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CON ĐƯỜNG SÁNG. 

CĂN BẢN TRUYỀN THỪA THƯỢNG SƯ THÁNH TÔN LƯ THẮNG NGẠN. 

DỊCH GIẢ: LIÊN HOA VĂN HẢI. 

   CHỈ DẪN MỘT CON ĐƯỜNG SÁNG (MỞ ĐẦU). 

 Sáng sớm mỗi một ngày khi mặt trời chiếu ánh sáng khắp nơi, vảy 

rưới mặt đất những ánh hoàng kim lên đầu các ngọn cây, hiển thị một 

ngày mới bắt đầu, tôi lại vùi đầu vào công tác viết sách. 

 Đây là cuốn sách thứ 181 của tôi, tên sách là “Chỉ Dẫn Một Con 

Đường Sáng”, tên thứ hai của sách là “Cứu Độ Bất Khả Tư Nghị”. Nội 

dung cuốn sách này có thể để các độc giả đọc được những “kỳ 

tích”(miracles). 

 Kỳ thực những kỳ tích chính là “bất khả tư nghị” (không thể nghĩ 

bàn), làm con người ta không thể tưởng tượng nổi, cũng chẳng thể 

phỏng đoán nổi, trong thế giới hiện thực những sự kiện không thể xảy 

ra được, nhưng lại chân thực trình hiện trước mắt người đọc. 

 Trên thế giới này, tôi nói trước mắt thế giới khó tìm được một 

người giống tôi, nhân vật của nhất đẳng, nhất hiệu này! Bởi vì bản thân 

tôi đây là một khối to lớn của thần thoại, to lớn của kỳ tích. Đây tuyệt 

đối không hề bịa đặt, nói xằng bậy-bạ, mà chính tự thân trải qua những 

kinh nghiệm thần bí và nhất quyết không kiêng kỵ gì viết thẳng ra cho 

mọi người cùng đọc.  

Trước đây, đệ tử Trương Hoàng Minh của tôi, mỗi khi thấy một sự 

tình không thể có được nhưng lại phát sinh, đều phải kêu thật to: “Kỳ 

tích, thật là kỳ tích!” Đệ tử Trịnh Dục Tín lại nói: “Không thể nghĩ bàn, 
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không thể hiểu nổi!” Còn đệ tử Trương Văn Thụy nói: “Há có lý này 

sao?” Tuy nhiên trên thực tế, người trải qua sự “chỉ dẫn nhất điều minh 

lộ” (chỉ dẫn một con đường sáng) của tôi, đều đạt được sự cứu độ kỳ 

diệu, không thể nghĩ bàn. Tất cả những sự cứu độ này có bằng chứng 

hẳn hoi! TÔI nói: “Tôi khả dĩ trông thấy Quỷ Thần.” TÔI nói: “Tôi khả dĩ 

trông thấy Chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, Hộ Pháp, Không Hành, Chư 

Thiên.” TÔI nói: “Tôi khả dĩ đến được Phật quốc Tịnh thổ, khả dĩ đến 

được tam giới Thiên (Dục, Sắc và Vô Sắc giới), khả dĩ đến được U Minh 

thế giới, 18 tầng Địa ngục. TÔI nói: “Tôi thấy rõ được đời trước, đời 

nay, tôi thấy được tam thế nhân quả (quá khứ, hiện tại, vị lai) của chính 

mình, tôi thấy được những kiến lập được thế giới Tịnh thổ Ma Ha Song 

Liên Trì, tôi là Liên Hoa Đồng Tử.” 

TÔI nói: “Tôi sở hữu 3 Đại Luật Lệnh, thứ nhất là Phật Tổ Luật 

Lệnh, thứ hai là Diêu Trì Kim Mẫu Luật Lệnh, thứ ba là Tam Sơn Cửu 

Hầu Tiên Sinh Luật Lệnh.” 

Bàn tay của tôi phát ra “tịnh quang” (ánh sáng thanh tịnh), rất 

nhiều bệnh nhân chỉ cần tay tôi vỗ nhẹ hoặc chạm qua bệnh cũng 

thuyên giảm rồi. Em gái tôi Lư Huy Hoàng là thị giả Liên Hương Thượng 

Sư, mỗi khi nghi bị bị bệnh gì thì nhờ tôi vẽ cho 3 đạo phù (bùa), chỉ cần 

3 đạo phù họa cho là Lư Huy Hoàng đã nói: “Khỏi rồi”. Đỉnh đầu tôi có 3 

loại ánh sáng: Phật quang, Linh quang và Bạch quang. 

Nếu như là độc giả lâu dài của tôi, tuyệt đại đa số đều có những 

nhận thức căn bản về tôi, đặc biệt là phương diện cứu người, cứu đời 

rất thuần thục, hiểu rõ. Rất nhiều độc giả cũng hiểu rằng tôi đã thực sự 

được “Diêu Trì Kim Mẫu” khai Thiên nhãn, tri hiểu rộng rãi về Phật giáo, 

cũng đã chỉ dẫn đường tu hành cho nhiều chúng sinh.  
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TÔI nói: “Bình sinh khán minh nguyệt, Tây Bắc hữu cao lâu – Như 

kim ky ư lữ, thường thán dã bi thu” (Bình thường ngắm trăng sáng, Tây 

Bắc có lầu cao - Giống như người lữ khách ở trọ, thường than thở thu 

buồn). Nhưng tôi nhớ được: “Nhớ được con đường khi đến này, toàn là 

lúc trước đã đi chơi qua rồi” 

Tôi có khả năng cứu người, cứu đời, cũng có khả năng chỉ dẫn cho 

bạn một con đường sáng, nên nhớ cho rằng đời sống con người ngắn 

ngủi, tạm bợ, thời gian còn chẳng bao lâu, nhân gian lo buồn, khổ sở, 

chân trời là nơi đâu có thể giải sầu? Chi bằng tìm đến tôi, sách của tôi: 

Chỉ dẫn cho bạn một con đường sáng lạn! 

LIÊN SINH HOẠT PHẬT LƯ THẮNG NGẠN 

17102 NE 40th Ct. 

Redmond, WA 98052 USA. 
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NGƯỜI MÙ MẮT, HAI MẮT SÁNG TRỞ LẠI. 

 Có một người mù được người thân dẫn đến trước mặt tôi, người 

mù này đã bị mù 6 năm rồi. Người thân nói với tôi rằng họ đã đi thăm 

gặp các danh y khắp nơi, nhưng chẳng trị liệu được. Một số “thông linh 

nhân” (thày cúng, ngoại cảm) xử dụng phương thuật dược thảo cùng 

các phương cách bí truyền, chúng tôi đã thử qua, nhưng nay thì chỉ còn 

biết tìm đến chỗ của Sư Tôn thôi! Thân nhân người bệnh lại nói: “Nghe 

người ta nói, Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn từng trị khỏi bệnh 

nhiều người mù, làm cho rất nhiều người trông thấy lại được mặt trời, 

mặt trăng, sao trời, lửa cháy, hy vọng Lư Sư Tôn cao tay ban ơn phước 

cho!” Tôi nói: “Tôi không phải là Chúa Jesus.” (Chúa Jesus từng làm cho 

người mù sáng mắt trở lại). Tuy không phải là Chúa Jesus, nhưng cũng 

có thể làm tương tự.” 

 Tôi nói: “Tôi có một lá bùa, đó là “khai quang phù” (bùa mở ánh 

sáng), bản lai xử dụng để khai quang cho các tượng Phật, kết quả, có 

thể xử dụng cho mục đích khác, làm bùa cho người mù thấy lại ánh 

sáng, đã có vài người mù thực sự trông thấy ánh sáng, tật mắt tốt trở 

lại, thật là kỳ diệu! Kỳ diệu!” – “Chúng ta cũng phải cầu bùa khai 

quang.”  

Tôi bèn họa một lá bùa “Khai quang phù” đưa cho người bị mù về 

nhà xử dụng. Tuy nhiên sau một tuần lễ, họ trở lại nói rằng: “vô hiệu 

quả.” – “Dĩ nhiên là vô hiệu quả, nên mới trở lại tìm tôi phải không?” 

Các thân nhân nói: “Tôi rõ rệt trông thấy người kia được Ngài trị 

khỏi mù mà, đến để xin cầu lại nữa, trong bụng Ngài Lư Thắng Ngạn 

chứa hàng vạn phương pháp, không thể chỉ thử có một lần, Ngài còn 

phương pháp khác nữa chứ!” Tôi nói: 
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“Các vị có lòng tin tưởng vào tôi không nào?” – “Đương nhiên.” 

“Vậy thì quy y Chân Phật Tông!” - Thế là cả nhà quỳ xuống quy y. 

Quy y Kim Cương Thượng Sư – Quy Y Phật – Quy Pháp – Quy Y 

Tăng. Quy Y xong, tôi bèn chỉ thị một pháp khác: sau khi trở về, hãy 

quán tưởng mắt trái là “thái dương” (mặt trời), mắt phải là “nguyệt 

lượng” (mặt trăng). Mặt trời phóng ánh sáng, mặt trăng phóng ánh 

sáng, dạy cho người mù niệm “Phật Thuyết Nhãn Minh Kinh”: 

“Lưỡng Nhãn Tựa Kim Đăng. Xá Lợi Kim Sơn Tháp. Liên Hoa Mãn 

Tòa Hương. Thiên Thủ Thiên Nhãn Đồng Tử Vương. Lưỡng Nhãn Y Cựu 

Diễm Diễm Quang. Văn Thù Bồ Tát Kỵ Sư Tử. Phổ Hiền Bồ Tát Kỵ Tượng 

Vương. Hộ La Na. Nhãn La Na. Nhãn Trung Ác Huyết Tận Tiêu Ma. Hữu 

Nhân Tụng Đắc Nhãn Minh Kinh. Sinh Sinh Thế Thế Nhãn Quang Minh. 

Mỗi Nhật Thanh Thần Tụng Thất Biến. Thắng Quá Vạn Quyển Kinh. Chư 

Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Ông. Cáp Đạt Lợi Da. 

Thoa Ha”. 

Gã bị mù nói: “Học thuộc không nổi, dài quá!” Tôi nói với gã mù và 

các thân nhân: 

“Phật thuyết Nhãn Minh Kinh” này rất là ngắn, tốt nhất là thân 

nhân đọc mỗi câu, mỗi câu cho anh nghe, còn anh thì cứ thế tụng lại 

mỗi câu, mỗi câu, tụng đọc lâu cách như thế, thì sẽ thuộc được kinh, 

vừa quán tưởng, vừa tụng kinh, vừa trì chú, đây chính là Mật Pháp.” 

“Thưa, bao lâu mới sáng mắt trở lại?” 

“Lòng tin phải kiên định, mỗi ngày hãy thành tâm tu Pháp, tự 

nhiên có một ngày trông thấy lại ánh quang minh.” Cả gia đình tin 

tưởng và tuân theo cách hướng dẫn. 
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Có người khác biết chuyện này cười chế riễu họ: “Mắt đã mù, 

thuốc cứu không nổi, niệm kinh, trì chú có tác dụng gì không?” 

“Đừng nói lừa dối Ngài Lư Thắng Ngạn nữa.” – “Làm theo lệnh.” 

