi nói : 

“Tôi không phải đến cờ bạc.” 

Lúc này lũ ma lại quay trở lại. 

Tôi hỏi : 

“Sao quý vị có thể tụ họp đông đúc tại sòng bạc ?” 

Chúng trả lời  : 

“Do thầy pháp làm phép, sai khiến chúng tôi giúp đỡ chủ sòng bạc thắng cuộc, đa số các 

sòng bạc đều có phép quỷ, khiến cho người đánh bạc đều thua sạch. Chúng tôi biết rời đổi bài, 

chính làm cho người đánh bạc thua, chủ sòng bạc thắng.” 

Tôi nghe xong cười hả hê. 

Lại có một lần, tôi xem “show” tại sòng bạc Las Vegas. 

Lúc đó bốn bà đánh bạc. 

Phía sau tôi trì chú “Phổ Ba Kim Cang” : 

“Um. Be tra. Chi li chi la da. Sai ni va. Bi ga nen. Ban. Hum pi.” 

(OM BENZA KILI KILAYA SARVA BIGHANEN BAM HUM PHAT) 

Lại có “Hung Thiên Tôn Giả”. 

Hai vị này là đại lực quỷ vương. 

Chúng ma cờ bạc hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. 

Trần Truyền Phương, Ngụy Tư Nhan, Tưởng Quán Dung, Tôn Ái Chân, bốn người hễ 

đánh bạc đều thắng, chủ sòng bạc liên tiếp đổi bốn nhân viên phát bài. 
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Giám đốc sòng bạc chạy đến xem. 

Bảo vệ chạy đến xem. 

Mỗi lần phát bài, chuyện lạ liền liền, lần nào chủ sòng bạc đều bị thua thê thảm. 

Cả sòng bạc chấn động. 

Đối phương bị ép đến nỗi không cách nào xoay chuyển tình thế. 

(Thực ra không phải chúng tôi hên đâu, đều là nhờ hai vị quỷ vương “ra tay”, các ma ở 

sòng bạc bị “đo ván”, chúng tôi không thua một bàn nào cả, làm cho chủ sòng bạc dở khóc dở 

cười, mặc dù liên tiếp đổi bốn nhân viên phát bài, vẫn bị thua.) 

Lão tổ tông của quỷ vương ta có mặt. 

Chúng tiểu quỷ nghe lệnh. 

Ta đây không thể không thắng. 

Tôi nói :  

Sòng bạc tại Đông Nam Á, đại đa số thỉnh thầy pháp nuôi quỷ, thuật ngũ quỷ vận chuyển, 

làm cho người đến chơi cờ bạc đều bị thua. 

Ngay cả sòng bạc các nước Âu Tây, cũng có người nuôi quỷ. 

Cho nên, kẻ không có công lực, đừng bao giờ đến sòng bạc, đam mê truỵ lạc, đánh bạc sẽ 

bị thua sạch, mọi người phải coi chừng ! Tốt nhất là đừng cờ bạc. 
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Ma quyến thuộc trong bệnh viện lớn  

 

Mỗi lần đi bệnh viện lớn, tôi nhìn thấy ma, đông đúc như là chợ búa vậy, ma đến ma đi, 

đầy dẫy dọc đường. 

Ma ở bệnh viện, nhiều loại đủ thứ, ma già, ma khỏe, ma trẻ, ma con nít, ma nam, ma nữ, 

ngoài ra còn có “dị dạng”. 

Mỗi lần, nhìn thấy ngoài phòng bệnh hoặc là trước giường bệnh, đứng đầy vô số ma, thì 

tôi biết ngay, người bệnh đó sắp tới số rồi ! 

Tôi chỉ phòng bệnh hoặc là giường bệnh nói rằng : 

“A Di Đà Phật ! Người bệnh sắp đi rồi !” 

Quả thật, trong vòng “hai tiếng đồng hồ”, người bệnh đó từ trần. 

Người ta hỏi : 

“Tại sao ?” 

Tôi trả lời : 

“Tất cả ma quyến thuộc nghe tin đều đến, ma biết trước giờ giấc, nên đến rước người 

thân đi.” (quả thật chính xác !) 

Người ta hỏi : 

“Không phải là âm sai đến dẫn đi hay sao ?” 

Tôi trả lời  : 

“Người thông thường là do ma quyến thuộc đến rước. Còn kẻ nghiệp chướng nặng, thì 

âm sai đến dẫn đi xuống địa ngục !” 
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Có một lần, quyến thuộc của tôi sắp chết, người bệnh này nhìn thấy người chồng đã qua 

đời đến rước, nhìn thấy đứa con đã chết cũng đến rồi, nhìn thấy một đám bạn bè bà con cũng đến 

đông đủ. 

Tôi nói : 

“Nguy rồi ! Vậy là sẽ bị làm ma !” 

Tôi lấy xâu chuỗi của tôi, trao cho quyến thuộc. 

Quyến thuộc vừa đeo vào, tất cả ma đều mất dạng. 

Chỉ thấy trên bầu trời, Tây Phương Tam Thánh hiện thân, dẫn dắt quyến thuộc lên Tây 

Phương. 

Vị quyến thuộc này lúc lâm chung, đích thân thuật lại, trước tiên nhìn thấy tất cả ma 

quyến thuộc đến, sau khi nhận được xâu chuỗi của tôi, tất cả ma đều mất dạng, hiện giờ được 

tiếp dẫn đi Tây Phương. 

Lại có một lần, nhìn thấy một vị âm sai, cầm cái còng tay, muốn đến bắt người. Âm sai 

đó hết rảo bên này, lại rảo bên kia, đi vào một phòng phẫu thuật. Tôi nghĩ, người bệnh đó chết 

chắc, giải phẫu nửa chừng, thì bị bắt đi. 

Nhưng, người bị còng đi, lại không phải người bệnh. 

Người bị còng đi, lại là bác sĩ. 

Chỉ nghe thấy trong phòng phẫu thuật, ồn ào lộn xộn. 

Người được khiêng ra, không phải người bệnh, mà là bác sĩ mặc đồ trắng. Nghe nói vị 

bác sĩ này đang giải phẫu nửa chừng, bị đột quỵ chết liền. Lại nghe nói bác sĩ này do làm việc 

quá mệt mỏi mà chết. 

Tôi trông thấy rất rõ ràng, vị âm sai đó ra vào căn phòng phẫu thuật đó. 

Tôi lại nhìn thấy một vị ma y tá, cô ma ấy đội mũ y tá trắng, mặc đồ y tá màu trắng. 
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Điều lạ là cô ấy đi tới đi lui trong bệnh viện, ra vào tất cả phòng bệnh, tuần xem tất cả 

người bệnh, đo huyết áp, thăm nhiệt độ, giúp đỡ người bệnh đắp mền vân vân… 

Tôi chú ý đến bảng tên cô ma y tá, là “Ôn Thúy Hoa”. 

Tôi hỏi : 

“Bệnh viện có một cô y tá tên Ôn Thúy Hoa không ?” 

Nhân viên bệnh viện trả lời  : 

“Có.” Xong lại nói : “Cô ấy qua đời một tuần trước rồi, tuy bị ung thư tuỵ tạng, nhưng cô 

ấy vẫn làm việc không ngưng, mãi đến khi chết, tinh thần cô ấy thật đáng khâm phục. 

Nhân viên bệnh viện nói : 

“Tất cả người trên kẻ dưới trong bệnh viện đều kính phục cô y tá này, cô ấy rất có tâm và 

trách nhiệm, luôn luôn làm việc cật lực.” 

Tôi nói : 

“Tôi nhìn thấy cô ấy, vẫn còn làm việc trong bệnh viện !” 

Nhân viên bệnh viện nói : 

“Ông nói dối !” 

Tôi im miệng không nói lời nào, bởi vì cô y tá Ôn Thúy Hoa đang cười với tôi ! 
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Ma phía sau “anh chàng bạch tuộc”      

 

Còn nhớ loan tin đó hay không ? 

Worldcup bóng đá thế giới năm đó, có một con “bạch tuộc lớn” trong nhà trưng bày cá 

kiểng, nó có thể dự đoán đội bóng nước nào sẽ thắng. 

Trong hồ cá kiểng đặt hai cái hộp vuông, ghi tên hai nước có đội bóng sẽ giao đấu. 

Con bạch tuộc lớn này ngồi trên hộp nào, thì đội bóng nước đó sẽ thắng.  

Một lần thắng, có thể là do may mắn trùng hợp đoán đúng. 

Hai lần thắng, có thể là do xác suất. 

Ba lần thắng, có thể là do vận tốt.  

Bốn lần thắng, thì khiến cho người ta thán phục. 

Năm lần thắng, thì khiến cho người ta không thể nghĩ bàn. 

……….. 

Anh chàng bạch tuộc đoán như thần, thật là chính xác. 

Những nước có đội bóng bị thua, hết sức thù ghét anh chàng bạch tuộc.  

“ăn tươi nuốt sống con bạch tuộc !” 

“bạch tuộc xào lăn !” 

“nấu canh bạch tuộc !” 

“xắt miếng, chấm tương ăn !” 

Những nước bị thua đều muốn ăn con bạch tuộc, thấy vậy tôi cười. Tại vì khi tôi xem 

TV, “thiên nhãn” của tôi đã thấy rõ một con ma phía sau chàng bạch tuộc này. 

Ma đó mắt xanh. 

Con mắt cứ xoay tròn miết.   
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Thần kinh não phát triển mạnh, có năng lực dự đoán. 

Con ma phía sau chàng bạch tuộc điều khiển, mới dự đoán chính xác như vậy, không 

phải do chàng bạch tuộc đâu ! 

Tôi, Lư Sư Tôn đã biết lâu rồi, cũng nhìn thấy tiến bộ văn minh trên thế giới, tiến bộ 

khoa học, tiến bộ y học, tác phẩm sáng tác, phát minh của nhà phát minh, phía sau cũng có “ma”. 

Quý vị phải tin : 

Có ma. 

Có thần. 

Có một người mua một chiếc xe mới. 

Lúc lái xe, bánh lái tự biết rung, mà còn rung rất mạnh, ông ấy chạy đến công ty xe hơi 

khiếu nại. 

Người bán xe nói : 

“xe cùng một hiệu, cùng một loại, đều không có xảy ra việc như thế, chỉ có một mình xe 

ông như vậy thôi.” 

Người bán xe lái thử. 

Không rung. 

Chủ xe lái. 

Rung. 

Chuyện thật quái lạ ! 

Người bán xe nói : 

“chúng tôi sẽ sửa chữa bánh lái xe ông cho hết rung mới thôi, đây là trách nhiệm của 

chúng tôi.” 
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Khi sửa chữa xe, tìm không ra nguyên nhân, phải làm sao đây ? Thợ sửa xe thử lái xe, 

không rung.  

Đến lúc giao xe. 

Chủ xe vừa mới lái, lại rung nữa ! 

Người bán xe lẫn thợ sửa xe đều bị muốn điên cả. 

Cuối cùng, họ mời tôi đến, tôi niệm : 

“Um. Be tra. Chi li chi la de. Sa ni va. Bi ga nen. Ban. Hum pi.” 

(OM BENZA KILI KILAYA SARVA BIGHANEN BAM HUM PHAT) 

Sái tịnh chiếc xe. 

Tôi nhìn thấy một con ma từ bánh lái dọt ra, bay theo hướng đông nam, mất tiêu ! 

Tôi nói :  

“bánh lái không rung nữa !” 

Chủ xe nói : 

“thật sao ?” 

Tôi nói :  

“thật vậy.” 

Chủ xe lên lái, mừng rỡ hết sức, quả nhiên hết rung rồi ! 

Phải tin thực sự có ma, đây là thật đó. 
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Bóng ma xuất hiện ở sân banh  

 

Tôi rất hào hứng đi xem một trận bóng đá, đến sân banh thấy người đông đúc ùa vào, trận 

đấu này thu hút hàng vạn người, đầy hết chỗ ngồi, cũng có rất nhiều người phải đứng xem. 

Hai đội đều có “fans”, nhóm cổ vũ tha hồ múa máy, không khí sôi động vô cùng.  

Cờ xí. 

Nón. 

Còi sáo. 

Đủ mặt mọi thứ. 

Sau khi tôi quan sát một hồi, thì lặng lẽ tự mình rời khỏi sân banh, không dám ở lại lâu. 

Tại sao ? 

Tại vì tôi nhìn thấy rất nhiều rất nhiều “ma” cũng đến xem trận đấu; dĩ nhiên tôi biết, 

nhiều ma như thế, chắc chắn sắp có chuyện gì, có câu “không chuyện thì không đến Tam Bảo 

Điện” mà. Rất nhiều rất nhiều ma đều hiện thân, tượng trưng sắp xảy ra chuyện lớn. 

Tôi bỏ đi ! 

Không xem trận đấu nữa. 

Bởi vì tôi là người không ở lại lâu tại “nơi thị phi”, tôi là người không đi đến “nơi thị 

phi”. 

Sau này ----- 

Trên TV tôi xem được tin, lúc trận đấu bóng đá tiến hành nửa chừng, do vấn đề trọng tài 

không công bằng, khiến cho cầu thủ đôi bên xảy ra tranh chấp, dẫn đến trận ẩu đả. “Fans” (cổ 

động viên) vì bênh vực đội mình, đều dồn xuống sân banh giúp sức, hai phe diễn ra cuộc hỗn 
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chiến, gậy gộc vung vẩy tứ tung. Hiện trường hỗn loạn, có rất nhiều người bị đổ máu, có người 

bị thương, thậm chí gãy xương, có người bị đạp chết. 

Quần chúng lúc đó bị mất hết lý trí. 

Tình thế dầu sôi lửa bỏng. 

Sao lại dễ bị kích động như thế ?  

Đáp án của tôi là : 

“vì ma quá nhiều, tự nhiên khiến cho mọi người đều mất tự chủ.”   

Lại có một lần : 

Đó cũng là một trận đấu siêu hạng, khán giả tràn vào như nước lũ, ngồi đầy chật cả khán 

đài. 

Lần này, có lẽ là trận đấu bình yên, bởi vì không có nhiều “ma” đến tham gia. 

Tôi cảm thấy rất mừng rỡ. 

Tôi chỉ nhìn thấy một con “Ma Chướng Ngại” đến đây. 

Tôi biết “Ma Chướng Ngại” này. 

Ông ấy hỏi : 

“Lư Sư Tôn đến xem trận đấu hả ?” 

Tôi trả lời  : 

“tôi là người thích bóng đá.” 

Ông ấy hỏi : 

“ông đến xem trận đấu, ngoài ra còn có mục đích nào khác hay không ?” 

Tôi trả lời  : 

“có mục đích gì đâu ? Tôi chỉ là thuần tuý xem bóng đá mà thôi.” 

Ông ấy hỏi : 
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“ông sẽ không dùng pháp lực can thiệp tôi chứ ? ” 

Tôi trả lời  : 

“chúng ta không nợ nần lẫn nhau, sao tôi lại phải can thiệp ông ? ” 

Ma Chướng Ngại nói : 

“vậy thì tôi yên tâm ! “ 

Trong sân banh, tôi nhìn thấy “Ma Chướng Ngại”, bỗng nhiên khi thì dọt ra từ phía đông, 

khi thì dọt ra từ phía tây, khi thì dọt ra từ phía nam, khi thì hiện thân ra ở phía bắc. “Ma Chướng 

Ngại” chạy tới chạy lui, không biết đang tính làm gì ? 

Lúc này, có một cầu thủ đội tuyển đang chạy vòng, tôi nhìn thấy “Ma Chướng Ngại” 

dùng thân đi ngăn cản. Tức thời cầu thủ bị té ngã, thân đè trên chân của một cầu thủ khác, “rắc” 

một tiếng, bị chặt chân gãy xương, nằm xuống đất không dậy nổi, bị khiên ra ngoài. Sau này 

nghe nói cầu thủ này cả năm không thể tham gia thi đấu. 

“Ma Chướng Ngại” rất vui. 

Tôi hỏi : 

“đâu cần làm vậy ?” 

“Ma Chướng Ngại” trả lời  : 

“cầu thủ đội tuyển đó thiếu nợ tôi .” 
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Liên Trí Thượng Sư nói về “ma cương thi”  

 

Trong bữa cơm lần đó. 

Thượng Sư Liên Trí nhắc đến chuyện thật về “ma cương thi” : 

Có một vị đồng môn là gia tộc lớn. 

Trước tiên trong gia tộc có một người chết, sau khi lo xong đám tang, mới cách có một 

tháng, lại có một người chết nữa. 

Họ cho rằng chỉ là trùng hợp thôi, sau khi lo xong hậu sự, mới có 20 ngày, lại chết thêm 

người thứ ba. 

Chuyện quái lạ là, người thứ ba còn trẻ, chưa đáng chết, gia tộc bị sốc. 

Họ đi mời thầy pháp làm phép sái tịnh, tưởng rằng sẽ bình yên vô sự, nào ngờ lại chết 

thêm người thứ tư nữa. 

Mọi người trong gia tộc đều bị khủng hoảng, chưa đầy nửa năm, chết liền liền bốn người. 

Chuyện càng lạ hơn là : 

Lại chết thêm người thứ năm !  

Liền đi mời thầy bùa ngải cao tay ấn làm “phép thế thân”, cho rằng đã có “thế thân” thì 

khỏi phải lo sợ. 

Lại chết thêm người thứ sáu !  

Trời ơi ! Chưa tới một năm, chết hết sáu người, mời thầy phong thủy đến xem “dương 

trạch”, “âm trạch”, thầy phong thủy xem sơ qua, sửa đổi phong thủy. 

Lại chết thêm người thứ bảy ! 

Mọi người trong lòng không yên, sắp nổi điên nổi khùng rồi, xem ra sắp đến phiên mình 

rồi. 
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Lại thỉnh cao tăng cúng bái “Lương Hoàng Bửu Sám”, “Đại Bi Sám”, “Thủy Sám”, 

“Pháp Hoa Sám”, “”Du Dà Diệm Khẩu”, “Thí Thực” …… 

Lại chết thêm người thứ tám ! 

Bớ người ta ! Cứu tôi với ! Chỉ cần nghe danh những vị nổi tiếng như là : pháp sư, thầy 

bùa ngải, thầy phong thủy, thầy âm dương, đạo sĩ, thầy bói toán, đại sư, thượng nhân, Phật sống, 

thầy đuổi ma …..   

Ngay cả bác sĩ, khoa học gia, đều chưng hửng, không hiểu tại sao, người đang lành lặn, 

bỗng lăn ra chết.  

Lại chết thêm người thứ chín ! 

Trời ơi ! Trời ! Phải làm sao đây ? 

Đến lúc này, vị đồng môn quy y Lư Sư Tôn đó, mới nhớ ra Lư Sư Tôn đang sinh sống tại 

Seattle nước Mỹ xa xôi. 

Một năm mấy, chết hết chín người. 

Đáng sợ hay không đáng sợ ? Hầu như ngày nào cũng làm đám tang. 

Tôi vừa xem liền thấy.  

“Thiên Quan” “Địa Sát” bèn nói chắc chắn như đóng đinh rằng : “ông cố, bà cố chôn ở 

Cương Thi Địa, đã trở thành ma cương thi, mỗi đêm bay ra, hút khí của người sống, khí hết thì 

chết, cứ tiếp tục như thế, sẽ còn chết thêm càng nhiều người.” 

Tôi nói cho Thượng Sư Liên Trí hay, mau đi giúp đỡ. 

Chọn ngày “Trừ Nhật”, sau giờ ngọ, khai quan. 

Lấy bùn lầy rắc lên thân ma cương thi. 

Làm như vậy để cứu vãn. 



41 

 

Thượng Sư Liên Trí phụng ý chỉ của tôi, đi cùng với mấy người hơi gan dạ của gia tộc 

đó, lên núi mở hòm, vừa nhìn vào mọi người đều bị hết hồn ! 

Ông cố, bà cố mặc áo liệm, đội mũ liệm, mang giầy liệm, nằm đó như đang còn sống. 

Tóc mọc dài ra. (khủng khiếp) 

Móng tay mọc dài ra. (khủng khiếp) 

Mặt mũi như còn sống, răng nanh lộ ra ngoài, trăm phần trăm là “ma cương thi”.  

Mọi người vừa thấy, vừa lăn vừa lếch, chạy mất mấy thằng. 

Còn lại vài người mạnh dạn hơn, làm theo lệnh tôi, ném bùn lầy vào trong quan tài, sau 

đó đóng hòm lại. 

Cách một tuần lễ sau, đi mở hòm lần nữa, lạ thay ! lạ thay ! xác chết đã bắt đầu thối rữa, 

quần áo trông có vẻ mới mẻ lúc trước, đã bị sâu giòi đục khoét lũng lỗ. Ông cố, bà cố trở thành 

người chết thực sự rồi.    

Từ ngày đó trở đi ---- 

Gia tộc lớn đó trở lại bình thường, không còn xảy ra vụ chết chóc liên tiếp. 

Tôi hỏi : 

“lúc đầu sao không tìm tôi ?” 

Ông ấy trả lời  : 

“Lư Sư Tôn sinh sống tại Seattle nước Mỹ rất xa, lại bận rộn như thế, lúc hết tìm được 

người khác, thì mới nhớ ra.” 
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Chở gì trên yên sau xe mô tô ?  

 

Năm đó, tôi trở về Đài Trung, Đài Loan. 

Trên đường Đài Trung, tôi nhìn thấy một đệ tử đồng môn, lái xe mô tô chạy nhanh lướt 

qua trước mặt tôi. 

Tôi nhìn thấy anh ấy, mà anh ấy không chú ý thấy tôi. Tôi thấy một cô gái trẻ đang ngồi ở 

yên sau, tóc dài, mặc váy bó sát người, lộ đôi chân dài, hai tay ôm eo đệ tử đồng môn này. 

Tâm tôi thầm nghĩ : 

“tốt đấy ! ngày mai sẽ trêu chọc anh ấy mới được.” 

(anh ấy đã kết hôn, có vợ rồi mà còn chở cô gái trẻ đi tứ tung.) 

Ngày hôm sau. 

Tôi hỏi : 

“hôm qua, khoảng hai giờ chiều, anh chạy xe đi qua đường Ngũ Quyền, phải không ?” 

Anh ấy trả lời  : 

“Sư Tôn, ông nhìn thấy hả ?” Anh ấy tỏ vẻ rất tự nhiên.    

Tôi nói : 

“phải, anh chở ai ? Cô ấy có quan hệ gì với anh ?” 

Anh ấy rất kinh hãi. 

Tôi còn tưởng đã bắt được “tội phạm”. 

Anh ấy nói : 

“con không có chở ai phía sau !” 

Tôi hỏi : 
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“tôi nhìn thấy rất rõ ràng, tóc dài, mặc váy bó sát người, lộ đôi chân dài, đôi tay cô ấy ôm 

chặt eo anh, anh còn giả vờ không nhìn thấy tôi.” 

Anh ấy hốt hoảng : 

“Sư Tôn, con thực sự không có chở ai, có phải Sư Tôn nhìn lầm, xin đừng gài tội cho đệ 

tử !” 

“anh đừng lừa dối Sư Tôn.” 

“con không dám lừa dối” 

Lần này, đến lượt tôi căng thẳng, vị đệ tử này thật thà không dối ai cả, anh ấy nói không 

có chở ai, thì là không có chở ai. Nhưng, tôi nhìn thấy cô đó là gì ? Chẳng lẽ là “Ma Đòi Mạng” 

?   

Tôi bấm tay bói toán, tôi dùng thiên nhãn đã nhìn thấy, thì ra đó là “Ma Đòi Mạng” ngồi 

ở yên sau. 

Tôi phải cứu lấy đệ tử, tôi nói : 

Dùng vải đỏ, ngày tháng năm sinh, họ tên, địa chỉ; rồi cắt móng tay, lông tóc, gói lại, 

dùng dây đỏ cột chặt.  

Chọn buổi chiều ,“Ngày Trừ”.      

Treo trước ngực tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. 

Cầu xin phù hộ. 

(như vậy, thì không có chuyện gì xảy ra. )  

Như vậy một năm trôi qua, bình yên vô sự. 

Sau đó : 

Anh ấy trong ngày 24 tháng Giêng âm lịch, lái xe mô tô, chẳng bị tai nạn, bất chợt té xe, 

nhập viện cấp cứu, vẫn bị chết. 
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Bác sĩ chẩn đoán, bị tai biến mạch máu não (trúng gió), chết đột ngột. 

Tôi nghe tin anh ấy bị chết. 

Không mấy gì tin, anh ấy vẫn còn trẻ. 

Tuy có “Ma Đòi Mạng”, nhưng, tôi đã làm phép, có Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, sao có 

thể bị chết ? 

Tôi đến nhà anh ấy. 

Trong “Đàn Thành” nhà anh ấy, tôi nhìn thấy tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, trước ngực 

không có treo túi vải đỏ. 

Tôi hỏi vợ anh ấy : 

“túi vải đỏ đâu ?” 

Vợ anh ấy trả lời  : 

“lúc dọn dẹp ăn Tết, thấy túi vải đỏ dính đầy bụi bậm, đem vứt bỏ rồi !” 

“trời ơi !” tôi hét lên. 

Vợ anh ấy hỏi : 

“cái chết của anh ấy, có liên quan đến túi vải đỏ sao ?” 

Tôi trả lời  : 

“đúng vậy !” 

Tôi tường tận kể rõ cho vợ anh ấy biết tiền nhân hậu quả. Bây giờ đã bị “Ma Đòi Mạng” 

bắt đi rồi, tôi cần phải dùng pháp lực truy hồi, xong sẽ đưa anh ấy đến Tịnh Độ Ma Ha Song 

Liên Trì !  
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Lư Phật Kỳ thấy gì ?  

 

Thân phụ của Lư San San (con dâu tôi) vãng sanh rồi, con trai tôi là Lư Phật Kỳ cùng Lư 

San San mang tro cốt từ Indonesia về, đặt ở dưới Đàn Thành để kỷ niệm. 

Điều không ngờ là, linh hồn của cha vợ cũng theo về, ở ngay trong nhà của Lư Phật Kỳ 

tại Seattle nước Mỹ. 

Lư Phật Kỳ có cảm ứng. 

Lư San San có cảm ứng. 

Ví dụ : 

Lư San San cảm ứng được, cha mình nằm giữa Phật Kỳ và San San. 

Hai người thường bị bỗng dưng thức giấc trong đêm khuya, đồng thời ý thức được trong 

phòng ngủ có thêm người thứ ba. 

Có một lần, nửa khuya. 

Lư Phật Kỳ bỗng nhiên thức dậy, nhìn vào Lư San San đang ngủ bên cạnh, hoảng sợ giật 

mình. 

Tại vì mặt của Lư San San, lại biến thành mặt của cha vợ. 

Thất thanh hét lên một tiếng ! 

………. 

Lại có một lần. 

Lư Phật Kỳ nửa khuya giật mình thức giấc, nhìn thấy cha vợ đang lơ lửng trên không, 

dần dần tiến gần bên mình, Lư Phật Kỳ hoảng hồn, trong miệng tự niệm : 

“Um. Culu. Liên Sanh. Si ti hum.” 

(OM GURU LIEN SANH SIDDHI HUM) 
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Đồng thời hai tay đẩy ra. 

Đôi tay xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, bắn ra, đẩy lui cha vợ, một sát na, thì biến 

mất. 

Vẫn còn : 

……….. 

“hiện tượng linh dị” này xuất hiện rất nhiều lần, đây là thân phụ của Lư San San, cha vợ 

của Lư Phật Kỳ, là quyến thuộc của mình, nhưng xuất hiện quá nhiều lần, cũng ảnh hưởng đời 

sống hàng ngày của họ. 

Hai đứa cho tôi biết chuyện này. 

Tôi đến nhà họ; trước tiên tôi sái tịnh, tịnh thủy rải tới đâu, thì hồn của cha vợ tránh khỏi 

đó. Tôi sái tịnh hết nguyên căn nhà. 

Cha vợ bị đuổi ra ngoài cửa.       

Ông ấy nói : 

“sui gia, tôi không thể ở ngoài được, bị Nhật Du Thần, Dạ Du Thần bắt gặp, sẽ bị bắt đi.”  

Tôi nói : 

“linh hồn trở về với linh hồn, cát bụi trở về với cát bụi, ông tự đi tìm kiếm chỗ đi của 

mình !” 

Ông ấy nói : 

“tôi muốn trông chừng con gái Lư San San.” 

Tôi nói : 

“ông muốn phù hộ con gái, tôi không phản đối, nhưng hiện rõ quá, trái lại ảnh hưởng đến 

đời sống hàng ngày của họ. Chẳng thà tôi siêu độ ông đi Phật quốc tịnh độ !” 

Ông ấy nói : 
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“tôi không quen, rất sợ, không muốn đi.” 

(lúc sống ông ấy là tín đồ Thiên Chúa Giáo, nhưng không mấy thành tâm, lên thiên đàng 

không được, xuống địa ngục cũng không xong.) 

Tôi hỏi : 

“vậy ông muốn đi đâu ?” 

Ông ấy trả lời  : 

“ở lại bên mình San San !” 

