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DƯƠNG TRẠCH
(NHÀ Ở)

TÁC GIẢ: LIÊN SINH HOẠT PHẬT
DỊCH GIẢ: LIÊN HOAVĂN HẢI.

CHẾ PHÁP CHO NHỮNG NƠI LINH THIÊNG,
HUNG DỮ.

PHÁ GIẢI CHO NHÀ Ở QUÁI DỊ.

Nói là đất linh thiêng, hung dữ thày địa lý cho rằng đó là nền miếu chùa cũ,
nền nhà thương cũ, nơi chiến trường cổ, nơi hành hình cổ xưa, khu mồ mả
cũ, khu giết loài vật, hung sát trường…

Từ những nơi linh sát này xây dựng nên nhà ở có nhiều khả năng phát
sinh ra những hiện tượng quái dị, một người thông hiểu vừa bước vào các
căn nhà như thế này ngay lập tức sẽ cảm thấy thâm thiết, dựng tóc gáy, nổi
da gà lập tức biết có hung khí quái dị. Nhà có linh sát thì tự nhiên có những
hiện tượng quái dị.

Những hiện tượng quái dị xảy ra ở những nơi linh sát thường có là:
Ban đêm đang ngủ mơ mộng loạn xạ, trời đất xám xịt, càng ngủ càng

mệt mỏi, tinh thần nguyên khí đều bị mất cả. Sáng tỉnh dậy mệt mỏi bải hoải
chịu không nổi. Ban đêm ngủ thường bị kinh hãi, mơ thấy ma, bị bóng đen
đè lên người, khí thường thở không nổi. Ban ngày ban đêm đều cảm thấy
trong nhà có người khác lạ, tức là bóng ma bên trong nhà. Mọi vật đều bị di
chuyển, cửa sổ tự động mở, người trong nhà tính tình trở nên nóng nảy, hoặc
trở thành quái lạ. Thân thể bệnh tật không ngừng, bệnh quái lạ ràng buộc
vào thân

Linh sát địa thật là lệ hại, đương nhiên là quỷ hiện hình rồi. Đối với
linh sát địa (đất linh thiêng, hung dữ), thày địa lý chủ trương mang đất
nguyên có của nền cũ đào khoét xuống 50 cm, rồi dùng máy ủi đất ủi đất cũ
bỏ đi và thay lên trên bằng đất khô sạch. Như thế là mang đất hung dữ di
chuyển đi nơi khác do đó phương pháp này cũng có thể ức chế được sự hung
dữ của linh sát địa vậy.

Nhưng khi sự kiến trúc đã hoàn thành thì phải làm sao? Theo Liên
Sinh Hoạt Phật thì dùng “Đại Bi Chú Thủy Pháp” là tốt nhất. Trước tiên
chúng ta tìm ra chỗ bên trong nhà có linh khí nhiều nhất an vị tượng Đại Từ
Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát (tượng đã được điểm nhãn khai quang). Sau đó
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chúng ta xin thỉnh Bồ Tát ban cho Đại Bi Chú Thủy. Cầu Chú Thủy Pháp
như sau:

- Đặt một cốc nước trước tượng Quan Âm Bồ Tát, người lễ chắp hai
tay

- Quán tưởng từ chiếc bình thanh tịnh của Bồ Tát phóng ra một
luồng ánh sáng, thành một cung độ giáng xuống cốc nước, nước
trong cốc cũng hiện ra ánh sáng

- Người lễ niệm “Đại Bi Chú” 7 lượt, 21 lượt, 49 lượt đều đượccả.
- Niệm xong Đại Bi Chú lại quán tưởng nước trong cốc phóng ra

luồng đại ánh sáng. Hành giả nâng cốc thủy chú lên (cốc nước đã
được đọc chú)

- Hành giả giữ cốc thủy chú từ trong hướng ra ngoài, dùng phương
thức đàn chỉ (dùng ngón tay vảy nước) vảy nước khắp nơi trong
mỗi căn phòng, vảy thẳng đến cửa phòng. Cuối cùng bốn xung
quanh phòng đều được vảy nước.

- Hành giả trong lúc ở phòng đã vẩy nước xong, búng ngón tay và
quán tuởng cốc thủy chú rơi xuống đất, tiếng kêu “Oành” hốt nhiên
một chiếc Kim Cương Can (gậy kim cương) đứng dậy từ mặt đất.
Kim Cương Can lộ ra màu đại bạch sắc. Vẩy nước chú đã xong tức
là đại công tác được bá cáo thành tựu. Liên Sinh Hoạt Phật nhận
thức rằng, tu theo Đại Bi Chú Thủy Pháp có hai ý nghĩa:

Ý nghĩa thứ nhất là sự vẩy nước thanh tịnh, nhờ Pháp lực của
Đức Quan

Thế Âm Bồ Tát, mỗi gian phòng đều đưọc thanh tịnh, một lúc đuổi
mọi sự hung dữ ra ngoài.

Ý nghĩa thứ hai là kết giới, nhờ Pháp lực của Đức Quan Thế
Âm Bồ Tát, chú thủy (nước đã được đọc chú) hóa thành gậy đại bạch
kim cương, đứng ở chung quanh bốn nơi của mỗi phòng. Đây chính là
Đại Kết Giới Pháp, Linh Sát thành Vô Pháp lại trở lại nhập vào bên
trong nhà này.

Vả lại trong nhà này đã có Quan Thế Âm Bồ Tát trấn trụ nên tất
cả tà ma tự động phải lánh chạy xa. Liên Sinh Hoạt Phật dùng Pháp
này, thay mọi người phá giải “nhà ở quái dị” thật phi thường hiệu ứng.