Người đệ tử mù, không đếm xỉa đến người cười chế riễu kia, cứ 

thường lệ mỗi ngày quán tưởng “nhật quang minh” (ánh sáng mặt trời), 

“nguyệt quang minh” (ánh sáng mặt trăng), mỗi ngày tụng niệm “Phật 

Thuyết Nhãn Minh Kinh”, như thế tập luyện thành thói quen hàng ngày. 

Niệm được như thế khoảng một năm rưỡi, đột nhiên vào buổi 

sáng sớm một ngày, khi bước xuống giường ngủ, anh ta trông thấy đôi 

dép dưới giường rõ ràng, cầm đeo đôi dép vào chân, xòe hai bàn tay, 

thấy rành rành 10 ngón tay, từng ngón một không sai. Đệ tử bị mù này 

kêu to lên: “Trông thấy rồi! Trông thấy rồi!” Cả nhà vui sướng, cuống 

cuồng, nhà hàng xóm trái, phải không khỏi chúc mừng sự kỳ diệu, hết 

thảy mọi người đều xưng tán Phật Pháp quả không thể nghĩ bàn! 

Cứ như theo tôi biết, ngoài “khai quang phù” (bùa mở ánh sáng), 

ngoài “Phật Thuyết Nhãn Minh Kinh”, cũng có người niệm đơn giản như 

sau: “Vô Cấu Thanh Tịnh Quang, Tuệ Nhật Phá Chư Ám, Năng Phục Tai, 

Phong, Hỏa, Phổ Minh Chiếu Thế Gian.” Kệ ngữ này ghi lại từ “Pháp Hoa 

Kinh - Phổ Môn Phẩm.”  

Người mù sáng mắt lại, thật là kỳ diệu! 

NỬA ĐÊM, TRỜI LỞ, ĐẤT SỤP. 

 Có một vị đệ tử, Pháp danh là “Liên Hoa Khải Đạt”, nhà ở trên nửa 

lưng đồi, rất bề thế. Ông ta là một Xí nghiệp gia, công ty phụ trách về 

người, gia cảnh giàu có. Trong khu nhà có hồ bơi, có phòng chiếu điện 
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ảnh, có phòng triển lãm. Trong nhà trang hoàng theo kiểu Tây phương, 

dụng cụ trong các phòng đều là đồ hiệu nổi tiếng (hoặc franchise). 

 Thật là đáng quý! Trong nhà luôn có một gian để thờ cúng (shrine) 

mà chính ông ta mỗi ngày để ra một khoảng thời giờ để tu đàn pháp, 

hầu như liên tục, không bao giờ gián đoạn. 

“Liên Hoa Khải Đạt” có một gia đình thật viên mãn, một công ty 

làm ăn mỗi ngày thăng tiến. Bản thân ông lại tin Phật, tin Pháp, đối với 

việc công ích ông luôn dẫn đầu tham gia, không bỏ rơi người khác phía 

sau, ông còn là người có mỹ danh là “Nhà Từ Thiện”. Liên Hoa Khải Đạt 

làm: Ngã ư nhất thiết chư hữu trung, sở tu phúc tuệ hằng vô lượng; 

định tuệ phương tiện cập giải thoát, hoạch chư vô lượng công đức tạng. 

(trong tất cả những thứ có được, tôi luôn tu vô lượng công đức, trí tuệ; 

định tuệ làm phương tiện và giải thoát, gặt hái tích chứa vô lượng công 

đức). Ông ta cũng đã làm được: Dĩ chư tối thắng diệu hoa man, kỹ nhạc 

đồ hương cập tản cái; như thị tối thắng trang nghiêm cụ, ngã dĩ cúng 

dường Chư Như Lai (lấy hoa tuyệt bóng đẹp, nhạc khí, hương thơm và 

lọng tán che, dâng tất cả những thứ trang nghiêm, tuyệt diệu này để 

cúng dường Chư Phật Như Lai). 

Tuy nhiên, Liên Hoa Khải Đạt cũng hiểu rất rõ rằng ông ta có được 

tuy tất cả đầy đủ, nhưng trong kiếp sống của con người cũng khó mà 

tránh khỏi những hoạ phúc đến trong sớm chiều.  Cho nên ông cũng 

thường làm lễ sám hối: “Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy 

tham sân si, tòng thân ngữ ý chi sở sinh, nhất thiết ngã kim giai sám 

hối.” (Xưa kia con đã tạo nhiều ác nghiệp, đều từ vô thủy tham sân si, 

sinh ra từ thân thể, lời nói, ý tưởng tất cả từ nay con xin sám hối.)  

Có một ngày, vào ban đêm trong giấc ngủ mộng, ông ta trông thấy 

Tôn Sư Lư Thắng Ngạn đến trước mặt bá cáo: “Ngày mai, buổi tối có đại 
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hỏa hoạn ở trong nhà của ông đó, ông hãy mau mau đi lánh xa, mới 

tránh được tai họa.” Sư Tôn ở trong mộng đã thay đổi nụ cười hiền 

hòa, nhưng rất thận trọng, nghiêm túc khi nói với Liên Hoa Khải Đạt 

điều trên. Sau khi Khải Đạt thức dậy, cảm thấy rất bồn chồn, nghi hoặc, 

rõ ràng Sư Tôn ở trong mộng, giọng nói đúng là của Sư Tôn, không thể 

không cẩn thận suy xét kỹ càng: Nếu là động đất – không có khả năng, 

vì động đất là cả trăm họ. Nếu là thủy tai – không có khả năng, vì nhà 

cửa ở trên địa thế cao. Nếu là hỏa tai – có khả năng, nhưng chú ý tắt  

đèn lửa. Nếu là phong tai (bão tố) – không có khả năng, vì chẳng có nửa 

hơi gió thổi nào. Thật là ngoài ý, không tiên đoán nổi. 

Liên Hoa Khải Đạt nghĩ mãi mà không lý giải được, quả thực đó là 

mộng thị, xác thực rành rành, mơ mộng lung tung. Chính lúc đang do 

dự, không quyết định được thì vợ ông ta đến bá cáo: “Đêm qua tôi mơ 

thấy Sư Tôn báo mộng, nhà ta sẽ có đại hỏa hoạn, nên đi tránh xa, mới 

khỏi bị nạn.” Liên Hoa Khải Đạt nghe xong thì hết hồn, vợ chồng cùng 

mộng, không thể không tin. Do đó, toàn gia đình lớn nhỏ, thu thập mọi 

thứ cần thiết, các đồ quí giá mang theo bên mình, trừ những thứ nặng 

không mang theo được, cả nhà lên xe rời khỏi nhà, toàn thể gia đình 

tạm trú trong một đại phạn điếm, chỉ cần qua một đêm, nếu vô sự thì 

trở về nhà. Nặng thà tin là có xảy ra, không thể không tin là không xảy 

ra, im lặng chờ xem biến chuyển ra sao. 

Đến đêm hôm đó, thành khô nóng, đã rất lâu không có mưa, nên 

có một trận mưa như trút nước đổ xuống, kèm theo sấm sét, điện 

chớp, mưa mãi kéo dài luôn 4 giờ đồng hồ. Trong 4 giờ mưa triền miên 

này, không phải là mưa nhỏ, mà là mưa rất to hột, như đổ nước vậy, 

làm cho toàn địa phương ngập nước cao. Nhà của “Liên Hoa Khải Đạt” 

ở trên cao lưng núi, gặp phải trận mưa quá lớn tấn công, ở phía sau núi 

nổ một tiếng to làm núi lở, đất vỡ, đất đá tan hoang và làm thành một 
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luồng đất đá đổ từ cao xuống, làm cho toàn khu gồm 6 hoặc 7 toà nhà 

lớn bị chôn vùi trong đất đá (landslide). 

Ngày thứ hai:  Truyền hình thông báo, toàn khu nhà ở bị đất đá lở 

gây thiệt hại nghiêm trọng, cả khu nhà lớn bị vùi sâu dưới đất đá, số 

người chết lên tới 36 người, cảnh sát phong toả hiện trường, toán cấp 

cứu đang gấp rút cứu nạn nhân. Truyền hình loan tin tiếp, trong khu có 

một gia đình, vì cả nhà đi du lịch ngoài, cho nên rất may mắn tránh 

được tai nạn. Liên Hoa Khải Đạt rất cảm kích trước nghĩa cử của Sư Tôn 

Liên Sinh Hoạt Phật, trong mộng đã cảnh giác trước, nên đã cứu được 

sinh mạng của toàn gia đình ông ta. Nhưng đối với các cư dân lân cận, 

thì thật là đáng tiếc và đau lòng. Liên Hoa Khải Đạt đặt lòng tin vào Sư 

Tôn ngày càng kiên định, Sư Tôn có thể diệt trừ được nỗi khổ của sinh 

tử, có thể trừ được những độc hại xảy đến. Lại một lần đại chứng 

nghiệm! 

ĐÚNG ĐÃ TRÔNG THẤY THẦN, TRÔNG THẤY QUỶ. 

 Có một hôm, một người trung niên tới hội kiến tôi. Tôi hỏi: “Có 

việc gì vậy?” Ông ta đáp: “Tôi không có việc gì cần giúp cả, chỉ đến gặp 

tiên sinh, hy vọng tiên sinh làm thế nào cho tôi tâm phục, khẩu phục mà 

thôi.” Tôi không hỏi gì ông ta lời nào nữa. Tôi lấy bút viết một câu kệ và 

đưa cho ông ta: Lộ phùng tiểu miếu, nhập nội bái - Tiểu quỷ tuỳ thân, 

tiên tiên lai – Kim tao môn thần trở ư ngoại – Chiêu chiêu chi ý, nhữ 

minh bạch. (Trên lộ gặp một cái miếu nhỏ, vào trong lễ - quỷ nhỏ đi 

theo, chậm chậm đến đây – Nay gặp cửa Thần ngăn, nên đứng ở ngoài. 

Ý rành rành, ông hiểu rõ cho). Ông ta xem xong, nói: “Tôi phục Ngài rồi, 

Lư Thắng Ngạn đúng thật đã trông thấy Thần, thấy Quỷ. Tôi nguyện xin 

quy y để học Phật.” Vị trung niên này đổi bộ mặt nghi hoặc thành tâm 
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phục tôi, nhất định bái tôi làm thầy, cũng chỉ vì một câu kệ, mà đã làm 

cho ông ta tâm phục khẩu phục tôi. Sự tình nguyên do là như sau đây:  

 Người trung niên này là một bác sĩ kiêm giáo sư dạy tại đại học, 

ông ta là một người hoàn toàn không tin vào Quỷ Thần, ông ta tự nhận 

mình là phần tử trí thức cao cấp, ông ta cho rằng thấy Thần thấy Quỷ có 

3 loại: 1/ Yết tư để lí (tinh thần hoảng hốt); 2/ Tự ngã thôi miên (tự kỷ 

ám thị); 3/ Ảo giác, ảo thị (cảm giác lầm lẫn thần kinh phản xạ về thị 

giác đến não). Danh y sĩ giáo sư này nghe người ta nói rằng tôi có khả 

năng trông thấy Phật Bồ Tát, trông thấy Thần Quỷ, có pháp trị liệu tinh 

thần, cứu người giúp đời, thì cắt ngang: “Chỉ nói lời yêu ma, mê hoặc 

mọi người.” 