Tôi nói : 

“tôi biến cái tháp xinh xắn long lanh này thành cái nhà của ông, vậy ông vào trong đó ở 

đi ! hãy nhớ, vô hình thì vô hình, đừng hiện thân nữa, âm dương cách biệt, người khác với ma. 

Ông ăn khí, người ăn hữu hình; họ cúng dường ông, ông phù hộ họ, ông cũng không được ảnh 

hưởng đến hai đứa cháu của tôi là Lư Hoằng và Lư Quân, như vậy được không ?”    

Ông ấy trả lời  : 

“tốt !” 

Từ đấy trở đi, hồn ma của cha vợ không bao giờ xuất hiện nữa ! 
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Đại pháp hội trên bãi biển  

 

Lúc một giờ rưỡi buổi chiều, ngày 13 tháng 11 năm 2011, tôi chủ trì “Đại Pháp Hội 

Phóng Sanh” tại bãi biển Ô Thạch Cảng, thị trấn Đầu Thành, Nghi Lan. 

Người tổ chức đại pháp hội lộ thiên đặc biệt lớn này trên “bãi biển”, gồm có : 

Thượng Sư Liên Duyệt. 

Thượng Sư Liên Diệu. 

Thượng Sư Liên Đăng. 

Trấn Trưởng thị trấn Đầu Thành. (Trần Tú Ái ) 

Trong đời tôi, đây cũng là lần đầu tiên, dự đại pháp hội trên bãi biển, hướng mặt vào biển 

cả và “Đảo Quy Sơn”, thực sự rất đặc sắc mới lạ. 

Điểm đặc biệt là : 

Dựng lên “Pháp Đài” cao cao trên bãi biển, lắp đặt hệ thống âm thanh và ánh sáng 

thượng hạng. (lại có Trống Thần Dà La, Trống Thần Cửu Thiên.)   

“Bên Rồng” của bãi biển, dựng lên một tòa Sa Mạn Đồ La của “Thời Luân Kim Cang” 

(Kalachakra), khí thế phi phàm. 

Phía trước Thời Luân Kim Cang, dùng Sa Mạn Đồ La chạm trổ một bức tượng “Diêu Trì 

Kim Mẫu”, trông giống như thật. 

Xung quanh của các Sa Mạn Đồ La nhỏ, tổng cộng 33 nhóm, tượng trưng 33 vị Thiên, 

Trời Đế Thích. 

Bằng cách truyền tay tiếp sức, đem cá giống trực tiếp thả vào trong biển cả, những cá 

giống này là loài cá sinh sản tại Ô Thạch Cảng, tức là thả “đồng loại” trở về với “đồng loại”.  

Việc mầu nhiệm là : 
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Ô Thạch Cảng đã liên tục mưa to hơn nửa tháng, không một ngày nào mà không trời mưa 

to, chỉ ngưng trời mưa đúng vào ngày pháp hội. Sau khi pháp hội kết thúc, trời lại mưa không 

ngưng. 

Ô Thạch Cảng ngày nào cũng gió thổi mạnh từ cấp tám tới cấp mười. 

Khi tôi lên pháp tòa, tôi bảo : 

“gió ngừng !” 

Thì gió ngưng ngay. 

Tôi (Phật Sống Liên Sanh) thực sự có thể hô phong hoán vũ được.  

Bảo mưa ngưng, thì mưa ngừng ngay. 

Bảo gió ngưng, thì gió ngừng ngay. 

Có thể nói đây lại là một lần có sự mầu nhiệm lớn, thần mưa, thần gió đều nghe theo lệnh 

của tôi. 

Mọi người còn nhớ đại pháp hội “Khổng Tước Minh Vương” tại Chùa Lôi Tạng Đài 

Loan hay không ? 

Hôm đó nắng chói nóng bức, tôi nói với “Khổng Tước Minh Vương” : 

“nắng quá ! đệ tử tôi bị phơi nắng đến nỗi sắp lột da. Kính xin Khổng Tước Minh Vương 

dang rộng đôi cánh của ngài, che khuất ánh nắng !” 

Trong khoảng sát na, hai đám mây đen giống đôi cánh chim, che ngay trên không hiện 

trường pháp hội, lại nổi lên những cơn gió mát, làm cho người đến nghe pháp thân tâm thoải 

mái. (chỉ có trên không Chùa Lôi Tạng, có mây mà thôi.) 

Tôi nói : 

“mây đến.” 

Thì mây liền đến ! 
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Còn vụ đại hạn hán tại Indonesia, 5 tháng không trời mưa. 

Tôi tại hiện trường đại pháp hội “Sử Nạp Diên”. 

Tôi hô to : 

“mưa đến !” 

Pháp hội xong 15 phút, mưa to trút xuống như đổ, hàng ngàn đảo của Indonesia đều trời 

mưa, giải trừ hạn hán. 

(lần này, “tạp chí Asean” có đăng tin.” 

Tôi thực sự nói cho quý vị biết : 

Tổ tiên của tôi Khương Tử Nha, được “Nguyên Thủy Thiên Tôn” ban cho “Hạnh Huỳnh 

Kỳ”, có thể triệu thỉnh được chúng thần ở thiên hạ đến giúp đỡ. 

Phất cờ cho “Hạnh Huỳnh Kỳ”, các thần linh giữa trời đất đều nghe lệnh cả. 

Tôi không được cho “Hạnh Huỳnh Kỳ”. 

Nhưng tôi có : 

“Phật Tổ luật lệnh”. (Phật vương)  

“Địa Tạng luật lệnh”. (Địa vương) 

“Diêu Trì Kim Mẫu luật lệnh”. (Tiên vương) 

Ba luật lệnh lớn này, sai khiến chúng quỷ thần khắp thiên hạ. 
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Sự vãng sanh của cha  

 

Vào thượng tuần tháng 11 năm 2011, tôi vẫn còn ở Seattle nước Mỹ, cha tôi là Lư Nhĩ 

Thuận bệnh tình nguy cấp. 

Dự định trở về Đài Loan gấp để thăm cha. 

“Diêu Trì Kim Mẫu” nói : 

“ngươi cứ hoằng pháp đúng theo lịch trình, chúng ta sẽ thủ hộ ông ấy, đợi đến lúc ngươi 

trở về Đài Loan, gặp mặt lần cuối, xong mới để cho ông ấy vãng sanh.” 

Tôi lạy xong “Diêu Trì Kim Mẫu, ra khỏi chánh điện, khấn vái trước lư hương Ông Trời.   

Lần này là “Quan Thế Âm Bồ Tát” hiện thân, nói với tôi : 

“hãy yên tâm, ta cùng với Kim Mẫu sẽ đích thân sang Đài Loan, tiếp dẫn cha ngươi đến 

tịnh độ Phật quốc. 

Nghe xong, tôi thực sự yên tâm. 

Lúc 7 giờ sáng ngày 3 tháng 11, tôi về đến Đài Loan, trong ngày đó lập tức đến bệnh viện 

thăm cha. 

Tôi dùng mật pháp “Quang Uẩn Thiên Thức Pháp”. 

Khai Thiên Môn.    

Bế Địa Hộ. 

Bít Nhân Đạo. 

Cản Quỷ Lộ. 

Trước giường bệnh, khai Thiên Môn cho cha; Thiên Môn này thông thẳng với tịnh độ 

Phật quốc. 

Không sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.  
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Không sanh Nhân Đạo. 

Không sanh Quỷ Đạo. 

(như vậy thì tôi hoàn toàn yên tâm.) 

Ngày 3 tháng 11 tôi về đến Đài Loan, ngày 6 tháng 11, chỉ ba ngày thôi, cha tôi vãng 

sanh Phật quốc. 

Lúc hoả táng : 

Được một viên Kim Cang xá lợi, bốn viên xá lợi cỡ vừa, nhiều viên xá lợi nhỏ. 

Xá lợi hoa thì nhiều vô số. 

(ghi chú : thân mẫu Lư Ngọc Nữ tiếp dẫn thân phụ tôi vãng sanh Phật quốc, bà ấy đã tu 

thành Bồ Tát.)  

Thân phụ Lư Nhĩ Thuận lúc còn sống, cứng đầu cứng cổ chẳng tin gì hết, tôi rất khó độ 

hóa ông ấy. 

Mãi đến lúc tuổi già sức yếu, mới dần dần phát tâm học Phật. 

Mỗi lần tôi về Đài Loan, hoặc là năm 2010 lúc tôi ở lại một năm, trong bất cứ pháp hội 

nào. 

Cha tôi nhất định tham gia. 

Trở thành người theo Phật. 

Tiếp nhận quán đảnh của mỗi một vị Bản Tôn. 

Trong miệng thường niệm danh hiệu “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát”. 

Đã gieo trồng được chủng tử Phật. 

Chỉ chờ đợi nẩy mầm tăng trưởng. 

Pháp Sư Liên Đẳng phỏng vấn ông ấy, hỏi : 

“ông là cha của Phật sống Lư Thắng Ngạn, sao lại đảnh lễ con vậy ?” 
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Cha tôi trả lời  : 

“tôi không phải đảnh lễ con tôi, mà là tôi đảnh lễ trí tuệ Như Lai của con tôi, cũng tức là 

đảnh lễ Như Lai chân như, như vậy ông có hiểu không ?” 

Sau khi thân phụ vãng sanh, có về thăm tôi một lần, ông ấy rờ chân tôi, gọi tôi dậy. 

Cha tôi ở trong không trung, thần quang sáng chói, mặt mày vui tươi. 

Tôi xin cám ơn các vị đã từng chăm sóc cha tôi : 

Tiểu Chương. 

Vương Tư Chủ. 

Vợ chồng Hứa Hồng Xuân. 

Bác sĩ Lý Giai Lâm. 

Bác sĩ Tạ. 

Pháp Sư Liên Hạnh. 

Thượng Sư Lạc Trí. 

Bốn người em gái, em rể. 

Thân quyến Sư Mẫu. 

Thi phó viện trưởng bệnh viện thuộc Đại Học Y Dược Trung Quốc.  

……………… 
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Tôi và “Thành Hoàng” là bạn tri kỷ   

 

Tôi sanh tại bến bờ Ngưu Trừu Khê, “Hậu Hồ”, Gia Nghĩa. Năm 1945, máy bay không 

quân Mỹ oanh tạc Gia Nghĩa, cha mẹ lánh nạn ở vườn chăn nuôi gà tại Ngưu Trừu Khê, vậy là 

tôi sanh tại trại gà.  

Có điều trùng hợp là : 

“Giê Su” sanh tại trại ngựa. 

“Lư Thắng Ngạn” sanh tại trại gà. 

Tôi bị đẻ non, cho nên khó nuôi, đã từng bán cái cho “Ông Thành Hoàng” Gia Nghĩa làm 

con nuôi. 

Thế là vừa chào đời, thì được gieo duyên lành với thần linh “Ông Thành Hoàng” rồi. 

Thiện tai ! 

Thiện tai ! 

Sau này tôi được biết, Ông Thành Hoàng chia ra rất nhiều đẳng cấp : 

Đô Thành Hoàng. 

Phủ Thành Hoàng. 

Huyện Thành Hoàng. 

Ấp Thành Hoàng. 

(Đài Nam còn có một vị Tiểu Thành Hoàng.) 

Sau khi tôi khai thiên nhãn, làm bạn tri kỷ với “Ông Thành Hoàng” tại đường Trung 

Hiếu, Đài Trung.  

Còn nhớ tôi ở “Phật giáo liên xã” đường Dân Sinh, Đài Trung, mấy vị liên hữu “Uyển cư 

sĩ”, “Tưởng cư sĩ”, “Ôn cư sĩ”, hay tin tôi biết ngoại cảm, họ tìm tôi hỏi việc.  
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Tôi tịnh tâm lại. 

Thấy một người đến từ không trung, mặc áo bào đỏ, đầu đội mũ ô sa, tướng mạo chính 

trực trang nghiêm, chính là “Ông Thành Hoàng” Đài Trung. 

Chúng cư sĩ lần lượt hỏi chuyện. 

Tôi hỏi Thành Hoàng. 

Thành Hoàng lần lượt trả lời . 

Chúng cư sĩ giơ ngón tay cái lên, hét to : 

“thần toán rất chính xác !” 

Lúc đó, tôi ở Đài Trung hỏi chuyện giúp người ta, gặp chuyện khó khăn, thì viết trên một 

mảnh giấy : 

“Xin Ông Thành Hoàng giúp đỡ ! ” 

Người hỏi chuyện mang mảnh giấy này đến chùa Thành Hoàng, đốt “mảnh giấy” kèm 

theo “giấy tiền vàng bạc”.    

Sự việc đã được giải quyết xong xuôi. 

Quý vị nói có lạ hay không ? 

Tôi dạy “cách cầu con”, cũng là đến Thành Hoàng Đài Trung cầu xin, lúc đó đã cầu con 

thành công không biết bao nhiêu rồi ? 

Năm đó, “cái mũ của Thành Hoàng” có thể trị lành rất nhiều chứng bệnh nan y, đem cái 

mũ của Thành Hoàng đội lên đầu người bệnh, giơ lên đội xuống ba lần, thì được lành bệnh một 

cách ly kỳ. 

Quý vị nói có lạ hay không ? 

Lúc đó, tôi còn tại ngũ. 
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Chuyện của phó liên trưởng Ngụy Thanh Bình, mọi người đều biết rõ, tại đây tôi xin nhắc 

lại.  

Ngụy Thanh Bình và tôi, cũng đi “Cổng Bắc Sơn” Bành Hồ để đo lường. 

Ông Ngụy cầm “tiền đồng” nói với tôi : 

“Lư trắc lượng quan, trong tay tôi cầm một nắm tiền đồng, ông nói là biết thần toán, nếu 

đoán trúng, thì tôi tin ông. Nếu đoán không trúng, thì từ nay về sau, đừng giảng Phật pháp gì cho 

quân ngũ nữa !”   

Tôi bị chọc tức. 

Chỉ có lắng dịu tâm xuống. 

Là này, Thành Hoàng Bành Hồ đến, nói với tôi là : 

“14 cái.” 

Tôi trả lời : 

“14 cái.” 

Phó liên trưởng Ngụy Thanh Bình xòe tay ra, đếm tiền đồng, đếm đến mười ba, trên tay 

còn lại một cái, đúng là 14 cái. 

Ngụy Thanh Bình nói : 

“tôi tin rồi !” 

Từ đấy trở đi, Ngụy Thanh Bình niệm Phật không ngưng, mãi đến bây giờ. Ông ấy đã 

từng làm chứng cho tôi hai lần : một lần tại “Nhà Thể Dục Thể Thao Đào Viên”, lần khác tại 

“Chùa Lôi Tạng Đài Loan”. 

Tôi thực sự nói cho quý vị biết, tôi kết bạn với thần linh, là sự thật trăm phần trăm. 
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36 tượng Địa Tạng Bồ Tát nhỏ           

 

Tôi có nhân duyên sâu dầy với “Địa Tạng Bồ Tát”, trong tác phẩm của tôi, thường hay 

nhắc đến. Ngài là đại ca của tôi, tôi xưng “Địa Tạng đại ca”. 

Có lúc như là bạn thân, chẳng có gì mà không đàm luận, keo sơn gắn bó, không phân biệt 

này nọ. 

Có lúc lại như là cha con. 

Ngài là một trong ba Bổn Tôn của tôi, “Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát”. 

“Địa Tạng Bồ Tát” đối xử rất tốt với tôi, tôi đi đến tịnh độ của Địa Tạng Bồ Tát là “Thúy 

Vi Tịnh Độ”, hình như chỉ có một mình tôi mới có thể vào được. 

Xin nói thêm, Địa Tạng Bồ Tát lệnh sai một trong mười đại quỷ vương “Tiếu Diện Quỷ 

Vương” theo sát tôi, phù hộ tôi độ chúng tại nhân gian. Một số hung thần ác sát, vừa thấy Tiếu 

Diện Quỷ Vương hiện thân, liền chạy trốn chỗ khác. “Tiếu Diện Quỷ Vương” ẩn mình trong 

ngón cái tay phải của tôi, vân tay ngón cái của tôi có hình dạng “Tiếu Diện Quỷ Vương”. 

Có một buổi tối. 

Bỗng nhiên xuất hiện 36 tượng Địa Tạng Bồ Tát nhỏ, tượng nào cũng mặt mũi giống 

nhau, tay cầm tích trượng, đội mũ có hình năm vị Phật, tay kia cầm bảo châu, ngồi trên “Địa 

Thính Thú”. 

Các Ngài nói với tôi : 

“Lư Sư Tôn, ông nhất định phải thả chúng tôi ra, nhất định, nhất định.” 

Tôi nghe xong hoảng hốt : 

“sự việc ra sao ?” 

36 tượng Địa Tạng Bồ Tát đồng thanh nói : 
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“ngày mai tự biết, chắc chắn phải thả ra.” 

Ngày hôm sau, tôi được một chùa Phật mời đi xem địa lý, chùa này quy mô không nhỏ, 

cũng thuộc về hạng lộng lẫy huy hoàng. 

Chủ trì nói : 

“trước đây chùa này rất nhỏ, sau này tại vì rất linh ứng, nhân sĩ địa phương đóng góp, xây 

dựng thành chùa chiền lớn. Sau này tôi làm chủ trì, nhưng ngờ đâu xây xong chùa lớn, lại bị 

nhang khói thưa thớt, vắng khách hành hương, sân chùa hiu quạnh. 

Tôi đến mỗi một điện lễ lạy. 

Đến Địa Tạng Điện Tháp, nhìn thấy một pho tượng Địa Tạng Bồ Tát thếp vàng cao lớn 

dựng đứng ở đó. 

Tôi hỏi : 

“chùa chiền nguy nga đồ sộ, sao lại không hưng thịnh ?” 

Địa Tạng Bồ Tát trả lời : 

“đang chờ đợi Lư Sư Tôn đến, mới có thể hưng thịnh !” 

Tôi hỏi : 

“tại sao ?” 

Địa Tạng Bồ Tát trả lời : 

“năm xưa chùa nhỏ, rất hưng thịnh; ngày nay chùa lớn, suy thoái. Chỉ vì những người 

không hiểu lý lẽ của hưng suy, không biết uống nước nhớ nguồn, 36 tượng nhỏ Địa Tạng sẵn có 

trước đây, đã bị bỏ vào nhà kho, không người cung phụng, cho nên không hưng thịnh.” 

Tôi hỏi : 

“36 tượng nhỏ Địa Tạng, sao lại quan trọng như thế ?” 

Ngài trả lời : 
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“chùa nhỏ linh ứng, toàn là do lực linh cảm của Địa Tạng nhỏ; xây thành chùa lớn, 36 

tượng nhỏ Địa Tạng, lại bị bỏ hết vào nhà kho, thì chùa chiền làm sao mà không bị suy thoái  ?” 

Tôi hỏi : 

“tượng Phật Bồ Tát bây giờ không phải càng lớn và trang nghiêm hơn hay sao ?” 

 Ngài trả lời : 

“tượng Bồ Tát không phải do lớn nhỏ, mà là có lực thì linh.” 

Tôi hỏi chủ trì : 

“quý vị nhốt hết 36 tượng nhỏ Địa Tạng khai cơ, phải không ?” 

Chủ trì trả lời : 

“tôi không biết, chủ trì tiền nhiệm thấy có tượng lớn Bồ Tát rồi, thì đã cất tượng nhỏ Bồ 

Tát ở đâu ?” 

Tôi nói : 

“nhà kho.” 

Chủ trì dẫn tôi đi xem nhà kho, vừa mới mở cửa ra, sặc mùi hôi nấm mốc, đầy dẫy lưới 

nhện bụi bậm, đồ đạc chất đống. Trong đống đồ đạc ngổn ngang, phát hiện tượng nhỏ Địa Tạng, 

đếm được đúng là 36 tượng. 

Chủ trì kinh ngạc, nói : 

“Lư Sư Tôn, quả nhiên lợi hại !”       
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Bắc Cực Huyền Thiên Thượng Đế Đẳng Ma Thiên Tôn 

 

Một ngày nọ tại Chùa Lôi Tạng Seattle nước Mỹ. 

Một cô bé ở California, hình như bị “ma ám”, tức là bị “di linh” xâm nhập. 

Nếu quý vị đã xem phim “Đại Pháp Sư”, thì hiểu được sự việc thế nào rồi. 

Cô bé mặt mày thanh tú, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, như là hai người hoàn toàn khác 

nhau. 

Mặt méo mó dữ tợn. 

Mắt lộ hung quang. 

Há mồm le lưỡi. 

Hàm răng trắng như muốn cắn người.  

Mọi người vừa thấy, rất hoảng sợ, trốn tránh bỏ chạy. 

Lúc này, chỉ thấy Lư Sư Tôn chẳng sợ chút nào, tay bắt ấn “Ngũ Lôi Ấn”, phà hơi, tung 

ra “Lôi Ấn”. 

Chỉ nghe thấy một tiếng “Ầm”, cô bé xòe ra nanh vuốt đang phóng nhanh hướng tôi, 

bỗng dưng té nhào, miệng sủi bọt trắng, sau đó tỉnh dậy, biến trở lại thành cô bé thanh tú. 

Mọi người vỗ tay. 

Nhưng, không lâu sau, thì “di linh” lại xâm nhập lần nữa, thay đổi sắc mặt thành con ma 

cắn người, nhào vào tôi. 

Đợt này, tôi không khách sáo nữa, “Tiếu Diện Quỷ Vương” hiện thân, đôi tay tôi bắt ấn 

“Phi Luân”, bay rảo trên đầu cô bé, cô bé liền hét lên : 

“không dám nữa ! không dám nữa !” 

“Rầm” một tiếng, cô ấy lại té xuống. 
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Ma quái thực sự bỏ chạy rồi. 

Lần này, cô bé mới hồi phục thành người bình thường, dị linh không còn xâm chiếm dựa 

thân nữa. 

Mẹ cô bé liền hỏi tôi : 

“phải làm sao đây ? phải làm sao đây ? cô ấy về đến California, dị linh lại ám vào nữa, 

chúng tôi phải làm sao ?” 

Tôi trầm tư một hồi. 

Nghe được một giọng nói : 

“Lư Sư Tôn ! việc này để tôi lo, tất cả tự nhiên giải quyết.” 

Tôi ngưỡng đầu nhìn lên Đàn Thành ---- 

Trên Đàn Thành, có một tượng đầu đội “mũ tướng quân”, thân mặc “áo giáp”, tay phải 

cầm “bảo kiếm”, chân đạp “rùa” và “rắn”. Pho tượng thần này, toàn thân phóng hào quang, chính 

là Ngài đang mở miệng nói chuyện. 

Ngài chính là : 

“Bắc Cực Huyền Thiên Thượng Đế Đẳng Ma Thiên Tôn.” 

Tôi vừa thấy, liền nói : 

“thiện tai ! thiện tai ! cô bé được cứu rồi !” 

Tôi vẽ bùa “Thượng Yểm”.   

Lại gia trì cho cô bé. 

Nghe nói, sau khi trở về California, cô bé càng ngày càng ít bị “ma nhập”, cuối cùng 

hoàn toàn bình phục. 

Có một ngày, họ lại về đến “Chùa Lôi Tạng Seattle”, đặc biệt về đây cảm tạ Phật Bồ Tát 

Chư Tôn. 
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Cô bé chỉ tượng Bắc Cực Huyền Thiên Thượng Đế Đẳng Ma Thiên Tôn, nói : 

“là vị này đã cứu con.” 

Trong tâm tôi nghĩ thầm : 

“rất chính xác !” 

Tại vì “Bắc Cực Huyền Thiên Thượng Đế Đẳng Ma Thiên Tôn” muốn đi phù hộ cô bé, 

tôi không hề nói cho mẹ cô bé và bất cứ ai biết. 

Mà sau đó : 

Chính cô bé này chỉ rõ, vị cứu tinh của cô ấy, chính là : 

“Bắc Cực Huyền Thiên Thượng Đế Đẳng Ma Thiên Tôn”. 

Đây chính là “tương ứng”. 

(lúc đầu, cô bé bị ma nhập, đã từng tìm khắp các chùa chiền lớn nhỏ tại California, tìm 

khắp tất cả danh y, cũng tìm khắp tất cả những vị biết ngoại cảm, rốt cuộc không cách nào trị 

khỏi. Đại Pháp Sư, Phật sống, Thượng Sư, đạo trưởng, người lên đồng …..., đều nói : “không 

chữa trị được.” Sau đó họ nghe nói tôi ở Seattle, muốn đến tìm tôi, đại pháp sư nói : “tìm Lư 

Thắng Ngạn cũng vô dụng, pháp lực của tôi còn lớn hơn Lư Thắng Ngạn.” Sau này, kết quả thế 

nào, mọi người đều biết hết rồi !) 

Tôi, Lư Sư Tôn thực ra cũng không dám tự khoe pháp lực có bao lớn, tôi chỉ là thuận 

theo tự nhiên hóa độ chúng sanh mà thôi, tôi chỉ là “luật lệnh tại đây, bá thần tương trợ”. 
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Mở miệng thì linh nghiệm    

 

Có một nhà doanh nghiệp Hồng Kông, Trịnh sư huynh, tự mình nghiên cứu phát minh rất 

nhiều pháp khí Mật Giáo, những pháp khí này rất là đẹp. 

Có : 

Hạt chuỗi long lanh. 

“Hộ thân bài” xinh xắn. 

Thập tự kim cang chày. 

Bảo Bình cam lộ. 

Lư dùng để cúng khói. 

Vân vân và vân vân …… 

Những tác phẩm của ông ấy không những đẹp, mà còn có tô tem tôn quý, như tán cái, 

như bát cát tường, như khánh vân, trang nghiêm khí phách. Pháp khí Mật Giáo của Trịnh sư 

huynh làm ra bằng cách ghép lại, có thể tháo rời ra từng món một, rồi ghép lại nữa, giống như là 

“đồ chơi rô bốt ghép hình” vậy, chúng tôi xem xong đều khen lạ.   

Pháp khí Mật Giáo của Trịnh sư huynh, là tặng phẩm miễn phí, ông ấy giúp đỡ “Quỹ Bố 

Thí Lư Thắng Ngạn” trách nhiệm, chỉ cần quý vị bố thí vào trong “Quỹ” bao nhiêu tiền, thì sẽ 

nhận được tặng phẩm pháp khí của Trịnh sư huynh. Những tặng phẩm quý giá này, giá trị không 

nhỏ. Những pháp khí này, hoàn toàn không dính dáng gì với xí nghiệp của Trịnh sư huynh, ông 

ấy thuần tuý vì “Chân Phật Tông” ra tiễn ra sức, tất cả đều là tặng miễn phí cả, cho nên ông ấy tự 

xưng là “khờ khạo”. 

Tôi đã từng nói chơi với ông ấy : 

“ông làm như vậy, chẳng lẽ công ty không bị sụp đổ hay sao ?” 
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Ông ấy trả lời : 

“không làm ăn chính đáng.” 

Nói cũng thấy lạ, tôi nói chơi một câu, “chẳng lẽ công ty không bị sụp đổ hay sao ?” vừa 

thốt ra. 

Công ty của Trịnh sư huynh quả nhiên hoàn toàn không có một đơn đặt hàng nào. Không 

có đơn đặt hàng, thì khâu sản xuất của công ty đâu còn sản xuất cái gì nữa ? 

Trịnh sư huynh quýnh lên, liền đến tìm tôi : 

“một câu „chẳng lẽ công ty không bị sụp đổ hay sao ?‟ của Lư Sư Tôn, tôi bây giờ một tờ 

đơn đặt hàng cũng không có, quả thật y như lời ông đã nói rồi. Xin Sư Tôn giúp đỡ, ngồi lên 

pháp tọa, mở miệng kim khẩu, nói là công ty xí nghiệp của Trịnh sư huynh, có đơn đặt hàng đi ! 

tôi van xin ông.” 

Tôi hỏi : 

“thực sự như vậy sao ?” 

Ông ấy trả lời : 

“Lư Sư Tôn là Phật, Phật không nói bậy mà.” 

Hôm đó, tôi thuyết pháp tại Chùa Lôi Tạng Đài Loan, ngồi trên pháp tọa tôi nói : 

“để cho công ty của Trịnh sư huynh mau có đơn đặt hàng đi ! Để cho ông ấy làm ăn thịnh 

vượng đi !” 

Nói cũng hơi lạ, ông ấy vừa về đến Hồng Kông, lập tức nhận được một đơn đặt hàng lớn, 

hiện nay kinh doanh có khởi sắc, càng ngày càng hưng thịnh, thật là đáng mừng. Hễ mở miệng 

thì linh nghiệm ? thật là chuyện lạ.  

Tôi nói : 

“sụp đổ !” 
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Đối phương hoàn toàn không có đơn đặt hàng. 

Tôi nói : 

“hưng thịnh !” 

Thì đối phương liền nhận được đơn đặt hàng. 

Vậy thì lạ rồi, miệng tôi có linh như vậy sao ? 

Lại có chuyện như vầy : 

Ba tuần lễ trước khi tôi làm pháp hội tại bãi biển Ô Thạch Cảng, Đầu Thành Trấn, Nghi 

Lan, ngày nào cũng trời mưa to, chỉ có đúng vào ngày tôi làm pháp hội thì mưa ngưng.  