Đại Bi Chú này nguyên là nguyên động lực của Thiên Thủ
Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta niệm Chú thì sản sinh ra
tần số chấn động cùng với nguyên động lực trong không gian vũ trụ
tương hợp, như thế khởi sinh ra sự tác dụng của dòng điện, do quán
tưởng nhập thủy, sản sinh ra một loại nguyên khí mà nguyên khí này
để có thể vẩy Nước Tịnh và Kết Giới.
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Liên Sinh Hoạt Phật đã có một lần trong khi cầu nguyện Đại Bi
Chú Thủy thu nhiếp tinh thần phóng ra một tấm ảnh “Thiên Thượng
Địa Hạ Phóng Đại Quang Minh” (ánh sáng đại quang minh phóng lên
trời và xuống dưới đất). Đây là do tâm quang minh, niệm chú quang
minh, hiển hiện trời quang minh, thành thân quang minh, đắc thế giới
quang minh. Điều này chứng minh là Đại Bi Chú Thủy có đại Pháp
lực, có Như Lai lực, có giáng phục lực, có Tự tại lực.(bức ảnh được
đăng trong sách Lô Thắng Ngạn Văn Tập số 070, trong Liên Hoa
Phóng Quang)

Đại Bi Chú Thủy này đem ứng dụng, nhà ở tự nhiên thanh tịnh.
Nên phải cư ngụ trong nơi hôi thối, đáng khinh cũng không bị ô

nhiễm.
Phải ở nơi tăm tối, âm phủ cũng không bị chìm đắm
Phải ở nơi hung dữ cũng không bị lấn áp.
Pháp này thuyết giải chi tiết công khai chính là vì có ý phổ độ

cho chúng sinh, nếu có người nào gặp được duyên này cũng là được
đại công đức không chi sánh kịp vậy!

BÍ QUYẾT CHỌN LỰA NHÀ Ở
LỜI HÁT VÈ CHỌN ĐẤT.

Liên Sinh Hoạt Phật khi hơn 20 tuổi đã xuất đạo thay người xem
phong thủy. Có rất nhiều người thấy rất ngạc nhiên, với số tuổi còn non trẻ
làm sao có thể hiểu nổi môn học thâm thúy phong thủy được?

Có người hỏi: “Này cậu nhỏ tuổi kia, cậu đã học môn địa lý phong
thủy này từ đâu vậy?”

Tôi lúc này rất vui vẻ mở miệng cười đáp: “Tôi do Trời sinh ra để
biết.”

“Có lý đó sao, môn học địa lý này là “dịch kinh” diễn hóa, là môn học
của núi sông đất đai thần bí mà cậu mới sinh ra đã biết, há không coi thường
người khác sao!”

Tôi nói: “Năm Đản Sinh của Thích Ca Mâu Ni Phật chín con rồng
phun nước tắm cho Ngài, há không là Trời sinh sao. Thích Ca Mâu Ni Phật
Đản Sinh tức khắc bước đi, mỗi bước sinh ra một hoa sen, há không là Trời
sinh sao.” Người đặt câu hỏi im bặt.

Kỳ thực, trí tuệ của con người khi sinh ra Trời cho có sự khác biệt.
Nhưng môn học Địa Lý, tôi xin xác nhận là có thày truyền dạy. Thày dạy
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của tôi là Thanh Chân Đạo Trưởng, người đã truyền dạy cho tôi. Lai lịch của
Thanh Chân Đạo Trưởng không nhỏ, nên sở học của tôi về phong thủy mới
có linh có nghiệm.

Bí quyết mà Thanh Chân Đạo Trưởng chỉ thị trong sự chọn lựa nhà ở
như sau:

Đất xây cất Có hoặc Không có Khí là phi thường trọng yếu,  Có hoặc
Không Địa Khí là bí quyết số một để chọn đất, xem có Long đến và có Mạch
đi cũng là Có hay Không Địa Khí. Đất đai có Địa Khí tốt thì dùng tay nắm
một nắm đất có thể nắm thành một nắm tròn dính, tuy nhiên không là đất
dính (đất sét), ở giữa đất thông thường và đất sét. Địa Khí Có hoặc Không,
một nhà Địa Lý tinh mắt nhìn là biết ngay.

(Hình vẽ số 1):
Thuận cung lý đích hữu tình: Phát Đạt (trong cung nước chảy thuận
hữu tình, phát đạt)
Thủy lưu bình trực đích dương trạch, nhu thị tình huống nhi định
(dòng nước chảy thẳng và bình thường, cần xem tình huống mà định
liệu)
Phản cung lý đích dương trạch chủ vô tình suy bại (trong cung nuớc
chảy ngược chủ vô tình suy bại)

Nguyên lai thổ địa là đã dùng làm gì? Điều này cần phải điều tra cho rõ:
Nếu là bãi đổ rác rưởi, đương nhiên không tốt, nếu là hố phân lại càng

không đẹp, nếu trước là hồ ao lấp đất vào cũng không đẹp. Nếu đất đai sau
hoả hoạn, cần phải cải đổi lại đất. Ngoài ra, đất cổ trăm năm để xác chết, nơi
xử tử hình người, bãi chôn người, đình miếu, nơi hỏa tang, nơi mộ chon, nơi
dựng bia tưởng nhớ lịch sử, cây đại thụ cúng tế, y viện… đều thuộc về đất
hung dữ (linh sát địa), linh sát địa thì phải dùng “Đại Bi Chú Thủy” Kết
Giới.

Khu đổ rác rưởi, nơi có các hố đổ phân, hồ ao lấp đất vào cho đầy, tốt
nhất là đừng ở.

Xây nhà ở chẳng những phải chọn Địa Khí và Phẩm Chất của đất đai,
thậm chí hoàn cảnh trước sau, trái phải đều phải được phân tích rõ ràng.

(Hình vẽ số 2):
 Ví dụ như:

Xung quang phòng ở là đường giao thông, xung quanh là đường nước
chảy , thậm chí gần nơi công xưởng, trường học, nơi nuôi thú vật. Đây là
những yếu tố cần phải quan tâm. Cần phải tránh Lộ Xung (đường đâm thẳng
vào nhà), tránh Phản Cung, cũng tránh xa những kiến trúc, nhà ở bên cạnh
trái phải là có Sát Khí. Nhà địa lý cũng nhận xét như sau: “Miếu thờ ở trước
hoặc sau, tốt nhất là không xây cất nhà ở, bởi vì từ tính quấy nhiễu địa linh
rất mạnh, người bình thường thông thường không có cách nào có thể ở bình
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an cho được. Ngoài ra điều địa lý cấm kỵ là đừng bao giờ trong lúc xây cất
nhà mang những cây nông nghiệp (hoa màu) chôn cả xuống dưới mặt đất,
bởi vì những cây nông nghiệp chôn xuống dưới nền đất thì cơ hội phát đạt
không xảy ra và vĩnh viễn không bao giờ phát đạt.”