 Lúc bấy giờ ông này nảy ra một ý là muốn thử xem sao: bên vệ 

đường có một cái miếu nhỏ, ông ta bèn vào trong miếu, đây là miếu 

“Bá Tánh Công”, ông ta mua hương, giấy vàng bạc rồi cầu nguyện: “Nếu 

như xác thực có Quỷ Thần, để tôi đến gặp một thông linh nhân Lư 

Thắng Ngạn, Quỷ Thần các vị hãy đi theo tôi cùng tới đó, nếu Lư Thắng 

Ngạn nhìn ra các vị thì chứng minh rằng xác thực có Quỷ Thần, nếu như 

Lư Thắng Ngạn nhìn không ra các vị, thì chứng minh rằng tất cả là giả 

tạo, là khinh đời, đạo danh mà thôi, tôi tất nhiên lột mặt nạ ông ta cho 

người ta cười chơi.” 

 Một danh y giáo sư đại học, chẳng bao giờ tin vào Quỷ Thần, lại 

còn tới miếu “Bá Tánh Công” cầu nguyện, “bốc bôi” (bói chén). 

 “Bốc bôi” xuất hiện 3 Thánh bôi (chén), biểu thị đồng ý cùng đi 

đến nhà Lư Thắng Ngạn. Cho nên Danh Y Giáo Sư này đến được nhà tôi, 

tôi viết một bài kệ như đã nói ở trên, đưa cho ông ta, ông này đành 

trợn mắt nhìn tôi và câm họng. Danh Y Giáo Sư này đã xin quy y tôi. Tôi 

nói với Danh Y Giáo Sư này: Người có tinh thần hoảng hốt (yết tư để lí), 



 

11 
 

thì tinh thần không ổn định, hồ tư loạn tưởng, tinh thần bị suy kiệt, 

xuống thấp đến cực độ, không phân biệt được cảnh thật và cảnh giả, 

đích thực bị hỗn loạn không trong sạch nữa. 

 Đến như tự kỷ ám thị hoặc dưới trạng thái “tự ngã thôi miên”, dễ 

dàng đánh mất ý thức của chính mình, trên ý thức chuyển biến thành 

của người khác hoặc một thần minh khác, đây là “kê đồng” (bói đồng) 

hiện tượng. Còn có người tinh thần bệnh hoạn, tinh thần phân liệt, 

thường thường vì cảm giác sai lầm phản xạ của não bộ, có huyễn thị 

(nhìn giả, ảo), huyễn thính (nghe giả, ảo), trông thấy Quỷ Thần, nghi 

Đông nghi Tây, đều có cả. 

 Tôi nói với Danh y giáo sư này, quy y Phật Đà, không thấy Thần, 

thấy Quỷ gì cả mà là tu hành thanh tịnh. Những chi tiết trong sinh hoạt 

thường ngày, phải bảo trì tĩnh niệm và tĩnh hành, phải học tập tâm trí 

tuệ và tâm từ bi. Điều càng quan trọng là, chúng ta tu hành “tam muội” 

(chính định), trong chánh định cùng Bồ Đề tâm tương hợp. Trong tam 

muội, hiểu rõ rệt tâm hành của chính mình, trong tam muội kiến chứng 

“Phật Tánh”. Đây là tất cả, chúng ta không xem nhẹ Tâm, làm một 

Thánh Hiền Tăng, đạt được giác ngộ, trên nhân sinh đạt được giải thoát 

chân chính. Đây mới là mục đích của người học Phật chân chánh.  

 “Trông thấy Thần, thấy Quỷ, y bệnh có cứu đời không?” – “Đó là 

phương tiện độ cho người.” Tôi nói: “Hôm nay tôi lấy việc thấy Thần 

thấy Quỷ để độ cho ông vào cửa Phật, nếu như không lấy việc thấy 

Thần thấy Quỷ, muốn độ cho ông thì khá khó khăn đó, ông nói có đúng 

không?” – “Đúng thế! Đúng thế!” 

 Tôi đặt Pháp danh cho ông ta là “Liên Hoa Tư Miên”, ông này căn 

bản là một vị trí thức cao cấp “vô Thần luận” kiên trì. 
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HÀ HỮU SINH, HÀ HỮU TỬ?  

(Không có sinh, không có tử). 

 Có một đệ tử, họ Hà sinh được một bé trai, tướng mạo rất kháu-

khỉnh, mang đến tôi để xin đặt tên cho bé. Hà muốn tôi đặt tên cho con 

mình một tên có ý nghĩa. Tôi chọn cho bé 8 chữ, trông tướng mạo đứa 

bé trai này, cong ngón tay tính toán, im lặng một hồi lâu, kiểm tra lại 

nhân quả của bé trai, thật tăm tối, đày dãy. Tôi hỏi đệ tử Hà: “Tôi chọn 

một tên, đệ tử đừng trách Sư Tôn?” 

 “Sư Tôn đã chọn tên, đương nhiên không dám trách cứ gì.” – “Rất 

tốt, tôi đặt tên là Hà Hữu.” Đệ tử Hà rất hoan hỉ nói: “Hà Hữu, tên họ 

tốt, tên họ tốt.”  

Bé trai rất thông minh lanh lợi, được hơn một tuổi đã có thể gọi 

“ba ba, má má”. Còn phải giảng giải ý tốt lành của người đặt tên: cả nhà 

rất sung sướng với tên đặt “Hà Hữu”, cả nhà gọi bé trai “Hữu”, bé trai 

cũng đáp: “Hữu”, âm thanh nghe to, sang-sảng. Người lớn, trẻ nhỏ vui 

vẻ hết cỡ. Bé trai đến 2 tuổi bị cảm mạo, phát thành viêm phổi, cứu trị 

không kịp, cuối cùng bé chết!  

Vợ chồng cha mẹ của bé đến tìm tôi: “Sư Tôn vì sao không nói cho 

chúng tôi sớm?” Tôi giữ im lặng không nói gì – “Sư Tôn là đệ nhất Thần 

toán, nếu nói sớm, chúng tôi có thể đề phòng kịp.” Hai vợ chồng khóc 

trước mặt tôi như chết đi sống lại, thương tâm vô cùng! Tôi vẫn im lặng 

không biết nói gì. 

“Có người trách Sư Tôn đã chọn tên không được tốt, vì sao lại 

chọn Hà Hữu, Hà Hữu, Hà Hữu. Hà Hữu không phải là “tồn bất trụ” (tồn 

tại không trụ được) hay sao?” Tôi viết trên một tờ giấy trắng 6 chữ: “Hà 

Hữu Sinh, Hà Hữu Tử.” – “Là ý nghĩa gì vậy?” – “Sau này tức biết.” 
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Ước chừng hơn một năm sau, vợ của người đệ tử lại sinh một đứa 

bé trai, nói ra cũng rất lạ lùng, vì đứa bé trai này có diện tướng giống 

hệt như “Hà Hữu”, một dạng, một dạng, rất khó phân biệt. 

Điều rất quái lạ là “Hà Hữu” đã chết, với bé trai sinh ra lần thứ hai, 

cái bớt (thai ký) nằm ở trên mông đít lại hoàn toàn cùng một vị trí, cỡ 

lớn nhỏ đồng dạng. Vợ chồng người đệ tử thay đổi hẳn nỗi đau thương, 

vì nhận ra rằng “Hà Hữu” đã có khả năng chuyển kiếp trở lại làm đứa 

con của chính họ. Vợ chồng cùng nhớ lại 6 chữ Sư Tôn đã viết trước 

đây: “Hà Hữu Sinh, Hà Hữu Tử?” (không có sinh, cũng không có tử). Ý 

nghĩa thật là phi phàm! 

Hai vợ chồng lại ẵm đứa bé trai tới xin Sư Tôn chọn đặt tên cho 

bé. Tôi nói: “Vợ chồng có trách cứ Sư Tôn không?” 

Tôi cười nói: “Lần này tôi chọn đặt tên là Hà Hựu Sinh, thấy thế 

“Không trách, không trách, Sư Tôn biết trước rất sớm, cho nên mới 

chọn đặt tên “Hà Hữu”, lại viết xuống những chữ “Hà Hữu Sinh, Hà Hữu 

Tử” Đây đích thực là đệ nhất Thần Toán, Tiên Tri trong thiên hạ”. 

Tôi nói: “Yên tâm, lần này là “Hựu Sinh” (lại sinh), không thể nửa 

đường chết yểu, Hà Hựu Sinh, Hà Hựu Sinh, nghĩ mà xem, sắp diệt thì ắt 

Hựu Sinh (lại sinh). Vợ chồng rất hân hoan ôm đứa bé trai mà đi về. 

Còn về phần tôi, vẫn còn trên tờ giấy trắng đã viết 6 chữ “Hà Hữu 

Sinh, Hà Hữu Tử” Giống tôi đây mang hình dạng một con người, đã sớm 

xem sinh tử “Như Nhất” (như một), có thể tính toán, thông suốt việc 

sinh tử, sinh cũng đáng vui, chết cũng đáng mừng, đã sớm không sinh 

ra yêu ghét, cũng không giữ bỏ, không có ý niệm được mất, không có ý 

niệm thành hoại, tôi, con người ở đẳng cấp này an nhàn, điềm tĩnh, hư 

dung đạm bạc. Đã đạt đến cảnh giới “hà hữu sinh, hà hữu tử?”! Trông 
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thấy người sinh đứa bé, tôi nói “hà hữu sinh?” Trông thấy người chết, 

tôi nói “hà hữu tử?” Tôi đây là: 

Tam gian mao ốc tòng lai trú, nhất đạo thần quang vạn cảnh nhàn, 

mạc bả thị phi lai biện ngã, phù thế xuyên tạc bất tương quan. (3 gian 

nhà cỏ trú ngụ bấy lâu; một đạo thần quang vạn cảnh nhàn, đừng đem 

chuyện đúng sai bàn luận về tôi, chuyện thế gian xuyên tạc chẳng ăn 

nhằm gì đến tôi cả.) 

Khổng Phu Tử nói: “Bất tri sinh, yên tri tử” (sống chưa biết, làm 

sao biết chết thế nào” – Tôi nói: “Hà hữu sinh? Hà hữu tử?” 

DIÊU TRÌ KIM MẪU TỪ BI. 

 Có một lần ở trong Tam Muội, tôi trông thấy Diêu Trì Kim Mẫu. 

Diêu Trì Kim Mẫu nói: “Liên Sinh, ngày mai có một thiện tín đến, con 

phải trị cho tốt căn bệnh của bà ta.” – “Tật bệnh gì vậy?” – “U bướu.” 

 “Vị thiện tín này, sao lại sinh u bướu vậy?” – “Đời sống con người 

khó tránh khỏi ý niệm tội lỗi.” – “Kim Mẫu vì sao coi trọng người này?” 

– “Bà này mỗi ngày đều niệm Diêu Trì Kim Mẫu Dưỡng Chánh Chân 

Kinh.” – “Phải cứu như thế nào?” – “Pháp tại tâm của con.” Diêu Trì Kim 

Mẫu nói xong thì không trông thấy Ngài nữa. 