Tôi lại nói trên pháp tọa : 

“pháp hội vừa xong, trời tiếp tục mưa to đi !” 

Không nói câu này càng tốt, tôi mở miệng như vậy, thì đêm đó bắt đầu mưa lớn. 

Đợt này, Hoa Liên Đài Đông Nghi Lan mưa lớn không ngừng, rất nhiều nông sản bị hư 

hại, lại có tảng đá rơi, lại có đất lở, lại bị lũ lụt, đường xá bít kín, nước sông dâng trào, nước 

ngập quá mui xe, phòng ốc bị ngập lụt. 

Tôi nghĩ, tôi không nên nói đùa bừa bãi, tại vì hình như hễ mở miệng thì linh nghiệm. 

Phật không nói bậy mà ! 
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Miệng của Thủy Thiên Thần         

 

Vào tháng 11 năm 2011, Thái Lan tại Đông Nam Á, bị trận đại hồng thùy, tổn thất không 

dễ thống kê hết được. 

Nghe nói nguyên nhân trận đại hồng thủy có ba điều : 

1. Khí hậu thất thường. 

2. Yếu tố địa lý. 

3. Sơ sót do người. 

Khí hậu thất thường là trời trút mưa to. Yếu tố địa lý là cửa biển vào Thái Bình Dương 

của các dòng sông, ngày thường có thể chảy suốt, trong thời kỳ thất thường thì nước ngập quá bờ 

đê. Sơ sót do người thì là hệ thống thủy lợi cả nước Thái Lan không tốt, không đủ công trình 

phòng chống lũ lụt, trở tay không kịp. 

Thái Lan bị nạn lụt, ngay cả thủ đô “Bangkok” cũng không tránh khỏi, lũ lụt lan tràn rất 

nhanh, “Bangkok” đã bị nước ngập hết 30 %, còn lại 70% cũng sẽ bị ngập luôn. 

Chân Phật Tông có “Mật Hành Đường” tại Bangkok Thái Lan.   

Có một đệ tử cầu nguyện với “Liên Hoa Đồng Tử”. 

Đêm đó. 

Lư Sư Tôn xuất hiện trong giấc mơ đệ tử, nói : 

“con đi theo ta !” 

Lư Sư Tôn dẫn đệ tử đến một nơi, nói : 

“con xem !” 

Nơi ấy liền hiện ra một cái lỗ khuyết lớn. 

Tất cả nước lũ, trở thành một dòng xoáy lớn, bị lỗ khuyết lớn đó nuốt chửng. 
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Ngày 20 tháng 11 năm 2011, đại hồng thủy tại Bangkok bỗng dưng rút hết. 

Đại hồng thủy rút hết, chẳng sao hiểu nổi mà rút hết ! 

Đáng lẽ Thái Lan phải bị nước ngập hết toàn bộ, rốt cuộc chỉ bị ngập 30%, ngoài ra 70% 

vẫn bình thường. 

Đệ tử Chân Phật Tông của “Mật Hành Đường” đều truyền tụng việc này, đất nứt ra lỗ 

khuyết, nuốt chửng đại hồng thủy.     

Tại Thái Lan có xuất bản sách của tôi bằng chữ Thái Lan, sư tỷ Trương Ngọc Phương 

phụ trách việc xuất bản này, nhà của đệ tử này không bị ngập nước. 

Thiện tai ! Thiện tai ! 

Bangkok nạn lụt, chỉ bị ngập 30%, thì nước lũ rút hết, việc này là sao vậy ? 

Có phải do đệ tử cầu nguyện với “Liên Hoa Đồng Tử” hay không ? 

Theo tôi biết : 

Đó là “Liên Hoa Đồng Tử” thỉnh Ngài “Thủy Thiên Thần” đến. Thủy Thiên Thần tiếng 

Phạn gọi là “Bà La Na” (Varuna), là một trong Thập Nhị Thiên của Mật Giáo, một trong Bát 

Phương Thiên, thủ hộ tại Tây Phương Thiên, là vua của dòng tộc rồng. 

“Thủy Thiên Thần” là vị thần lớn của Ấn Độ Giáo, là vua của tất cả sông ngòi, nắm 

quyền tất cả chất nước của loài người. 

Lư Sư Tôn phụng thỉnh miệng của “Thủy Thiên Thần”, nuốt chửng đại hồng thủy của 

Thái Lan. 

Tôi tay bắt ấn “Thủy Thiên Ấn” : 

Tay trái nắm lại, ngón cái không chạm vào bàn tay, ngón trỏ dựng lên hơi cong lại. 

Trì chú phụng thỉnh “Thủy Thiên Thần” : 

“Nam mô. Sam man to bo tho nan. A ban bo to de. Soa ha.” 
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Lai : 

“Um. Bo lo na de. Soa ha.” 

Lại : 

“Um. Mo tho. Si li. Soa ha.” 

Thế là “Thủy Thiên Thần” mở miệng lớn ra, nuốt chửng tất cả đại hồng thủy. 

Người nào đã đến Mật Đàn của Nam Sơn Nhã Xá tại thành phố Bellevue, Seattle nước 

Mỹ, đều biết trong Mật Đàn tôi có thờ “Thủy Thiên Thần”. 

“Thủy Thiên Thần” là vị thần đẹp nhất trong Bát Phương Thiên, Thập Nhị Thiên, Nhị 

Thập Thiên. 

Sống ở trong biển cả, đứng trên hải loa (ốc biển). 

Một đầu hai tay. 

“Mão Phát Thảo” trên đầu. 

Tướng mạo đẹp như tiên trời, thân trên lõa lồ.  

Vóc dáng xinh xắn, đắp trên thân thiên y cùng với váy. 

Có long tộc, thủy tộc, ngư tộc vây quanh, hiệp chưởng hướng về “Thủy Thiên Thần”. 

Tôi, Lư Sư Tôn mỗi ngày tu pháp, nhất định xưng danh hiệu “Thủy Thiên Thần”, trì chú 

“Thủy Thiên Thần”. 

Vì vậy, “Thủy Thiên Thần” dùng miệng nuốt hết đại hồng thủy, cứu được nạn lụt tại Thái 

Lan. 
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Hai vị Phước Thần đứng gác   

 

Tôi đã từng đến một nhà hàng ăn cơm, lúc vào cửa, tôi bị giật mình, ở trong cửa lại có hai 

vị Phúc Đức Chánh Thần (Ông Thổ Địa) đứng đó.  

Tôi mỉm cười chào hai vị Phúc Đức Chánh Thần. 

“Kính chào Quý Thần !” 

Lần này, lại khiến cho hai vị Phước Thần kinh ngạc, thì ra trong thế gian cũng có một 

người, thực sự nhìn thấy các Ngài. 

Hai vị Phước Thần cũng rất lịch thiệp nói : 

“mời quý khách vào !”  

Trong nhà hàng tôi nghe được hai vị Phước Thần nói khẽ : 

“vị đó là ai ?” 

“Lư Sư Tôn, ông không biết sao ?” 

“thần thánh phương nào vậy ?” 

“kiếp trước Liên Hoa Đồng Tử, kiếp này độ chúng sanh.” 

“Liên Hoa Đồng Tử lại là ai ?” 

“hóa thân của A Di Đà Phật.” 

“Chà ! gốc gác không nhỏ đấy ! Hèn chi ông ấy có thể nhìn thấy chúng ta.” 

“sự tích thần kỳ của ông ấy rất nhiều.” 

Nghe đến đây, tôi không muốn nghe nữa, tắt “thuận phong nhĩ” của tôi. 

Tôi nói với đệ tử cùng bàn : 

“nhà hàng này về sau sẽ rất thịnh vượng !” 
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Sau này, quả nhiên đúng như lời dự đoán của tôi, từ một căn trở thành hai căn, rồi thành 

ra ba căn, thành ra bốn căn, thành ra năm căn ….., buôn bán rất trôi chảy, làm ăn hưng thịnh, 

thực sự là tiền lăn vào cuồn cuộn. 

Tại sao tôi có thể dự đoán nhà hàng này sẽ thịnh vượng ? 

Bởi vì : 

Căn tiệm có hai vị Phước Thần đứng gác, thì làm sao mà lại không thịnh vượng ! 

Rất nhiều năm sau. 

Tôi trở lại nhà hàng này, vừa bước vào cửa, tôi không còn nhìn thấy hai vị Phước Đức 

Chánh Thần nữa; trái lại, nhìn thấy mấy vị “phi nhân” hung thần ác quỷ, hấp tấp đi đi lại lại 

trong nhà hàng. 

Tôi hít vào một hơi thở. 

Nhận thấy toàn là “sát khí”. 

Tôi thực sự rất kinh ngạc, sao lại như thế ? Hai vị Phước Đức Chánh Thần đâu mất rồi, 

mà đổi lại một nhóm hung thần ác quỷ. 

Tôi nói với đệ tử cùng bàn : 

“tiêu rồi ! nhà hàng này sẽ lụi bại !” 

Sau này lại linh ứng với dự đoán ---- 

Thức ăn của nhà hàng bị lỗi, vài trăm người bị ngộ độc tập thể, đưa vào bệnh viện, danh 

tiếng nhà hàng xuống dốc tận cùng. 

Ngày xưa, khách hàng tới tấp. 

Ngày nay, hiu quạnh vắng tanh. 

Nhà hàng lớn xây sửa mặt tiền, bỗng nhiên bị sập dàn, số người thương vong không ít. 
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Lại có hai nhà hàng tự dưng bốc cháy, đám cháy khá lớn, thiêu đốt chết người, bị cấm 

kinh doanh. 

Chủ nhà hàng đi Casino, thua rất nhiều tiền ! 

Người chủ thất đức. 

(người chủ dâm loạn vợ con của người khác.) 

Chủ nhà hàng chơi cổ phiếu bị bẫy chặt. 

Cổ đông mất hòa. 

Kiện tụng liền liền. 

Tóm lại, chuyện xui xẻo xảy ra liên miên. Sự thịnh vượng của nhiều năm qua, chẳng bao 

lâu thì bị sụp đổ. 

Có một ngày, tôi gặp được hai vị Phúc Đức Chánh Thần. 

Tôi nhắc đến việc này, hai vị Phúc Đức Chánh Thần nói cho tôi biết, người chủ đang lúc 

thời kỳ vàng son của sự nghiệp. 

Người vợ thất đức, ngoại tình với tài xế của công ty. 

Người chồng thất đức, có tới ba vợ bé. 

Nhà hàng thất đức, đã biết thực phẩm quá hạn, cũng đem cho khách ăn. Tham gia tập 

đoàn đòi nợ (thuộc về nhóm xã hội đen), giao du với bạn xấu. 

Cờ bạc bất kể ngày đêm. 

Bất chấp mọi thủ đoạn, chiếm đoạt tiền của cổ đông. 

Hai vị Phúc Đức Chánh Thần, nhìn thấy chướng tai gai mắt, liền bỏ đi ! 

Thế là phước phần tiêu tan ! 
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Mua hai mảnh đất nhỏ  

 

Trong thời kỳ sinh sống tại Mỹ, tôi có mua hai mảnh đất nhỏ. Dĩ nhiên là do cò đất dẫn 

tôi đi xem, rồi tôi mua. 

Mảnh đất thứ nhất, địa điểm cách nhà rất xa, là xa lộ số 5, đi về hướng bắc, đến lối ra 

212, quẹo đi hướng tây, tôi gọi là nơi bán đảo “Kermit”, chạy xe khoảng một tiếng rưởi đồng hồ. 

Nơi này gần Thái Bình Dương, là nơi tôi hội kiến “Bát Đại Long Vương”, lúc đó nơi ấy 

rất hoang vu, người thưa thớt, cho nên giá cả rất rẻ. Tôi mua đất này, chuẩn bị dùng để xây dựng 

“Đại Học Chân Phật”. (lúc đó tôi suy nghĩ như vậy.) 

Mảnh đất này 130 mẫu.  

Tôi niệm An Thổ Địa Chân Ngôn : 

“Nam mo sam man to. Mo tơ lan. Um. Tu lu. Tu lu. Ti vy. Soa ha.” 

(NAMO SAMANTA BUDDHANAM. OM DURU DURU DEVI SVAHA) 

Chân trái tôi đạp đất ba lần. 

Một vị Thổ Địa Công Công xuất hiện.    

Tôi hỏi : 

“đất này mua được hay không ?” 

Ngài trả lời : 

“được.” 

Tôi hỏi : 

“sẽ tăng giá không ?” 

Ngài trả lời : 

“tăng trưởng ổn định.” 
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Thế là tôi mua đất đó, quả nhiên là “tăng trưởng ổn định”, là có tăng giá, nhưng hơi 

chậm.  

Lại : 

Một mảnh đất khác, là hướng nam của nhà ở, từ xa lộ 405, đi về hướng nam, đến khu 

“Khẳng Đặc”, mảnh đất chỉ có 30 mẫu. 

Lúc đó nơi ấy cũng hoang vu không người, một khu rừng rậm, cỏ hoang mọc đầy. 

Gần đó chỉ có một căn siêu thị, chẳng có một căn nhà ở nào. 

Mảnh đất đó cũng rất rẻ. 

Tôi niệm Án Thổ Địa Chân Ngôn : 

“Nam mo sam man to. Mo tơ lan. Um. Tu lu. Tu lu. Ti vy. Soa ha.” 

Chân trái tôi đạp đất ba lần. 

Cũng xuất hiện một vị Thổ Địa Công.    

Tôi hỏi : 

“đất này mua được hay không ?” 

Ngài trả lời : 

“được.” 

Tôi hỏi : 

“sẽ tăng giá không ?” 

Ngài không trả lời, dùng tay vẽ một vòng tròn trong hư không, tôi vừa nhìn vào rất kinh 

ngạc. Trời ơi ! Trong vòng tròn hiện ra vô số vô số đường phố thương mại, mọc lên nhiều khu 

thương nghiệp, vùng lân cận đầy dẫy khu phố nhà ở, xe cộ tấp nập, cảnh tượng hết sức phồn hoa 

thịnh vượng. 

Tôi bị giật mình. 
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Hỏi :   

“tăng giá bao nhiêu ?” 

Trả lời : 

“gấp 20 lần.” 

Dĩ nhiên tôi chẳng nói thêm lời nào, liền mua đất đó. 

Kết quả thật đúng như vậy, nguyên là nơi chốn hoang vu không người, chính phủ quy 

hoạch thành khu thương nghiệp, khu nhà ở, chẳng mấy chốc, thì trở thành một đô thị mới. Từ 

không biến thành có, từ hoang vu biến thành sầm uất, mảnh đất nhỏ của tôi, tăng giá gấp 20 lần. 

Trời ơi ! Thực sự đáng kinh ngạc.   

Lại : 

Năm đó tôi đi ngang qua một mảnh đất. 

Tôi nhìn thấy mảnh đất này, lại lấp lánh phát sáng, khiến cho đôi mắt tôi mở không ra. 

Tôi nói : 

“đây là đất của thiên hạ đệ nhất phú !” 

(lúc đó tôi không có tiền mua.) 

Sau này lại linh ứng rồi, mảnh đất đó do “Bill Gate” mua, xây dựng công ty “Microsoft”. 

“Bill Gate” trở thành thiên hạ đệ nhất phú, đây lại là “thần toán rất chính xác”. 
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Trong miệng nhả ra hoa sen trắng       

 

Có một ngày, đi ngang qua một ngôi chùa lớn, từ trong vang ra tiếng tụng kinh, tôi hơi tò 

mò bèn đi vào. 

Thì ra trong chùa đang làm pháp hội, có một vị thầy tu mặc cà sa màu vàng, khoác thêm 

áo giới màu đỏ. 

Có hai dãy nữ cư sĩ mặc áo tu màu đen, trên tay mỗi vị  cư sĩ đều cầm quyển kinh tụng 

niệm. 

Phía sau lại có một nhóm tín chúng, tuy không phải rất nhiều, nhưng cũng đứng đầy hết 

cả Đại Hùng Bửu Điện.    

Tôi chú ý lắng nghe lời kinh, là đang tụng “Quán Thế Âm Bồ Tát Phẩm Phổ Môn” trong 

“Kinh Diệu Pháp Liên Hoa”. 

Tín chúng đang tụng kinh, lễ lạy đều rất thành kính, cúi đầu, chỉ có tiếng tụng kinh, ngoài 

ra không nghe tiếng gì hết. 

Đại Hùng Bửu Điện có ba tượng Phật kim thân : 

Chính giữa là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.    

Bên phải là Dược Sự Lưu Ly Quang Vương Phật. 

Bên trái là A Di Đà Phật. 

Hai phía trái phải là Vi Đà Tôn Giả và Già Lam Tôn Giả.  

Trên bàn thờ, lại có một pho tượng “Tự Tại Quán Âm” làm bằng lưu ly, tượng Quán Âm 

này, xen lẫn màu lam màu lục, rất trang nghiêm, rất đẹp, ánh lên từ quang, phảng phất như là 

biển cả. 

Ngay lúc này, tôi nghe được một âm thanh : 
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“Lư Sư Tôn, ông cũng tụng kinh đi.” 

Tôi hướng về phía âm thanh mà nhìn. Ôi ! Quán Thế Âm Bồ Tát trên bàn thờ, đã hóa 

thân biến to, đầy dẫy cả Đại Hùng Bửu Điện, như là thổi bong bóng vậy, trong suốt lại vừa nhiều 

màu sắc, hư ảo lại chân thật.      

Tôi hỏi : 

“tụng kinh gì ?” 

Bồ Tát nói : 

“tụng theo họ.” 

Tôi nói : 

“Bồ Tát ơi ! trước đây tôi đã học qua “Phổ Môn Phẩm”, đều biết tụng niệm, nhưng hiện 

giờ trên tay không có bài kinh, làm sao tụng được ? Tôi “Cao Vương Quán Thế Âm Kinh”, thuộc 

kinh nữa, vậy thì tụng “Cao Vương Kinh” nhé!” 

Bồ Tát gật đầu. 

Tôi lại hỏi : 

“tụng kinh ở đâu ?” 

Bồ Tát nói : 

“ông đi dãy phòng bên phải, có một thư viện nhỏ, lúc này không người, thì ông ngồi 

trong thư viện tụng kinh đi !” 

Tôi hỏi : 

“tụng cho ai ?” 

Bồ Tát trả lời : 

“tự biết.” 

Tôi hỏi : 
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“tụng bao nhiêu biến ?” 

Bồ Tát trả lời : 

“trăm biến.” 

Tôi nói : 

“trăm biến ? Ngài muốn tôi bị khô miệng khô môi, tôi vẫn chưa ăn cơm trưa đấy ! xin 

Ngài tha cho ! tụng hai mươi biến thì được rồi !” 

Bồ Tát không trả lời, mỉm cười rồi biến mất. 

Ngày đó, tôi lắng dịu tâm xuống, tụng một trăm biến “Cao Vương Kinh”. Tuy “Cao 

Vương Kinh” ngắn, nhưng một trăm biến thì trở thành rất dài, tôi ngồi trong thư viện đúng sáu 

tiếng đồng hồ mới tụng hết trăm biến. (một biến năm phút, càng niệm càng nhanh.) 

Đang lúc đó, có người đi vào, tôi cũng mặc kệ. Có người hỏi tôi, tôi cũng không trả lời, 

tôi chỉ muốn nhanh chóng tụng hết kinh này. Tôi nghe có người nói : “người này miệng cứ lẩm 

bẩm, chẳng lẽ bị tâm thần hay sao ?” Nhưng, cũng không ai đuổi tôi đi, chỉ là trong tâm tôi thầm 

kêu khổ mà thôi. 

Đêm đó, lúc tôi ngủ. 

Nhìn thấy cả trăm cái đầu quỳ trước giường tôi. 

Tôi hỏi : 

“làm gì vậy ? làm gì vậy ?” 

Trăm người đó nói : 

“cám ơn Lư Sư Tôn độ trăm người chúng tôi ra khỏi u minh khổ hải.” 

“cái gì ?” 

Trăm người trả lời :                
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“Lư Sư Tôn tụng một biến, trong miệng nở ra một đóa hoa sen trắng, chúng tôi ngồi trên 

hoa sen ra khỏi biển khổ !” 
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Pháp y Dương Nhật Tùng   

 

Đêm 23 tháng 11 năm 2011, tôi nằm mộng thấy một người đến trước giường, người này 

mặc áo trắng, quần ka ki màu vàng, đầu tóc lưa thưa, đen trắng xen lẫn, mặt mũi hơi gầy, có góc 

có cạnh, tôi không nhìn được là ai ? tôi liền hỏi : “ông là ai đó ?” 

Ông ấy trả lời : 

“Dương Nhật Tùng.” 

Tôi nói : 

“Dương Nhật Tùng ? cái tên rất quen, nhưng vẫn không biết là ai.” 

 Ông ấy trả lời : 

“Pháp y Dương Nhật Tùng.” 

Lúc này tôi liền nhớ ra, Pháp y Dương Nhật Tùng, là một vị chuyên gia nổi tiếng khám 

nghiệm tử thi của Bộ Pháp Vụ, là người rất có tiếng tăm, có rất nhiều truyền thuyết về ông, phá 

được rất nhiều vụ án ly kỳ. 

Tôi hỏi : 

“không biết tìm tôi có việc chi ?” 

Ông ấy trả lời : 

“cần ông tiễn đưa tôi một đoạn đường !” 

“ông sao rồi ?” 

“chết rồi !” 

“bệnh gì ?” 

“ung thư ruột.”  

Tôi hỏi : 



80 

 

“tại sao cần tôi tiễn đưa ông một đoạn đường ?” 

Ông ấy trả lời : 

“tôi phải đến Nhật Bản nhậm chức, phải qua biển, trong biển có oan gia trái chủ, sẽ cản 

đường tôi đi, cần phải nhờ Phật pháp thủ hộ của Lư Sư Tôn. Ông cũng hiểu rõ, tôi là pháp y, dĩ 

nhiên có việc như thế, tôi cứu giúp phe này, thì sẽ đắc tội với phe khác.” 

“sao ông lại đi Nhật Bản ?” 

Ông ấy trả lời : 

“tôi có duyên với Nhật Bản, tôi đi Nhật làm Cảnh Chủ Thành Hoàng.” 

Tôi nghiêm túc tôn kính, lập tức hộ tiễn ông ấy đi nhậm chức. 

Pháp y Dương Nhật Tùng của Đài Loan, lại đến Nhật Bản làm Cảnh Chủ Thành Hoàng. 

Trên đường tuy có oan hồn, nhưng toàn là gây sự vô cớ, tôi dùng Tam Quang hộ vệ 

Dương Nhật Tùng, cho nên bình yên vô sự. 

Dương Nhật Tùng nói : 

“có một lần, khám nghiệm tử thi xong, giám định là tự tử. Trên đường về nhà, linh hồn 

của người chết đó rượt theo, vỗ vai tôi một cái, tôi liền quay trở lại khám nghiệm tử thi lần nữa, 

quả nhiên tìm ra dấu vết khả nghi, cuối cùng giám định là bị giết hại. Đây là một vụ án mạng ly 

kỳ, bị dàn cảnh lại như là tự tử, nếu không khám nghiệm tỉ mỉ, thì không thấy được sự thật.” 

 Dương Nhật Tùng nói : 

“kiếp trước tôi là Bí Thư quan trọng của Diêm Vương, cho nên kiếp này tôi làm pháp y 

tại nhân gian, Diêm Vương đã từng mời tôi ăn cơm đó !” 

Dương Nhật Tùng nói : 
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“lại có một lần, tôi khám nghiệm tử thi chết tại đường ray xe lửa, trước tiên tưởng là tự 

tử, sau này phát hiện linh hồn người chết này đuổi theo xe lửa đòi đền mạng, mới biết đây lại là 

một vụ án giết người.” 

Tôi hỏi : 

“ông đều nhìn thấy cả ?” 

Ông ấy trả lời : 

“thấy hết, có thần có linh.” 

Tôi hỏi : 

“có kẻ bị oan không ?” 

Ông ấy trả lời : 

“dĩ nhiên có, nhưng, có thần có linh, thì không bị sai lầm, trách nhiệm của pháp y thực sự 

rất nặng.” 

Tôi hỏi : 

“ông bị chứng bệnh bầm tím xác chết ?” 

Ông ấy trả lời : 

“tiếp xúc tử thi nhiều quá, bị lây nhiễm vậy.” 

Dương Nhật Tùng đến nước Nhật, toàn thân thay đổi, đội mão, mặt mũi cũng thay đổi 

luôn, tướng mạo tròn trịa, sắc mặt chánh khí lẫm liệt. 

Tôi tiễn đưa Dương Nhật Tùng một đoạn đường, đi cũng rất xa. Thức dậy thấy mình vẫn 

nằm trên giường. 
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Ca Lâu Đạt Thần          

 

Ca Lâu Đạt Thần (Garuda), là tên tiếng Phạn, chữ Hoa dịch là “Ca Lưu La”, “Ca Lâu 

La”, “Ca Lu La”, “Kim Xí Điểu”, “Diệu Xí Điểu”, “Đại Bàng Kim Xí Điểu” vân vân … 

Trong Ấn Độ Giáo, vị thần này là chim lớn rất dũng mãnh, pháp lực vô biên, là thú cưỡi 

của “Tỳ Thấp Nô Thiên” (Vishnu). 

Ca Lâu Đạt hình chim. 

Mắt giận dữ. 

Mỏ chim bén nhọn. 

Đôi tay bấu chặt nắm bắt những con rồng. 

Cánh làm bằng các loại báu vật. 

Đôi cánh dang rộng mấy ngàn dặm. 

Nghe nói : 

Hễ quạt đôi cánh, tức thành giông bão. 

Pháp tọa của chư thần rung động. 

Ca Lâu Đạt Thần bắt rồng để ăn. 

Quốc huy của nước Indonesia, dùng chim “Ca Lâu Đạt” làm biểu tượng, bắt nguồn từ 

Đại Bàng Kim Xí Điểu của Ấn Độ Giáo. 

Chân ngôn vị thần này : 

“Um. Ca si bo. Soa ha.” 

Bắt ấn : 

Đôi tay ngón cái chéo nhau, những ngón còn lại làm hình cánh chim, hướng ra ngoài, 

quạt ba cái, như là đang bay. 
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* 

Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, dòng tộc rồng “Na Già” cầu cứu với Đức Phật 

rằng : 

“dòng tộc rồng chúng con sắp bị Đại Bàng Kim Xí Điểu ăn sạch, cầu xin Đức Phật cứu 

mạng !” 

Thế là Đức Phật nhóm họp Đại Bàng Kim Xí Điểu và dòng tộc rồng để dàn xếp. 

Kim Xí Điểu nói :  

“nếu không ăn rồng, thì chúng tôi ăn gì ?” 

Rồng nghe vậy, sợ muốn chết. 

Dòng tộc rồng nói : 

“cứ ăn như thế, chúng tôi sẽ bị diệt chủng, tương lai dòng tộc Kim Xí Điểu quý vị lại ăn 

cái gì ?” 

Nghe lời ấy xong, Kim Xí Điểu cũng bị điếng người luôn. 

Thế là, Đức Phật nói : 

“bắt đầu từ nay, ta lệnh cho đệ tử Phật, lúc làm Quảng Đại Cam Lộ Hóa Thực, trước tiên 

phụng thỉnh Đại Bàng Kim Xí Điểu, ăn cam lộ như mây, cam lộ này vị ngon, thanh tịnh, ăn được 

no. Ý kiến thế nào ?” 

Đại Bàng Kim Xí Điểu ăn cam lộ này, rất là hài lòng. 

Vậy là ba bên đạt được thỏa thuận, Đại Bàng Kim Xí Điểu mới không ăn rồng nữa, đổi 

lại là ăn “Như Vân Cam Lộ”. 

Đại Bàng Kim Xí Điểu được sắc lệnh của Phật, trở thành một trong các vị thần hộ pháp 

của Phật Giáo.        
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Mỏ nhọn có thể đuổi ma. 

Vuốt có thể bắt ma. 

Cánh có thể quạt tung Ma Tọa. 

Kim Xí Điểu có thể ban phước cho chúng sanh, bởi vì là Thất Bảo. 

Lư Sư Tôn lúc giờ Ngọ làm Cam Lộ Hóa Thực Cúng Dường : 

Niệm : 

Đại Bàng Kim Xí Điểu 

Khoáng dã quỷ thần chúng 

La sát quỷ tử mẫu 

Cam lộ tất sung mãn 

Um. Mu ti li. Soa ha. Um. Mu ti li. Soa ha. Um. Mu ti li. Soa ha. 

Đem cam lộ rải ra. 

Có một lần, bỗng nhiên thấy mặt trời bị che khuất, trời đất tối tăm, cơn gió lốc nổi lên, sự 

biến hóa nhanh chóng này, khiến tôi hoảng sợ.   

Đôi mắt tôi nhắm lại, không cách nào mở ra. 

Đến lúc mở được mắt ra, thì mặt trời trên cao, chẳng có chút gió nào, vừa rồi mặt trời bị 

che khuất là sao vậy ? 

Tôi hỏi Trực Nhật Công Tào. 

Trực Nhật Công Tào trả lời : 

“là Đại Bàng Kim Xí Điểu đến mà.” 