(Hình vẽ số 3):
Kiến ốc thời, bả nông tác vật mai tại địa hạ, hội phát bất khởi lai, dã

tựu thị vĩnh viễn phát đạt bất khởi lai liệu. (lúc xây cất nhà mang những cây
nông nghiệp chôn dưới đất thì cơ hội phát không xảy ra, cũng chính là sự
phát đạt vĩnh viễn không bao giờ có)

Đến như hậu cao tiền thấp là Lai Long Chính Thụ, “Cảnh Quan Mỹ
Lệ” càng cần phải có. Liên Sinh Hoạt Phật tổng hợp những bí quyết chọn
lựa đất xây nhà ở, chỉ ra những yếu điểm như sau:

Địa Khí dầy đều
Địa Chất đẹp tốt
Cảnh Quan đẹp đẽ
Địa hình địa vật xung quanh không “xung sát”

Đã có được bốn yếu điểm kể trên, như thế việc chọn lựa đất đai xây nhà,
theo tôi nghĩ là phi thường hoàn mỹ rồi.

Đối với những tệ nạn sai lầm về nhà ở, Liên Sinh Hoạt Phật đều có
những phương pháp khả dĩ đối trị. Nhân vì thày dạy vĩ đại sở học về Địa
Linh học cao siêu không ai sánh bằng, tôi hướng đến dùng các phương pháp
rất đơn giản, nên đã trị tốt được tất cả các tệ nạn về nhà ở. Hiện nay liên tục
có những thế hệ thày địa lý thật cao siêu cũng đã phải hướng về Liên Sinh
Hoạt Phật khấu đầu bái sư.

Liên Sinh Hoạt Phật mỗi khi xem địa lý đều giảng giải phân tích minh
bạch, không có che dấu dối lừa. Do nói lên được sự đạo lý, môn địa lý có
khả năng chân chính tạo phúc cho chúng sinh, phát triển rộng lớn. Không
phải là các ông thày giả mạo làm hại cho chúng sinh, Liên Sinh Hoạt Phật
thậm chí chưa đi xem đất, chỉ dùng tay mời Thần Thổ Địa, Thần Thổ Địa
khi đến thì một năm một mười bá cáo với Liên Sinh Hoạt Phật về hoàn cảnh
đất đai, việc này sau sẽ chứng minh quả nhiên là đúng như thế. Những việc
này đều làm cho các phần tử trí thức hiện nay ngạc nhiên không biết nói làm
sao.
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PHƯƠNG PHÁP TRIỆU THỈNH ĐỊA THẦN.

(CHƯƠNG NGOẠI LỆ ĐỊA LÝ)

Tả đến đoạn phương pháp triệu mời Địa Thần cũng xem là chương
ngoại lệ của môn học Địa Lý. Triệu mời Địa Thần thật phi thường huyền
diệu, vả lại còn rất hứng thú.

Có một thông linh nhân đến tệ xá, ông nhờ tôi triệu mời Địa Thần
điều tra một sự kiện của gia đình ông ta. Tôi niệm xong Chân Ngôn. Đột
nhiên cuồng phong nổi dậy lớn, cây phía ngoài song cửa nhảy múa ảnh
hưởng.

Tôi nói: “Tốt, tốt, Địa Thần đã đến rồi.”
Hôm triệu mời Địa Thần làm cho thông linh nhân mặt mày biến sắc.

Bởi vì ngày nắng với mặt trời chiếu sáng, ngay một thoáng gió thổi cũng
không có, Liên Sinh Hoạt Phật vừa niệm xong Chú thì cuồng phong nổi lên
thổi, thông linh nhân trông thấy vậy cứng họng ngạc nhiên. Đây quả nhiên là
chính thực Địa Thần ứng nghiệm theo sự triệu mời. Thông linh nhân trông
thấy biết ngay, bởi vì Liên Sinh Hoạt Phật bắt thủ ấn có tia sáng hồng trong
suốt xuất ra, chớp chớp như điện quang vậy.

Mũ đội đầu của Liên Sinh Hoạt Phật có hình Phật với ba mươi hai
Tướng Tốt, không ngạc nhiên khi Thổ Thần nghe lệnh gọi tức khắc mau
mau chạy đến, đầu phục dưới đất chờ lệnh. Thông linh nhân thấy quang
cảnh như thế cũng vội vàng chạy đến khấu đầu dưới đất lạy.

Một sự kiện khác, có một người mời tôi xem địa lý nhà của ông ta.
Tôi nói: “Hôm nay rất bận, không thể đi ra ngoài được, nên phải mời Địa
Thần tại Phật đường để xem nhà ở của ông ta thế nào?” “Được không?”
Người khách nói: “Hoạt Phật chưa bao giờ đến nhà tôi mà.” “Thử một lần
xem sao.” Tôi nói: “Chỗ ở của ông rất lớn, lại có đào ao, ao ở phòng trước
nhà ở, trong có một con đường nhỏ, trong con đường có chiếc cầu bắc ngang
trên ao, trong ao có hoa sen, dưới ao nuôi cá chép, cá chép là một, hai, ba,
bốn, tổng cộng 19 con cá chép mà!

“Hoạt Phật, Ngài thực sự làm người ta kinh ngạc, bởi vì những điều
Ngài nói đều chính xác! Nhưng mà có một điểm sai, cá chép rõ ràng chỉ có
17 con thôi, làm sao có 19 con được! Con số này thì có thể hơn kém, ngoài
ra hoàn toàn đúng. Tôi nói: “Để tôi hỏi lại Địa Thần là 17 con hay 19 con cá
nhé! Có thể Địa Thần mắt già hoa mắt, đếm số sai, cũng không chừng.”

“19 con cá.” Địa Thần nói dứt khoát.
Tôi khẳng định nói với người khách là 19 con cá. Người khách không

tin, bởi vì số cá là do chính ông ta tự mua mang về thả xuống ao, rõ ràng là
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17 con. Người khách khi về đến nhà. Sau đó đã gọi điện thoại cho tôi: “Hoạt
Phật, Ngài nói thật đúng, vì đêm qua thằng cháu trai của tôi lên phố lại mua
mang về thêm hai con cá chép thả xuống ao, nó không kịp báo cho tôi biết,
trong ao quả thực có 19 con cá chép.”

Hai mẩu chuyện này đều là những câu chuyện thú vị trong việc triệu
mời Địa Thần gần đây, nhưng sự linh nghiệm của việc triệu mời e rằng cũng
đã có hai, ba ngàn sự kiện! Nói mãi cũng không hết được.