 Qua ngày thứ 2, quả nhiên có một nữ sĩ có cục bướu trong phổi 

đã lâu đến gặp tôi. Tôi hỏi bà ta: “Có phải bà mỗi ngày niệm Dưỡng 

Chánh Chân Kinh phải không? Bà ta nghe xong hết hồn: “Sư Tôn quả là 

Thần Nhân, đã biết tôi mỗi ngày niệm Dưỡng Chánh Chân Kinh.” Tôi 

cũng không bác bỏ lời bà và hỏi: “Bà làm gì vậy?” 

 “Mở Từ Huệ Đường, Từ Đường của Diêu Trì Kim Mẫu.” 

 Tôi hỏi: “Bà bình sinh có một lỗi rất lớn. Đó là lỗi lầm gì?” 



 

15 
 

 “Lư Sư Tôn đã hỏi, tôi không dám dấu diếm. Tôi là mẹ kế, tâm địa 

rất hẹp hòi, đã bức tử hai người con gái của người vợ cả, hại cả hai 

người nhảy lầu tự vẫn, đến bây giờ ăn năn hối lỗi thì không kịp. Nhờ ơn 

Diêu Trì Kim Mẫu cứu độ, tụng đọc “Dưỡng Chánh Chân Kinh”, hiện tại 

thấy được lỗi lầm, cho nên bây giờ một lòng tu đạo, kỳ vọng sám hối 

được tội lỗi đã qua. Tôi nói: 

 “Đã biết sám hối rồi, tôi dốc toàn lực cứu bà đây. Tôi vẽ 3 lá bùa 

hóa giải cục bướu cho bà, về nhà hoá thực (đốt hóa uống dùng).  

Tôi lại nói: “Diêu Trì Kim Mẫu truyền một Pháp cho tôi để đặc biệt 

cứu bà. Vào sáng sớm mỗi ngày, lấy một bát nước trong, lấy miệng hà 

hơi của mình vào nước, niệm “Diêu Trì Kim Mẫu Đại Thiên Tôn” ba lần, 

và quán tưởng cục bướu sưng ở trong phổi rơi vào bát nước trong, sau 

đó mang tới con sông dài chảy qua nơi phụ cận đây mà đổ bát nước 

xuống sông. Tôi nói thêm: “Từ ngày hết năm bắt đầu, đến ngày đầu 

năm mới thôi. Sau đó, bà đến y viện kiểm tra lại, cục bướu sưng trong 

phổi sẽ biến mất. Đây là một Pháp cực kỳ bí mật, bệnh khỏi, tự động 

khỏi bệnh.” Vị nữ sĩ này cảm thấy rất hứng khởi trên đường về nhà. 

Vào khoảng 2 tháng sau, bà ta đến chỗ tôi ở, mang theo rất nhiều 

lễ phẩm để biếu tôi, đồng thời xin bái tôi làm Sư. Bà nói: “Pháp của Ngài 

có hiệu quả tốt, sau hơn một tháng đi kiểm tra thì cục bướu bị tiêu mất. 

Bộ mặt bơ phờ do cục bướu gây nên nay hết, tươi tỉnh trở lại, phong 

thái y như trước, hiện tại cuộc sống tôi trở lại bình thường, thành thật 

cảm tạ Ngài.” Tôi nói: “Không phải công lao của tôi, đây là của Diêu Trì 

Kim Mẫu.” Bà nói: “Tuy là Diêu Trì Kim Mẫu, nhưng cũng phải nhờ bàn 

tay của Ngài nữa! Tôi nhất định tôn Ngài làm Sư.” 
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Thấy bà ta nhất định bái tôi làm Sư, tôi làm theo sở nguyện của 

bà, ban cho bà Quy Y Quán Đỉnh, dạy cho bà Gia Hành pháp, dạy cho bà 

Bản Tôn Pháp. 

Cục bướu sinh ra tại phổi người nữ sĩ, nguyên bản đã đến thời kỳ 

cuối cùng của ung thư, có thể nói Bác sĩ, ngay cả Thần Tiên cũng không 

sao cứu nổi nữa. Đây chính là oán khí của hai người con gái của bà mẹ 

trước kết tụ mà tạo ra. May mắn nữ sĩ này đã tín phụng Diêu Trì Kim 

Mẫu, miệng đọc “Dưỡng Chánh Chân Kinh”, ngày đêm không ngừng 

nghỉ, sám hối tội lỗi của minh, thành tâm trên đương tu sửa. Điều này 

đã khiến Diêu Trì Kim Mẫu phát từ bi tâm, dùng Pháp đặc biệt cơ mật 

để cứu độ vị nữ sĩ này. 

Tôi cảm thấy sự của Nhân Quả rõ rệt không sai chút nào, người tu 

hành rất cần phải thận trọng. Tôi thấy có người, miệng nói tu hành, 

nhưng mục đích chỉ là kiếm tiền, đây thật là sai lầm to lớn, tương lai 

phải gánh chịu Nhân Quả, không thể khiếu nại rằng Phật Bồ Tát không 

có lòng từ bi với mình. Là con Phật phải hết sức cẩn trọng! Nữ sĩ này có 

Pháp danh là “Liên Hoa Huệ Phương.” 

BÍ MẬT CỦA KHUYÊN TRÒN, ĐIỂM CHẤM. 

 Thông thường chúng ta thấy các đệ tử học tập Mật Tông trên tay 

họ thường có máy đếm số tự động. Khi họ làm công quả gia hành, thì 

tính toán số lần “trì chú”, bởi vì Mật Tông có “trì minh thành tựu”. 

 Thượng Sư tâm chú, trăm vạn lần hoặc nhiều hơn nữa; Bản Tôn 

chú, trăm vạn lần hoặc nhiều hơn nữa; Hộ Pháp chú, trăm vạn lần hoặc 

nhiều hơn nữa. Trừ 3 chú căn bản trên ra, có rất nhiều người có duyên 

lành với Chư Tôn chú ngữ đều đã trì tụng cả trăm lần trở lên, thì máy 

đếm số tự động chính là máy cần dùng để đếm số. Ngoài ra chúng ta 
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cũng trông thấy ở các “thiện thư lưu thông xứ” (chỗ để những kinh sách 

như kinh Phật, kinh Thánh, sách báo, vân vân, biếu không tại các chợ, 

nơi công cộng), những cuốn “Bạch Y Thần Chú”, “Cao Vương Kinh”, 

“Quan Âm Kinh”, “Vãng Sinh Thần Chú”, “Tôn Thắng Phật Đảnh Chú”, 

“Lăng Nghiêm Chú”, vân vân, ở trang cuối cùng cuốn sách có để sẵn 

một tờ giấy trắng, in trên đó những vòng tròn nhỏ. Đây cũng là những 

vòng tròn để đếm số. Thông thường niệm chú, niệm kinh, niệm được 

bao nhiêu lần thì xử dụng bút đỏ điểm đỏ trong vòng tròn, từng điểm, 

từng điểm. Đợi đọc đến khi nào các vòng tròn điểm đỏ cả, thì gửi giao 

lại cho Sư Phụ, biểu thị công khóa đã hoàn thành. Sau đó hướng lên hư 

không đốt cháy (như hóa đốt giấy vàng bạc sau khi cúng), hồi hướng 

vãng sanh Tịnh Thổ. Phân tán tro đốt trên sông nước, hồi hướng hóa độ 

cho các loài thủy tộc (cá, ốc, sò…). Trước bàn thờ, trước khi hoá đốt, 

hãy khấn cầu những nguyện vọng của mình muốn đạt thành. 

 Có một đệ tử tên “Liên Hoa Khiết Như”, bản thân ông ta xưa nay 

vẫn bị những cơn ác mộng quấy nhiễu. Theo danh từ y học hiện đại là 

“thùy miên”, phẩm chất không tốt lắm. Không những chỉ như thế, 

thường thường do vì ác mộng, nửa đêm kinh hoàng tỉnh giấc, mồ hôi 

ướt đẫm, chảy dầm- dề, rất khổ cực, la hét. Do ác mộng mà bị mất ngủ 

mãi: bị đàn rắn cắn, bị ác quỷ dượt đuổi, bị giết toi mạng, bị chặt tay, bị 

chặt chân. Các cơn mộng của Liên Hoa Khiết Như toàn là ác mộng, hung 

mộng, tà mộng không giống nhau nhưng đủ loại. 

 Ông ta đã niệm “Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh” một nghìn 

lần, cứ niệm xong 10 lần, ông lại lấy bút tô đỏ 10 vòng tròn, cộng cả 

thảy đã tô đỏ 100 lần như thế, tức là 1,000 vòng đỏ (số lần đã đọc). Ông 

ta tin tưởng “Cao Vương Kinh”: Năng diệt sinh tử khổ, tiêu trừ chư độc 

hại, tụng đọc đủ 1,000 lần thì trọng tội đều bị tiêu diệt. 
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 “Liên Hoa Khiết Như” đã đọc đủ 1,000 lần, tô đỏ 1,000 vòng tròn, 

nhưng ông ta lại không biết xử trí tờ giấy ghi kết quả của 1,000 vòng 

tròn đỏ như thế nào, lại cũng chẳng bìết phải hồi hướng thế nào?! 

Trong khi đang do dự không biết phải làm sao, thì “Liên Sinh Hoạt Phật 

Lư Thắng Ngạn” nhập mộng. Sư Tôn hỏi: “Có điều gì nghi hoặc?” – “Con 

đã đọc đủ 1,000 lần, đã tô đỏ đủ số vòng tròn trên tờ giấy ghi kết quả, 

nhưng con không biết xử lý làm sao?!” – “Anh cầu xin gì?” – “Cầu ác 

mộng biến mất, đêm mộng được an lành.” Trong mộng tôi chỉ dẫn cho 

Liên Hoa Khiết Như: “Bẻ gãy tờ giấy có các vòng tròn đỏ, xếp thành một 

hình bát quái, ở giữa trống không, bốn phía bẻ xếp lại, xếp lại. Nếu như 

làm không được, thì bẻ tờ giấy thành những hình vuông ngay ngắn nằm  

chồng lên nhau, rồi đặt tờ giấy xếp vuông này vào bên trong chiếc gối 

đầu (pillow) – “Gối đầu rất dơ bẩn” – “Mua cái gối mới hoặc giặt thật 

sạch cái gối cũ cũng được.” 

 Do đó Liên Hoa Khiết Như mua một cái gối mới và đã đặt tờ giấy 

ghi kết quả này vào bên trong gối mới. Từ đó đêm ngủ, ác mộng không 

phát sinh nữa, anh mơ những mộng lành. Giấc ngủ mỗi đêm của anh 

được cải thiện, không bị mất ngủ nữa. Nếu như nằm mộng là mộng 

thấy Quan Âm, mộng thấy Tịnh thổ, mộng thấy chính mình trong trang 

nghiêm, đẹp đẽ, mộng thấy chính mình cỡi mây bay lượn, mộng thấy 

chính mình mua sắm lầu vàng, nhà bạc, mộng thấy chính mình đang 

niệm Phật, trì chú. Trước đó mỗi khi đi ngủ anh cảm thấy rất sợ hãi, bây 

giờ thì vô cùng an lạc. Tụng đọc “Cao Vương Kinh” một nghìn lần, rất có 

hiệu quả. 

TRÂU ĐỎ ĂN HOA SEN GIẤY. 