Thân mẫu Lư Ngọc Nữ, ban đầu thờ cúng “Đại Bàng Kim Xí Điểu”, liền được Đại Bàng 

Kim Xí Điểu chở đi, ngao du thiên hạ, vui mừng không thể kể xiết. 
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Đại Bàng Kim Xí Điểu này có đại thần túc thông, chu du thế giới, chỉ trong một niệm mà 

thôi !   
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Đông Nhạc Đại Đế      

 

Một vị đệ tử họ Hàn, từ nước ngoài đến Đài Loan gặp tôi, trình lên một tờ giấy, viết đầy 

chữ giản thể, nội dung như sau : 

Đệ tử họ Hàn đã ly dị, nuôi nấng ba đứa con. 

Sau vụ ly dị, nhận được hai triệu đô la Mỹ. 

Ông ấy có một người bạn rất thân, vợ chồng người bạn này kinh doanh châu báu, có mấy 

căn tiệm.  

Vợ chồng bạn thân này không những là bạn học, cũng là láng giềng, cũng còn là bạn tốt 

nữa, thường xuyên cùng nhau đi chơi, tâm sự, ăn cơm, có thể nói là bạn giao hảo ba mươi năm 

rồi. 

Vợ chồng bạn thân muốn mở thêm một căn tiệm. 

Mời ông ấy gia nhập. 

Ông ấy vui vẻ đồng ý, dùng phương pháp “cho vay”, giao hai triệu đô la Mỹ cho vợ 

chồng giao hảo ba mươi năm này. 

Hai năm đầu, đều có trả lãi. 

Sau đó, thì tạm thiếu tiền lãi. Thiếu nhiều rồi, có ý muốn xa lánh. Đòi nợ mấy lần, đều 

không có kết quả. 

Hết cách, mời luật sư gửi công hàm đòi nợ. 

Vợ chồng người bạn này, từ đây đoạn tuyệt với đệ tử họ Hàn, muốn gặp mặt cũng không 

được. (Vợ chồng người bạn dọn nhà luôn.)  

Đệ tử họ Hàn sầu khổ nói hết cho tôi biết, cuộc sống bản thân, chi phí đời sống và học 

phí của ba đứa con, từ đây bị dồn vào thế kẹt. 
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Ông ấy nói : 

“do tình giao hảo ba mươi năm, chẳng nghi ngờ gì, ngay cả giấy nợ cũng không viết. chỉ 

có tấm chi phiếu lúc đó làm bằng chứng, bây giờ gia cảnh ngày càng khó khăn, không biết phải 

làm sao nữa ?” 

Tôi nghe xong khá cảm khái, tôi nói : 

“vấn đề liên quan đến luật pháp, ông cần phải thương lượng với luật sư. Phần về tôi, thì 

tôi vẽ một lá bùa cho ông, đây là bùa đòi nợ. Vào buổi chiều ngày “thành”, ông đốt lá bùa này 

cùng với giấy tiền vàng bạc tại Miếu Thổ Địa, có thể có hiệu lực.” 

Tôi vẽ một lá bùa như sau : 

Hình vẽ lá bùa. 

Theo như tôi biết :  

Thổ Địa Phước Thần khi nhận được luật lệnh, không dám trễ nải, tại vì là do Lư Sư Tôn 

giao phó, đem luật lệnh trình với Miếu Đông Nhạc Đại Đế. 

Đông Nhạc Đại Đế giận quát : 

“ngưu đầu, mã diện mau bắt hồn vợ chồng này đến !” 

Thế là vợ chồng này, hai người đồng thời mộng thấy ngưu đầu, mã diện tay cầm lệnh bắt, 

bắt vợ chồng này đến trước mặt Đông Nhạc Đại Đế. 

Đông Nhạc Đại Đế oai nghiêm như núi, mặt đen, đôi mắt trợn to, oai phong lẫm liệt, 

khiến người ta không dám nhìn. 

Vợ chồng quỳ. 

Xung quanh quỷ vương, quỷ tốt, ngưu đầu, mã diện, thất gia, bát gia, mỗi vị đều cầm khí 

cụ hành hình, vợ chồng này sợ đến bị tè ra quần. 

Đông Nhạc Đại Đế “hét” to một tiếng, lớn như sấm sét.  
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Cặp vợ chồng này lập tức khấu đầu lia lịa. 

Khai hết toàn bộ tội trạng. 

Đông Nhạc Đại Đế nói : 

“sau khi trở về dương gian, lập tức hoàn trả vốn và lãi, nếu không thì đày đọa vào địa 

ngục A Tỳ.”   

Ngục tốt dẫn vợ chồng này đi xem địa ngục A Tỳ, chúng bị sợ đến run lập cập, kêu gào 

thảm thiết. 

Liền nói : 

“không dám nữa đâu !” 

Vợ chồng cùng nằm mơ như vậy, cùng lúc thức dậy, toàn thân ớn lạnh. Thế là vội vàng 

đem hai triệu đô la Mỹ cùng với toàn bộ tiền lãi, hoàn trả lại cho đệ tử họ Hàn ngay trong đêm 

đó. 

Việc này, do chính hai vợ chồng này nói cho đệ tử họ Hàn nghe, đệ tử họ Hàn còn bảo họ 

mau mau đến quy y Lư Sư Tôn, Lư Sư Tôn thực sự pháp lực vô biên. 

Đệ tử họ Hàn hỏi : 

“Đông Nhạc Đại Đế là ai ?” 

Tôi trả lời : 

“Thần Quân lớn tại âm phủ, giống như Thái Sơn Phủ Quân vậy.” 

Việc này xảy ra vào ngày 26 tháng 11 năm 2011. 
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Đáp án trên trời       

 

Tôi đã viết một quyển sách tựa là “Thần Toán Rất Chính Xác”, quyển sách này cũng 

không phải là mèo khen mèo dài đuôi, tự khoe mình giỏi. Rốt cuộc là chính xác thế nào, quý vị 

và tôi biết thì tốt rồi, không cần phải thổi phồng làm chi. 

Nhưng mà người đời, thường hay thích tự khoe khoang, bây giờ muốn tìm một người 

khiêm tốn, cũng rất khó khăn.  

Người đời đều là : 

       Tam giang nhất thiên hạ văn chương,   

       Quê tôi nhất văn chương Tam giang, 

       Em tôi nhất văn chương quê hương, 

       Mà em nhờ tôi dạy văn chương. 

Kẻ bói toán ngày nay là vậy, ai ai cũng nói chính mình là đệ nhất, người khác là hạng nhì, 

chính xác hay không ? Chỉ có trời biết thôi. 

Có người hỏi tôi : 

“bầu cử Tổng Thống, ông biết ai sẽ đắc cử ?” 

Tôi trả lời : 

“biết chứ.” 

“ông dám quả quyết chính xác ?”  

“chính xác !” 

Người ta hỏi : 

“ông làm sao biết là rất chính xác ?” 

Tôi trả lời : 
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“đáp án của tôi là đáp án trên trời.” 

(tôi ngưỡng đầu nhìn trời, trên trời xuất hiện tên của Tổng Thống.) 

Mỗi một lần tôi nhìn trời, mỗi lần đều chính xác. Tôi chỉ cho vài người biết thôi, khi có 

đáp án, chúng tôi cảm thông nhìn nhau mỉm cười.     

Gần đây môi giới truyền thông, rao rằng tôi bói toán cho một vị ứng cử viên Tổng Thống 

nào đó. 

 Môi giới truyền thông chế giễu : 

“không hỏi quần chúng, hỏi quỷ thần ?” 

Môi giới truyền thông đoán mò về tôi, nói năng bừa bãi. 

Về việc có ai thỉnh giáo tôi hay không, họ cũng chỉ toàn là nói bậy nói bạ mà thôi. 

Phóng viên hỏi tôi : 

“có người tìm ông bói toán về việc bầu cử Tổng Thống hay không ?” 

Tôi trả lời : 

“không có.”  

Phóng viên hỏi : 

“ai sẽ đắc cử ?” 

Tôi trả lời : 

“tôi biết, nhưng, không nói cho ông biết.” 

(tôi cười thầm trong tâm, loay hoay hết nửa ngày, đến hỏi tôi bói toán ai sẽ đắc cử Tổng 

Thống, thì ra chính là môi giới truyền thông muốn hỏi tôi bói toán ai sẽ đắc cử. Tôi biết ai sẽ đắc 

cử, dĩ nhiên không được nói, nếu nói ra chắc chắn thiên hạ đại loạn. Vả lại, nhận định thiên về 

một phe rồi, tất nhiên là đắc tội với phe khác.) 
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Lại nữa, giống như việc lớn lao như thế, loan truyền ra, đối với “phương ngoại chi sĩ”, 

người tu hành như tôi, thì chẳng có lợi chút nào. Tôi là một người tu hành chân chính, chuyện 

thiên hạ sẽ tự có người thiên hạ lo, tôi không muốn mượn cớ này để nổi tiếng, tôi đã đủ nổi tiếng 

quá rồi. Nói ra, phiền não rất lớn. 

Người ta hỏi : 

“ông thực sự biết được ai sẽ đắc cử Tổng Thống ?” 

Tôi trả lời :         

“biết chứ !” 

Người ta hỏi : 

“là ai ?” 

Tôi trả lời :         

“trời biết ! ha ha.” 

Người đến hỏi cười ha ha. 

Tôi cũng cười ha ha. 

Người đời đều cười ha ha. 

Bài văn này viết vào ngày 27 tháng 11 năm 2011, điều tra dân ý về bầu cử Tổng Thống, 

hai người chỉ chênh lệch “0,4%”, hai phe chỉ chênh lệch chút xíu, tình hình tranh cử gay cấn ! 

Tôi nhớ ba tháng trước. 

Điều tra dân ý về bầu cử, hai người vẫn còn chênh lệch đến 20%. Lúc đó, tôi đã nói “gay 

cấn” ! 

Ông “Tăng Hải Đường” của Chương Trình Trung Thiên, thì giơ ngón tay cái nói : 

“rất chính xác !” 
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Ánh đèn mờ hành lang dài     

 

Lúc ở Đài Loan, khí hậu mùa Đông lạnh lẽo, vào khoảng mười giờ đêm, tôi thường hay 

đi bộ từ khu dân cư kỳ bảy, đến khu dân cư kỳ năm, đi bộ chừng bốn mươi phút. 

Tôi dùng đoạn đường này, để vừa “tập thể dục” vừa “niệm Phật”. 

Từ khu dân cư kỳ bảy đến khu dân cư kỳ năm, phải đi ngang qua mấy tòa cao ốc của kỳ 

bảy, đi qua mấy cái đèn giao thông, vài ba con đường nhỏ, ba bốn con đường lớn, tôi cố gắng đi 

trên lề đường. 

Trên thực tế, không thể nào hoàn toàn đi trên lề đường được, vì nơi thì bị bảng quảng cáo 

cản lại. 

Nơi thì bị xe gắn máy đang đậu cản lại. 

Nơi thì bị xe hơi đang đậu cản lại. 

Nơi thì bị “trạm biến điện” cản lại. 

Nơi thì bị công trình xây dựng cản lại. 

Nơi thì bị cây to cản lại. 

Lề đường mới lát xong, dễ đi. Lề đường cũ, gồ ghề lổm chổm, bước đi bị chân cao chân 

thấp. 

Thường phải đi vòng xuống dường dành cho xe gắn máy, rất cẩn thận đi bốn mươi phút. 

Tôi quen thói đi “Đường Thị Chính Bắc 2”, đi ngang qua mấy tòa cao ốc. sau đó lại từ 

“Đường Thị Chính Bắc 2” quẹo cua, xuyên qua hành lang dài của một tòa cao ốc, đi đến một con 

đường khác. 
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Vào mười giờ đêm, trên hành lang dài của tòa cao ốc này, đèn được chỉnh mờ mờ, rất 

vắng lặng, chẳng có một bóng người. Tôi lặng lẽ bước đi trên hành lang dài này, lâu nay tôi chưa 

từng gặp người nào đi hành lang dài này. 

Hành lang dài này, thuộc về một tòa cao ốc, có trưng bày đồ điêu khắc, có đèn treo cao 

lớn, có lát gạch nền bằng phẳng láng mướt, khiến cho người đi trên đoạn đường này, cảm thấy 

thoải mái vui vẻ. 

Ban đầu chỉ có một mình tôi đi. 

Sau đó càng đi tôi thấy có gì không ổn. 

Tôi cảm thấy xung quanh có hai người lớn, ba trẻ em, đang đi theo sau bước chân của tôi. 

Xưa nay tôi tài nghệ cao cường, to gan. Cứ mặc kệ họ. 

Tôi cũng không sợ hãi. 

Tôi đi đường tôi, họ đi đường họ. 

Trong hành lang dài này, trước tiên tôi “niệm Phật”, hay là niệm “Cao Vương Kinh”, 

cuối cùng niệm “Chú Vãng Sanh”……… 

Năm hồn ma này, lúc đầu : 

Đi theo tôi. 

Đi xung quanh tôi. 

Sau đó hóa thành vạch sáng trắng bay nhảy trước mặt tôi, giống như năm sợi đai màu, 

bay đi trong không trung.  

Tôi không có niệm chú, bắt ấn xô đuổi họ. 

Họ cũng không có ác ý với tôi, đôi bên đều yên ổn.  

Sau đó họ hỏi : 

“vị hành giả này, ông là ai ? trên thân ông có ánh sáng.“ 
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Tôi trả lời : 

“tôi là Lư Sư Tôn.” 

Họ nói : 

“À ! thì ra là Lư Sư Tôn, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu rồi, như là sấm vang bên tai vậy, 

hèn chi trên thân có ánh sáng cầu vồng. “ 

Tôi hỏi trở lại : 

“quý vị lại là ai vậy ?” 

Họ nói : 

“trước quy hoạch đô thị, khu đất kỳ bảy này rất hoang vu, mọc đầy cỏ dại, bày chó lang 

thang tụ tập tại đây. Ở giữa có vài ngôi cổ mộ, mồ mả chúng tôi là một trong số đó, chôn cất 

chúng tôi gồm có hai người lớn và ba trẻ em. Chúng tôi đều là ma giữ mộ. Sau đó kỳ bảy triển 

khai, xây dựng nhiều tòa cao ốc, mồ mả và hài cốt đều bị quật lên, dời đi khắp nơi, chúng tôi trở 

thành ma giữ cao ốc. Ban đầu xuyên qua lại giữa tòa nhà, sau khi ông đến đây, nghe ông niệm 

Phật, niệm chú,  niệm kinh, nhờ dính dáng quang khí của ông, cũng có thể bay đi tự tại, nhờ vậy 

mới có thể ngưng tụ khí để thành hình.  Thực sự cám ơn ông !” 

Tôi nói : 

“gặp nhau tức là có duyên rồi, cần gì cám ơn.” 

Tôi lại hỏi : 

“quý vị sau này sẽ đi đâu ?” 

Họ trả lời : 

“muốn theo Lư Sư Tôn tu hành.” 

Tôi nói : 
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“được ! thâu nhận năm vị đệ tử ma đi theo tôi, tôi dùng ánh sáng phù hộ quý vị, theo tôi 

tu hành nha !”  (tôi thực sự đã thâu nhận năm hồn ma này.) 
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Đại từ bi của Bạch Không Hành Mẫu     

 

Tôi thọ nhận quán đảnh “Vô Thượng Mật Bộ” của Mật Giáo, là ở chỗ Thượng Sư “Thổ 

Đăng Đạt Kiết”, sau khi quán đảnh, Thượng Sư lập tức truyền thọ khẩu khuyết tu pháp. 

Trọng điểm của khẩu khuyết : 

1. bí mật 

2. cúng dường  

3. thổ nạp    (hít thở)  

4. tu phong 

5. giác thọ 

6. không lạc 

7. chứng ngộ  

Mỗi lần tôi trở về nơi “Thượng Sư Thổ Đăng Đạt Kiết”, ông ấy lần nào cũng nhắc đến sự 

quan trọng của “khẩu khuyết”. Ông ấy truyền thọ hết thảy tu trì pháp của Vô Thượng Mật Bộ 

cho tôi, không giấu giếm chút nào cả. 

Mỗi lần tôi đến “Tịnh Âm Phật Các”, Thượng Sư liền gọi tôi vào, tức là chỉ có “Thượng 

Sư”, “thị giả của Thượng Sư cùng với “tôi”, ba người mà thôi. Lúc đó, ông ấy nói cho tôi biết 

khẩu khuyết quan trọng. 

Đợi cho đến truyền thọ xong, thì mới gọi đệ tử của tôi, cùng vào tham kiến sư ông “Thổ 

Đăng Đạt Kiết”.  

Trên lý thì tôi đã hiểu rõ “Vô Thượng Mật Bộ”. 

Nhưng, trong thực tu, tôi lại không có “Nghiệp Ấn” của nhân thế gian. Tôi thực thực tại 

tại nói cho quý vị biết :   
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“Nghiệp Ấn” của Mật Giáo là phương tiện vô thượng vô thượng.  

Tượng trưng sự kết hợp bí mật của “trí tuệ” và “phương tiện” . 

Qua sự “kết hợp” này. 

“giác thọ” của chúng ta có được thọ dụng lớn nhất.  

Trí tuệ được tăng trưởng. 

Quang minh được tăng trưởng. 

Đại lạc được tăng trưởng. 

“Tâm” của chúng ta trụ tại bầu trời trong sáng mênh mông, được trải nghiệm “tự tánh” vô 

tận.  

Tôi được tương ứng với “Bạch Không Hành Mẫu”. 

Tôi dùng bắt ấn triệu thỉnh : 

“đôi tay nắm vào trong, duỗi thẳng hai ngón trỏ, không chạm nhau, chỉ thành vòng tròn, 

hai ngón cái dựng thẳng song song.” 

(hai ngón trỏ tức là lá sen, hai ngón cái tức là một đôi cùng ở trong hoa sen.) 

“Đại Nhật Kinh Sớ” quyển mười ghi rằng : 

“bạch giả tức Bồ Đề Tâm dã, trụ thử Bồ Đề Tâm, xưng Bạch Không Hành Mẫu trú xứ, 

Bồ Đề Tâm này là Phật Bồ Đề, thường thường xuất sinh chư Phật, cũng là bộ chủ của Liên Hoa 

Bộ.” 

Tôi tại đây, dùng “bí mật ngữ” thuật lại như sau :  

Bạch Không Hành Mẫu, thân sắc mỹ miều tự nhiên, lúc Ngài giáng xuống, hương quang 

trang nghiêm.  

Trong hư không hiện ra một đóa hoa sen trắng lớn, cánh hoa, nhụy hoa mềm mại thơm 

tho thanh tịnh. 



98 

 

Thân tâm của hành giả, như huyễn như hóa, tiến vào trong hoa sen trắng lớn. 

Thân tâm của Bạch Không Hành Mẫu, như huyễn như hóa, cũng ở trong hoa sen trắng 

lớn. 

Hoa sen trắng lớn đang nở rộ, dần dần thu nhiếp lại cánh sen, trở thành búp sen. (hoa sen 

chưa nở) 

Khiếu hạp với khiếu. 

Điểm dung hòa với điểm. 

Khí thông với khí. 

Mạch tiếp với mạch. 

Bạch Không Hành Mẫu đem tất cả thành tựu, quán đảnh khắp thân hành giả, từ đầu đến 

chân. 

Từ đáy đến đỉnh.  

Lạc không song vận.     (thậm thâm thiền định)  

Lúc này, đại lạc, quang minh, không tánh, hiện ra một lượt. Trí tuệ viên mãn rồi, quang 

minh cầu vồng vây quanh. Chứng kiến được chân như Phật tánh.  

Cảnh giới như vậy, là trong “nhân thế gian” này không có,  thứ đại giác thọ trải nghiệm 

đó là siêu việt của siêu việt. Quả nhiên, Bồ Đề Tâm của Bạch Không Hành Mẫu, xuất sinh tất cả 

chư Phật. 

Tu hành của tôi trong Mật Giáo, thứ đệ thành tựu xong : 

Sự Bộ. 

Hành Bộ. 

Du Già Bộ. 

Vô Thượng Bộ.  
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Tương lai nhận cúng dường ?     

 

Pháp cúng dường của Mật Giáo, là một móc xích quan trọng của tu tập Mật Giáo, thậm 

chí có Thượng Sư nói, cúng dường là trọng điểm của Mật Giáo. 

Tổ sư Tông Khách Ba (Tsongkhapa) nói : 

“ba thành tựu lớn của Mật Giáo là :  

1. trì minh thành tựu. 

2. hộ ma (hỏa cúng) thành tựu. 

3. Tam Muội Địa thành tựu.” 

Hộ ma (hỏa cúng) trong đó, tức là pháp cúng dường. 

Pháp cúng dường của Mật Giáo, có rất nhiều loại, ở đây không nêu rõ từng thứ, gồm có 

ngoại cúng, nội cúng, mật cúng, mật mật cúng (chân như cúng) v.v…. 

Thường ngày lúc tôi ăn uống, ăn cơm, đều phải làm cúng dường, tức là cúng dường : 

Thượng Sư. 

Bổn Tôn. 

Hộ pháp của tôi. 

Trong cúng dường, tôi thực sự có thể biết được “các Ngài” có hay là không có đến tiếp 

nhận cúng dường. 

“Sự biết được” này cũng có mấy điều khác nhau : 

1. Chính mắt nhìn thấy. 

2. Tai nghe.  

3. Tâm điện cảm ứng.  



100 

 

Chúng ta trước tiên phải “triệu thỉnh”, sau đó “thổi hơi”, cuối cùng “trì chú” (bắt ấn), làm 

cho phẩm vật cúng dường biến hóa như mây, vô tận vô biên.  

Nói chung, lúc tôi làm “pháp cúng dường”, lần nào Thượng Sư, Bổn Tôn, Hộ Pháp giáng 

xuống thọ cúng dường, tôi đều biết hết, thực sự như vậy, tuyệt đối không phải “nói dóc”  (hư 

vọng)       

Có một ngày.  

Tôi ăn cơm trưa tại “Chùa Lôi Tạng Thái Hồng”, đó là vào khoảng tháng 10 năm 2011, 

trước tiên tôi làm pháp cúng dường. 

Triệu thỉnh Thượng Sư, Bổn Tôn, Hộ Pháp giáng lâm. Triệu thỉnh lần thứ nhất, không có 

cảm giác gì cả.  

Triệu thỉnh lần thứ hai, cũng chưa đến thọ nhận cúng dường. 

Triệu thỉnh lần thứ ba, chưa đến.  

Xưa nay tôi triệu thỉnh ba lần, thường thì cũng có đến thọ nhận cúng dường. 

Triệu thỉnh lần thứ nhất đến, tức là vui mừng.  

Triệu thỉnh lần thứ hai đến, tức là bình bình. 

Triệu thỉnh lần thứ ba đến, tức là phẩm vật cúng dường không ngon.  

Nhưng, triệu thỉnh ba lần không đến, rất hiếm, rất hiếm.  

Lần đó, triệu thỉnh ba lần, đều không đến, thì tôi biết là có vấn đề rồi. Chư Tôn không 

đến thọ cúng, chắc chắn là có vấn đề. 

Tôi rất cẩn thận nếm thử thức ăn, lúc ăn món “hào” (oyster), bị hôi rồi, không tươi, hèn 

chi Thượng Sư, Bổn Tôn, Hộ Pháp không đến thọ cúng. 

Tôi nói cho “Thượng Sư Liên Ấn” biết, Thượng Sư Liên Ấn dặn dò “Pháp Sư Liên Vạn”, 

khi làm món “hào”, cần phải đặc biệt chú ý.  
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“Con hào” có vỏ.   

Các Pháp Sư tự cạy vỏ. 

Lại có một lần, lần đó mọi người đều biết ---- 

Chúng tôi một đoàn người đi Ấn Độ thăm viếng bát thánh địa Đức Phật. Bên bờ sông 

Hằng có thành phố cổ “Varanasi”, là thánh địa của Ấn Độ Giáo, có rất nhiều chùa chiền Ấn Độ 

Giáo, thần miếu của Đại Phạm Thiên (Thần Sáng Tạo), thần miếu của Đại Tự Tại Thiên (Thần 

Hủy Diệt và thần miếu của Biến Tịnh Thiên (Thần Bảo Hộ) đều ở đây.  

Phạm (Brahma). 

Hỷ Va (Shiva). 

Tỳ Thấp Nô. (Vishnu) 

Tại “Varanasi” có màu sắc thần bí đặc thù. 

Bữa ăn sáng hôm đó.  

Tôi ba lần triệu thỉnh, Thượng Sư, Bổn Tôn, Hộ Pháp đều chưa đến thọ cúng. Dù triệu 

thỉnh cách nào, đều không đến.  

Tôi nóng lòng, lại đặc biệt “Tâm Trong Tâm” triệu thỉnh,  cũng không đến.  

Tôi không ăn sáng bữa đó.  

Sau đó, những đồng môn ăn sáng, chúng tôi có 18 người tham gia, 17 người bị “tiêu 

chảy”, cả đám tranh giành nhà vệ sinh, “tiêu chảy” ghê gớm.  

Chúng tôi giễu cợt : 

“tiêu chảy hết trơn !”   (tiếng Hoa phát âm hơi giống với chữ Varanasi)     

Quý vị nói chính xác hay không ? 
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Phước Đức Chánh Thần mời tôi mua nhà     

 

Vào khoảng năm 2000, tôi sống ẩn dật tại Đài Trung của Đài Loan, lúc đó khu quy hoạch 

đô thị kỳ bảy của Đài Trung, là mảnh đất hoang vu, mọc đầy cỏ dại, chó dại đầy đàn, là ngoại ô 

chẳng có bóng người.  

Trên mảnh đất đó, đã xây lên mấy tòa cao ốc, có tên gọi như sau : 

Liên Tụ Hòa Bình.  

Thiên Tỉ. 

Phòng Âm Nhạc Quốc Tế.  

Lãnh Vực Nhân Văn.  

Tân Sydney. 

Lý Tính Cảm Tính. 

Ngoài sáu tòa cao ốc này ra, đều là vùng đất bỏ trống, về đêm thì trở thành khu kém an 

ninh, và thiên đường của đàn chó dại.  

Có một lần.  

Tôi đem báo (Chân Phật Báo), tạp chí (Nhiên Đăng Tạp Chí) đến để ở Miếu Thổ Địa lân 

cận.  

(đây là thói quen của tôi, gom góp những Chân Phật Báo và Nhiên Đăng Tạp Chí cũ, rồi 

mang đến để ở Miếu Thổ Địa tứ phương, để cho chúng sanh nào có duyên lấy đi xem, đây cũng 

là một phương pháp độ chúng sanh.)         

Tôi mang báo và tạp chí cũ, đến để ở Miếu Thổ Địa “khu quy hoạch đô thị kỳ bảy của 

Đài Trung”, Miếu Thổ Địa này bị lõm xuống, như là vỏ sò. (tôi gọi đó là huyệt vỏ sò.) 

Phước Đức Chánh Thần hiện ra nói với tôi : 
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“Lư Sư Tôn, ông nên mua nhà ! nhanh lên ! nhanh lên !” 

Tôi trả lời : 

“nơi này hoang vắng, không tiện để ở.”   

Phước Đức Chánh Thần lại nói : 

“ông nên mua nhà ! nghe lời tôi không sai đâu.” 

Tôi trả lời : 

“tôi không có tiền.” 

Phước Đức Chánh Thần nói : 

“ráng gom góp.” 

Trong tâm tôi không dự tính ở lâu tại Đài Loan, tôi muốn trở về Seattle nước Mỹ, chỉ bất 

quá tạm thời ẩn cư mà thôi, cho nên không bị động lòng. 

Phước Đức Chánh Thần nói : 

“ông xem ! tương lai là thế này.” 

Một cảnh tượng hiện ra trước mặt tôi ---- 

Cảnh tượng phồn thịnh nhất, huy hoàng nhất hiện ra, một tòa cao ốc liền theo một tòa cao 

ốc khác. (Đếm cũng đếm không xiết.) 

Đèn sáng lộng lẫy.  

Kiến trúc đồ sộ.  

Nhà lầu cao vút.  

Phong cách mới lạ, lại đẹp đẽ.  

Toàn là nhà cửa cao cấp sang trọng. 

Phước Đức Chánh Thần nói : 

“khu đất kỳ bảy Đài Trung này, thì giống như Khu Tín Nghĩa của Đài Bắc vậy.” 
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Tôi nuốt một ngụm nước miếng, nói : 

“được rồi ! để tôi xem.” 

Lúc đó, sáu tòa cao ốc tôi đều xem hết,  “Liên Tụ Hòa Bình” hơi mắc mỏ, một “Bằng” 

119 ngàn đồng. “Lý Tính Cảm Tính” cũng mắc ngang nhau. Thiên Tỉ, Phòng Âm Nhạc Quốc Tế, 

Lãnh Vực Nhân Văn, Tân Sydney thì nới hơn.  

Lúc tôi đứng trước tòa cao ốc nào, người tiếp thị mời gọi chúng tôi mua nhà.  