Liên Sinh Hoạt Phật nhận thấy rằng Địa Thần cùng với người thế gian
rất gần nhau, cũng là Thủ Hộ Thần tối thân thiết, vị Thần không gì không
thể nhờ được, nhưng mà cầu khi mời, cũng cần phải cung kính, khinh
thường là không được. Tôi đã từng dạy cách mời Địa Thần, “Địa Thần
Pháp” tôi dạy rất có hiệu nghiệm.

Triệu mời Địa Thần, trước tiên cần phải có cúng phẩm, biểu thị sự
thành kính. Niệm Địa Thần Chân Ngôn. Triệu thỉnh.

Gõ cửa Địa Thần. Việc gõ cửa Địa Thần rất là đơn giản, nhưng là
pháp môn rất là bí mật, không thể tùy tiện triệu mời xằng bậy được. Bởi vì
tùy tiện truyền mời đến, các Thổ Địa Thần đều phải chịu sự quấy nhiễu. Căn
bản an ninh của hội Thần ngày đêm phải chịu sự quấy nhiễu của phàm phu
thế tục. Tôi ở đây đặc biệt hô gọi là người đã đạt Địa Thần Pháp, có việc
trọng đại mới triệu mời, còn vô sự tế bái cũng được, nhưng đừng bao giờ
dùng pháp thuật để bỡn cợt.

Dù cho trên đầu Liên Sinh Hoạt Phật đội Ất Tôn Phật, Anh Lạc Bảo
Cái, vạn tướng trang nghiêm, ngồi trên sen vàng, ánh sáng vàng bao quanh,
toả ra hương thơm vi diệu. Nhưng bản thân tôi đối với Địa Thần rất lễ độ
cung kính, có việc mới triệu mời, vô sự cũng chẳng dám làm phiền phải lao
động.

Triệu mời Địa Thần đến để xem địa lý phong thủy cũng là bất đắc dĩ
còn thì không thường làm như thế. Người tu hành lấy từ bi làm căn bản,
phương tiện làm dụng. Liên Sinh Hoạt Phật được Thiên Mệnh, có một tòa
Luật Lệnh Pháp 48 tầng thứ, nhưng cũng không được dùng 48 tầng thứ Luật
Lệnh Pháp để áp chế các tiểu tiểu Địa Thần. Nếu như tôi tự ý làm càn, cũng
là lấy quyền thế làm loạn Phật Pháp, hỗn loạn Pháp Giới, cũng là đắc tội.
Được Địa Thần Pháp thì phải rất thận trọng! Rất thận trọng!

(Hình vẽ số 4):
An Thổ Địa chân ngôn:
Nam Mô Tam Mãn Đá . Mẫu Đà Nam . Ông . Độ Rô Độ Rô . Địa Vĩ .

Thoa Ha



8

LỄ BÁI ĐỊA THẦN.

1/ Thời gian - Địa điểm: Giữa trưa 12 giờ trở về sau, tại nhà bếp hướng về lò
lửa để bái hoặc đặt tại cửa tiếp cận với đại lộ, tựa lưng đại lộ hướng mặt
trong để bái, cúng phẩm bày tại mặt trong.
2/ Cúng phẩm: Cơm, thịt. Có thể chuẩn bị một đùi gà hoặc vài miếng thịt
heo, đồ ăn mặn, ba chén rượu và giấy vàng bạc, nhang, tùy sức cúng dường,
lòng thành ắt linh nghiệm.
3/ Triệu mời: Tất cả trang nghiêm, thành kính niệm An Thổ Địa Chân Ngôn
3 lần (Nam Mô Tam Mãn Đá. Mẫu Đà Nam. Ông. Độ Rô Độ Rô. Địa Vĩ.
Thoa Ha) chi hậu, chân trái đạp xuống đất một lần để gõ cửa Địa Thần.
4/ Cầu cúng: Đệ tử tên: ….xin chuẩn bị món ăn ngon, rượu quí, kính mời
Địa Thần dụng hưởng, cầu xin Địa Thần phù hộ giúp đỡ cho gia đình đệ tử
được bình an, khỏe mạnh, hanh thong, gặp xấu hoá tốt.
5/ Tống Thần: Sau khi rót ba tuần rược, có thể ném (gieo) hào hoặc đồng
tiền để hỏi Địa Thần đã dùng xong rượu thịt chưa? Nếu như xong ắt có thể
niệm Vãng Sinh Chú, đốt giấy vàng, như thế là Âm Dương đều có lợi, kiết
tường viên mãn.
Vãng Sinh Chú:
Nam Mô A Di Đa Bà Dạ. Đá Tha Già Đa Dạ. Đá Địa Dạ Tha. A Di Lợi Đô
Bà Bì. A Di Lợi Đa. Tất Đam Bà Bì. A Di Lợi Đá. Bì Già Lan Đế. A Di Lợi
Đa. Bì Già Lan Đá. Già Di Nị. Già Già Na. Chỉ Đa Già Lợi. Thoa Ha.

Cúng bái Địa Thần có thể chọn ngày mồng 1, 15 hoặc mồng 2, 16 đều
được. Có thề tự mình quyết định. Địa Thần ăn quen rồi ắt biết ngày ấn định
mà đến.

Độc giả có duyên cứ y theo phương pháp hường dẫn mà thi hành ắt
được gia đình viên mãn, thân thể khỏe mạnh, tài vận hanh thông, càng có thể
phát tâm tu hành học Phật tự là tất cả đều kiết tường viên mãn.

ỐC CHI VỊ.

(XÚC GIÁC HUYỀN BÍ)
(Hình vẽ số 5):

Trong thời gian ở tại Mỹ Quốc tôi được mời đến nhiều nơi xem địa lý
phong thủy. Có một lần tôi đến xem một building tầng hai trong một trung
tâm chợ búa để xem cho một restaurant Trung Quốc. Tôi chỉ vị trí xuất ra
tạng khí . Chỉ dẫn cách bố trí và cách sắp đặt bàn ghế trong cửa tiệm ăn, vị
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trí quầy hàng, máy hút khói nhà bếp, vân vân. Tôi tìm ra chỗ tái an trí Thần
Vị. Người chủ tiệm hỏi tôi: “Có phải mua tượng vàng để thờ cúng không?”
“Không cần.”

Tôi cấp cho một tấm giấy vẽ hình tướng Hoàng Tài Thần rồi mang
hình tướng này dán vào chỗ Thần Vị. Người chủ lại hỏi: “Có cần phải sơn
phết, trang hoàng cho thêm lộng lẫy đường hoàng không?” “Không cần.”
“Tôi muốn đổi tất cả bàn ghế cũ thành mới mới được không?” “Không cần.”
“Lò nấu nướng cũ bỏ đi, đổi hoàn toàn mới được không?” “Không cần.”