 Gia đình của Liên Hoa Hoa Dương đều là đệ tử của Chân Phật 

Tông. Có một đêm Liên Hoa Hoa Dương mộng thấy một giấc mộng thật 
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kỳ lạ. Trong mộng xuất hiện một con trâu màu đỏ rất to lớn. Con trâu 

này bao tử chắc rất đói, ăn luôn các hoa sen bằng giấy chung quanh; 

trong mộng, giấy làm hoa sen không phải là loại giấy thường dùng để 

làm mà lại xử dụng giấy bạc (tiền) để xếp hoa sen. Giấc mộng này có 3 

điều kỳ lạ: 1/ Trâu màu đỏ. Loài trâu thường là có thủy ngưu (trâu đen), 

hoàng ngưu (bò), có ly ngưu (bò rừng), còn trâu màu đỏ (hồng) thì thật 

là hiếm hoi; 2/ Hồng (đỏ) ngưu lại không ăn cỏ, trâu ăn chất liệu cỏ 

(thảo liệu), ăn hoa sen giấy mới kỳ lạ; 3/ Hoa sen lại do giấy bạc (tiền 

giấy) xếp thành. Nằm mộng xong Liên Hoa Hoa Dương thấy rất là kỳ lạ. 

vào đêm thứ 2, anh ta lại nằm thấy cảnh mộng giống hệt đêm trước. 

Trong lòng thấy nghi hoặc, mộng này chắc có điều gì mách bảo, anh bèn 

đi đến thỉnh ý của Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn. Tôi giải mộng 

như sau: “Gần tới đây, nếu có người đến mượn tiền, đừng cho mượn, 

nhất là người ấy họ Hồng hoặc họ Ngưu.” Do đó Liên Hoa Hoa Dương 

hết sức thận trọng. 

 Một hôm có người bạn họ Hồng đến chơi, người này họ Hồng tên 

Đặc. Sau này tra cứu chữ Đặc, nguyên lai trong cổ văn, nói “đặc” là trâu 

đực, ngựa đực. “Tần Văn Công chặt cây thị, cây hóa thành trâu, lặn vào 

trong nước sâu, Tần nổi giận đặc tư” (trâu đực). Lại nữa Liệt Di Kinh: 

“Đặc, công ngưu dã.” (đặc, cũng gọi là trâu đực). 

 Người bạn họ Hồng này nói rõ là đến mượn tiền. Liên Hoa Hoa 

Dương nhớ lại lời dặn dò của Sư Tôn, nên nói khách khí rằng phải bàn 

luận với vợ trước. Tuy nhiên người vợ lại nói: “Hồng Đặc là người bạn 

lâu năm, ngoài việc kinh thương thành công, lại có nhiều công xưởng, 

có vô số phòng địa sản xuất, đi xe sang trọng, ở nhà lầu cao quí, buôn 

bán cổ phiếu. Ông ta muốn xây dựng một super market to lớn, đương 

nhiên cần sự tương trợ tiền bạc. Lợi tức của ông rất cao. Chúng ta cho 

ông ta mượn tiền, không thể nào mất mát được đâu! 
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 Liên Hoa Hoa Dương nghe rồi, cũng cảm thấy động lòng. Chỉ cho 

ông ta mượn chừng nửa năm, vốn của mình sẽ gia tăng gấp bội. Một 

năm sẽ tăng lên mấy lần. Thế là vợ chồng chuẩn bị bao nhiêu tiền sở 

hữu cho Hồng Đặc mượn. Ngay đêm đó họ được Sư Tôn đến cảnh báo 

trong mộng: “Họ Hồng, họ Ngưu, đừng cho mượn.” Liên Hoa Hoa 

Dương hỏi vợ: “Định thế nào đây?” Vợ đáp: “Mộng là huyễn (giả), đừng 

tin là thật.” 

 Do đó vợ chồng Liên Hoa Hoa Dương bèn mang bao nhiêu tiền 

tích lũy được trong nhiều năm, toàn bộ cho Hồng Đặc mượn để xây 

dựng Siêu Thị to lớn. 

 Qua một thời gian không lâu, Liên Hoa Hoa Dương đi đến nhà của 

Hồng Đặc, cửa nhà khóa kín, đến công xưởng, công xưởng không thấy 

người đâu, đi đến khu đất dự định xây cất siêu thị, đất dự định chẳng 

thấy khởi công, một chiếc xe ủi móc đất to lớn nằm nghiêng một bên. 

Báo chí loan tin: “Hồng Đặc ác độc, lừa đảo đã sớm cao chạy xa bay, tất 

cả các công xưởng của hắn đều do mượn tiền của ngân hàng và tư 

nhân. Cổ phiếu thành “sùi cảo” hết, xuống giá, làm giấy dán tường.” 

Những chủ nợ chỉ còn biết căm hận vì đã bị mất tất cả. Vợ chồng Liên 

Hoa Hoa Dương đau lòng muốn chết cho rồi. Hối hận chẳng kịp nữa! 

 Trải qua bài học quá ư đắt giá này, Liên Hoa Hoa Dương xử dụng 

tiền bạc rất kỹ càng. Ông cũng rất tin vào những gì cảnh báo trong 

mộng và những giáo huấn của Sư Tôn. 

 Khi nhập thế (vào đời), nhân tâm khó đo lường, lòng người cách 

lớp da bụng khó thấy, giao du với bạn bè đừng giao du với kẻ làm tổn 

hại, giao du với người làm ích lợi. 
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 Khi xuất thế (đi tu), đời người tạm bợ, ngắn ngủi, phú quý như 

phù vân (mây trôi), thời gian vụt trôi qua không trở lại, hãy tinh tấn học 

Phật Pháp, lâu ngày công đức thâm sâu, hiểu rõ lẽ sinh tử, đoạn trừ 

phiền não, tất đạt được đại thành tựu. 

 Tôi chỉ dẫn cho Liên Hoa Hoa Dương tu theo phương pháp đặc 

biệt tấn nhập “tâm trung tâm” (tâm trong tâm), sau này quả nhiên 

được đại thành tựu, ông đã đắc chứng 3 quả “A Na Hàm”, thêm thời 

gian nữa, đắc 4 quả “A La Hán”. Đắc được 4 quả A La Hán, thật là vô giá, 

tiền tài đánh mất đổi lại được gì!  

ÂM GIAN MỜ MỊT. 

 Có một bộ phận người ta tin rằng có thế giới âm (âm phủ), nhưng 

cũng có bộ phận người căn bản cho rằng không đủ để tin. Đây có thể 

người tin có thì tự mình tin, người không tin  thì không tin, không có gì 

bắt buộc cả. Tôi ở đây xin kể chuyện “Âm Gian Mờ Mịt”, để mọi người 

xem làm dữ kiện tham khảo: 

 Liên Hoa Kiến Chánh là đệ tử của tôi, nhưng vợ của ông ta chưa 

quy y, vợ của ông là mẫu người cứng rắn, không dễ gì tin chuyện Đông, 

chuyện Tây đâu. Vợ ông ta họ Vương, tên Hoa, là thày giáo dạy học. 

 Vương Hoa tham gia đoàn du lịch, ngồi xe bus, chẳng ai ngờ được 

xe bus này lại là “xe bus chết”, đường núi quanh co, do vì xe đi vận tốc 

quá nhanh, xe bus lật đổ rơi ra khỏi vách núi, lật luôn mấy vòng, làm 

nên thảm kịch 7 người chết, 13 người bị thương nặng nhẹ. Vương Hoa 

là một trong số người bị thương nặng hôn mê. Liên Hoa Kiến Chánh biết 

rõ tin tức, vội vàng đánh Fax qua Mỹ quốc “Chân Phật Mật Uyển”, cầu 

xin Sư Tôn gia trì, ngay tại đàn tràng cũng cầu nguyện Sư Tôn gia trì 

nữa, lại còn đánh Fax tin tức tai nạn đến Chân Phật Mật Uyển. Liên Hoa 
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Kiến Chánh vội vàng chạy đến hospital để xem tình trạng của Vương 

Hoa, vợ mình, Vương Hoa đang bị trong hôn mê, ông ta niệm “Thượng 

Sư Tâm Chú”: OM. GURU. LIAN SHENG. XI DI. HUM 

 Vương Hoa trong lúc hôn mê, tự giác thấy mình cùng nhiều người 

theo nhau vào trong một thành thị, thành thị này so với thành thị trên 

dương thế không khác nhau lắm. Họ được mang vào trong một tòa 

sảnh đường, tất cả bị canh giữ bởi một số người mặc áo xanh. Một 

người mặc áo xanh tay cầm một danh sách và đọc tên. Người nào bị gọi 

tên thì bị mang đi. Những người bị mang đi, đều phát ra những âm 

thanh thống khổ, đau thương! Vương Hoa trông thấy người đồng sự 

của mình tên Thi Tinh cũng bị mang đi, mắt của Thi Tinh đau buồn, ai 

oán. Vương Hoa trông thấy rất rõ rệt, làm cho người trông thấy, lòng dạ 

cũng khiếp sợ. Không lâu, lại xuất ra âm thanh thảm thiết của Thi Tinh. 

Rồi gọi đến tên của Vương Hoa. Vương Hoa hoảng sợ, người áo xanh đi 

lại túm lấy Vương Hoa. Ngay lúc này thì có một vị quan cao cấp đến, nói 

với người áo xanh : “Đừng bắt Vương Hoa, Vương Hoa được người bảo 

lãnh trở về.” Người áo xanh nói: “Vô ích, bộ não của bà này bị vỡ rồi, 

không thể trở về đâu.” Vị quan cao cấp nói: “Người bảo lãnh của bà 

này, đang đứng đợi ở ngoài, có khả năng chữa khỏi não của bà.” 

 “Bảng danh sách thì sao đây?” – “Xóa bỏ tên Vương Hoa đi.” 

 Duy nhất tên Vương Hoa được xóa bỏ và được mang ra khỏi đại 

sảnh đường. Ở trên không trung có một người, ngồi trên tòa sen, tay 

cầm một bình nước Cam Lồ, vảy nước Cam Lồ xuống dưới. Vương Hoa 

cảm thấy não bộ rất mát mẻ. Vương Hoa nhìn người ở trên hư không, 

đây đích thực không sai là Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn. Bà không 

phải là đệ tử, nhưng trên bàn thờ của nhà bà có ảnh tướng của Ngài. Bà 

bị người mặc áo xanh đẩy ngã xuống đất và tỉnh dậy. Lúc tỉnh dậy trên 
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gìường bệnh trong hospital, bà vẫn mê man cả thảy 2 ngày, một đêm. 

Chiếc xe bus làm chết người lần này, có 7 người chết ngay tại hiện 

trường, kế tiếp có 4 người bị trọng thương nhưng bất trị, nên tử vong 

lên đến 11 người. Những người khác phải trị vết thương, Vương Hoa 

hôn mê 2 ngày, cuối cùng được cứu sống, đây được kể là một kỳ tích 

(miracle), bởi vì bác sĩ chẩn đoán cơ hội sống sót rất ít mà lại được cứu 

sống. Trong số 11 người chết, Vương Hoa có một người đồng sự là Thi 

Tinh, bà cũng không tránh khỏi phải thở dài. 