Thì tôi đem ra tiền đồng để “xin keo”, tôi hướng mặt vế Miếu Thổ Địa thỉnh giáo Ông 

Thổ Địa, hỏi xem có thể mua được hay không ? 

Xin được ba lần “keo tốt”, thì có thể mua được. 

Tôi xin ba lần “keo tốt” này, là để cho sư mẫu Thượng Sư Liên Hương xem, chứng tỏ 

thực sự Phước Đức Chánh Thần bảo tôi mua nhà.  

Rốt cuộc chúng tôi đã mua nhà ! 

Giá mua năm 2000. 

Giá cả năm 2010, tăng giá gấp 5 lần. ( trong vòng mười năm, tăng giá gấp 5 lần.)  

Tôi rất cám ơn Phước Đức Chánh Thần, thực sự Phước Đức Chánh Thần bảo tôi mua 

nhà. Phước Đức Chánh Thần tuy là một vị thần nhỏ nhất trong Hạng Thần, nhưng, tuy là thần 

nhỏ vẫn có thể lập công lớn. 

Lời của Ngài, rất chính xác ! 
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Chuột kêu chít chít      

 

Nơi ở của tôi tại Mỹ, có một thời kỳ là ở khu núi, thì gọi tắt là “Nam Sơn” ! đó là một 

khu phố nhỏ, khoảng chừng năm mươi hộ, người da trắng chiếm đa số. Mỗi một căn nhà khá lớn, 

khoảng sáu ngàn feet vuông, kiểu cách xây dựng mỗi nhà đều khác nhau, đây là khu phố khá nổi 

tiếng.  

Lúc chúng tôi ở đó, tất cả đều rất thoải mái, tối ngủ ngon giấc, hoàn cảnh rất du nhã, mở 

mắt ra thì nhìn thấy sân trước sân sau một màu xanh biếc, khiến cho lòng người cảm thấy rộng 

rãi phơi phới, rất là yên tĩnh không chút tiếng động. 

Ban đầu tôi phát hiện mấy cái vỏ đậu phộng, trong phòng cất giữ đồ đạc, tôi rất ngạc 

nhiên.  

Ai ăn cắp đậu phộng đến đây ăn ? 

Không cần nghi ngờ ai  cả, tại vì người nào cũng có thể ăn được đậu phộng, cũng không 

quản chế, không cần trốn ăn. 

Vậy thì là ai ? 

Khỏi nói, chắc chắn là “chuột” rồi. Nhất là thấy có cứt chuột tại cùng một chỗ. 

Tôi là người tu hành, không sát sinh, cho nên ban đầu tôi mặc kệ.  

Có một lần.  

Tôi đang tu pháp tại đàn thành, tu đến “chánh hạnh” nhập Tam Muội Địa, lúc tôi nhắm 

mắt, nghe tiếng chuột kêu “chít chít”, tôi mở mắt ra, nhìn thấy hai con chuột nhắt đang rượt đuổi 

nhau trong khe hở của lan can. Lan can thẳng đứng, hai con chuột kêu chít chít, rượt đuổi nhau 

theo hình chữ S.  

Tôi nhìn chúng nó.  
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Chúng nó cũng nhìn tôi, không sợ hãi chút nào, hai cặp mắt nhỏ, liếc nhìn qua lại.  

Tôi đối với những biểu diễn này của chúng nó, chẳng thèm ngó tới chút nào. Nhưng, 

chúng nó lợi dụng lòng khoan dung, nhẫn nại và phong độ thanh cao của tín đồ Phật giáo, trở 

thành cơ hội hoành hành của chúng nó.  

Càng ngày càng lộng hành.  

Làm ổ trên ghế sofa. 

Phóng uế bừa bãi.  

Quậy phá bàn cơm. 

Cắn hư ống hơi nóng.  

Ban ngày cũng chơi trò rượt bắt trong phòng khách.  

Cắn phá quần áo đồ đạc.  

Nhe răng múa vuốt trước người.  

Tôi suy nghĩ : 

“mặc kệ nó, thì chúng tưởng rằng có thể lộng hành,  trong núi không có cọp, thì con khỉ 

xưng vương. Trong nhà không nuôi mèo, chuột quấy phá tùng phèo !” 

Mời được một chuyên gia diệt chuột người Mỹ.  

Ông ấy nói : 

“khu núi này rất nhiều chuột, tại một hộ ở núi trước,  tôi đã bắt được 27 con chuột.” 

Tôi hỏi : 

“sống hay chết ?” 

Ông ấy nói : 

“dùng thuốc,  rồi lục soát tầng hầm, tổng cộng 27 con.” 

Tôi nói : 
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“có thể bắt sống được không ?” 

Chuyên gia diệt chuột nói : 

“tôi không biết cách bắt sống, dùng thuốc thì chắc chắn phải chết. Có một thứ thuốc, 

chuột thích ăn, ăn xong khát nước, chúng sẽ tìm nước uống, thì bị chết trong sông rạch.” 

Tôi hỏi : 

“có thể rải thuốc gì, khiến cho chúng đừng vào ?” 

Chuyên gia nói : 

“chuột rất thông minh, nó có thể chui đất vào nhà !” 

…….. 

Nói thật, chuột trong nhà tôi, ngoại trừ không mở được tủ lạnh, thì đã phá phách đến nỗi 

trời ơi đất hỡi, chúng nó xưng vương xưng bá, đại náo thiên cung tại nhà tôi, một lũ chuột nhắt 

nhỏ đi theo phía sau, tác oai tác quái, kêu la um sùm.  

Phải làm sao đây ? 

Bỗng nhiên tôi nhớ đến “Châm Ba La” (Hoàng Tài Thần), Vị Hoàng Tài Thần chẳng phải 

tay nắm một con chuột “Thổ Bảo Thử” hay sao ? Hoàng Tài Thần chắc chắn có thể đối phó được 

với lũ chuột “hống hách” này. 

Tôi phụng thỉnh : 

“Um. Châm Ba La. Cha lưng cha na de. Soa ha.” 

“Châm Ba La” thả con chuột “Thổ Bảo Thử” xuống, “Thổ Bảo Thử” đuổi hết bầy chuột 

ra khỏi nhà tôi. 

Ô ! thật là linh ứng ! 

“Thổ Bảo Thử” đuổi sạch lũ chuột ngông cuồng, nhà tôi không còn chuột nữa ! 
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Bàn luận về Lưu Đức Hoa     

 

Giải thưởng Kim Mã năm 2011, Lưu Đức Hoa là Ảnh Đế (tức là Huy Chương Vàng), 

khiến cho tôi chú ý đến ông ấy. Ông ấy vào nghề rất sớm, xưa nay rất nổi, mãi tới tuổi tráng 

niên, vẫn rất nổi. Đã 50 tuổi rồi, mà vẫn ổn trong ngành điện ảnh, truyền hình, ca nhạc, người 

được như thế, rất hiếm.  

Tôi dựa vào “diện tướng” để bình luận : 

Lông mày ---- lông mày sâu bướm thiêu thân.  

Mắt ---- mắt chim ưng.  

Mũi ---- mũi ngoắc chim ưng.  

Miệng ---- miệng cá. 

Tai ---- tai thỏ.  

Cung Huynh Đệ tại “chân mày”, tính ra thì trong phương diện nhân sự là viên dung, hợp 

tác chặt chẽ, được quý nhân giúp đỡ. 

Cung Thông Tuệ tại “mắt”, ông ấy khá thông minh, có trí tuệ, có bản lãnh quan sát đoán 

trước sự việc. 

Cung Tài Bạch tại “mũi”, loại mũi này, ai cũng thấy ớn. Tại vì ai ai cũng biết, loại mũi 

này có thể hại người. Cũng may là, mắt chim ưng của ông ấy, bù đắp sự khiếm khuyết của mũi 

ngoắc chim ưng, cho nên tài lộc trở thành tốt. 

 Miệng là miệng cá, chỉ là bình bình mà thôi. 

Cung Thọ Mạng tại “tai”, ông ấy tai thỏ, thọ mạng cũng khá, nhưng phải đề phòng tai 

nạn sự cố. 
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Cung tình cảm tại phía sau “mi nhãn”, khá đa tình, nhưng, khá thầm lặng, cũng có phong 

ba, mà bình yên vượt qua. 

Cung nô bộc tại “cằm”, cằm của Lưu Đức Hoa thuộc loại kém nhất, e rằng hậu vận 

không tốt, loại cằm này có khi là mọi người xa lánh.  

Cung quyền vị tại “pháp lệnh”, cũng có quyền uy và địa vị.  

Tôi chỉ đơn giản phân tích tướng mặt của Lưu Đức Hoa, lợi hại nhất là “mắt” và “mũi” 

của ông ấy.      

“cằm” của của ông ấy là kém nhất.  

Loại tướng mạo này, vốn dĩ chỉ nổi “nhất thời” mà thôi, nhưng đến 50 tuổi vẫn còn rất 

nổi, đây là “dị số”. 

Tướng mạo như vậy, cũng có thể là hạng người buôn gánh bán bưng, nhưng có thể làm 

nhân vật trên đỉnh cao trong ngành văn nghệ, cũng được xem là “dị loại” rồi. (ông ấy đã khá cố 

gắng.) 

Dựa theo quan sát, tôi quy nạp khuôn mặt này vào “loại nghiệp chướng” , là loại nghiệp 

chướng rất nặng, đây là xem theo “Tam Đình”. 

Nghiệp chướng nặng. 

Chào đời đến thanh niên, không tốt. (Thượng Đình) từ chân tóc đến mày. 

Thanh niên đến tráng niên, không tốt. (Trung Đình) từ mày đến mũi. 

Tráng niên đến tuổi già, kém nhất. (Hạ Đình) từ mũi đến càm. 

Dựa vào “Tam Đình” mà xem, thì ông ấy từ lúc trẻ đến lúc tuổi già, đều không tốt cả. 

(ngắn mà nhăn) 

Điều kỳ lạ là : 
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Hiện nay đã đến tuổi 50 rồi, vẫn còn rất nổi, tại sao vậy ? đúng lý mà nói, thì ông ấy phải 

bị rất xui xẻo. Nhưng, đã đến tuổi năm mươi rồi, thời vận của ông ấy, ai cũng nhìn thấy không 

xấu, lại còn là nhân vật trên đỉnh cao. 

Nghiệp chướng ông ấy đã thanh tịnh rồi hay sao ? 

Tôi rất tò mò.  

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cũng không thông. 

Vào một buổi tối, trong mơ tôi thấy xuất hiện vị thần “Uế Tích Kim Cang”, vị Kim Cang 

này là Đại Quyền Thần Vương Phật. 

Do lồng ngực của Đức Phật hóa sanh. 

Chuyên môn trừ “Uế Khí”, trừ “Chướng Ngại”. 

Uế Tích Kim Cang rất dũng mãnh, pháp lực vô biên, trang nghiêm phi phàm, quang minh 

của Ngài trừ uế không thể nghĩ bàn. 

Ngài chủ động cho tôi biết : 

“Lưu Đức Hoa vốn dĩ là người nghiệp chướng nặng, nhưng ông ấy làm đại diện phát 

ngôn cho sản phẩm thiết bị vệ sinh của Công Ty HCG, ảnh của Lưu Đức Hoa bị in trên thiết bị 

vệ sinh trong cầu tiêu.” 

Uế Tích Kim Cang lại nói : 

“ảnh bị để trong cầu tiêu, cũng không phật lòng, đây chính là công đức của Lưu Đức 

Hoa. Uế khí lâu năm, trừ khử hết tất cả nghiệp chướng của Lưu Đức Hoa, phản hung hóa kiết. 

Nghiệp chướng tiêu trừ rồi, đại phước giáng lâm, đây là nguyên nhân tránh hung hướng kiết của 

Lưu Đức Hoa !” 

Để ảnh của mình đặt trong cầu tiêu, đây là “trừ nghiệp chướng pháp”, không thể tưởng 

tượng được ! (dùng uế trừ chướng) , có thể ông ấy còn tiếp tục nổi dài dài.  
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Tin hay không tin do quý vị ! 
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Mấy ngày nay ông không nên đi bán cá      

 

Tôi đến chợ cá tại hải cảng miền tây, đây là chợ cá quy mô lớn, tôi đi vào trong, quý vị 

cũng biết chợ cá mùi hôi thế nào rồi. Tôi đến đây không phải để mua cá, mà là tôi đi quanh chợ 

một vòng, miệng niệm “chân ngôn siêu độ”. 

Trì chú. 

Bắt ấn. 

Quán tưởng.   

Thần thức của những tôm cá này, đều bay bổng lên, hồn phách được siêu độ đầy dẫy cả 

hư không.  

Che khuất cả mặt trời mới mọc.  

Muốn hình dung tình trạng siêu độ này, tôi nêu một ví dụ, trước đây xem qua một phim 

điện ảnh tựa là : “Cào cào quá cảnh”. Chúng ta có thể tưởng tượng, hàng ngàn hàng vạn con cào 

cào, như là mây đen che khuất cả mặt trời. Những thủy tộc được tôi siêu độ, cũng giống như vậy. 

Bỗng nhiên có một người bán cá, đi đến trước mặt tôi, rồi nói : 

“Lư Sư Tôn, sao ông ở đây ?” 

Tôi hỏi : 

“ông là ai ?” 

Người bán cá trả lời : 

“tôi là Phước Toàn ở Hoa Liên, đệ tử của ông đó.” 

Tôi “À” một tiếng, không ngờ người bán trong chợ cá, cũng có đệ tử của tôi. 

Người bán cá nói : 

“Lư Sư Tôn, ông đến mua cá, tôi có loại tươi nhất, để cúng dường ông cá sống.” 
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Tôi cười nói : 

“tôi đến mua cá, nhưng, không phải mua cá hữu hình, mà là mua cá vô hình.” 

 Người bán cá ngạc nhiên : 

“có cá vô hình hả ?” 

Tôi trả lời : 

“có chứ ! chúng sanh cụ túc, sao lại không có ?” 

Tôi đang định rời khỏi, người bán cá lại nói : 

“Lư Sư Tôn, xin tặng tôi một câu.” 

Tôi nhìn thấy đệ tử bán cá này, Ấn Đường đen sạm, tôi nói : 

“mấy ngày nay ông đừng bán cá, được không ?” 

 Đệ tử bán cá hỏi : 

“mấy ngày nào ?” 

Tôi trả lời : 

“ba ngày nay.” 

“có chuyện gì ?” 

“không biết !” tôi trả lời. 

Người bán cá nói : 

“Lư Sư Tôn, ông cũng phải cho tôi biết lý do, tôi chắc chắn nghe lời ông, không bán. 

Nhưng, ba ngày không buôn bán, tôi cũng rất khó xử với khách hàng !” 

Tôi nhìn thấy ông ấy Ấn Đường đen sạm, tôi muốn giải thích cặn kẽ, nhưng lại không nói 

được, tôi chỉ nói sơ sơ : 

“có huyền cơ !” 

“huyền cơ gì ?” 
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“không biết !” 

Tôi nói cho đệ tử bán cá biết : 

“niệm nhiều „Cao Vương Kinh‟ , tránh hung gặp kiết, tai nạn tiêu trừ.”  

Đệ tử bán cá trả lời : 

“ở không tôi sẽ niệm !” 

Tôi cười khà khà, rồi bỏ đi.  

Sau này nghe tin : 

Đệ tử bán cá này, đã không làm theo lời dặn của tôi : nghỉ bán ba ngày. Trong ngày thứ 

hai, bán được rất nhiều cá, trong đó có một con “cá nóc”, có người mua về nấu ăn, rốt cuộc cả 

nhà ngộ độc, bị đưa vào bệnh viện cấp cứu chữa trị.  

Cảnh sát lần theo dấu vết, tìm đến đệ tử bán cá. 

Đệ tử bán cá cãi lại : 

“tôi đâu biết cá đó có độc !” 

Nhưng, “cá nóc” có độc, thì mọi người đều biết cả. Thông thường đầu bếp trong nhà 

hàng Nhật, biết cách khử bỏ độc của “cá nóc”, nhưng thường thì mấy bà nội trợ không biết cách 

này. 

Vụ án trúng độc “cá nóc”, bị thưa kiện rắc rối.  

Đệ tử bán cá rất hối hận, ban đầu tại sao không nghe lời khuyên của Lư Sư Tôn !  
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Từ “Vụ Phong” đi đến “Đại Khanh”         

 

Lúc đại học tôi học môn “Trắc Lượng”, cho nên tôi biết xem “bản đồ địa hình”, tôi nhìn 

thấy núi của “Vụ Phong” là liên tiếp với núi của “Đại Khanh”. 

Có một lần, tôi đi dạo chơi tại “Hội Đồng Tỉnh” của “Vụ Phong”. Bỗng nhiên cá nhân tôi 

nảy ra một ý nghĩ quái lạ, muốn từ núi sau của “Hội Đồng Tỉnh”, đi theo hướng của “Đại 

Khanh”, chắc chắn có thể đi đến “Đại Khanh”. 

Tôi cho rằng : 

1. Luyện tập leo núi.  

2. Tập thể dục.  

3. Xem phong thủy.  

4. Đo lường thể lực của chính mình. 

5. Tò mò.  

Tôi nghĩ, vì không phải núi cao hiểm trở, chỉ là mấy cái đồi núi nhỏ thôi, không đến nỗi 

nguy hiểm đâu ! 

Chỉ một mình tôi, không mang theo lương thực, không mang theo nước, không mang 

theo ba lô, không có dụng cụ leo núi. Trước đây tôi là quan chức trắc lượng, núi lớn núi nhỏ đều 

thấy qua, mấy quả núi nhỏ này, đối với sức chân của tôi, thì chẳng thành vấn đề gì cả. 

Tôi tưởng là tầm nhìn của tôi rất tốt, chỉ cần đi hướng bắc, thì chắc chắn có thể đi đến 

“Đại Khanh”. 

Thế là, tâm động không bằng hành động, nói đi thì đi liền, chắc chắn có thể đi đến “Đại 

Khanh”. 
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Dọc theo một con đường mòn nhỏ, thì đi vào trong núi rừng. Lúc đầu, vẫn còn nhịn được 

phương hướng, thấy có mấy nhà nông, tôi suy nghĩ có người ở, cho nên càng yên tâm hơn.    

Thế là trèo qua một ngọn núi. 

Lại trèo qua một ngọn núi. 

Trèo qua một ngọn núi nữa. 

Lúc này, mới cảm thấy có chút không ổn.  

Nguyên là con đường mòn có người đi, càng đi càng hẹp, thậm chí chỉ còn lại một lối nhỏ 

mà thôi. 

Trèo qua ba ngọn đồi, có chút thở hổn hển.  

Cảm thấy rất khát nước.  

Vừa mới vượt qua ba ngọn núi, từ đỉnh núi nhìn trước sau phải trái, chỉ thấy đồi núi, 

trùng trùng điệp điệp, liên miên vô cùng vô tận, tứ phía cũng đều như vậy. 

Tôi từ nơi đất khô hạn có người trồng trọt, đi đến thung lũng không người canh tác.  

Khi giật mình phát giác, thì đã lạc hướng đông tây nam bắc rồi. 

Thể lực đã chịu không nổi rồi. 

Cảnh vật xung quanh thay đổi, mình đang kẹt tại thung lũng.  

Đông tây nam bắc đều là núi, không biết núi nào mới là đi hướng đến “Đại Khanh”. 

Nếu bất chấp tất cả, vẫn tiếp tục đi theo hướng trước, không biết có bị càng đi càng lạc 

vào trong thâm sơn cùng cốc hay không ? 

Trong lòng bối rối.  

Hoảng loạn vô cùng.  
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Có cảm giác như thế, tâm trạng sợ hãi khởi lên, trước mắt chỉ thấy toàn là rừng rậm. Tôi 

thốt lên một tiếng : Khổ rồi ! Tôi tài nghệ cao cường lại gan dạ, nhưng lần này e rằng không về 

được đến nhà rồi. 

Tôi không dám đi tiếp nữa ! 

Nhưng hướng nào mới là lối đi về “Hội Đồng Tỉnh”, tôi đã lâm vào “non cùng nước tận 

ngỡ không lối”, ở đâu mới là “liễu tối hoa sáng lại một làng” ? 

Lúc này, tôi nghĩ sao lại không cầu xin sơn thần, thổ địa ?           

Tôi niệm An Thổ Địa Chân Ngôn : 

“Nam mo sam man to. Mo tho nam. Um. Tu lu. Tu lu. Tia vy. Xoa ha.” ba lần.  

Chân trái đạp đất ba cái. 

Tệ quá ! cảm giác gì cũng không có, tôi chắc chắn bị chết trong rừng núi rồi. 

Bỗng dưng, tôi phát giác dưới cây to xa xa đằng sau, dường như có một người,  tôi liền đi 

về hướng cây to đó, quả nhiên có một ông lão đang ngồi hút thuốc, ông ấy thân trên ở trần, chỉ 

mặc quần đen, da ngăm màu đồng.  

Tôi hỏi : 

“Thưa, Hội Đồng Tỉnh, làm sao đi ?” 

Ông lão đáp : 

“hướng phải đi thẳng, sẽ thấy một con đường mòn, đường nhỏ này vòng theo núi đi một 

tiếng rưởi đồng hồ, sẽ về đến Hội Đồng Tỉnh.” 

Lòng tôi rất vui mừng, đi được hai bước, ngoảnh mặt lại muốn cám ơn ông lão, nhưng 

chẳng thấy ông lão nào đâu ?  Trong khoảnh khắc hai ba giây, ông lão mất tăm rồi. Trời ơi ! sơn 

thần, thổ địa, quỷ thần hiển linh rồi ! 

Cuối cùng tôi lại trở về đến bình địa ! cám ơn trời đất !  
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Thực sự trông thấy      

 

Sau khi “khai thiên nhãn”, tôi nhìn thấy Phật Bồ Tát nhiều vô số, nhất là ngày đầu tiên 

vừa mới khai thiên nhãn, từ “tứ thánh” đến “sáu phàm”, du lịch khắp cả thập pháp giới, trời ơi ! 

thì ra như thế, thì ra như vậy. 

Tôi tự xưng “Liên Hoa Đồng Tử”, bắt nguồn do việc tôi thực sự tôi được nhìn thấy “Liên 

Hoa Đồng Tử”. 

Đây là “điểm tựa” để tôi viết 226 quyển sách, nếu tôi Lư Sư Tôn vọng ngữ, thì tiếng Đài 

Loan nói là : “chết yểu đấy !” 

Đương nhiên tôi không chỉ nhìn thấy “Liên Hoa Đồng Tử”, trong “tam muội”, tôi đều 

thực sự trông thấy.  

Là “ảo giác” ? tôi nói không phải.    

Là “tự lừa dối mình” ? tôi nói không phải.     

Là “cái bóng” ? tôi nói không phải.     

Là “cảm giác sai lầm” ? tôi nói không phải.       

Là “thất thường” ? tôi nói không phải.     

Là “suy nghĩ lung tung” ? tôi nói không phải.     

Là “nằm mơ” ? tôi nói không phải.     

Tôi chỉ có thể nói rằng, sự nhìn thấy của tôi, là thực sự trông thấy.  

Xin nêu ra vài ví dụ. 

Ví dụ 1 : 
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Tại Trung Hoa Lục Địa, tôi ngồi trong máy bay từ “Bắc Kinh” đến “Thái Nguyên”, trong 

“tam muội”, tôi thực sự nhìn thấy “Tây Phương Thế Giới A Di Đà Phật”, vẻ “to lớn”, “trang 

nghiêm”, “sáng đẹp” không sao hình dung diễn tả được.       

Quá không thể nghĩ bàn ! 

Nhất là chân của Ngài, đứng trên hoa sen, quá đẹp. 

A Di Đà Phật nói : 

“tất cả cử chỉ, giữ đúng giới luật, tự nhiên được bình yên.” 

Ví dụ 2 : 

Tôi lễ lạy “Dược Sự Lưu Ly Quang Vương Phật” tại Khánh Châu, Hàn Quốc, tôi năm 

vóc sát đất mà lễ lạy.  

Trên chuyến xe trở về, trong “tam muội”, tôi thực sự trông thấy “Dược Sự Lưu Ly Quang 

Vương Phật”, “Dược Vương Bồ Tát”, “Dược Thượng Bồ Tát”, “Nhật Quang Bồ Tát”, “Nguyệt 

Quang Bồ Tát”, “Mười Hai Thần Tướng Dược Xoa”. 

Mỗi một vị đều hiện ra kim thân vô cùng trang nghiêm.  

Hào quang sáng chói.  

Thụy khí tràn đầy.  

“Dược Sự Lưu Ly Quang Vương Phật” nói : 

“bệnh của ngươi sẽ lành !” 

Lúc đó đang bị “tứ đại phân tán” , “não phân tám phần”, sau đó quả nhiên lành lặn hoàn 

toàn, thật là kỳ diệu.  

Ví dụ 3 : 

Tôi ở Đài Loan. 
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Lúc đó vô cớ đang bị lôi vào một chuyện rắc rối, muôn ngàn khó khăn, dường như không 

có cách cứu chữa.  

Trong “tam muội”, tôi thực sự trông thấy “Quan Thế Âm Bồ Tát”, Bồ Tát mỉm cười.  

Kim thân, hào quang của Bồ Tát, đẹp đẽ phi thường, chẳng có gì so sánh được. 

Quan Thế Âm Bồ Tát nói với tôi : 

“tất cả sự việc, đã được giải quyết !” 

Ngay trong ngày trông thấy Bồ Tát, thì được báo tin, tất cả sự việc đã giải quyết xong rồi. 

Ví dụ 4 : 

Tôi ở Seattle nước Mỹ.  

Trong ngày đầu tiên giảng “Mật Tông Đạo Đệ Thứ Quảng Luận”, trong “tam muội”, tôi 

thực sự trông thấy “Tổ Sư Tông Khách Ba”, tổ sư của Hoàng Giáo Tạng Mật (phái Cách Lỗ), 

hiện ra trên hư không ngay phía trước chỗ ngồi của tôi. 

Hào quang của Tổ Sư Tông Khách Ba, liên miên nhỏ nhẹ phóng quang gia trì cho tôi, 

không sao diễn tả nỗi ! 

Mật. 

Nhu. 

Tế. 

Lực. 

Tổ Sư Tông Khách Ba nói với tôi : 

“gia trì Lư Sư Tôn, giảng „Mật Tông Đạo Đệ Thứ Quảng Luận‟ !” 

(tôi nêu ra bốn ví dụ này, đều là thực sự rất chân thật. Sau khi tôi kiến đạo “khai ngộ”, 

biết được tâm sanh thì mọi pháp sanh, tâm diệt thì mọi pháp diệt. Tất cả tôi đều tự biết rành 

rành.)  
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Không thể chấp trước không có “Liên Hoa Đồng Tử”  

 

“Viện Đại Học Lan Châu” Trung Quốc, nghiên cứu rất tỉ mỉ về Hang Đá Đôn Hoàng, 

sáng tác ra một quyển sách “Truyện Cổ Phật Giáo Đôn Hoàng”, trong đó nhắc đến “Liên Hoa 

Đồng Tử”. Kể về quá trình tu hành trở thành Bồ Tát của hai vị “Liên Hoa Đồng Tử” thời “Kim 

Quang Phật”. Hai vị Liên Hoa Đồng Tử này, một vị là “Quán Thế Âm Bồ Tát”, vị khác là “Đại 

Thế Chí Bồ Tát”. 

Nếu quý vị đi Đôn Hoàng, hỏi nhân viên quản lý : 

“trong hang đá, thì hang nào có Liên Hoa Đồng Tử ?” 

Nhân viên quản lý trả lời : 

“mỗi một hang đều có Liên Hoa Đồng Tử.” 

Hỏi : 

“trong hang 314, đều là Liên Hoa Đồng Tử phải không ?” 

 Nhân viên quản lý trả lời : 

“dạ phải.” 

Tại Đài Loan, ông “Trương Minh Thông” thích nghiên cứu lịch sử Phật Giáo, nêu ra càng 

nhiều bằng chứng.  

Ông ấy liệt kê ra rất nhiều “Liên Hoa Đồng Tử”, gồm văn tự kèm theo hình ảnh, ông ấy 

nói : 

“Liên Hoa Đồng Tử nhiều đến vô số !” 

Tôi thường hay nói rõ như vầy : 

“A Di Đà Kinh” có câu : 

“quá thử Tây Phương, hữu thập vạn ức Phật độ, kỳ trung hữu Phật, hiệu A Di Đà.” 
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Mọi người thử suy nghĩ xem : 

Thập vạn ức Phật độ. 

Thì có thập vạn ức Phật quốc (tịnh độ). 

Mỗi một Phật quốc đều có Phật trụ trì tại đó, quý vị có biết danh hiệu của Đức Phật trong 

thập vạn ức Phật quốc đó không ? 

Trong “Cao Vương Kinh” : 

Một ngàn năm trăm Phật ---- danh hiệu các Đức Phật là gì ? 

Mười lăm ngàn Phật ---- danh hiệu các Đức Phật là gì ? 

Vô lượng chư Phật ---- danh hiệu các Đức Phật là gì ? 

Phật tử có thể đếm được danh hiệu các Đức Phật của Phật quốc tịnh độ hay không ? 