Người chủ tiệm cảm thấy rất ngạc nhiên, vì ông ta đề nghị gì cũng
không cần. Sự việc sau đó, chủ tiệm ăn nói với người khác rằng Liên Sinh
Hoạt Phật đến xem phong thủy cái gì cũng không cần, một chút chi phí cũng
không.
(Hình vẽ số 6): Hoàng Tài Thần Pháp Tượng - -
Hoàng Tài Thần cũng có tên Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương, là Thiên
Vương chưởng quản tài phú.

Nói cũng lạ lùng, cửa tiệm ăn này bày biện cũ kỹ nhưng buôn bán đùn
đùn mỗi ngày một phát đạt, các món ăn bán được rất nhiều người khen ngon,
buôn bán phát tài, mỗi ngày phát triển tiền bạc, tiệm ăn không còn chỗ trống.

Nhưng mà trong lúc việc buôn bán ở vào thời kỳ cực thịnh, một đêm
khi nửa đêm một ngọn lửa thiêu thành tro khói. Trận hỏa hoạn này đã thiêu
rụi một cửa hàng bán sách, một siêu thị, một tiệm bán đồ ăn, một tiệm bán
BBQ. Nghe nói ngọn lửa là từ lầu một bên dưới của chủ nhà Phi Luật Tân
phát hỏa. Tóm lại, toàn bộ hóa theo cánh chim bay bao gồm một trương
Pháp Tướng của Hoàng Tài Thần cùng với một trương giấy Hoa Sen Trắng
của Chân Phật Tông.

Lúc này người chủ tiệm ăn mới hồi tưởng lại vào năm Liên Sinh Hoạt
Phật đã đến xem Địa Lý Phong Thủy, tượng Thần bằng vàng: không cần,
trang hoàng: không cần, bàn ghế đều đổi mới: không cần, dụng cụ nhà bếp:
không cần. Nguyên lai trong đó có hàm ý. Đây là không cần tiêu phí, sớm
muộn gì cũng cháy sạch.

Chính vì toàn bộ đề nghị đều không cần, nên tiết kiệm được rất nhiều
tiền khả dĩ khai trương một tiệm ăn mới chỗ khác.

Dĩ nhiên tôi đã biết có hoả hoạn, nhưng sao không trực tiếp nói cho
người chủ tiệm ăn biết! Tôi có 3 nguyên nhân là: 1/ Trước đây tôi đã từng
trực tiếp báo hỏa tai cho người khác biết trước, nhưng chủ nhân cảm thấy
không hứng thú gì, lời dự báo nhà người ta bị hoả tai làm trong lòng họ chán
ghét, trong lòng họ trước sau bị vướng mắc. 2/ Làm cho người ta ở cũng
không được, không ở cũng không đựợc, tiến thối không biết đâu mà dựa
vào. Làm việc cũng không được, không làm việc cũng không được, sự kinh
doanh gặp trở ngại. 3/ Người tin tôi tìm phương pháp xử trí. Người không
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tin tôi dễ sinh phỉ báng cho đến khi thực sự bị mất mát vì hỏa tai mới thôi.
Sự phỉ báng có khi kéo dài cả 3 năm mới ngưng thôi! Vì lý do như thế tôi
phải dùng phương thức “Không Cần” dể ngầm chỉ điểm cho biết.

Liên Sinh Hoạt Phật làm sao có thể biết nhà ở có thể bị cháy hoặc
không bị cháy? Bởi vì Liên Sinh Hoạt Phật có khả năng ngửi ra Ốc chi Vị
(mùi vị của nhà ở). Đây cũng được xem là xúc giác tối huyền diệu của thầy
địa lý. Đây là loại cảm ứng thần lại thần, thực tại không nói ra được.

Tôi nói rằng mắt của tôi trông thấy lửa, có người tin không? Tôi nói
mũi của tôi ngửi thấy mùi của tro bụi sau khi hoả thiêu, có người tin không?
Tôi nói tai của tôi nghe thấy tiếng xe cứu hỏa, tiếng kêu ô ô đâm vào màng
nhĩ, có ai tin không? Nhưng điều mà tôi muốn nói với độc giả là học địa lý
là có thể học đến phẩm ốc tử chi vị (mùi vị của nhà ở), mới tính được
chuyện cao thấp. Chúng ta hiểu được thân thể người ta có Thể Vị, các thể vị
không giống nhau, trông thấy là biết ngay. Nhà ở cũng giống như thế, mỗi
mái nhà ở có vị đạo của mỗi mái nhà. Vị đạo các mái nhà không giống nhau.

Nhân Tướng Học là môn học nói về tướng người. Dương Trạch Học
là môn nói về tướng nhà. Một thầy địa lý quan sát một căn nhà cần chỉ
thoáng nhìn qua là nói ra được đạo vị của nó. Đây là một xúc giác huyền
diệu. Nhà này có một thứ Khí, từ Khí nếm được đạo vị của căn nhà, đây
chính là Ốc chi Vị vậy.

Một thầy địa lý tối cao cấp, vừa bước vào một căn nhà mới, tức khắc
cần phải biết rõ ngay linh khí của căn nhà đó, quá khứ hiện tại và vị lai của
căn nhà, vợ con, tiền tài, lộc, hữu ích, hữu tổn, tăng trưởng, tiêu hao của
người chủ nhà ở. Những điều kể trên đều thấy ngay ở trong mắt một cách rõ
ràng minh bạch. Ốc chi Vị là một xúc giác huyền bí, không thể coi tầm
thường, chỉ có Đại Sư Địa Lý cao cấp mới có thể hiểu rành mạch về sự
huyền diệu ở bên trong sở tại.

CHIẾC SÂN NHÀ HỮU TÌNH

(VẬT LÀM NỀN HỮU TÌNH TƯƠNG SINH)

Liên Sinh Hoạt Phật từng đi thăm một căn nhà rất lớn của một đại phú
gia. Đây quả là một căn nhà quá ư là vĩ đại. Căn nhà này có những điểm đặc
thù như sau:

Muốn tắt đi toàn bộ đèn sáng của căn nhà này cần phải mất một giờ
đồng hồ. Căn nhà đồ sộ này có 7 nhà bếp, tủ tích trữ rượu có khả năng chứa
8 ngàn bình rượu. Trong nhà có phòng chiếu phim nhỏ, hồ bơi, tam ôn noãn
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câu toàn. Phòng khách quá ư là lớn, như một vận động trường của một
trường học vậy. Có đường hầm bí mật, nhà bí mật ở dưới đất đóng mở bí
mật. Toàn bộ căn nhà do Đại Lý Thạch và Đào Hoa Mộc tạo thành, toàn bộ
điêu khắc, mỹ lệ rực rỡ, phong thái phi thường làm cho người mới vào nhà
này trong lòng thấy chấn động không thôi.