 Vương Hoa sau khi tỉnh dậy hẳn hoi, Vương Hoa không dám kể lại 

những gì bà nghe và trông thấy trong lúc hôn mê cho những nhân viên 

trong bệnh viện, vì bà sợ họ cười chê chỉ là mộng huyễn. Vương Hoa chỉ 

kể lại cho Liên Hoa Kiến Chánh nghe thôi. Liên Hoa Kiến Chánh biết đây 

là sự thật và bá cáo với tôi (Sư Tôn).  

Liên Hoa Kiến Chánh hỏi Vương Hoa: “Bây giờ có quy y không 

nào?” – “Quy Y!” Vương Hoa nói rằng chẳng những bà ta quy y mà còn 

muốn cả Thi Tinh trong cõi âm gian quy y, thụ giới nữa, giúp cho Thi 

Tinh được siêu độ cầu xin cho người bạn thân của bà cũng được ly khổ 

đắc lạc. 

CẢNH BÁO TRONG MỘNG. 

 Liên Hoa Thanh Thành là một đệ tử kiền thành của tôi, lấy “Đại Uy 

Đức Kim Cương Minh Vương” làm Hộ Pháp Tôn. Ông tu pháp trì chú 

nhiều năm, Hộ Pháp Tôn thường nhập mộng, mộng của ông chứng tỏ 

rất linh nghiệm, gia đình và bạn bè rất kinh ngạc về những điều chưa 

bói mà biết trước của ông ta. 

 Có một đêm Đại Uy Đức Kim Cương nhập mộng báo: “Kiếp trước 

con đã lấy lửa đốt rừng cây, có rất nhiều kiến bị mất sinh mạng, nay 
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nghiệp quả trước đã đến nhà con tất nhiên bị hoả thiêu, 50 ngày sau tất 

nhiên sẽ xảy ra.” Liên Hoa Thanh Thành sau khi tỉnh mộng, rất sợ hãi, 

vội vàng phủ phục cầu xin Hộ Pháp Tôn, hy vọng Hộ Pháp Tôn giúp cho 

được vô sự. Ban đêm Đại Uy Đức Kim Cương báo mộng: 

 “Hãy mau mau cầu xin Liên Hoa Đồng Tử.” Liên Hoa Thanh Thành 

tỉnh giấc bèn Fax báo tin cho “Chân Phật Mật Uyển”, đồng thời chuẩn bị 

hương, hoa, đèn, trà quả hướng về Liên Hoa Đồng Tử cầu xin Ngài rũ 

lòng thương, một lòng một ý niệm Liên Hoa Đồng Tử tâm chú: 

OM. GURU.LIAN SHENG XI DI. HUM 

 Do đó, Liên Hoa Đồng Tử trong mộng báo: “Sau hai ngày là ngày 

hết năm, nên vào lúc sau ngọ (12:00PM), hãy chuẩn xếp một chiếc Pháp 

Thuyền bằng giấy, xử dụng để siêu độ đám kiến, trong thuyền chứa đầy 

vãng sinh tiền. Lại chuẩn bị xếp một ngôi nhà hoa. Rồi mang tất cả ra 

phía sau nhà đốt cháy trên không, trong khi đốt cháy thì trì tụng Liên 

Hoa Đồng Tử Tâm Chú. Làm như thế thì chuyện lớn sẽ thành chuyện 

nhỏ, chuyện nhỏ hoá thành không. Ghi nhớ cẩn trọng! Cẩn trọng! 

 Liên Hoa Thanh Thành nhận được lời chỉ dạy trong mộng như thế, 

bèn vội vàng chuẩn bị xếp một Pháp thuyền và một ngôi nhà hoa bằng 

giấy, đúng vào ngày hết năm, sau giờ ngọ trưa mang tất cả ra phía sau 

nhà đốt cháy trên không. Không những thế, mỗi ngày ông còn tu “Liên 

Hoa Đồng Tử Niệm Tụng Pháp”. Cho đến một ngày sau 50 ngày, quả 

nhiên không có một chuyện nhỏ nào xảy ra, tất cả như thường, cả nhà 

vui vẻ lạ thường! Tuy nhiên, sự bình lặng dị thường cũng làm phát sinh 

sự hồ nghi, là điềm báo mộng có chính xác không nào? Một cảnh tượng 

đầy những sợ bóng sợ gió! Thật là người bình thường thì tự làm phiền 

nhiễu mình, rõ rệt đã phải lo lắng trong tâm cả 50 ngày trời! Liên Hoa 

Thanh Thành cảm thấy rằng sự cảnh cáo của Đại Uy Đức Kim Cương 
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tuyệt nhiên không bao giờ sai được. Nhất định Liên Hoa Đồng Tử đã 

dạy cho “thế đại pháp” (phương pháp thay thế) để tạo ra hiệu quả tốt, 

vả lại còn làm cho toàn bộ kiến được hóa độ, đó là chuyện lớn thành 

chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không. 

 Liên Hoa Thanh Thành và người nhà, toàn thể đồng loạt kiểm tra 

lại tất cả các vật dụng trong các phòng, các nơi: từ gác, lầu nhỏ, nhà 

hầm dưới, không bỏ qua nơi nào cả. Kết quả là ngay tại nhà chứa vật 

dụng, nơi chất đống những đồ tạp nhạp, họ phát hiện ra hiện tượng 

“giây điện bị chạm” làm cho một mảng của bức tường nhỏ bị cháy đen 

mà không gây cháy thành đại hỏa hoạn. Liên Hoa Thanh Thành tức tốc 

gọi thợ sửa chữa điện đến nhà tu sửa lại các đường giây điện, sửa chữa 

và sắp xếp lại căn nhà chứa vật dụng, sơn lại bức tường bị cháy đen. Cả 

gia đình lúc bấy giờ mới biết lửa cháy trong nhà là có, nhưng chỉ thiêu 

cháy một bức tường nhỏ rồi lửa bị tắt. Đây chính là chuyện lớn thành 

nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Từ đó Liên Hoa Thanh Thành hiểu rõ 

được 3 ý nghĩa: 1/ Những chuyện to to, nhỏ nhỏ của thiên hạ đều có 

nhân duyên quả báo, cũng đều là một tuyến (giây) nhân quả tương liên,  

tiếp nhau từ đời quá khứ, qua hiện tại, tới vị lai. Do đó, bất kể chuyện gì 

xảy ra cũng không nên trách trời, oán người làm chi, bởi vì tất cả do 

mình làm thì mình phải chịu gánh lấy, cũng từ đó mà tâm cảm thấy an 

ổn vì đã hiểu được lý của nhân quả. 2/ Một người tu hành nếu như hiểu 

rõ luật Nhân Quả, phải thành thục nghiệp trước nhân duyên đã định, 

thực tại rất khó khăn đào thoát, tất cả các sự việc, sự tình sẵn có cơ hồ 

diễn biến toàn là túc mệnh (mệnh trước), trong mệnh chú định. 3/ Như 

bây giờ, duy Đại Bồ Tát từ bi mới năng cải biến, duy người tu hành mới 

năng cải biến. Mật giáo có tức tai pháp (pháp ngừng tai nạn), tăng ích 

pháp (pháp làm tăng thêm lợi ích), có kính ái pháp (pháp làm người 

kính yêu mình), có hàng phục pháp (làm người khác tuân theo mình), 
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chỉ có như thế mới có thể cải biến vận mệnh, đây chính là học phương 

pháp lập mệnh. 

 Chân Phật Tông có 8 pháp ngưng tai ách (ngưng tai bát pháp): 1/ 

Tụng đọc “Cao Vương Kinh” một ngàn lần; 2/ Trì tụng Căn Bản Thượng 

Sư tâm chú 100 vạn lần; 3/ Tu “Sám Hối Pháp” 200 đàn lễ; 4/ Lễ bái, 

cúng dường, xây chùa, xây tháp, đúc tượng Phật; 5/ Niệm Phật Bồ Tát 

danh hiệu cho đến khi tương ứng; 6/ Thiền định đạt được lực cuả Giới, 

Định, Tuệ; 7/ Căn Bản Thượng Sư Tu Pháp gia trì, thế đại, chuyển di; 8/ 

Chân không hóa không. 

MỘT KINH NHIỀU KINH.  

 Có một vị xuất gia Thích Tuệ Hoằng đến Seattle Mỹ quốc tìm tôi 

tại Lôi Tạng Tự. Vào lúc này, tôi còn ở tại “Chân Phật Mật Uyển” chưa đi 

“Đại Khê Địa” để ẩn cư. Vị Pháp sư Tuệ Hoằng này chuyên nghiên cứu 

“Kinh Tạng”, biện luận về kinh điển hết sức thông đạt, nên có hơi chút 

kiêu ngạo. Tuệ Hoằng hỏi tôi: “Ông Lư Thắng Ngạn đã đọc được bao 

nhiêu kinh Phật rồi? Tiểu Thừa kinh, Đại Thừa kinh có thể hiểu được 

bao nhiêu?” Tôi không nói gì cả. Tuệ Hoằng lại hỏi: 

 “Bộ A Hàm Tiểu Thừa, bộ Tiểu Thừa, bộ Hoa Nghiêm Đại Thừa, bộ 

Phương Đẳng, bộ Bát Nhã, bộ Pháp Hoa, bộ Niết Bàn, bộ Bí Mật, ông có 

thể xem tất cả hoàn tất chứ?” Tôi cũng chẳng nói gi.  

 Tuệ Hoằng lại hỏi: “Cái gì gọi là Kinh?” Tôi đáp: “Điều này tôi biết, 

Phạn ngữ kinh là Tu Đa La, cũng là Giáo Pháp mà Phật thuyết dạy, theo 

như tôi nghe hiểu thậm chí Tín, Thụ, Phụng, Hành nữa, đó chính là 

kinh.” Tuệ Hoằng hỏi: “Ông thích hợp với bộ kinh nào?” 

 Tôi đáp: “Tôi tu Mật giáo, khế hợp với các Kinh Đại Nhật Kinh, Kim 

Cương Đỉnh Kinh.” Tuệ Hoằng hỏi: “Ông có tụng đọc thuộc lòng 
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không?” – Tôi đáp: “Không thể.” – “Có thể thấu triệt nghĩa Kinh 

không?” – Tôi đáp: “Đại khái thế.”   

“Ông có thể tụng thuộc một đoạn của bộ kinh nào, phổ thông 

người ta thuộc Tâm Kinh, Kim Cương Kinh, A Di Đà Kinh, Phổ Môn 

Phẩm, Bát Đại Nhân Giác Kinh, Khổng Tước Minh Vương Kinh, vân vân.” 

Tôi đáp: “Tôi có khả năng tụng thuộc Cao Vương Quan Thế Âm 

Chân Kinh.” Tuệ Hoằng cười lớn nói: “Kinh này không do Phật nói ra, chỉ 

là kinh dạy qua mộng, thuộc về loại khuyết kinh (sai, thiếu), ngụy kinh 

(giả), nghi kinh (nghi ngờ), ông tụng loại kinh này có phải có vấn đề 

không?” Tôi nghiêm mặt nói: 

1/ Cao Vương Kinh, do tôi gặp kinh này trước tiên, rất là có duyên 

phận với kinh. 2/ Cao Vương Kinh có ý nghĩa từng trải qua, thịnh hành 

từ đời nhà Đường. 3/ Cao Vương Kinh, toàn là Danh Hiệu của Chư Phật 

Bồ Tát, không có nghĩa nào nghi cả. 4/ Cao Vương Kinh, Chư Phật Bồ Tát 

viên mãn khắp mọi nơi, thuần Chân (thật) không Ngụy (giả). 5/ Cao 

Vương Kinh, có thể nhiếp tâm tôi, chính là ý nghĩa to lớn. 6/ Cao Vương 

Kinh, văn ngắn gọn, dễ hiểu rõ, rất tốt để học thuộc lòng. Cao Vương 

Kinh, có thể diệt sinh tử khổ, tiêu trừ những độc hại, người trần thế rất 

hoan hỉ.  