Lại có người chấp chặt thức thứ tám “Như Lai Tạng Thức” (A Lại Da Thức). Đây là sáu 

kinh của Duy Thức Học : 

“Thâm Giải Mật Kinh”. 

“Hoa Nghiêm Kinh”. 

“Lăng Già Kinh”. 

“Hậu Nghiêm Kinh”. 

“Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Kinh”. 

“Như Lai Xuất Hiện Công Đức Kinh”. 

Trên thực tế, chư thiện tri thức nghiên cứu Duy Thức Học, đối với duy thức có nhiều 

cách nói : 

Nhất Thức Thuyết ---- Thành Thực Tông. 

Nhị Thức Thuyết ---- Khởi Tín Luận. 

Tam Thức Thuyết ---- Lăng Già Kinh. 
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Ngũ Thức Thuyết ---- Khởi Tín Luận. 

Lục Thức Thuyết ---- Tỳ Bà Sa Luận, Cụ Xá Luận, Năng Lượng Luận, Thích Lượng 

Luận. 

Bát Thức Thuyết ---- Duy Thức Tông. 

Cữu Thức Thuyết ---- Nhiếp Đại Thừa Luận. 

Thập Thức Thuyết ---- Ma Ha Diên Luận. 

Thập Nhất Thức Thuyết ---- Thế Thân Nhiếp Luận.   

(thậm chí có Vô Lượng Thức Thuyết, Đông Mật Thai Tạng Luận.)   

(Không Thức Thuyết ---- Lư Thắng Ngạn Luận.) 

Cá nhân tôi cảm thấy, tám vạn bốn ngàn pháp môn của Như Lai, là để đối trị tám vạn bốn 

ngàn phiền não của chúng sanh mà nói. Hoàn toàn không câu thúc vào một cách thức, là tùy theo 

chứng bệnh mà cho thuốc, tùy theo căn cơ mà thuyết pháp, thể hiện trí tuệ đại phương tiện vô 

ngại của Phật Giáo. 

Chỉ biết chấp trước “thức thứ tám” cũng là không đúng, Đại thừa Phật Giáo vốn dĩ là vô 

lượng đại phương tiện của vô ngại vô ngã.  

Có người hỏi hòa thượng Triệu Châu : 

“cái gì là Triệu Châu ?” 

Hòa thượng Triệu Châu trả lời : 

“cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam, cửa Bắc.” (đây tức là vô ngại, vô ngã, vô lượng, vô chấp.) 

Cá nhân tôi thân chứng “Liên Hoa Đồng Tử”,  cá nhân tôi thân chứng “Hoa Quang Tự 

Tại Phật”. Quý vị nói không có, đó là quý vị vẫn chưa thân chứng, nếu quý vị đã thân chứng rồi, 

thì biết không phải giả dối.  

Nếu quý vị chỉ biết có “giếng”, mà không biết có “biển cả”. Tội nghiệp thay !    
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Cô đừng đi bờ biển nha !      

 

Năm đó.  

Một vị đệ tử họ Đào, dắt theo người vợ, đến thăm tôi. 

Vị đệ tử làm nghề xây dựng, khá có tiếng tăm, là đệ tử rất thành tâm.  

Mỗi lần đến thăm tôi, đều có mang theo “lễ vật”, như rượu nho, bánh, đặc sản địa 

phương. Vừa cung phụng Lư Sư Tôn, vừa cúng đàn thành chư tôn.    

Đệ tử họ Đào này thường hay hỏi một số yếu khuyết tu hành, như là : 

“cảm thọ của Phương Tiện Khí biến Trí Tuệ Khí là gì ?” 

“khí của tả hữu mạch tiến vào trung mạch, khẩu khuyết là gì ?” 

“khẩu khuyết của giáng bố Minh Điểm …… ?” 

………………. 

Tôi đơn giản tóm tắt nói cho đệ tử họ Đào biết khẩu khuyết và tâm yếu. 

Lần này, đệ tử họ Đào dắt theo người vợ đến. Người vợ rất trẻ, nhan sắc kiều diễm, cô ấy 

không có tín ngưỡng, là người theo phái vô thần. 

Mỗi lần đệ tử họ Đào tham gia pháp hội, chỉ có một mình đến thôi. 

(tại vì vợ ông ấy chẳng thích đến.) 

Lần này, do đệ tử họ Đào cứ nài nỉ mãi, người vợ mới miễn cưỡng đến. 

Cô ấy toàn thân đều là hàng hiệu, trước mặt đàn thành cũng không chịu chắp tay hiệp 

chưởng.  

Nhìn thấy đệ tử họ Đào năm vóc giao đất mà lễ lạy tôi, cô ấy tỏ vẻ hơi khinh bỉ.  

Đệ tử họ Đào bàn luận Phật pháp với tôi, cô ấy chẳng hưởng ứng gì, trơ như khúc gỗ.    
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Cô ấy chỉ nhìn xe cộ đang chạy qua lại ở ngoài đường. Khi trở lại chỗ ngồi, cô ấy chăm 

chăm nhìn tôi một hồi.     

Với vẻ buồn chán, cô ấy nhìn đồng hồ hàng hiệu trên tay. 

Đệ tử họ Đào sắp sửa ra về, cô ấy bỗng nhiên hỏi tôi : 

“nghe người ta nói, thần toán của ông rất chính xác, thật hay là giả ?”   

“cũng có người ta đồn đại.” 

“ông xem vận mệnh tôi thế nào ?” 

“rất tốt.”  

“có gì cần phải chú ý hay không ?” cô ấy hỏi.  

Tôi hơi định thần lại, nhắm mắt, nhìn thấy “thần biển”, đây là vị “thần biển” trong 

chuyện thần thoại Hy Lạp.  

Tôi khá hoảng hốt.  

Tôi nói với Bà Đào : 

“cô đừng đi bờ biển nha !” 

Bà Đào trả lời : 

“yên tâm ! tôi không biết bơi lội, không đi bơi ở bãi biển. Khi đi du lịch, đối với những 

trò chơi trên nước, như mô tô nước, lướt sóng, bơi lặn, tàu thủy tinh, nhẩy dù trên biển, ghe dài 

……, tôi đều không chơi. Mặc dù tại câu lạc bộ cao cấp có hồ bơi, tôi cũng chỉ mặc đồ bơi, phơi 

nắng cạnh hồ bơi mà thôi, không có xuống nước, tôi không có duyên với nước. 

Bà Đào nói : 

“Lư Sư Tôn, có phải ông bói toán sai rồi chăng ?” 

Tôi trả lời : 

“có thể vậy !” 
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Nhưng, tôi vẫn khuyên cô ấy : 

“cô đừng đi bờ biển nha !” 

Đệ tử họ Đào lái xe hàng hiệu, chở vợ đi về.  

Một năm trôi qua, Bà Đào quên luôn lời khuyên của tôi. 

Có một lần, cô ấy theo đoàn du lịch đến khu thắng cảnh một nước nọ, mọi người chụp 

hình lưu niệm trên tảng đá bãi biển, hôm đó có gió mạnh cấp mười một. 

Bà Đào muốn chụp hình một mình.  

Bèn chọn một tảng đá cao cao. 

Sóng vỗ phía sau tảng đá, nước giăng tung tóe như pháo hoa, Bà Đào quay lưng với biển 

để chụp hình.  

Một cơn gió mạnh quật đến. 

Sóng biển trở thành to lớn.  

Bỗng chốc sóng to ập vào, rồi sóng lui đi, cuốn theo Bà Đào chìm vào biển cả,  không 

thấy nổi lên nữa. 

Trục vớt cũng không tìm thấy ! 

Trời ơi ! đệ tử họ Đào gào khóc, mời tôi siêu độ tiếp dẫn.  

Đệ tử họ Đào nói cho tôi biết : 

“cô ấy đã quên mất ! Lời cảnh cáo của Lư Sư Tôn : cô đừng đi bờ biển nha !” 
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Một màn tại tiệm “bánh đúc Điếm Khẩu”      

Cuối tháng 11 năm 2011, tôi cùng với Thượng Sư Liên Ninh, Thượng Sư Liên Điểm, 

Liên Nhai, Liên Tặng ăn bánh đúc tại “tiệm bánh đúc Điếm Khẩu”, gần Mỹ Thuật Quán Đài 

Trung. Bánh đúc của tiệm này rất nổi tiếng, mỗi buổi trưa đều đông đúc cả. Nhiều khi còn phải 

hẹn trước, mới có bánh đúc ăn ! 

Trong tiệm này, tôi rất thưởng thức một bức họa và câu đối liễn hai bên, bức họa chính 

giữa là Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trên voi, câu đối liễn là do thư pháp gia “Lữ Phật Đình” viết.  

Câu liễn dưới là “Năng Nhân là thầy tôi.” 

Tôi hỏi : 

“Năng Nhân là ai vậy ?” 

Liên Ninh, Liên Điểm, Liên Nhai, Liên Tặng đều nhìn nhau, không lên tiếng.  

Tôi nói :  

“Năng Nhân tức là Thích Ca Mâu Ni Phật.” 

Tôi giải thích : 

Chúng ta niệm chân ngôn Thích Ca Mâu Ni Phật  

“Um. Mâu Ni. Mâu Ni. Ma ha Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni. Xoa ha.” 

“Mâu Ni” trong chân ngôn này, tức là “Năng Nhân”. 

Giải thích câu chú như sau : 

“Đại đạo sư của vũ trụ ý thức, năng hành nhân đạo; năng hành nhân đạo, đại năng hành 

nhân đạo; người năng hành nhân đạo của tộc Thích Ca, kiết tường viên mãn.”      

Cho nên tôi nói : 

“Năng Nhân tức là Thích Ca Mâu Ni Phật.” 

Lúc tôi đang giải nói, có hai cô gái bước vào cửa tiệm, chúng vẫy tay chào tôi và nói : 
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“chúng tôi là đệ tử đây.” 

Một cô đệ tử đó nói : 

“khoảng vài tháng trước, chúng tôi gặp được Lư Sư Tôn cùng với đồng môn ăn bánh đúc 

tại tiệm này, tôi quỳ xuống cầu xin Lư Sư Tôn gia trì, tại vì tôi đã kết hôn 11 năm rồi, mà vẫn 

chưa có mang. Tôi đã xem qua bác sĩ và Đông y sĩ nổi tiếng, đều không đạt hiệu quả. Được biết 

Lư Sư Tôn có đại pháp lực, cho nên cầu xin gia trì.”  

Cô đệ tử nói tiếp : 

“lúc đó, Lư Sư Tôn đứng dậy, xoa đảnh gia trì cho tôi, tay đặt trên đỉnh đầu, “pháp lưu” 

cuồn cuộn chảy vào toàn thân, trước mắt sáng chói. Rốt cuộc sau khi về nhà, thì có mang. Chân 

thành cám ơn Lư Sư Tôn, bây giờ tôi muốn cầu xin lúc sinh nở, mẹ tròn con vuông.” 

Giờ thì tôi nhớ ra rồi : 

Cô đệ tử này, vài tháng trước đây, đã từng quỳ trước mặt tôi, cầu xin gia trì “mang bầu”. 

Tại vì kết hôn 11 năm mà chưa sanh con. 

Tôi nhắm mắt, nhìn thấy “Phổ Hiền Bồ Tát” trên tường phóng quang nhập vào trong thai 

cô đệ tử.  

Trong quang minh có một em bé, nhập vào trong thai cô đệ tử. 

Rốt cuộc, vài tháng sau. 

“có mang rồi !” 

Tôi cho cô đệ tử hay : 

“tương lai đứa bé này là đại thánh hiền đấy !” 

Người tại “tiệm bánh đúc Điếm Khẩu”, đều nhìn thấy màn này. 

Lại :  

Có một đệ tử ở nước ngoài thật xa, cô ấy kết hôn 20 năm, không có con. 
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Đã 40 tuổi rồi, dễ dầu gì sanh con đẻ cái ? 

Cô ấy không nản lòng, cầu nguyện trước pho tượng “Liên Hoa Đồng Tử”, và làm cúng 

dường lớn nhất.  

Đêm đó, nhìn thấy Liên Hoa Đồng Tử mặc đồ trắng, rất là trang nghiêm, đầu đội mũ ngũ 

phật quán, trên mũ có châu báu ngũ sắc, trong đó một hạt châu màu đỏ, rớt trên tay Liên Hoa 

Đồng Tử, lập tức biến thành một em bé lanh lợi dễ thương.  

Liên Hoa Đồng Tử nói với cô đệ tử : 

“cho cô đứa bé này nè !” 

Cô ấy trong mơ, thấy bụng to ra. Thức dậy bèn nói với chồng rằng, cô ấy có em bé trong 

bụng rồi. 

Người chồng trả lời : 

“ban ngày có suy nghĩ, thì ban đêm nằm mơ, giấc mơ làm sao đúng được ?” 

Nhưng, bắt đầu từ ngày ấy, cô đệ tử thực sự mang bầu rồi. Hiện nay, cha mẹ chồng đều 

quy y rồi, cùng với rất nhiều bà con, bạn bè cũng đã quy y luôn. Chỉ vì, nằm mơ thì thực sự có 

bầu ! 
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Tôi sẽ dẫn ông bay theo      

 

Ngày 10 tháng 12 năm 2011, Thứ Bảy, tại Chùa Lôi Tạng Đài Loan, tôi chủ trì Hộ Ma 

Pháp Hội của “Bảo Nguyên Độ Mẫu”. Hôm đó đông đúc hàng vạn người, lắng nghe tôi giảng 

giải duyên khởi của “Bảo Nguyên Độ Mẫu”. 

Thuyết pháp xong, lại làm quán đảnh của “Bảo Nguyên Độ Mẫu” cho đại chúng. Trong 

lúc quán đảnh, tôi có một cảm nhận đặc biệt.  

“Bảo Nguyên Độ Mẫu” hiện ra màu vàng kim từ giữa hư không, hình dạng giống như 

“Lục Độ Mẫu”, bay lượn tự tại trên đỉnh phan quán đảnh, tư thế bay lượn không phải như chim 

bay, mà là hoặc đứng hoặc ngồi, một tay kiết ấn, tay kia cầm “Bông Ô Ba La”, từ mười đầu ngón 

tay và Bông Ô Ba La, rải rắc nhiều loại ánh sáng màu sắc. 

Trong ánh sáng màu sắc có rất nhiều báu vật : 

Hoa sen.  

Xe báu. 

Đèn vàng.  

Trái kiết tường.  

Đồ hương.  

Pháp luân.           

Bát công đức thủy. 

Hoa thơm.  

Trái quả Phật.  

Diệu nhạc. 

Giầy bay. 
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Vân vân và vân vân.  

Vô số vô số thất bảo, bát bảo, nhị thập nhất bảo, nhị thập nhị bảo, tam thập thất bảo, liên 

tục từ không trung rơi xuống, rơi trên thân chúng đệ tử, mà tôi Phật sống Liên Sanh Lư Thắng 

Ngạn cũng nhặt được một báu vật “giầy bay”, để vào trong mình.    

Bảo Nguyên Độ Mẫu hỏi tôi : 

“Lư Sư Tôn, ông đã biết bay, cần giầy bay có ích gì ?” 

Tôi trả lời : 

“tôi sẽ dẫn theo người khác bay.” 

Bảo Nguyên Độ Mẫu hỏi : 

“bay đi đâu ?” 

Tôi trả lời : 

“bay đến Tịnh Độ Ma Ha Song Liên Trì.” 

Bảo Nguyên Độ Mẫu nói : 

“sao không bay đến Tịnh Độ Phổ Hiền Vương Phật Mẫu, đó là đầu nguồn của Bảo 

Nguyên Độ Mẫu.” 

Tôi trả lời : 

“Tịnh Độ Phật Sát mỗi mỗi đều thông nhau, tôi đương nhiên phải cúng dường Tịnh Độ 

Phổ Hiền Vương Phật Mẫu.” 

Bảo Nguyên Độ Mẫu nói : 

“thiện tai ! thiện tai !” 

Sau pháp hội, có một đệ tử hỏi tôi : 

“Lư Sư Tôn, nghe nói ông có thể thần hành thập phương Phật Quốc,  phải không ?” 

Tôi trả lời : 
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“tôi biết bay.” 

Đệ tử hỏi : 

“ông có thể dẫn tôi bay không ?” 

Tôi bỗng dưng nhớ đến trong mình có “giầy bay” do Bảo Nguyên Độ Mẫu ban cho, tôi 

nghĩ thực là trùng hợp có đệ tử hỏi đến. 

Tôi trả lời : 

“tôi sẽ dẫn theo ông bay !” 

Đệ tử hỏi : 

“lúc nào ?” 

Tôi trả lời : 

“tối nay.” 

Ngày hôm sau, ngày 21 tháng 12 năm 2011, tôi làm “Du Già Diệm Khẩu” tại “Cam Lộ 

Tịnh Xá”, vị đệ tử đó cũng đến tham gia, ông ấy nói cho tôi biết : 

Tối hôm qua, thực sự bay rồi, Lư Sư Tôn dẫn theo bay, bay qua núi lớn, bay qua biển cả, 

bay qua sao trời, bay đến Ma Ha Song Liên Trì, đi xem Liên Hoa Đồng Tử các màu sắc. 

Lại từ nhụy sen của Ma Ha Song Liên Trì bay vào trong, bay đến Tịnh Độ của “Phổ Hiền 

Vương Phật Mẫu”, thấy được Phổ Hiền Vương Phật Mẫu, Vô Ngã Mẫu, Kim Cang Hợi Mẫu, 

Bạch Độ Mẫu, Lục Độ Mẫu v.v… tất cả Phật Mẫu.  

Bay lượn kiểu đó thực sự mới lạ.  

Chỉ cần duỗi thẳng đôi tay, nhúng chân, thì bay lên tự tại, thân như lá rơi, như mộng như 

ảo. 

Ông ấy nói : 

“Lư Sư Tôn, ông có thể dẫn tôi bay, quả nhiên là thật !” 
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Tôi nói : 

“đương nhiên là thật.”    
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Tào Thương Minh nói như vậy     

 

Khoảng 6 giờ chiều, ngày 10 tháng 12 năm 2011, sau khi Pháp Hội Hộ Ma (hỏa cúng) 

của “Bảo Nguyên Độ Mẫu” kết thúc, tôi dùng cơm tại phòng ăn của Chùa Lôi Tạng Đài Loan.  

Một người ngồi phía bên phải, đó là ông Tào Thương Minh. 

Ông ấy nói : 

“ba mươi mấy năm trước, thì tôi đã quen biết Lư Sư Tôn rồi.” 

Tôi giật mình hỏi : 

“lúc đó ông mấy tuổi ?” 

Ông ấy trả lời : 

“lúc đó tôi đang học tiểu học.”  (Tào sư huynh năm nay bốn mươi mấy tuổi.) 

Tôi hỏi :  

“học tiểu học sao lại quen biết tôi ?” 

Ông ấy trả lời : 

“mẹ tôi dẫn tôi đến gặp ông, hỏi về việc của cha, địa điểm là đường Tiến Hóa. Tôi nhận 

thấy Lư Sư Tôn rất hay kể chuyện cười, người lớn nghe ông nói chuyện, ai nấy cũng đều cười ha 

ha !” 

Ông ấy nói : 

“cha tôi năm đó phục vụ trong ngành cảnh sát, là trưởng đồn của đồn cảnh sát gần Đức 

Cơ Thủy Khố. Cha tôi rất quen thân với cha của Lư Sư Tôn là Lư Nhĩ Thuận, thường xuyên qua 

lại và trò chuyện. Do vậy, nên cha mẹ tôi có đi viếng thăm Lư Sư Tôn.” 

Ông ấy nói : 

“Lư Sư Tôn thần toán rất chính xác !” 
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Tôi hỏi : 

“chính xác thế nào ?” 

Ông ấy trả lời : 

“cha tôi thỉnh giáo Lư Sư Tôn, về việc truy tìm một tội phạm. Lư Sư Tôn nói, ngày nào 

tháng nào, ông đến làng Yến Sào Cao Hùng, thì chắc chắn bắt được tên tội phạm này.” 

“kết quả ra sao ?” 

Ông ấy nói : 

“kết quả thực sự bắt được rồi ! cha tôi thì vì có công trong việc này, nên được điều từ 

huyện Đài Trung đến thành phố Đài Trung. Rốt cuộc cha tôi làm Đốc Sát, mãi đến khi về hưu.” 

 Ông ấy lại nói : 

“Lư Sư Tôn bói toán cho chú tôi là chính xác nhất.” 

“sao nói vậy ?” 

Ông ấy nói : 

“Lư Sư Tôn quả quyết rằng chú tôi có thể lên chức Trưởng Đốc Sát trong ngành cảnh sát, 

quả nhiên chú tôi làm đến chức Trưởng Đốc Sát. Lại nói, lúc 50 tuổi phải coi chừng.” 

“kết quả ra sao ?” 

Ông ấy nói : 

“lúc 50 tuổi, chú tôi lại chết vì nhồi máu cơ tim !” 

Tôi hỏi : 

“tôi không có nói ông ấy sẽ bị chết mà ?” 

Ông ấy nói : 

“không có, Lư Sư Tôn chỉ nói 50 tuổi phải coi chừng.” 

Ông ấy lại nói : 
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“chú tôi làm đến chức Trưởng Đốc Sát, 50 tuổi lại chết vì nhồi máu cơ tim, gây xôn xao 

khá chấn động, báo chí đều có đăng tải tin này.” 

Tào Thương Minh nói : 

“năm đó, Lư Sư Tôn vấn sự (hỏi việc) tại Đài Trung, khá lẫy lừng danh tiếng, mỗi ngày 

đều nhiều người bu đầy. Cả nhà tôi gồm cha, mẹ, dì, chú đều đến thỉnh giáo Lư Sư Tôn. Chính 

xác nhất là bắt được tội phạm và việc chú tôi 50 tuổi chết. Ngay cả thời gian, địa điểm, tuổi tác, 

một chút cũng đều không sai.” 

Tôi hỏi : 

“cha của ông đã từng đến Chùa Lôi Tạng Đài Loan chưa ?” 

“đã từng đến rồi, ông ấy vẫn muốn nhìn lại với cha của Lư Sư Tôn, chỉ là cha của ông 

không chừng đã quên luôn rồi. Lúc biết tin cụ Lư Nhĩ Thuận qua đời, khoảng thời gian đó cha tôi 

cũng cảm thấy rất buồn bã, cứ im lặng không nói chuyện.” 

“Ôi ! thời gian trôi qua thật nhanh ! không ngờ tôi đã sáu bảy mươi tuổi rồi, còn ông thì 

cũng đã bốn mươi mấy tuổi rồi. Lúc tôi vấn sự, chỉ có hai mươi mấy tuổi thôi, lúc đó ông mới 

học tiểu học.” 

Có một câu nói : 

“đời người đều là truyền hình trực tiếp, và cũng không có N G nữa.” 

  



137 

 

“Hà Diệp Đồng Tử” tụng niệm pháp      

 

Đã từng có vị đại cư sĩ, rất nổi tiếng trong giới Phật Giáo, thông hiểu hiển giáo và mật 

giáo. Vị đại cư sĩ này cũng là một tỷ phú, ông ấy quyên tiền xây chùa, quyên tiền in kinh sách, 

quyên tiền cúng dường tăng chúng, quyên tiền làm việc thiện, trong giới Phật Giáo mọi người 

đều biết ông ấy.  

Lúc ông ấy sinh sống tại New York, đã ấn tống một quyển kinh tựa là “Hà Diệp Đồng 

Tử Kinh”, rất ít người biết đến kinh này, lưu truyền cũng không rộng rãi. Trong một dịp vô ý, tôi 

đã nhìn thấy kinh này.    

Trong kinh dạy người ta cúng dường “Hà Diệp Đồng Tử”, có lợi ích lớn : 

1. Tăng phước.  

2. Tăng tuệ. 

3. Đại quyền uy.  

4. Đại thần thông.  

5. Thêm tuổi thọ.  

Kim thân của “Hà Diệp Đồng Tử”, có thể dùng gỗ, sành sứ, thủy tinh, đất, đá làm thành 

hình dáng một vị đồng tử, nam hoặc là nữ, trên đầu có hai búi tóc, đứng trên lá sen.  

Một đầu hai tay, giơ ra ngón trỏ, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. 

(giống như kim thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc bé, trong nghi lễ tắm Phật của ngày 

Phật Đản.) 

Kim thân này khác với kim thân Đức Phật lúc bé, là đứng trên lá sen, trên đầu lại có hai 

búi tóc. 

Cách tụng niệm cúng dường trong kinh này là : 
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Phải cúng dường trong phòng kín. 

(gà, chó, mèo không được vào trong.) 

Phẩm vật cúng gồm có hoa, hương, đèn, trà, trái cây và đồ chơi, bánh kẹo trẻ em v.v… 

Một ngày thắp nhang ba lần : sáng, trưa, tối. 

Buổi chiều tu pháp một đàn. 

Quán tưởng “Hà Diệp Đồng Tử”. 

Tụng niệm :  

“Thiên linh. Địa linh. Hà Diệp Đồng Tử linh. Cấp cấp luật lệnh. Se.” 

(càng nhiều càng tốt)  

(bắt ấn : một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất.)  

Nhập ngã ngã nhập. 

(tựa như nhập Tam Ma Địa.)  

Trên đây là cách tụng niệm chủ yếu, ngoài ra như lễ lạy, cúng dường, cầu nguyện, đều 

phải lượng sức mà làm. 

Như vậy, một ngày tu một lần, hay là một ngày tu ba lần, tùy vào ý niệm của cá nhân mà 

làm, nhưng không nên gián đoạn.  

Phải niệm đến “Hà Diệp Đồng Tử” xuất hiện trong “giấc mộng” của mình, mới là có 

“tương ứng”. 

Khẩu khuyết : 

Hành giả phải ăn phẩm vật cúng. 

Đồ cúng hư hoại, phải vứt bỏ, đổi đồ tươi tốt.  

Tâm yếu : 

Thành tâm.  
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Tinh tấn. 

Sau khi “tương ứng”, “Hà Diệp Đồng Tử” thường ở bên mình, như bóng theo hình. Hành 

giả hướng về “Hà Diệp Đồng Tử” cầu xin tiền tài, thì có tiền tài; cầu xin địa vị, thì có địa vị;  cầu 

xin con cái, thì có con cái; cầu xin bạn trai, bạn gái, thì có bạn trai, bạn gái; cầu xin tình duyên, 

thì có tình duyên; cầu xin thi cử, thì được điểm cao;  cầu xin ăn uống, thì có ăn uống.  

 Sau khi “tương ứng”, cầu xin trí tuệ của Phật, thì hiểu rõ nghĩa khi đọc kinh; cầu xin chư 

tôn, thì chư tôn hiện thân; cầu xin trí tuệ tăng trưởng, thì tăng trưởng trí tuệ; cầu xin có thần 

thông, thì thần thông xuất hiện. 

Sau khi “tương ứng”, “Hà Diệp Đồng Tử” có thể “báo mộng”, tức là trong mộng cho biết 

tất cả kiết hung họa phước v.v… 

Lư Sư Tôn ở đây thực sự nói cho quý vị biết, cách tụng niệm “Hà Diệp Đồng Tử”, tương 

tự như pháp “Nhĩ Báo Đồng Tử”, nhưng còn hơi cao minh hơn “Nhĩ Báo Đồng Tử”. 

Tôi xếp “Hà Diệp Đồng Tử” vào hạng “thần minh”, nghĩa là thần nhi minh chi. 

Người học Phật, dĩ nhiên không cần tu pháp “Hà Diệp Đồng Tử”. 

Nhưng, nếu có thần lực của “Hà Diệp Đồng Tử”, đối với học Phật chắc chắn sẽ có trợ 

lực.  

Thực sự có Phật Bồ Tát. 

Thực sự có chư thiên.  

Thực sự có không hành. 

Thực sự có “Hà Diệp Đồng Tử” . 

Trên “thế tục đế” này, đều là thật có, Phật pháp không rời thế gian pháp, như vậy mà thôi 

! 
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“Báo mộng” cho ông biết      

 

Một vị đệ tử Chân Phật Tông “Liên Hoa Xương Vũ”, khoảng 50 tuổi, cùng với vợ là bà 

Trần Đình, được chùa chiền gần đó mời tham gia đoàn hành hương.                

Hành hương là phong tục dân gian của Đài Loan. Mỗi năm một lần, Thiên Hậu của Đại 

Giáp, từ Trấn Lan Cung khởi giá, đến Phụng Thiên Cung ở Tân Cảng.  

Miếu hội này, có thể là đệ nhất cả tỉnh, người dự đông đúc nhất, nghinh tiếp Thiên Hậu, 

nhiễu hành, thắp nhang v.v… 

Thiên Hậu của Đại Giáp tuần hành, ngoài ra còn có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ và 

thần minh lớn nhỏ tháp tùng.  

Thủ trưởng trung ương, thủ trưởng địa phương và tín chúng đông đúc, dọc đường khí thế 

hào hứng, có thể nói là hội lớn cả nước.  

Tháng Ba tại Đài Loan, phong trào hành hương đi cúng Chùa Bà (tức là Chùa Thiên Hậu) 

là việc to tát.  