Cửa lớn của căn nhà này cao sừng sững vút tận trời, bên trên cửa tròn
như cung. Ngoài cửa huyền quan mở rộng có 18 trụ đá. Cửa lớn của căn nhà
này không giống như bình thường.

Bên ngoài cửa lớn hình cung tròn là một sân lớn cũng là một vườn
hoa lớn, các loại hoa, cây cối đều đầy đủ, có một ao nước lớn dị dạng. Giữa
hồ có một nhà nghỉ mát đã tu sửa lại, ở giữa nhà nghỉ mát bày biện các bàn
và ghế lớn bằng đá. Từ nhà nghỉ mát thông ra phía ngoài là chiếc cầu cầu
vồng bằng gỗ đặc chế, trong hoa viên lại có núi giả, núi giả cũng rất lớn
khéo đẹp, núi giả có thác nước nhân tạo. Đường đi trong hoa viên uốn khúc,
thậm chí trông cả trúc tím, bên cạnh trúc tím lại là sườn núi nhỏ nhân tạo,
trên sườn núi trông hoa mai côi màu gì cũng có, muôn tía ngàn hồng.

Nhưng mà đứng trên một vị thế có thể nhìn được toàn bộ căn nhà này
thì căn nhà này đã được xây quá vuông, hoàn toàn là một hình vuông, đây
thuộc tuớng của một căn nhà Vô Tình. Bốn phương của căn nhà không có gì
tô điểm đặc biệt, một bộ mặt phàm phu lại cố chấp. Nhất là cái cửa lớn căn
nhà với 18 cây trụ đá. Tuy tính toán để tô điểm nhưng lại quá chắn khí thành
ra ngược lại là hung tướng (căn nhà vô tình, sân nhà rối loạn)

Căn nhà to lớn này phải làm sao cải bìến được hung tướng và cố chấp
của nó. Liên Sinh Hoạt Phật cho rằng phải bắt tay vào việc từ cái sân nhà.
Tôi đề nghị với chủ nhà như sau: Bên ngoài cửa lớn cái hồ nước lớn dị dạng
phải cải biến thành hồ hình tròn phun nước. Bởi vì hình tròn thuộc kim, nhà
lớn thuộc thổ, như thế là hữu tình tương sinh: Thổ sinh Kim. Cái hồ nước dị
dạng xung khắc quá nhiều.

Ngay tại ao nước lớn hình tròn làm hai vườn hoa hình bán nguyệt hình
thành “đối sấn” (nền đối), cũng là Thổ sinh Kim, tăng thêm sức phun của
nước trong ao, đồng thời hóa giảisự chắn khí của 18 cột trụ đá. Nhà mát phải
khứ trừ, vì có xung khắc. Núi giả và thác nước nhân tạo nên bỏ đi. Nhân vì
cạnh góc nhô ra đến chỗ xung khắc. Nguyên trước đây con đường cong queo
của nhà mát nên phế bỏ vì sự rối loạn của nó lại cũng không thích hợp với
tình hình địa lý phong thủy. có phản cung.

Liên Sinh Hoạt Phật nói: Hình tướng của phòng ốc hoạt bát mà sinh
động, góc cạnh nhô ra nhưng lại tới chỗ xung khắc, đây không phải hữu tình
mà là rối loạn.

Hình tướng căn nhà là hoạt bát mà sinh động cũng có góc cạnh nhô ra,
nhưng lại y theo ngũ hành mà xây cất, đây là thực sự hữu tình, hình tướng
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căn nhà quá cứng đờ là tướng ngoan cố không hóa chấp trước, phong thủy
cố nhiên không xung khắc nhưng phạm phải tướng mặt vô tình.

Tướng căn nhà quá cứng đờ khả dĩ dùng sự hữu tình của nhà nghỉ mát
để phụ trợ để phá giải tướng cứng đờ của căn nhà, phương pháp phá giải duy
nhất là cần phối hợp tương sinh của ngũ hành vậy.

Vẻ nhìn ngoài của tướng một căn nhà được xác thực rất là quan trọng,
vẻ nhìn ngoài hoạt bát có lực, thông thuận không xung khắc, căn nhà hữu
tình nhất định có thể phát đạt, ngược lại ắt sa sút, suy tàn!

Cho nên căn nhà lớn này bên trong hào hoa cao qúy thế nào, nhưng
mà ngoại hình lại tử khí nặng trĩu, đây là dấu hiệu của suy tàn. Căn nhà lớn
không có cách nào cải đổi được, chúng ta chỉ có thể từ sự tương sinh và hoạt
bát của nhà nghỉ mát mà bắt tay vào việc làm cho căn nhà lớn này khởi từ
chỗ chết mà hồi sinh.

Phương pháp tôi dùng rất là đơn giản, một ao hình tròn, hai hình cong
bán nguyệt. Nhưng trong một tròn, hai cong là có sự học huyền bí rất sâu xa.
Từ thổ sinh kim. Kim này là hoạt (sống), đó là duyên cớ phun nước của nó.

Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy. Đây chính là tương sinh hữu tình bồi
sấn (vật làm nền hữu tình tương sinh).

TRẤN TRẠCH ĐÍCH CHÚ
(CHÚ TRẤN YÊN NHÀ CỬA)

PHẬT THUYẾT ĐÀ LA NI CHÚ KINH.

Có người hỏi tôi trấn trạch cũng có chú không? Tôi cười lớn ha ha đáp
rằng tại sao lại không có nè? Phật Pháp bất ly thế gian pháp, ly thế gian thì
không có Phật Pháp, cho nên trấn trạch cũng có chú, cũng có kinh.