Tuệ Hoằng nghe tôi nói chỉ đáp lại: “Sao không tụng thuộc Kinh do 

Phật dạy mà lại tụng thuộc kinh dạy từ trong mộng?” Tôi đáp: 

“Cũng do duyên, trong Kinh có Hồng Danh của Thích Ca Mâu Ni 

Phật, còn có Chân Ngôn của 7 Tôn Phật trong quá khứ nữa.” 

Tuệ Hoằng nói: “Tôi có thể tụng thuộc kinh, so với ông tôi tụng 

thuộc kinh hơn, tôi thuộc Pháp Hoa Kinh, thuộc Kim Quang Minh Kinh, 
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thuộc Tâm Địa Quán Kinh, thuộc Niết Bàn Kinh, thuộc Bảo Tích Kinh, 

vân vân.” Tôi nghe thế cũng sợ luôn. 

 Vị Pháp sư Thích Tuệ Hoằng này, cùng ngày trở về, nằm ngủ 

mộng, mộng thấy Tịnh Thổ Tây Phương Cực Lạc, Pháp sư cũng đã đến 

được Tịnh Thổ Phật Quốc. A Di Đà Phật cấp cho Liên Sinh Hoạt Phật Lư 

Thắng Ngạn ngồi trên tòa hoa sen bằng vàng Hoàng Kim, cấp cho Pháp 

sư Thích Tuệ Hoằng một tòa hoa sen bằng bạc, địa vị thua hơn một chút  

Trong lòng Pháp sư Thích Tuệ Hoằng thấy bất bình, nên hỏi A Di 

Đà Phật: “Ông Lư Thắng Ngạn này chỉ tụng thuộc Cao Vương Kinh, còn 

tôi tụng thuộc không kể hết số Kinh, vì sao địa vị của tôi lại thua ông 

ta?” Phật đáp: “Liên Sinh chỉ tụng thuộc một Kinh, nhưng niệm Kinh 

nhập diệu (kỳ diệu, nhất tâm bất loạn), có thể xuất hương thơm, có thể 

xuất Thiên nhạc, có thể xuất ánh sáng thanh tịnh, có thể trải mưa hoa, 

có thể độ qua Bỉ Ngạn, có thể đạt đến 10 phương Tam Thế Chư Phật. 

Còn ông có thể tụng thuộc nhiều Kinh, tuy hiểu rõ nghĩa Kinh, nhưng 

chưa thể nhập diệu, nên phải nhường một nước.” Thích Tuệ Hoằng 

không thể nói được gì. 

Sau này Tuệ Hoằng gửi cho tôi một lá thư, trong thư có ý sám hối. 

Tuệ Hoằng hiện nay chỉ đọc “Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm”, hy 

vọng cũng tụng Kinh đủ để có thể nhập diệu. 

Tôi đọc Cao Vương Kinh, số lần đọc trong 10 năm cũng giống như 

một ngày, chẳng dám chút nào dù một lần quên, cũng chẳng dám lười 

biếng trễ nải, du hành bằng xe, bằng thuyền đều đọc, miệng đọc, tai 

nghe, tâm in sâu ghi nhớ, ngày ngày đều như thế, cũng không biết đã 

đọc bao nhiêu lần rồi, nhưng như bây giờ đây đạt được sự đại chứng 

nghiệm! (được Đức Phật A Di Đà tán dương). 
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CỰ SẮC DỊÊC THỊ NHẤT THỊÊN.  

(Không hiếu sắc cũng là một tính thiện). 

 Liên Hoa Thanh Sơn khi qua đời, do “Không Hành Mẫu” mang hồn 

phách của ông ta đến chỗ tôi đóng cửa ẩn cư. Tôi suy tính thì chợt sợ 

hãi. Tôi nói: “Thanh Sơn, tuy ông là đệ tử của tôi, nhưng ngay một Pháp 

cũng chưa tu, ngay một câu chú cũng chưa tụng đọc, 5 giới cũng chưa 

thủ giữ nữa, một việc thiện cũng chưa làm. Sinh thời chỉ miệt mài, 

loanh quanh ở những khối tiền, lăn lóc, ông bảo tôi dẫn đưa ông đi đâu 

bây giờ mới tốt đây?” Liên Hoa Thanh Sơn cúi đầu không nói. Lúc bấy 

giờ, bên ngoài chỗ ở của tôi đến rất nhiều quỷ Dịch Lại, tay cầm lệnh 

bắt giữ và còng khóa sắt, chỉ muốn vào bắt Thanh Sơn, gây rất ồn ào ở 

ngoài cửa, bởi chưa vào được bên trong nhà để bắt. 

 Liên Hoa Thanh Sơn thấy tình huống rất khẩn cấp, trong lòng sợ 

sệt bèn kêu to: “Sư Tôn! Cần phải cứu con, Sư Tôn! Cần phải cứu con.” 

 Tôi trong lòng suy nghĩ: “Đưa Thanh Sơn đến “Ma Ha Song Liên 

Trì” là việc không thể làm được. Nhân vì “Di Đà Kinh” đã nói: “Xá Lợi 

Phất, không thể thiếu nhân duyên thiện căn phúc đức để đến được Bỉ 

Quốc (nước Phật)”. Nếu như Thanh Sơn bị Dịch Lại bắt đi, dùng còng sắt 

khóa lại rồi áp giải vào địa ngục thì tâm tôi nghĩ chẳng đành! Tôi bị rơi 

vào tình trạng khó xử. Sau đó, tôi nói với Liên Hoa Thanh Sơn:  

 “Ông phải ghi nhớ câu chú OM. A MI DIE WA. XIE, lại phải ghi nhớ 

điều tôi dặn dò đây, nếu trông thấy một quán rượu, cần nhớ, không 

được uống rượu; nếu trông thấy gái hầu rượu dụ dỗ phải nghiêm trang 

cự tuyệt, như thế tôi mới có thể cứu ông được.” 

 Liên Hoa Thanh Sơn gật đầu ưng thuận. Do đó tôi mới mở cửa để 

quỷ Dịch Lại bắt ông ta đi. Quỷ lính khóa tay Thanh Sơn để tiện việc giải 
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đi. Đi đến nửa đường, quả nhiên gặp một quán rượu, bọn quỷ lính vào 

quán nghỉ mệt. Liên Hoa Thanh Sơn trông thấy người nữ hầu rượu xinh 

đẹp mang rượu đến mời Thanh Sơn uống rượu. Ông ta nhớ lời tôi dặn 

nên không uống. Bọn gái hầu rượu tranh nhau tiến lại dụ dỗ Thanh Sơn. 

Ông ta ghi nhớ lời tôi dặn: “Không mở miệng nói, không động đậy tay 

chân, không động lòng, đứng như như bất động. 

 Kết quả, nghe “ẦM” một tiếng, quán rượu chẳng trông thấy đâu 

nữa, bọn quỷ Dịch lại cũng biến mất, dây xích còng trên thân xác cũng 

không còn. Bản thân ở ngay tại cánh đồng rộng rãi tối om, lủi thủi một 

mình đi, đến âm phủ. Phán Quan âm phủ, kiểm tra nhân quả của Thanh 

Sơn, thoạt đầu lắc đầu, sau lại gật đầu. Phán Quan nói: “Người này, căn 

bản không làm một việc thiện, nhưng sau này hắn không uống rượu là 

một điều thiện, nghiêm trang cự tuyệt sự dụ dỗ của sắc, lại là một điều 

thiện nữa.” Phán Quan hỏi: “Ông quy y Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng 

Ngạn thì có thể niệm chú được không?” Thanh Sơn nhớ câu chú tôi đã 

dạy nên đọc: “Om. A Mi Die Wa. Xie” Liên Hoa Thanh Sơn niệm chưa 

dứt câu chú thì đột nhiên trước mắt ông ta hiện ra 7 tòa núi, 7 toà núi 

này đều là núi to lớn, trong đó 6 toà đã có Sơn Thần, chỉ một tòa là 

trống không, chưa có Sơn Thần.” Phán Quan nói: “Đi thôi! Tòa núi kia là 

của ông đó.” Do đó Liên Hoa Thanh Sơn làm Sơn Thần của ngọn núi ấy. 

Vì sao Liên Hoa Thanh Sơn phải làm Sơn Thần vậy? Nguyên do, không 

uống rượu là một điều thiện, cự tuyệt sắc dục là một điều thiện nữa, lại 

thêm ông ta niệm được Di Đà Tâm Chú, thì được vãng sanh đến chỗ cư 

trú của Sơn Thần. Nhưng vì sao ông ta không được siêu thăng lên “Ma 

Ha Song Liên Trì”? (hai hồ sen vĩ đại trên thế giới Cực Lạc A Di Đà) Câu 

trả lời rất đơn giản, vì rằng tâm của Thanh Sơn không hề có ý niệm Tịnh 

Thổ Phật Quốc, cho nên ông ta không thể vãng sanh Tịnh Thổ Phật 

Quốc được. Sự quy y quán đỉnh của Thanh Sơn chỉ là theo người mà 
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đến và theo người mà đi theo, thực sự vô tâm. (Vô tâm ở đây có nghĩa 

là không có tâm tu hành). Hơn nữa Pháp hiệu của ông ta là Liên Hoa 

Thanh Sơn, nên có duyên tại “thanh sơn” (núi xanh) làm Sơn Thần cũng 

đúng! 

CỨU NGƯỜI BỊ THẢM SÁT. 