Toàn tỉnh Đài Loan, rất nhiều chùa chiền lớn nhỏ, thờ cúng thần minh cũng nhiều vô số, 

không sao kể xiết.  

Xe chở đoàn hành hương chay tới chạy lui, người dự hội miếu rất đông, hình thành tính 

cách tín ngưỡng của tôn giáo nhiều thành phần phong tục dân gian tại Đài Loan.     

Đoàn hành hương mà vợ chồng “Liên Hoa Xương Vũ” tham gia, xuất phát đúng ngày 

giờ.  

Buổi tối trước ngày xuất phát, vợ chồng này đều nằm mơ.  

Lư Sư Tôn xuất hiện trong giấc mộng, nói cho bà ấy biết : 

“ngày mai đừng đi !” 
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“tại sao ?” 

“có tai nạn xe cộ !” 

“trong xe có kim thân của Tam Thái Tử, có kim thân Thiên Hậu, có kim thân Thành 

Hoàng, có kim thân Vương Gia ….. Chúng thần đều ở trên xe phù hộ, sẽ không xảy ra chuyện 

mới phải chứ !” 

Lư Sư Tôn nói : 

“kiếp nạn khó thoát !” 

Hai vợ chồng cũng mơ thấy Lư Sư Tôn cảnh cáo, cho nên do dự phân vân, đi hay là 

không đi ? 

Nhưng mà … 

Liên Hoa Xương Vũ là một trong những người dẫn đầu của đoàn, lại là người đứng đầu 

tại địa phương, nếu người đứng đầu không đi thì rất khó ăn nói; đoàn hành hương cũng là do 

trưởng lão địa phương khởi xướng, nếu không đi thì là có lỗi với các phụ lão.  

Muốn bãi bỏ, lại càng không thể vậy. 

Vợ chồng này chỉ có gắng gượng tham gia, suy nghĩ chỉ là giấc mộng mà thôi, cũng chưa 

chắc là thật. 

Cuối cùng vợ chồng này chỉ có cách là đeo thẻ bài hộ mạng của “Liên Hoa Đồng Tử” vào 

thân, cùng với đoàn hành hương xuất phát.  

Thượng lộ vẫn bình an thuận lợi, gồm có ba xe buýt lớn cùng đi, Liên Hoa Xương Vũ 

ban đầu ngồi chiếc xe thứ nhất, sau đó thay đổi ngồi chiếc xe thứ nhì, hành hương cũng rất thuận 

lợi.  

Trên đường trở về.  
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Lúc đi đường quằn quèo giữa núi A Lý Sơn, phanh xe của chiếc xe thứ nhất bỗng bị hư 

đột ngột.     

Xe đụng vào lan can bên lề, xe bị lật, nằm ở phân nửa lề đường.  

Trời ơi ! thật bị tai nạn xe cộ rồi ! 

Xe cảnh sát, xe cứu thương, tới đủ cả ! 

Tín chúng trong xe buýt, một người bị chết, 17 người bị thương có nặng có nhẹ, được 

đưa đi bệnh viện gần đó.  

Cuối cùng ---- 

Liên Hoa Xương Vũ kể lại  : 

Ông ấy ban đầu cũng là ngồi chiếc xe buýt thứ nhất. Trong chuyến về, ông ấy lên xe buýt 

thứ nhất, phát hiện chỗ ngồi của mình đã có người khác ngồi rồi. Người đó nói, ông cứ việc ngồi 

chỗ ngồi của tôi trên chiếc xe thứ nhì. Thế là Liên Hoa Xương Vũ mới đổi thành ngồi chiếc xe 

buýt thứ nhì, luôn cả chỗ ngồi của vợ ông ấy cũng đổi đến chiếc xe buýt thứ nhì. 

Vấn đề là : người đổi chỗ ngồi với Liên Hoa Xương Vũ, chính là người chết duy nhất 

trong tai nạn xe cộ này. 

Ông trời, đây là việc thế nào ? 

Liên Hoa Xương Vũ nếu không đổi chỗ, người bị chết chính là ông ấy, phải không ?  

Là vận mạng ? 

Là trùng hợp ? 

Là tác dụng của thẻ bài hộ mạng ? 

Liên Hoa Xương Vũ nói : 
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“đoàn hành hương trên xa lộ A Lý Sơn, lúc quằn quèo xuống núi, ngửi được mùi thơm 

thoang thoảng, có phải là Liên Hoa Đồng Tử đang phù hộ hay không ? Nhưng, tại sao không phù 

hộ người trong chiếc xe thứ nhất ?” 
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Ý nghĩa của sờ đảnh gia trì      

 

Lúc tôi ở Đài Loan, vào ba giờ mỗi chiều Thứ Bảy, trong Chùa Lôi Tạng Đài Loan tại Hổ 

Sơn, trấn Thảo Đồn trung bộ, đều tụ tập khoảng mười ngàn tín chúng đệ tử.  

Chúng hội tham gia “Hộ Ma” hỏa cúng do tôi chủ trì.  

Chúng hội lắng nghe tôi giảng “Lục Tổ Đàn Kinh” và thứ khác. 

Chúng hội tiếp nhận quán đảnh của chư tôn. 

(Phan Cái Quán Đảnh của chư tôn.) 

Sau bữa ăn tối, họ chủ động xếp thành hai hàng, đa số quỳ xuống, tôi đi giữa đám đông, 

sờ đảnh gia trì cho mọi người.  

Miệng tôi niệm chân ngôn, trong ý niệm tôi chính là Bổn Tôn, tôi đang làm ban phước 

cho chúng sanh : 

Trừ khử bệnh tật ! 

Tăng gia phước phần ! 

Tăng trưởng trí tuệ !      

Á i kính viên mãn ! 

Oán địch lui tan ! 

Hạnh phúc mỹ mãn ! 

Không tai không nạn ! 

Vân vân và vân vân … 

Tôi “sờ đảnh gia trì” này, khoảng một tiếng đồng hồ, tôi “chuyên tâm” sờ đảnh gia trì cho 

chư đệ tử.  
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“sức mạnh của truyền thừa gia trì”, “sức mạnh của Bổn Tôn”, “sức mạnh của Thượng 

Sư”, “sức mạnh của hộ pháp”, “niệm lực”, “sức mạnh của chú”, các loại sức mạnh tập hợp lại, 

rót vào thân tâm của đệ tử và tín chúng. 

Có rất nhiều nhiệm mầu được loan truyền ra : 

Người mù nhìn thấy rồi ! 

Người điếc nghe được rồi ! 

Bệnh tật tiêu trừ rồi ! 

Kinh doanh khá lên rồi ! 

Thi cử đỗ đạt rồi ! 

Gia đình viên mãn rồi ! 

Thăng quan phát tài rồi ! 

Tai ách tiêu tán rồi ! 

Móng cầu toại nguyện rồi ! 

Vân vân và vân vân … 

Lư Sư Tôn tin tưởng chính mình có năng lực như vậy, chỉ vì sức gia trì của tôi không dứt 

vô tận. Tôi thực sự hiểu rõ, sức truyền thừa của tôi chân thật bất hư, Bổn Tôn của tôi tương ứng 

với tôi, sức Bổn Tôn chân thật bất hư, hộ pháp của tôi thường ở bên mình, sức hộ pháp của tôi 

chân thật bất hư. 

Tưởng niệm của tôi, bố thí chúng sanh. 

Sức chú của tôi, ban cho chúng sanh. 

Đã từng có một đệ tử, xin tôi khai quang cho “đàn thành” do chính ông ấy trưng bày.  

Tôi hứa nhận. 

Nhưng tôi thực sự quá bận rộn.  
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Mỗi lần tôi sờ đảnh gia trì cho đệ tử tín chúng, vị đệ tử này đều quỳ trong đám đông. 

Lúc tôi đến gần, ông ấy ngước đầu nhìn tôi, nói với tôi : 

“xin khai quang cho đàn thành của tôi !” 

Tôi trả lời : 

“được !” 

Tôi rãi mấy hạt gạo trên đầu ông ấy, và trên tấm hình “đàn thành” ông ấy đang cầm. 

Tôi nói :  

“tôi đã khai quang cho ông rồi đó !” 

Ông ấy trở về nhà, phát hiện “đàn thành” trong nhà được rải đầy “gạo”, dưới đất cũng có, 

thật là không thể nghĩ bàn. Trong nhà không ai rải gạo tại “đàn thành”, mà lại có gạo khắp nơi.  

Ông ấy nói : 

“sức thần thông của Lư Sư Tôn rất là không thể nghĩ bàn, đàn thành của tôi, tự động khai 

quang rồi !” 

(nghi thức khai quang của Mật Giáo, có dùng cách rải gạo.)      

Lại : 

Sau khi được sờ đảnh gia trì, không ít người bị ung bướu tự động tiêu mất khối u ! Một 

truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn vạn, ai ai cũng đến xin sờ đảnh gia trì ! 

Có một cô gái ngồi xe lăn, trải qua nhiều lần sờ đảnh gia trì, bây giờ đã đứng dậy được 

rồi. 

Lúc tôi chủ trì “Diệm Khẩu” tại “Tịnh Xá Cam Lộ”, cô ấy đứng đó, lại xin tôi sờ đảnh 

gia trì cho. 
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Tất cả đều có “Xá Lợi”      

 

Lư Nhĩ Thuận, cha tôi, sau khi viên tịch, đưa đến “Thủy Lý” hỏa táng, được “xá lợi” và 

“hoa xá lợi”. 

Lúc đó có mặt nhiều vị “Thượng Sư”, “Pháp Sư”, “Giáo Thọ Sư”, “Đường Chủ”, “Giảng 

Sư”, “Trợ Giáo”, “Đồng Môn” ……. 

Mọi người nhìn thấy rồi, rất ngạc nhiên.  

“xá lợi” và “hoa xá lợi” này, là do “Liên Cần Pháp Sư” tỉ mỉ lựa ra.  

Cha tôi Lư Nhĩ Thuận, suốt đời không tin bất cứ tôn giáo nào cả, cũng không niệm Phật, 

càng không có thực tu Mật Giáo. 

Cha thường nói với tôi : 

“chết rồi thì cái gì cũng không có !” 

Không tin có thiên đường, không tin có địa ngục.  

Ông ấy đã từng nói với người ta : 

“tại vì con tôi tin Phật, học Phật, lại hoằng pháp độ sanh, cho nên tôi mới ít nói, không 

muốn đối chọi với con.” 

Khi về già.  

Cha có một chút xíu thay đổi, lúc tôi tụ chúng hoằng pháp, ông ấy có tới nghe, cũng tiếp 

nhận quán đảnh. 

Xin ông ấy niệm “Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát”, ông ấy cũng chịu niệm theo : “Nam 

mô Quan Thế Âm Bồ Tát”. 

Ông ấy cũng chịu tiếp nhận gia trì và sờ đảnh của tôi. 

Thì như thế ---- 
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“cha tôi cũng có xá lợi và hoa xá lợi”. 

Thật là nhiệm mầu.  

Lại : 

Rất lâu trước, “trại giam Chương Nghi” tại Singapore, nhốt rất nhiều tử tù, có tử tù biết 

được danh tiếng của tôi. 

Thế là, nhiều tử tù quy y tôi. 

Dán tấm ảnh nhỏ của tôi trên vách tường nhà tù.  

Lễ lạy tấm ảnh đó. 

Niệm : 

“Um. Cu Lu. Liên Sanh. Si ti hum.” 

Thế là tiếng niệm chú, vang lên lần lượt.  

Nghe nói niệm tới vách tường phóng quang.  

Nhiều người tử tù nằm mộng, đều thấy Lư Sư Tôn đến, họ hết sức phấn khởi.  

Sau khi giảo hình (xử tử treo cổ).     

Hỏa táng, được nhiều xá lợi tròn lăn trên mặt đất, đem xá lợi xếp thành hình giống như 

bát quái, từ lớn đến nhỏ, thành một chu vi vòng tròn lớn. 

Tử tù có được xá lợi. 

Chấn động cả thế giới. 

Những người tử tù này, chỉ là quy y Lư Sư Tôn, lễ lạy ảnh của Sư Tôn, niệm : 

“Um. Cu Lu. Liên Sanh. Si ti hum.” 

Như vậy, như vậy. 

Mỗi một tử tù hỏa táng có được xá lợi. 

Lại : 
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Một cô bé ngồi xe lăn, tàn tật bẩm sinh, nhiều nội tạng suy yếu, nghe được danh tiếng của 

Lư Sư Tôn. 

Là sắp chết, thỉnh cầu quy y.  

Miệng niệm :  

“Um. Cu Lu. Liên Sanh. Si ti hum.” 

Sau khi chết, hỏa thiêu được xá lợi ngũ sắc và hoa xá lợi. 

Người nhà khá kinh ngạc.  

Hỏi tôi : 

“phải thật không ?” 

Tôi trả lời : 

“thật vậy.” 

Người nhà hỏi : 

“cô ấy ngồi xe lăn, tay không thể bắt ấn, không biết tu pháp, chỉ là một lòng muốn quy y, 

lâm chung cứ không ngưng trì Thượng Sư tâm chú. Như vậy lại có xá lợi ngũ sắc và hoa xá lợi, 

khiến người ta không tin nỗi !” 

Tôi trả lời : 

“cứ vững lòng tin, thì đủ rồi !” 

Tôi thực sự nói cho mọi người biết, nếu người ta một lòng cung kính căn bản truyền thừa 

Thượng Sư, Phật sống Liên Sanh Lư Thắng Ngạn, lễ lạy, cúng dường, trì chú, cầu nguyện, nảy 

sinh sức mạnh không thể nghĩ bàn, sau khi chết vãng sanh không thể nghĩ bàn, có được xá lợi và 

hoa xá lợi, không thể nghĩ bàn, đây đều là chân thật không giả dối.  
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Con sâu sư tử ăn thịt sư tử      

 

Thời gian tôi ở Đài Loan, có một lần, sau pháp hội, tôi sờ đảnh tất cả tín chúng. 

Trong lúc sờ đảnh, bỗng dưng cảm thấy, có một đàn ông đang liếc mắt nhìn tôi, đàn ông 

này ở ngoài hàng tín chúng. 

Vẻ ngoài của đàn ông này, nhìn sơ thì thấy : 

1. Tóc tai bù xù. 

2. Tuổi hơn 50. 

3. Ăn mặc dị hợm.  

4. Ánh mắt tà khí.  

Tôi vừa thấy vậy, liền có âm thanh nói cho tôi biết : 

“ông ấy sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện, con sâu sư tử ăn thịt sư tử !” 

Trong lòng tôi hơi khựng, nhưng, tôi mặc kệ.  

Nghe nói, đàn ông này tự xưng là nhà ngoại cảm, biết vấn sự (hỏi việc) cho người ta. Tuy 

mang tiếng đã quy y tôi, nhưng, không thực sự giữ giới luật, không thực tu. 

Sau này, quả nhiên xảy ra chuyện rồi. 

Ông ấy vi phạm luật pháp quốc gia.  

Do việc này, tôi muốn viết bài văn này để cảnh giác người đời.  

Tôi đã thề rằng : 

“không bỏ rơi một chúng sanh nào cả !” 

Cũng tức là người mà muốn quy y tôi, thì tôi không từ chối, hoàn toàn thu nhận.  

Cho nên, đệ tử của tôi,”tốt xấu không đều”. Có đệ tử ưu tú nhất, cũng có đệ tử phẩm hạnh 

thấp hèn, vàng thau lẫn lộn, thánh phàm đồng cư. Cho nên, đệ tử của tôi quá nhiều.  
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Trong đệ tử, đủ mọi thành phần, quan chức có, xã hội đen có, thậm chí có người từng là 

lưu manh, cũng có người đã từng làm gái điếm. Tù nhân quy y tôi càng nhiều hơn, có tội phạm 

lừa đảo, có tội phạm cướp giật, có tội phạm buôn bán ma túy, có tội phạm quấy nhiễu tình dục 

……. 

Trại giam phụ nữ, chúng tôi cũng có “Thượng Sư” hoằng pháp tại đó, nam nữ tù nhân 

quy y rất nhiều. 

Đại chúng đều biết, “tử tù có xá lợi”, cho thấy ngay cả “tử tù” tôi cũng nhận làm đệ tử.  

Giáo hóa của tôi, thì là như vậy. 

Chính vì như vậy, cho nên sư phụ như tôi thế này, khó mà tránh khỏi bị đệ tử liên lụy.  

Có một số đệ tử tuy quy y tôi, nhưng, thói hư tật xấu cũ vẫn chưa hoàn toàn dứt sạch, chỉ 

đang trong quá trình bỏ bớt, tánh tham vẫn còn, tánh sân vẫn còn, tánh si vẫn còn, trong thời gian 

ngắn, không thể siêu phàm nhập thánh được. 

Tuy tôi nhắc nhở khuyên dạy.  

Họ chỉ như là gió thoáng bên tai mà thôi. 

Để cứu độ chúng sanh, tôi dùng sức từ bi lớn nhất của Phật Bồ Tát, dùng trí tuệ để dạy 

dỗ, dùng pháp lực để dạy dỗ, trông mong chúng đệ tử có thể “tương ứng” với Mật Giáo chư tôn. 

Tôi thường nhấn mạnh : 

Chân Phật Tông là tín ngưỡng tôn giáo lý trí nhất, trong sự hợp tình, hợp lý, hợp pháp.   

Hoằng dương từ bi và trí tuệ của Đức Phật, tất cả đều trong sự như tình, như lý, như 

pháp. 

Đệ tử quy y phải tuân thủ luật pháp.  
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Đệ tử quy y phải giữ giới luật Mật Giáo, không chỉ giữ “ngũ giới”, “bát giới”, “Bồ Tát 

giới”, “tỳ kheo giới”, “tỳ kheo ni giới”, thậm chí “sự sư pháp ngũ thập giới”, “Mật Giáo căn bản 

thập tứ đại giới”, v.v… 

Giới luật của Mật Giáo còn nhiều hơn Hiển Giáo. 

Chân Phật Tông chúng ta là nhấn mạnh giới luật, phạm giới thì phải siêng sám hối, cho 

đến khi thấy “sám tướng”. Biết lỗi mà sửa đổi, là việc thiện tốt nhất ! 

Chúng tôi nhấn mạnh : 

Đại lễ lạy pháp. 

Đại cúng dường pháp. 

Đại quy y pháp. 

Đại sám hối pháp. 

Phát Bồ Đề tâm lớn nhất.  

Tôi trông mong, đệ tử đã phạm sai lầm, phải bị luật pháp xét xử, không những phải chịu 

hình phạt, mà còn phải sám hối sửa lỗi, mãi mãi không tái phạm nữa. Tôi muốn các đệ tử giữ luật 

pháp, giữ giới luật, đừng bao giờ làm bậy đó ! 

Mọi người phải hiểu luật pháp, cũng phải hiểu giới luật, đừng bao giờ phạm pháp, cũng 

luôn phải giữ giới luật, như vậy mới không trái với “một niệm thiện tâm” lúc quy y.  
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Một lá thư cảm ơn     

 

Sư Phật kính yêu : 

Đệ tử là Liên Hoa Viên Viên dẫn con gái Liên Hoa Hân Duyệt, đảnh lễ khấu bái vô 

thượng tôn quý thánh tôn Phật sống Liên Sanh ! 

 “Um. Cu Lu. Liên Sanh. Si ti. Hum !” 

Con mãi mãi không quên ngày rằm tháng tám âm lịch năm nay, cũng tức là Tết Trung 

Thu. Chứng nhức đầu của con gái tôi, Liên Hoa Hân Duyệt bỗng nhiên trầm trọng, chúng tôi lập 

tức đưa con nhập viện, làm đủ thứ xét nghiệm kiểm tra, trải qua gần ba tuần lễ, không tìm ra 

được nguyên nhân.  

Con tôi ban ngày nhức đầu mãnh liệt liên tục, ngoài ra lúc tối càng đau nhức hơn, đến nỗi 

phải tự đập mạnh vào đầu, không thể ngủ được. Cô bé thân thể suy yếu, mau bị gầy còm, đôi mắt 

mất thần, sắc mặt xanh xao. Chúng tôi nhìn thấy con bị cơn đau hoành hành như thế, mà mình lại 

bất lực cứu giúp. Người làm mẹ như tôi, nếu được thì tôi sẵn sàng trả giá bằng mạng sống của 

mình để cứu con !         

Cuối cùng dưới sự sắp xếp của Phật Bồ Tát, trải qua mấy hồi loanh quanh, rốt cuộc may 

mắn liên hệ được với Trần sư tỷ ở Vancouver. Trần sư tỷ cực lực giúp đỡ, an bài vụ Cầu nguyện 

Hộ Ma, và vào ngày 2 tháng 10 đã đích thân trao tay lá thư cùng tấm hình thỉnh cầu Lư Sư Tôn 

gia trì.  

Chỉ thấy Sư Tôn nói thầm : “Quan Thế Âm Bồ Tát làm chủ.” Rồi đem tấm hình của con 

tôi bệnh lên trên trán. Thoạt xem đây có vẻ như là một động tác nho nhỏ thôi, nhưng đối với con 

tôi lại có ý nghĩa trọng đại và thâm sâu vô cùng, một nguồn pháp lực siêu đẳng lớn mạnh vô hình 

liên tục giá trì cô bé, rồi thì chứng nhức đầu của con tôi đã mất tiêu.  
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Nhìn thấy con tôi lưng đeo cặp táp phấn khởi bước vào trường học, trên gương mặt dễ 

thương, hiện lại nụ cười đã tắt từ lâu, đệ tử sao lại không cảm tạ cái ân cứu mạng của Sư Tôn ? 

đây là tình cảm tri ân không thể diễn tả bằng bất cứ lời nói nào cả !       

Sau đó, vào đêm 17 tháng 10, đệ tử nằm mộng thấy Sư Tôn đích thân đến nhà gia trì, Sư 

Tôn bóp mũi tôi nặn ra chút ít chất nhầy, rồi tôi hỉ mũi ra một đống như đờm đặc. Vài ngày sau, 

đệ tử kinh ngạc vui mừng phát hiện, chứng viêm mũi lâu năm đã không chữa mà tự lành rồi ! 

Sự thật một lần lại một lần, chứng tỏ Sư Tôn là Phật ! thực sự không giả ! là Phật quang 

thanh tịnh sáng chói, soi rọi gia trì đệ tử, cho chúng tôi thoát khỏi khổ nạn ! Sư Tôn cứu vớt con 

tôi, cũng cứu vớt cả gia đình tôi !    

Sức gia trì của Sư Tôn rất là thù thắng ! được làm đệ tử Chân Phật Tông, là may mắn của 

tôi, được quy y Sư Phật, càng là vô thượng tự hào và hạnh phúc của đệ tử ! 

Sự cứu độ của Sư Tôn, khiến đệ tử càng sâu sắc hiểu rõ nhân quả rất đáng sợ ! đời người 

là khổ nạn, mạng sống là mỏng manh ngắn ngủi ! nếu không tuân theo dạy bảo của Sư Tôn, thực 

sự tu hành, tìm tòi phương pháp giải quyết căn bản, thì quá uổng phí mạng sống ! 

Một lần nữa, đệ tử Liên Hoa Viên Viên cùng với con gái là Liên Hoa Hân Duyệt xin 

thành khẩn khấu tạ Sư Tôn ! 

Tuy đệ tử không biết dùng lời văn hoa mỹ và lời nói để diễn đạt tình cảm tri ân đối với 

Sư Tôn, nhưng, con nguyện tận tâm tận lực dem thân khẩu ý của mình để cúng dường Sư Tôn, 

đời đời kiếp kiếp theo Sư Tôn tu hành, lấy sự nghiệp Bồ Tát làm trách nhiệm của mình, dốc hết 

sức mòn của mình để hoằng dương Phật pháp, hóa độ chúng sanh ! 

Nguyện Sư Phật Phật thể an khang, không nhập Niết bàn ! Đại chuyển pháp luân ! Phổ 

độ chúng sanh ! 

                                                      Cả nhà đệ tử Liên Hoa Viên Viên khấu bái 
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Um. Cu Lu. Liên Sanh. Si ti. Hum ! 

                                             Ngày 25 tháng 10 năm  2011 

 

Lại : 

Một vị đệ tử bị ung thư,  sau khi lành bệnh viết một bài kệ cám ơn : 

Đảnh lễ Phật túc : 

Đại Y Vương Phật sành sỏi trị bệnh 

Nay con thành tâm kính lễ  

Bị bệnh ung thư thân tâm chẳng tự tại 

Sư Phật đến trong giấc mộng  

Nói rằng giác ngộ duyên khởi thù thắng nhất  

Rằng vật phi duyên khởi như là không hoa  

Cho nên không có tồn tại của ung bướu vô duyên  

Rằng thò tay như vào trong túi lấy đồ 

Lấy ra căn bệnh ác duyên trong thân tôi 

Đến nay tất cả đều mất tiêu 

Đời nay chỉ có Ngài độc nhất vô địch 

Cảm ơn ! Cảm ơn ! Cảm ơn ! 

   Ngày 17 tháng 12 năm 2011 

    Liên Hoa Ưng Thành bách khấu 
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Cảm ứng sau khi sờ đảnh      

 

Sự việc 1 : 

“Liên Hoa Ấn Đường” nói : 

Tay cầm “Hồng Tài Thần”, để cho Lư Sư Tôn cũng sờ đầu “Hồng Tài Thần” một cái, chỉ 

thấy Lư Sư Tôn niệm một câu : “Um. Ga la ba ti de. Xoa ha.” 

Về đến nhà, ngửi được mùi thơm kỳ lạ, thơm tỏa khắp đàn thành, cả tuần lễ chưa tan. 

Mùi thơm này suốt đời chưa từng ngửi qua, thật là quá thần kỳ.  

Kết quả : 

“trúng giải đặc biệt !” 

Sự việc 2 : 

“Liên Hoa Nhất Trưng” nói : 

Mang thai đã sáu tháng rồi, soi thấy vị trí thai không ngay, bác sĩ nói, cần phải đặc biệt 

tập thể dục, để cho vị trí thai nhi bình thường. Bác sĩ nói, nếu không vận động, khó đẻ.  

Nghe xong rất lo lắng, thế là, lên Hổ Sơn, đến Chùa Lôi Tạng Đài Loan, nghe Lư Sư Tôn 

giảng “Lục Tổ Đàn Kinh”. 

Lúc sờ đảnh, tôi cầu xin Lư Sư Tôn sờ bụng tôi một cái, chỉ thấy Lư Sư Tôn vỗ nhẹ một 

cái, nói : “xong rồi !” 

Ngày hôm sau, đến bác sĩ chủ trị làm kiểm tra siêu âm.  

Bác sĩ chủ trị nói : 

“vị trí thai ngay rồi !” 

Thực ra tôi vẫn còn chưa chính thức tập thể dục, kết quả vị trí thai đã bình thường rồi, 

cám ơn Lư Sư Tôn. 
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Sự việc 3 : 

“Liên Hoa Song Song” nói : 

Đã bị “cườm mắt”, chuẩn bị làm phẫu thuật, và đã định sẵn ngày giờ rồi. 

Lúc Lư Sư Tôn sờ đảnh, tôi sẵn nói luôn : “xin Lư Sư Tôn sờ mắt một cái.” Chỉ thấy Lư 

Sư Tôn tiện tay sờ mắt, nhè nhẹ phất qua mà thôi. 

Kiểm tra trước khi phẫu thuật, bác sĩ bỗng nhiên nói : 

“cườm mắt mất tiêu rồi !” 

Tôi nghe xong, chẳng hiểu sao cả ! 

Tôi hỏi : 

“tại sao mất tiêu ?” 

Bác sĩ cũng không biết tại sao. 

Sự việc 4: 

“Liên Hoa Năng Từ ” nói : 

Hôm đó, Lư Sư Tôn sờ đảnh cho tôi, vỗ đầu tôi hai cái, thay vì chỉ sờ một cái, mà vỗ đến 

hai cái. Có thể khi sờ một cái, tôi không đứng dậy nhanh, cho nên lại sờ thêm một cái ! 

Hôm đó về nhà tu pháp, đặc biệt khác thường, một luồng “chân khí” từ trên đỉnh xuyên 

suốt xuống dưới, toàn thân như là chạm điện, sung mãn pháp hỷ, tự cảm thấy khinh an, 

Thứ cảm nhận thoải mái đó, không chỉ là lúc tu pháp mới có, sau khi kết thúc tu pháp, 

cũng vẫn còn. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, thứ cảm nhận bí mật khởi lên đó, vẫn cứ tồn tại, thật 

là quá vi diệu ! 

Cám ơn Lư Sư Tôn ! 

Sự việc 5: 

“Liên Hoa Nhất Gia ” nói : 
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Lúc sờ đảnh, cho Lư Sư Tôn sờ luôn chuỗi hạt tôi đang cầm trên tay. Sau khi về nhà, để 

chuỗi hạt trên đàn thành, tắt đèn rồi, mà thấy đàn thành phát sáng nhiều màu sắc. 

Quay lại nhìn kỹ, lại là do chuỗi hạt phát ra, ánh sáng có nhiều màu sắc, từ trước tôi chưa 

từng thấy như vậy, chẳng lẽ mắt tôi có vấn đề hay sao ? tôi nhìn ra cửa sổ, ngoài đó tất cả bình 

thường, nhìn lại đàn thành, vẫn còn ánh sáng màu sắc; ánh sáng này bảy ngày mới tan mất.  