Một vị đệ tử của tôi Cư sĩ Lâm Quế Sâm đưa tặng tôi cuốn “Phật
Thuyết An Trạch Đà La Ni Chú Kinh”, kinh này cũng được gọi là “Phật
Thuyết Ma Ni La Đản Kinh”. “Phật Thuết Đà La Ni Chú Kinh” toàn văn
như sau:

Như thị ngã văn. Nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc Kì Đà lâm trung Cấp
Cô Độc Tinh Xá dữ Đại Tỉ Khiêu Chúng thiên nhị bách ngũ thập nhân, Đại
Bồ Tát Chúng tứ vạn nhân câu, Sa Bà Thế Giới Chủ Phạn Thiên Vương,
Thích Đề Hoàn Nhân, Tứ Đại Thiên Vương, Đề Đầu Lại Sất Thiên Vương,
Bì Lâu Lặc Thiên Vương, Bì Lâu Bác Xoa Thiên Vương, Bì Sa Môn Thiên
Vương, Nhị Thập Bát Bộ Quỉ Sư Đại Tướng Quân. Như thị đẳng Chư Thiên
bát vạn tứ thiên A Lợi Đa, tương kỳ tử cập quyến thuộc tất lai tại hội. Nhĩ
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thời khứ thử Phật thế giới quá thập vạn ức Phật Thổ, hữu thế giới danh
Chúng Hoa, Phật hiệu Tối Thắng Đăng Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chính
Giác Phật Thế Tôn, kim hiện thuyết pháp, khiển nhị Bồ Tát, nhất danh Đại
Quang, nhị danh Vô Lượng Quang nhi cáo chi ngôn; thiện nam tử, nhữ đẳng
trì thử Đà La Ni Chú, chí Sa Bà Thế Giới dữ Thích Ca Mâu Ni Phật, thử chú
đa sở nhiêu ích, năng lệnh chúng sinh trường dạ an ổn, hoạch đại thiện lợi
sắc lực danh dự, tức thuyết chú viết: “Đa Điệt Tha. Ba La Thù Lệ. Thù Lệ.
Thù Lệ lệ Sa Ma Cách(?). Ma Ha Sa Ma Cách(?). Sa Mạn Đế. Ma Ha Sa
Mạn Đế. Sa Lệ. Sa La Lệ. Thoa Ha.”

Thời nhị Bồ Tát tòng Phật thụ trì Đà La Ni Chú. Thí như tráng phu
khuất thân tý hạng, tòng Chúng Hoa Quốc đáo Xá Vệ Quốc Kỳ Đà Lâm
trung Cấp Cô Độc Tịnh Xá. Thời nhị Bồ Tát tiền nghệ Phật Sở, đầu diện lễ
túc cước trụ nhất diện nhi bạch Phật ngôn. Thế Tôn khứ thử thế giới quá
thập vạn ức Phật Thổ, hữu thế giới danh Chúng Hoa, Phật hiệu Tối Thắng
Đăng Vương Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác Phật Thế Tôn, kim hiện
tại thuyết Pháp khiển ngã đẳng lai vấn tấn Thế Tôn.

Sa Bà thế giới chúng sinh thiểu bệnh thiểu não lực khí an bất, chư đệ
tử đẳng, bất vi nhược ma nhược quỷ nhược la sát, nhược ngạ quỷ nhược a tu
la nhược già lâu la nhược thiên nhân quỷ, nhược kiền đà quỷ dịch bệnh quỷ,
nhược xử nhân cuồng quỷ nhược loạn nhân tâm quỷ, nhược phương đạo
quỷ, nhược khởi thi quỷ, nhược nhất nhật phát bệnh quỷ, nhược nhị nhật
nhược tam nhật nhược tứ nhật nãi chí thất nhật phát bệnh quỷ, nhược thường
phát bệnh quỷ, như thị chư hoạnh chi sở não giả.

Tối Thắng Đăng Vương Như Lai khiển Đà La Ni Chú, lai dữ Thế
Tôn, diệc dục lệnh thử Sa Bà thế giới chúng sinh trường dạ an ổn, hoạch đại
thiện lợi sắc lực danh dự, thuyết chú như thượng.

Nhĩ thời Phật cáo A Nan, nhữ đương thụ trì đọc tụng thông lợi, vị tha
giải thuyết thư tả cúng dường thử Đà La Ni Chú, sở dĩ giả hà, Phật xuất thế
nan, trì thử chú diệc Phú thậm nan, A Nan nhược hữu thụ trì đọc tụng thông
lợi, đắc đại phúc lợi.

(Phật thuyết an trạch Đà La Ni Chú Kinh) chung.
Chú An Trạch này và Tử Kim Trang Nghiêm Chú có công đức tương

đẳng nhau.
Trong quá khứ, Liên Sinh Hoạt Phật từng đi thăm một ngôi chùa trên

một ngọn núi. Liên Sinh Hoạt Phật đến đại điện thờ để xem thì thấy nguyên
lai chính trong tượng của Đức Như Lai có một con đại linh mãng sà nằm
nương vào bức tượng Kim Thân Pháp Tướng của Đức Phật. Vị Hoà Thượng
thế tục người phàm làm sao mà nhận được ra nào? Trong bức tượng đất của
Như Lai chứa một đại mãng sà!

Có đệ tử thấy Phật tức bái Phật.



14

Tôi ắt đứng yên bất động. Tôi niệm xong bảy lần “Phật Thuyết An
Trạch Đà La Ni Chú”. Trong khoảnh khắc, cuồng phong nổi dậy, mưa lớn
nghiêng bồn, trên không trung nổ một tiếng sét lớn.
Tôi lại triệu mời Phật Tổ linh quang, sau đó lại bái lạy Phật.
Có một đệ tử cẩn thận, thấy vậy hỏi tôi: “Sư Tôn, vừa rồi có chuyện gì lạ
vậy?”
“Đây là trừ hết tất cả tà hung khí. Tất cả tà khí thực sự không có, nhưng vì
trong tâm của chúng sinh có tà khí, tà khí mới trụ trong chùa, nếu chúng sinh
không có tà khí thì tà khí không thể có được.”

Con muốn hỏi về tiềng sét vừa đánh trên trời.
Tôi nhẹ nhõm trả lời: “Mang tà khí đưa cho thần sấm sét mang đi rồi.”

Kỳ thực Liên Sinh Hoạt Phật niệm “An Trạch Đà La Ni Chú” thì Tứ Đại
Thiên Vương và Bát Đại Kim Cương tức thì từ trên không giáng hạ, con
mãng sà linh kia hóa thành một trận cuồng phong định tưởng chạy trốn, mà
Thiên Vương Bì Sa Môn trong tứ Đại Thiên Vương phóng ra lung linh bảo
tháp thu trở lại con mãng sá. Đây chính là tiếng sét đánh.