 Trong khi ở trong “Tam Muội” (Samadhi), tôi đã từng đến một 

nơi, chứng kiến hai quốc gia đang đánh nhau, các linh hồn chết đi phiêu 

bạt khắp nơi. Tôi rất muốn cứu những người bị thảm sát này, nhưng 

đột nhiên lại khựng lại vì có một vấn đề: đó là cứu vớt những người bị 

chết của nước nào mới đúng? Tôi tưởng nhớ đến lời ca từ của Lý 

Nguyên Phát: “Binh khí ám Ngô Sở, Giang Hán cửu thê lương, đương 

niên tuấn kiệt an tại, chước tửu lội (vảy) nghiêm quang - Nam cố sài 

lang thốn phệ (cắn), Bắc vọng Trung Nguyên bản đãng, kiểu thủ tấn 

Khung Thương, quy khứ tạ tân hữu, khách lộ bão phong sương - Bế sài 

phi, khuy thiên tải, khảo tam hoàng, lan đình thắng xứ, y cựu lưu thủy 

nhiễu tu hoàng - Bảng hữu hồ quang thiên khoảnh, thời phiếm biển chu 

nhất diệp, khiếu ngạo thủy vân hương, ký ngữ kỵ kình khách, hà sự 

phản Nam hoang.” (binh khí che mờ Ngô Sở, miền Giang Hán chịu cảnh 

thê lương đã lâu, năm đó các trang tuấn kiệt an cư, chuốc rượu vảy 

trong ánh sáng trang nghiêm – Nhìn về hướng Nam, quân sài lang nuốt 

cắn, vọng về hướng Bắc Trung Nguyên bảng đãng, ngẩng cao đầu hỏi 

Trời Xanh, quay về cảm tạ người bạn khách, đường lộ khách đi đầy 

sương gió – khép cánh cửa bằng cỏ, nhìn suốt ngàn năm, đã mất Tam 

Hoàng, lan đình thơm ngát, theo dòng nước chảy quanh bụi tre dài - 

gần có hồ quang muôn khoảnh, thời gian trôi, con thuyền nhỏ một lá, 

quê hương mây nước kêu gào, gửi lời khách cỡi cá kình, chuyện gì mà 

quay về miền Nam hoang dã.) 
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 Ngày trước đọc Tam Quốc Chí: Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị, bạn 

ca tụng vị nào đây? Còn có: Y Lạp Khắc, Mỹ Quốc bạn tán đồng nước 

nào? Nam Hàn, Bắc Hàn. Bắp tay bìến đi đâu rồi, tôi chỉ là người tu 

hành, ẩn cư tại “Diệp Tử Hồ” Nhà càng không có, thì đâu còn có Nước 

nữa? Đây là “Sương mấn bất kham xuân điểm kiểm, lưu liên hựu kiến 

niên hoa, nhất chi trùng tháp khứ niên hoa, thử thân giang hải mộng, 

hà xứ định ngô gia?” (đôi tóc mai không chịu nổi mùa xuân điểm, lưu lại 

mà nhìn năm tháng, một cành hoa cắm trùng năm ngoái, thân này sông 

biển mộng, nơi nào định được là nhà của ta đây?” 

 Tôi, người tu hành này không hiểu được, vì quá nhiều sự tình. Chỉ 

biết rằng nước này với nước kia giao tranh, quá tàn nhẫn, quá khủng 

khiếp, quá sợ hãi, đối với toàn thể lịch sử nhân loại, với con người thảm 

sát con người, cảm thấy quả rất là nhàm chán, rất là không đáng! Tôi 

vốn không ưa thích gì mặt mũi của một số nhân vật làm chính trị.  Trong 

lịch sử nhân loại đã có bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu cuộc chiến tranh, 

bao nhiêu những người dân bình thường, bá tánh phải chết trong đao 

binh, cướp bóc. Thật thảm thương người thì vong mạng, nhà cửa thì 

tan nát. 

 Tôi, người này đây không hiểu gì về quốc gia đại sự, tôi cũng 

không suy tưởng rõ ràng rằng ai đúng ai sai, ai công ai tư, ai chánh ai tà, 

ai lớn ai nhỏ, ai vừa làm thế nào, ai lại làm cho ai, ai là người ngay, ai là 

kẻ gian tặc? Tôi chỉ là một người: 

 “Tây Phương Cửu Phẩm chân cảnh, Cực Lạc Diên Trì gia hương, Cù 

Đàm, Trang Tử, kinh sử thâm tạng diệu giác. Ngã thị chân nhân xuất 

thế, lai độ thiên hạ chúng sinh, bất phân thùy thị thùy phi, chỉ lân xích 

tử, huyền tôn” (cảnh thật cửu phẩm Tây Phương, Hồ Sen ở Cực Lạc là 

nhà, quê hương, Cồ Đàm, Lão Tử, Trang Tử, kinh sử thâm sâu, diệu giác. 
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Tôi thật là người xuất thế, đến để độ thiên hạ, chúng sanh, không phân 

biệt ai đúng ai sai, chỉ thương cho trẻ sơ sinh, cháu chắt.). Trước đây tôi 

còn phân biệt người nào mới độ cho, người nào không độ? Bây giờ thì 

hữu duyên tôi độ. Cũng giống như đại ôn dịch trên toàn cầu còn phân 

biệt gì nước nào không? Tôi rất thương xót kiếp nạn của quả địa cầu, 

bèn dặn dò các đệ tử tụng niệm Diêu Trì Kim Mẫu tâm chú, ôn dịch tự 

nhiên được miễn trừ. 

 Như mang tính thế giới biển rộng kêu gào, đại địa chấn, còn phân 

biệt nước nào không? Tôi thương xót kiếp nạn của địa cầu cũng phó 

chúc các đệ tử tụng niệm đại cứu nạn chú của Đại Tự Tại Như Lai, làm 

cho đại kiếp nạn được miễn trừ. 

 Tôi chẳng kể một nước nào cả, chỉ có kiếp nạn xảy đến là phải cứu 

độ, người của nước nào cũng đều là chúng sinh. Phật và chúng sinh ai 

trọng ai khinh? Chúng sinh trọng (nặng), Phật khinh (nhẹ). Phật và 

chúng sinh ai đệ nhất? Chúng sinh đệ nhất. Nếu như không có chúng 

sinh Phật mất đi ý nghĩa. Bởi vì có chúng sinh rồi mới có Phật. Ở tại 

“Diệp Tử Hồ” của tôi, tôi bắt đầu gom thu lại các linh hồn bị thảm sát, 

tôi giảng dạy Phật Pháp cho họ, làm cho tất cả vi trần chúng (nhiều như 

những hạt bụi), người người được thượng thăng vào Thiên đường. 

CỨU ĐỘ TRONG HỎA TAI. 

 Tôi ở ẩn tại “Diệp Tử Hồ” đã 5 năm, trong thời gian 5 năm này, 

mỗi ngày tu Pháp, chưa từng gián đoạn, ngày ngày tụng kinh, trì chú, 

niệm Phật, thiền định. Mỗi ngày viết một bài văn, cũng chưa gián đoạn.  

 Có một hôm tại đàn thành (shrine), nghe thấy tiếng người gọi gấp: 

“Sư Tôn cứu hỏa! Sư Tôn cứu hoả! Sư Tôn cứu hỏa!” Tôi cố nhìn 4 phía 

nhưng chẳng thấy người đâu. Thanh âm từ không trung xa xăm truyền 
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lại, còn có thể truyền rõ vào tai tôi. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, vội vàng 

kết thủ ấn “Kim Cương Tường” hướng vào hư không mà đánh xuất đi. 

Thủ ấn “Kim Cương Tường” này là tứ tứ, phương phương (4 phương). 

Phương hướng trên lại được bao bọc “Kim Cương Võng”, phương 

hướng dưới lại lập “Kim Cương Địa Cơ”. Vừa vặn lấy một căn phòng, 

toàn bộ căn phòng được “Kết Giới”. Con người của tôi, tuy ở xa cả 

ngàn, cả vạn dặm, nhưng lại ở ngay trong trận đại hỏa hoạn, từ xa ngàn 

vạn dặm thay cho đệ tử kết giới căn nhà của đệ tử. Công việc này được 

làm xong, tôi cũng đã quên đi. 

 Sau này tôi mới biết, các cửa hàng tại một thương trường bị phát 

hoả cháy, trong đó có cửa tiệm của một đệ tử của Chân Phật Tông. 

Trong khu gia cư người đệ tử, lửa khởi đầu cháy từ bên phải, cháy lan 

qua hướng bên trái, thế lửa ắt cháy đến cửa tiệm người đệ tử. Lúc bấy 

giờ sức lửa cháy rất hung hãn, lại có gió mạnh thổi, nên không làm sao 

dập tắt, kiềm chế được. 

 Đệ tử Liên Hoa Thiếu Văn, nhìn qua 6 tiệm bên phải chẳng bao lâu 

đã biến thành đất khô cằn, trong lòng thấy lo lắng, vội vã vạn phần, bèn 

kêu lên: “Sư Tôn cứu hỏa! Sư Tôn cứu hỏa! Sư Tôn cứu hỏa!” Thật nghĩ 

không nổi, âm thanh gọi này tôi lại nghe được. Ngọn lửa đã đi về hướng 

tiệm của đệ tử Thiếu Văn rất gần rồi, ánh lửa hướng tiệm tấn công trực 

tiếp! Mắt nhìn, các cửa sổ đều bị nóng ran, cháy đến rồi, cháy đến rồi, 

không xong thôi! Không xong thôi! Liên Hoa Thiếu Văn thấy choáng 

váng, chóng mặt, các cửa tiệm gần đó ai ai cũng hồn phi, phách tán! 

Trong một thời gian rất ngắn - một sát na thôi - ngọn lửa mạnh bỗng 

nhảy vọt qua tiệm của Thiếu Văn, hướng vào tiệm ở hướng trái mà trực 

tiếp rơi vào đốt, cửa tiệm bên trái, rồi tiệm khác, tiệm khác bị thiêu 

cháy. Lý do của hiện tượng kỳ quái này là:  Tiệm của Liên Hoa Thiếu Văn 

hầu như được che chở, bảo hộ, nên khi lửa cháy đến thì nhảy vọt qua 
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tiệm khác, độc nhất tiệm của Thiếu Văn không bị cháy, ngọn lửa dường 

như có chân nhảy vậy. 

 Tựu tính rằng ngọn lửa lớn cháy đến tiệm của Liên Hoa Thiếu Văn, 

cháy luôn đến mái hiên của tiệm, nhưng lại không cháy được, lửa tự 

nhiên bị dập tắt, thật là kỳ lạ! Vào lúc này thì xe cứu lửa, đội phòng 

cháy, chữa cháy cũng đã đến đầy đủ. Ngọn lửa xóm bên phải bị dập tắt, 

cũng vậy ngọn lửa xóm bên trái bị nước phun tắt ngay. Tổng kết thiệt 

hại: Xóm bên phải bị cháy rụi 6 cửa tiệm, xóm bên trái bị thiêu rụi 3 

tiệm. Riêng căn tiệm của Liên Hoa Thiếu Văn thì một cọng cỏ, một cành 

cây cũng chưa cháy đến, liên tiếp mái nhà lợp ngói cũng còn nguyên 

vẹn, cột nhà, nền nhà còn kiên cố. Hàng xóm hai bên trái phải đều rất 

ngạc nhiên, ngay đội ngũ lính cứu lửa cũng chắc lưỡi “thật lạ lùng”! 

 Liên Hoa Thiếu Văn gửi thư cảm tạ “Chân Phật Mật Uyển”. Tôi mô 

tả bằng vài lời thơ: “Hỏa trạch sát na nhân kinh khởi - cứu hỏa trì, bách 

tính khổ - Thiên thượng Tiên Ông nhân bất thức - Kết ấn kết quả tối thị 

kỳ - Hỏa Thần giáng, lưu nhất gia – Chư Phật hà tại mộ vân ngưng” (nhà 

cháy trong một sát na, người kinh sợ - cứu lửa chậm, trăm họ khổ - Tiên 

Ông ở trên trời, con người không biết – Ngài kết ấn xong thì kết quả hết 

sức kỳ lạ - Thần lửa hạ, chừa lại một căn nhà – Chư Phật sao ở tại đám 

mây đen ngưng đọng lại thành mưa, cứu lửa cháy). 

Plano, Texas January 31th, 2014. 

(Nhằm mồng 1 Tết Giáp Ngọ, 2014). 

                   