Sự việc 6: 

“Liên Hoa Đức Kim ” nói : 

Lúc Lư Sư Tôn sờ đảnh, tôi suy nghĩ cha tôi cũng cho Sư Tôn sờ đảnh luôn, tại vì cha tôi 

vừa qua đời không lâu, trong tâm rất âu sầu, không biết ông ấy chuyển kiếp nơi nào ? 

Không ngờ tối hôm đó thì nằm mộng thấy cha. 

Cha nói với tôi : 

“sư phụ của con đã tiếp dẫn ta đến tịnh độ rồi, tất cả con đều yên tâm, trong sát na sờ 

đảnh, thì ta đã đến Phật quốc rồi.” 

Cha vừa vui mừng, lại vừa trẻ nữa. 

Chính miệng cha tôi nói : 

“sư phụ của con là Phật.” 
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Bí mật của khởi tín     

Viết quyển “RỘNG MỞ CÕI LÒNG” này, là muốn để quý vị “khởi tín”, đây tức là tôn 

chỉ của quyển sách này vậy. 

Trọng tâm đời sống của con người tôi, là “viết lách” và “tu pháp”, từ lúc trẻ tới sáu mươi 

bảy tuổi rồi, cũng vẫn như vậy, đều đều như vậy, cũng không có thay đổi.  

Phật pháp quán xuyến suốt đời tôi. 

Ngoài ra : 

“cái gì cũng không có !” 

Phật pháp là bắt đầu từ “tín”, cho nên viết hết 226 quyển rồi, mà vẫn viết “khởi tín”, tại vì 

“tín là tất cả công đức mẫu”. 

Những năm gần đây, tại vì tâm thênh thang vô trú, cũng vô sở cầu, cũng chẳng sao cả, 

nhập vào cảnh giới thanh tịnh đạm bạc, tự cảm thấy đời sống như vậy, rất hài lòng rồi.  

Quét sạch buồn phiền của dĩ vãng, bây giờ nhìn thế gian này, càng thấu suốt hơn. Sau khi 

minh tâm kiến tánh : 

“Đốn nhập tịch tĩnh.” 

Tôi thấu hiểu Phật pháp : 

Không. 

Tánh không.  

Phân biệt tánh không.  

 Tôi hiểu rõ : 

Bát nhã.  

Trung quán.  

Duy thức.  
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Quyển này, là sách “khởi tín”, cho nên là sách của pháp môn phương tiện. Tuy có nhiều 

sự việc cảm ứng, nhưng, tôi là dùng những việc thật cảm ứng này, để hướng dẫn người đời, tiến 

vào cảnh giới “chánh tín” của Phật pháp. 

Ngũ uẩn tánh không.  

Nhập thậm thâm Tam Muội, giải tất cả pháp như hư không.   

Tôi à ! 

Tuy biết tất cả quốc độ cũng là “huyễn hóa”, nhưng tôi có thể thanh tịnh diệu hạnh đi 

trang nghiêm Phật quốc.  

Tuy biết Phật Bồ Tát cũng là “huyễn hóa”, nhưng tôi có thể dùng thanh tịnh diệu hạnh đi 

trang nghiêm Phật Bồ Tát.  

Tuy biết đời người giống như là “huyễn hóa”, nhưng tôi có thể dùng thanh tịnh diệu hạnh 

đi làm đẹp đời người.  

Tuy biết nhân quả luân hồi Niết bàn đều “huyễn hóa”, nhưng tôi có thể dùng thanh tịnh 

diệu hạnh đi giải nói.  

Tôi đã hiểu được : 

Tất cả vạn pháp, đều toàn không tịch, không sanh không diệt. Sống chết và Niết bàn, 

phàm phu và chư Phật, cùng là tướng không hoa. 

(đây là cùng tột của không.) 

Nhưng : 

Tôi dùng tất cả huyễn hóa đi khuyên người tín ngưỡng. Nếu không như vậy, Phật tánh 

không tịch không thể giảng nói được. Tôi chỉ là tùy theo mọi thứ sai biệt của tất cả chúng sanh, 

mà nói mọi thứ pháp sai biệt.  

“Trung Quán Luận” của Long Thọ Bồ Tát :       
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Chúng nhân duyên sanh pháp, 

Tôi nói tức là không, 

Cũng tức là giả danh, 

Cũng là nghĩa trung đạo. 

Bởi vì có nghĩa “không”, 

Tất cả pháp được thành, 

Nếu không có nghĩa “không”, 

Tất cả đều chẳng thành. 

Chưa từng có một pháp, 

Không từ nhân duyên sanh, 

Cho nên tất cả pháp, 

Không gì chẳng là “không”. 

Thích Ca Mâu Ni Phật còn gọi là “Không Vương Phật”.   

“Lục Tổ Đàn Kinh” có mấy câu nói quan trọng, cũng là như vậy : 

Người đời diệu tâm vốn dĩ “không”, không có một pháp nào có thể “đắc”, tự tánh chân 

không, cũng là như vậy. 

Nếu ngộ Tam Thân không có tự tánh, tức hiểu rõ Tứ Trí Bồ Đề.  

Bổn tánh của ngươi, như là hư không, không thấy có một vật gì, gọi là Chánh Kiến. 

Không biết có một vật gì, gọi là Chân Như.   

Sau khi minh tâm kiến tánh, tôi chỉ biết hai chữ : 

1. Không.  

2. Huyễn. 
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Nhưng, loại lãnh ngộ này, là từ nhân gian thâm sâu nghiên cứu thực tập Phật pháp 40 

năm mà có được. Nếu không từ nhân duyên mà sanh làm người, nếu không từ nhân duyên mà 

thâm cứu đạo lý cao tột của Phật pháp, nếu không từ nhân duyên mà khởi tín, nếu không từ nhân 

duyên mà tương ứng, nếu không từ nhân duyên mà thần thông, nếu không từ nhân duyên mà trí 

tuệ, thì tôi làm sao giải thoát ? 
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Phụ lục 1 : 

Tìm hiểu thánh vật tôn quý nhất của Phật Giáo ---- xá lợi  

Nguyên do của từ ngữ “xá lợi” 

Giáo chủ Phật Giáo Thích Ca Mâu Ni Phật đản sanh trước công nguyên, tại Ấn Độ là một 

trong tứ đại văn minh cổ quốc trên thế giới. Ngài ba mươi tuổi thành đạo, hoằng pháp tại nhân 

gian bốn mươi chín năm, cuối cùng nhập Niết bàn dưới Sa La Song Thụ. Sau khi nhập diệt, đệ tử 

cùng hương đốt lửa trà tỳ di thể Đức Phật, trong tro tàn hiện ra nhiều viên kết tinh như hạt trai, 

cứng như thép. Chúng đệ tử nhìn kỹ, thấy kết tinh màu trắng là chất xương, màu đen là chất tóc, 

màu đỏ là chất thịt, tổng cộng tám vạn bốn ngàn viên. Nhìn thấy những thánh vật kỳ dị này, mọi 

người đều cuối đầu chắp tay, thật cảm động bởi tu hành cao thâm của Đức Phật, và gọi những 

viên quý giá này là “xá lợi”. 

Sau đó, trong nhiều đám hỏa táng, cũng phát hiện chỉ có những người thành tâm tu Phật, 

ngộ đạo chứng quả, mới tự nhiên có kết tinh xá lợi. Từ đấy trở đi, “xá lợi” mang ý nghĩa thánh 

thiện, có địa vị tối cao vô thượng trong lòng phật tử, được xem là tinh hoa tu hành suốt đời của 

hành giả.    

Năm xưa tại sao Đức Phật phải thị hiện “xá lợi” ? 

Về việc tại sao Đức Phật phải thị hiện “xá lợi”, là để chứng minh Phật pháp thực sự đã 

từng lưu truyền trong thế gian, khiến cho chúng sanh kiên cố lòng tin, tín thuận Phật pháp. Trong 

“Kinh Trường A Hàm” cũng có ghi lại, trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật sắp sửa nhập Niết bàn, 

đệ tử A Nan đã hỏi Đức Phật phải an táng thế nào, Đức Phật cho biết là dùng cách an táng 

Chuyển Luân Thánh Vương, sau khi hỏa táng, phải thu gom xá lợi, xây chùa dựng tháp cung 

phụng, nhờ vậy khích lệ chúng đệ tử thấy xá lợi như thấy Phật, nên tinh tấn tu hành giới định tuệ, 

chuyển hóa nghiệp lực, chứng ngộ giác tánh. 
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Câu chuyện truyền kỳ của xá lợi ---- Trời giáng xá lợi cho Khương Tăng Hội 

Trên thực tế, xá lợi lưu truyền mấy ngàn năm, những câu chuyện thần kỳ vẫn loan truyền 

mãi. 

Thời kỳ Tam Quốc, lúc Khương Tăng Hội truyền pháp tại Đông Ngô, được Tôn Quyền 

triệu kiến, trong cuộc vấn đáp, Tôn Quyền cảm thấy Khương Tăng Hội thuyết pháp có phần 

không thật, bèn nói : “Nếu tìm được xá lợi của Như Lai, thì xây tháp khắp nơi trong nước tôi, 

nhưng nếu ông nói dối, thì phải bị quốc pháp trừng trị.” 

Thế là, Khương Tăng Hội xin cho hạn bảy ngày, nếu thỉnh không được xá lợi, thì chịu xử 

phạt. Trong bảy ngày đó, Khương Tăng Hội thắp hương quỳ lạy, cung thỉnh Phật tổ ban cho xá 

lợi, nhưng ngày tháng trôi qua, mà không được gì. Khương Tăng Hội rất thương tâm, cảm thấy là 

vì chính mình đức hạnh quá ít, lại xin Tôn Quyền gia hạn thêm bảy ngày, Tôn Quyền nói bảy 

ngày nữa mà không thấy xá lợi, thì phải bị xử tử.  

Khương Tăng Hội lại nhất tâm bất loạn quỳ lạy thỉnh cầu, nhưng vẫn không thấy gì cả. 

Cuối cùng, trước lúc xử tử, Tôn Quyền hỏi còn gì để nói hay không ? Khương Tăng Hội cho biết 

vẫn kiên trì tin tưởng Phật pháp, hy vọng cho hẹn thêm bảy ngày, nếu không xong, thì sẽ tự tử. 

Rốt cuộc, lòng thành cảm động trời đất, sắp hết thời hạn trong ngày chót, bỗng nhiên rơi xuống 

xá lợi lấp lánh, Khương Tăng Hội bước lên phía trước để nhìn, quả nhiên là xá lợi của Đức Phật.  

Tôn Quyền nhìn thấy cũng kinh ngạc nói rằng : 

“đây là thoại tướng hiếm có !” 

Khương Tăng Hội nói : 

“xá lợi thần uy, lửa không thể đốt cháy; búa tạ làm bằng thép cứng, cũng không thể đập 

nát được.” 
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Thế là Tôn Quyền sai người thí nghiệm, đại lực sĩ dùng búa tạ đập mạnh, quả nhiên xá lợi 

cũng không bị tổn thương chút nào. Từ đó về sau, Tôn Quyền rất kính tin thần Phật, lập tức hạ 

lệnh xây tháp. Đây cũng là nguyên nhân Phật Giáo rất hưng thịnh tại Đông Ngô lúc đó.  

Ngoài thần biến thị hiện, tự sinh không ngưng cũng là một điều không thể nghĩ bàn của 

“xá lợi”. Nghe nói, đại sư Tông Khách Ba của Tạng Mật, tuổi già rụng một cái răng, đệ tử lễ 

kính như là xá lợi, sau đó dưới chân răng lại mọc ra rất nhiều xá lợi, mọi người chia ra để cúng 

dường. Rồi thường nảy sinh ra rất nhiều viên nhỏ li ti, viên nào cũng tròn trịa trắng trẻo. Cũng 

từng có người cung phụng hai viên xá lợi của Phật sống Ban Thiền, sau này tự nhiên biến thành 

bảy viên. Lúc người cung phụng qua đời, người vợ để hai viên xá lợi vào miệng người chết, liệm 

tang xong thì gia quyến trở về nhà, lại phát hiện xá lợi cung phụng trong nhà vẫn là bảy viên. 

Hiện tượng trên đây chứng tỏ thù thắng khó được của xá lợi. 

Từ trường có sẵn không thể nghĩ bàn của xá lợi 

Có thể vì sự sinh thành của xá lợi không thể nghĩ bàn, cho nên xá lợi có từ trường thần bí. 

Từng có thí nghiệm cho hay, để xá lợi xoay vòng tròn trên la bàn, thì kim chỉ nam cũng xoay 

theo, chứng tỏ xá lợi có sức mạnh từ trường. Ngoài ra, “xá lợi long cung” món quốc bảo của 

Thái Lan, lúc nắm trên tay phải và tay trái, nếu hai tay gần nhau, cũng cảm thấy có sức hút lẫn 

nhau như là hai khối nam châm. Nhất là “xá lợi long cung” sẽ tùy theo thể chất khác nhau, mà tự 

động điều chỉnh đặc tính của từ trường, ngoài làm thành vòng bảo vệ thân thể, khiến cho khí 

trường ngoại giới khó mà tiếp cận thân thể. Cũng có tác dụng xúc tiến tuần hoàn khí huyết, giúp 

người bệnh tịnh hóa từ trường của bản thân. Thường được cho rằng có tác dụng tránh tà, có ý 

nghĩa kiết tường đặc biệt.  
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Kính lúp khoa học   Làm sao phân biệt “xá lợi” và “sạn trong thân người” 

Đối với thần kỳ của xá lợi, đến nay khoa học vẫn không thể giải mã được. Nhưng mà, 

học giả ngành y đã từng nêu ra, có thể là hiện tượng bệnh lý của “sạn” trong thân người.  

Vậy thì, “xá lợi” và “sạn” có gì khác biệt : 

1. Sạn là do cứng biến thành cứng, gặp nhiệt độ cao thì tiêu hủy. Xá lợi là do mềm biến 

thành cứng, gặp nhiệt độ cao lại trở thành càng cứng hơn. 

2. Bề mặt của sạn thô nhám không bằng phẳng. Bề mặt của xá lợi lại rất mịn màng, cảm 

giác chạm xúc rất nhiều, xá lợi là sống, có lỗ chân lông. 

3. Nếu một người mọc sạn trong thân thể, sẽ bị đau nhức khó chịu. Mà người tu hành có 

thành tựu, dù mọc càng nhiều xá lợi, cũng không cảm thấy đau nhức.   

Cho nên sự khác biệt giữa xá lợi và sạn, rất là hiển nhiên dễ thấy. Nhất là hiện tượng thần 

kỳ từ ngàn xưa, càng không thể kể siết được, đây cũng là điều mà khoa học không thể giải thích 

hoàn toàn, khó mà che đậy hào quang thần bí của xá lợi. 

Về việc truyền kỳ xá lợi của Chân Phật Tông  

Chuyện thật của xá lợi, đối với rất nhiều đệ tử Chân Phật Tông, đều không cảm thấy xa lạ 

gì. Phật sống Liên Sanh, người sáng lập Chân Phật Tông, trong lúc nhập thất (bế quan), đã từng 

thành kính hướng về hư không, khấn cầu “xá lợi Đức Phật”, Phật sống đặt mâm sạch trên bàn 

hương án, thắp nhang rồi chắp tay niệm “chú xá lợi”, một lòng một dạ niệm bài văn khẩn 

nguyện. Hồi lâu, bỗng dưng hư không xẹt sáng, “teng” một tiếng, một viên xá lợi lớn bằng hạt 

gạo sáng lấp lánh, hiện ra trong mâm sạch. Sau khi cúng dường, càng hóa sanh ra vài trăm viên 

xá lợi nho nhỏ. Liên Vượng Thượng Sư, Liên Liên Pháp Sư, quý vị Thượng Sư, Pháp Sư tại 

Chân Phật mật Uyển, Seattle, đều chứng kiến việc này. 
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Một ví dụ khác, năm 2006, Phật sống vừa mới kết thúc bế quan ẩn cư dài 5 năm. Đích 

thân đến Nhất Trí Đồng Tu Hội thuyết pháp khai thị, trong nhân duyên thù thắng, khoảng sát na 

vừc bước vào đạo tràng, từ dưới đất lại nổi lên pháp thân xá lợi rất trân quý. Sau khi Phật sống 

thăng tọa khai thị, lại từ bi để lại hai viên pháp thân xá lợi lớn bằng hạt đậu. Đã từng thỉnh giáo 

Phật sống về việc này, được trả lời : “cái này sinh ra từ không tướng.” Ngoài ra, đệ tử thành tâm 

cất giữ, cúng dường tóc xá lợi của căn bản Thượng Sư đều biết, tóc xá lợi do Phật sống cắt ra, 

không những biết tăng trưởng, mà còn mọc đầy nguyên cái tháp đựng xá lợi ! 

Tin tức thần kỳ nhất về xá lợi của Chân Phật Tông, chắc là việc mấy vị tử tù trong trại 

giam Chương Nghi Singapore năm 1992. Họ thực tu Chân Phật Tông mật pháp, thành tâm sám 

hối những tội đã làm. Sau khi bị xử tử, hỏa táng có được mấy chục viên xá lợi và hoa xá lợi chói 

lọi, việc này gây chấn động lớn trong giới Phật Giáo lúc đó. Quả là truyền kỳ, tử tù lại có thể 

thiêu ra xá lợi. Do sự việc trên đây, thực sự chứng minh Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói “chúng 

sanh đều có Phật tánh”, “buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật” chẳng sai chút nào. Mà thành 

tựu viên mãn của Chân Phật Tông căn bản truyền thừa Thượng Sư, và thù thắng của chân thật 

Phật pháp sở truyền, càng không khác với Phật pháp chánh tín do Đức Phật truyền dạy, cho nên 

mới có thể chiêu cảm “xá lợi Đức Phật” trào hiện từ hư không.  
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Phụ lục 2 : 

Xá Lợi độ hữu duyên    Đại chuyển Phật pháp luân 

 

“Mẫu Nương chỉ thị, chỉ cần thành tâm đảnh lễ, đeo xá lợi, đều có công đức rất 

lớn.” Căn bản Thượng Sư Phật sống Liên Sanh đã nói như vậy với đệ tử, trong chuyến đi 

Bành Hồ năm 2010. 

Nhất là sau khi xem qua những xá lợi trắng trẻo tròn trịa, do giảng sư Ngô Tuấn Bằng ---- 

Đường Chủ hội đồng tu Chùa Lôi Tạng Thái Bình và Bản Kiều, quyên tặng cho Trung Tâm 

Doanh Vận. Lại nói thêm : “cũng có thể bọc vàng cho những xá lợi này”, câu nói này cũng mang 

cho nhóm đội của Trung Tâm Doanh Vận Phật sống Liên Sanh Sáng Tác Quán, những điều khai 

sáng vô thượng.  

Từ lúc ban sơ thành lập Trung Tâm Doanh Vận Phật sống Liên Sanh Sáng Tác Quán, 

trước sau một mực cố gắng truyền bá rộng rãi những sáng tác của Căn bản Thượng Sư Phật sống 

Liên Sanh, thông qua sách vở và thư pháp tranh vẽ của Phật sống, để phổ độ càng nhiều chúng 

sanh hữu duyên. Để cho Sáng Tác Quán có được càng nhiều pháp tài, để làm nhiều việc lợi ích 

chúng sanh, cũng để cho chúng sanh có nhân duyên càng lớn tiếp xúc với thánh vật xá lợi, thế là 

trải qua gần một năm, Trung Tâm Doanh Vận Phật sống Liên Sanh Sáng Tác Quán từ trong kinh 

điển, tạo ra thánh vật gồm đủ cả ba yếu tố “trang nghiêm, thẩm mỹ, thời thượng” ---- xá lợi tâm 

bảo. 

Đồ án của xá lợi tâm bảo được ra đời, là ý trời, cũng là tương ứng  

Phật sống và kinh điển đều cho chúng ta biết, nếu đeo xá lợi trên thân, bất kể ngày đêm, 

được công đức không thể so sánh. Để cho càng nhiều đại chúng có thể gần gũi với xá lợi, loại 
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thánh vật vô thượng này, thế là Trung Tâm Doanh Vận Phật sống Liên Sanh Sáng Tác Quán bắt 

đầu suy ngẫm, làm sao đem xá lợi “thân dân hóa”. 

Vì việc này, mọi người trong rất nhiều lần hội nghị, tập trung tư tưởng, suy nghĩ làm sao 

bày tỏ được ý nghĩ của tâm bảo, thể hiện sự bình thường mà lại khí thế hùng vĩ. Nhưng qua 

nhiều lần hội họp, cảm thấy hơi hơi bị thiếu sót điều gì, cho nên vẫn cứ kéo dài mà chưa thể đi 

đến kết luận.  

Thế nhưng, cách một ngày của hội nghị, đồng môn của Chùa Lôi Tạng Thái Bình sau khi 

tham gia Pháp Hội Vi Đà Tôn Thiên Hộ Ma do Phật sống chủ trì, ngày 12 tháng 11 năm 2011, 

tại Chùa Lôi Tạng Đài Loan. Lúc xe du lãm về tới Chùa Lôi Tạng Thái Bình, de xe tới lui trên 

bãi cỏ, vì vừa tạnh mưa, sân cỏ ẩm ướt, vô ý bánh xe đã in dấu hình vẽ đẹp đẽ trước sân chùa, 

nhưng vẫn không ai phát hiện điều này. 

Mãi đến khi giảng sư Ngô Tuấn Bằng bỗng dưng như là có sự suy nghĩ mà đi ra ngoài, 

nhìn thấy dấu in bánh xe dưới ánh đèn, trong tâm lập tức tỏ rõ “chính là nó rồi”. Thế là, liền nhờ 

đồng môn chụp hình lưu chứng, vậy là đồ án đẹp đẽ mà mọi người mãi suy nghĩ không ra, thì 

được ra đời như thế này. 

Từ kinh điển Phật xem biết đeo xá lợi trên thân, mọi nơi đều có gia trì 

“Bảo Tích Địa Thành Phật Đà La Ni Kinh” :  

“dùng vật tròn, có thể đựng xá lợi, như hình tâm ngươi như hình tâm Phật, vì tâm ngươi 

tâm Phật đặt lẫn nhau, vì thể của ngươi và thể của Phật hòa lẫn nhau, tánh đã dung hòa lẫn nhau 

tức không phải hai Phật thân, có thể như vậy mà trì xá lợi.” 

“người thường cung kính luôn mang theo xá lợi, nơi mà người này đi đến, đều thành Kim 

Cang Giới Đại Mạn Đồ La, những vật mà người này đến gần, đều thành bốn thứ Pháp Thân Chi 

Thể. …………….. Người nếu có được xá lợi Đức Phật, bất kể sạch dơ tùy thân cúng dường, 
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không rời khỏi Ức Hung Ha Lật Đa Diệu Liên Hoa, ngày đêm không ngừng thường nghĩ tưởng 

đến đức hạnh của Phật, hiện đời thân chứng được Phật Thanh Tịnh Thân Trụ Kim Cang Đảnh.” 

Từ đoạn kinh này hiểu được, dùng vật tròn đựng xá lợi, thì hình tâm người này và tâm 

Phật in lên nhau. Mà đeo xá lợi,tức là nhấn mạnh nhắc nhở chúng ta cũng là vị Phật tương lai, 

tức là tượng trưng thể của ngươi và thể của Phật, thực ra đều là một thứ.          

“Bảo Tích Địa Thành Phật Đà La Ni Kinh” :  

“nếu có người được một viên thậm chí một phần xá lợi Đức Phật, cùng với đồ đựng xá 

lợi, bất luận ngày đêm đều đeo trên thân, mặc dù thanh tịnh hay không, mặc dù có xúc chạm hay 

không, thường đeo trên thân không rời, được nhiều công đức không thể so sánh.” 

Đoạn kinh này cho biết, bất luận ngày đêm, bất kể thân của quý vị sạch hay không sạch, 

đeo xá lợi đến nơi thanh tịnh hay là không thanh tịnh (ví dụ như cầu tiêu), cũng không có cấm 

kỵ, mặc dù là nơi ô uế, xá lợi cũng có thể biến nói đó thành tịnh độ.  

Duyên khởi của xá lợi tâm bảo 

Từ khi Phật sống Liên Sanh tuyên bố trở về Đài Loan ở dài hạn, đại chuyển pháp luân, 

quảng độ chúng sanh, Đại Đăng Văn Hóa thấu hiểu, phải phối hợp nhân tiện Phật sống ở Đài 

Loan, tích cực tiến hành hoạt động hoằng pháp nhiều mặt, cung ứng các loại phương thức kết 

duyên tiếp dẫn một cách khéo léo phương tiện cho đại chúng xã hội. Đây cũng là nguyên nhân 

ban sơ quyết định thành lập Sáng Tác Quán tại Vụ Phong Đài Trung. Mà người xúc tiến ban đầu 

của ý tưởng này, chính là giảng sư “Ngô Tuấn Bằng”, Đường Chủ hai đạo tràng đồng tu hội 

Chùa Lôi Tạng Thái Bình và Bản Kiều của Chân Phật Tông. 

Vào khoảng tháng 4 tháng 5 năm nay, trong lúc còn đang tìm kiếm địa điểm cho Sáng 

Tác Quán, người khéo suy tính như Ngô giảng sư, đã nghĩ đến Sáng Tác Quán làm sao có được 



171 

 

tự mình tự túc trong thời buổi kinh tế khó khăn. Thực tu Phật pháp lâu dài, dẫn dâu công tác 

pháp vụ, ông ấy nói :  

“Sáng Tác Quán cần phải đổi mới, phải khai thác ra sản phẩm văn hóa hiện đại có thể lợi 

ích chúng sanh, lại còn là điều mà mọi người mong đợi. Không những dùng để lợi ích chúng 

sanh hữu duyên, mà còn giúp đỡ Sáng Tác Quán đẩy mạnh hoằng dương, giúp Sư đại chuyển 

pháp luân.” 

Trải qua một thời gian trù bị, cuối cùng Ngô giảng sư thông qua nhân sự và ngõ lối đặc 

biệt, tiêu phí không tính xiết để có được một lô Long Cung Kim Cang Xá Lợi quý hiếm. Ông ấy 

phấn khởi nói : 

“lô Kim Cang Xá Lợi này, dùng để cúng dường Phật sống Liên Sanh Sáng Tác Quán, 

đồng thời giao duyên với chúng sanh hữu duyên. Lợi ích chúng sanh là tâm nguyện của tôi, hy 

vọng lô Kim Cang Xá Lợi này có thể kết hợp với châu báu thời thượng, cho ra “xá lợi tâm bảo” 

hàng loạt sản phẩm văn hóa, gia trì người hữu duyên, đồng thời xúc tiến hoằng dương Phật pháp 

chân thật của Phật sống Liên Sanh.” 

Sau đó, trong tháng Năm, chấp hành trưởng Sáng Tác Quán là sư tỷ Liên Hoa Thục Mỹ, 

theo Phật sống đến Bành Hồ tham gia chuyến đi tìm nguồn, đã trình lên lô Kim Cang Xá Lợi này 

để Phật sống xét duyệt thật giả. Phật sống định thần một hồi, cầu xin Phật Bồ Tát chỉ thị, rồi mở 

mắt ra nói : 

“Mẫu Nương chỉ thị, chỉ cần thành tâm đảnh lễ, đeo xá lợi, đều có công đức rất lớn.” 

Phật sống lại nói : 

“quý vị có thể khai thác thành các loại sản phẩm đeo trên thân, như thế rất tốt !” 

Thế là sư tỷ Thục Mỹ suy nghĩ : 
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“sao Phật sống đều biết hết chúng tôi muốn làm gì ? thì chúng tôi chính là muốn kết hợp 

với châu báu, làm thành sản phẩm văn hóa hiện đại, vừa trang nghiêm lại vừa thời thượng……” 

Ngày 4 tháng 12 năm 2011, Phật sống giá lâm Sáng Tác Quán tham dự tọa đàm hướng 

dẫn đọc sách văn tập, sư tỷ Thục Mỹ đem “tâm bảo bối”, sản phẩm đầu tiên của loạt sản phẩm 

“xá lợi tâm bảo”, trình cho Sư Tôn sư mẫu xem, Sư Tôn sư mẫu đều khác miệng đồng lời khen 

ngợi rằng : 

“rất trang nghiêm ! đẹp quá !” 

 Phật sống còn có thêm sáng kiến rằng : 

“quý vị có thể kết hợp với chữ chú của Mật Giáo, khai thác sản phẩm văn hóa xá lợi.” 

Nghe nói, lúc Ngô giảng sư muốn thỉnh lô xá lợi này, ban đầu người sưu tầm xá lợi 

cương quyết không chịu nhường lại, sau đó hai người đồng thời nhìn thấy xá lợi phát sáng ! điều 

này khiến cho người sưu tầm cảm thán rằng : 

“lô xá lợi này quả nhiên có duyên với quý vị, xem ra tôi không chịu nhường lại cũng 

không được …”             