Tôi nói với Thiên Vương: “Phật Pháp bình đẳng, nếu khẳng định tu
hành, tải đến chỗ của Chuyển Luân Vương.Tứ Đại Thiên Vương và Bát Đại
Kim Cương thế mới chịu đi.

“An Trạch Đà La Ni Chú” này không chi sánh bằng, nếu có người nào
trì tụng chú này, căn nhà đó sẽ trừ khử tất cả các tà khí, không tà khí ắt
không bệnh hoạn, ắt không có những tai ương ngoài ý muốn.

CÁI GÌ LÀ KHAI ĐAO CÁCH (Hình Vẽ số 7)
Nhà ở “khai đao cách” là thiếu một khối, nhỏ một bên, rất rõ ràng

không cân xứng.
Nhà ở khai đao cách có thể bổ sung thời phải bổ sung, năng tu sửa

thời phải tu sửa. Nhưng khi tháo bỏ bên trong, trang hoàng cải biến cho đẹp
nếu nhằm vào ngày xung khắc mà khởi công thì ảnh hưởng không tốt đến
sức khỏe người trong nhà.

Giải pháp cúng tế để trừ tai ương cho căn nhà “khai đao cách”, ý
nghĩa thật phi thường trọng đại, nhưng ứng dụng vào ngày kết thúc vô cùng
trọng yếu.

Tại phòng ốc “khai đao cách” phải hóa giải như thế nào? Vào ngày
kết thúc dùng một cái búa hoàn toàn mới, buộc lên cán búa một giây vải mới
màu hồng, sau khi thắp hương nhang xong, ngay tại chỗ tu sửa của phòng
ốc, một bên gõ một bên niệm chú gồm cúng bái chủ nền nhà để cầu tiêu trừ
tất cả chướng ngại, hung dữ.
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CÁC LOẠI CĂN NHÀ Ở VÔ TÌNH

(TÁI THUYẾT MINH VỀ PHẢN CUNG)

Trong một cuốn sách “Dương Trạch Địa Linh Xiển Vi” tôi có đề cập
đến Hữu Tình với Vô Tình rồi Phản Cung với Thuận Cung, Bình Trực, đây
là những quan hệ. Kỳ thực những quan hệ này là đại học vấn, trên nguyên
tắc thuận cung là hữu tình, phản cung là vô tình, bình trực là ở giữa hai thứ.
Tri thức về những quan hệ này rất rộng rãi, cho nên đoạn văn ngắn này sẽ
được đặc biệt thuyết minh chúng.

(HÌNH VẼ SỐ 8):
Cung tròn ngoài là phản cung dương trạch (nhà ở)
Phản cung là không kiết tường (tốt lành)
Cung tròn trong ắt là thuận cung
Tôi đề cập đến “phản cung thuỷ” “phản cung lộ” “phản cung kiến

trúc”. Trên sự thực hiện tượng phản cung còn có nhiều loại, đặc biệt liệt kê
dưới đây:

1/ Cửa chính hướng ra ngoài, có một căn nhà sáng sủa, hình dạng như
phá quân, đây cũng là hình cái cán chổi, hình dạng như thế cũng là “phá
quân phản cung”. Có một câu kệ như sau:

Minh đường hình tựa phá quân tinh, bất xuất quân hề xuất tượng môn
Cống thi ngoại tử gia thối lạc, cô quả lâm môn nhị tính nhân.
(Chết bỏ xác ở ngoài, gia đình sa sút, hai họ chịu cảnh cô quả)
2/ Cửa chính hướng ra ngoài, có một đống đất chặn ngay cửa, loại

hình dạng này là “đống đất phản cung”. Có một câu kệ:
Thổ đôi nhược kiến đại môn tiền, thử cá minh đường xuất quả nương
Lung nhĩ âm á sơ sinh nhi, thiếu niên nhãn tật đọa thai vong.
(Người đàn bà trong nhà thành quả phụ, đứa bé mới sinh câm điếc

hoặc bị hư thai khi sinh, trẻ nhỏ thì có tật ở mắt)
3/ Cửa chính hướng ra ngoài có vật hình nhọn đối ngay trước cửa. Vật

hình nhọn này như liêm trinh. Đây là “liêm trinh phản cung”. Có một câu kệ:
Nhược kiến minh đường tựa liêm trinh, đoán định nhãn tật thiếu

quang minh
Gia sinh khí tật hư lao tử, tương lai trí tử mãn môn đình
(Người trong nhà thường có tật ở mắt, nhà sinh ra khí tật, tương lai

đưa đến nhiều sự chết chóc)
4/ Cửa chính hướng ra ngoài có cây đại thụ đối diện, cây đại thụ này

cũng là phản cung gọi là “đại thụ phản cung”. Có câu kệ nói như sau:
Đại thụ lập môn hữu dâm thanh, canh chủ chiêu quả mẫu khốc thanh
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Khủng hữu loạn luân quái dị tướng, huyết tài tổn háo hựu si mê.
(Nhà có nhiều sự khóc than của quả phụ, sợ có loạn luân, dị tướng,

hao tổn máu, tiền, chịu sự mê hoặc)
5/ Cửa chính hướng ra ngoài, có nước hoặc đường lộ hình như dao

nhọn, liêm đao, câu móc nhọn đối ngay trước cửa. Đây là “liêm đao phản
cung”. Có một câu kệ như sau:

Dương trạch đại môn vật phản cung, liêm câu chi dạng quân đại hung
Cô quả đồ lưu đa hoại sự, gia trung vận đê thời ôn trí
(Gặp dạng liêm câu là đại hung, chịu cảnh cô quả, mọi sự đều hỏng,

trong nhà gặp vận xấu, bệnh dịch)
(Hình vẽ số 9): Ngoài cửa chính, minh đường hình như “phá quân”,

thuộc “nhà ở vô tình”.
6/ Cửa chính hướng ra ngoài, có nước hoặc đường lộ phản khiêu

(nhảy ngược lại), cũng chính là đột nhiên trước cửa khúc chiết phản cung
(gãy cong lại), sự việc này hình thành tam giác phản khiêu, đây là phản
khiêu phản cung, có một câu kệ như sau:

Phản khiêu tối vi hung, thử trạch vạn sự không
Sinh nam thiếu trung hiếu, sinh nữ liễu hoa trung
(Phản khiêu rất xấu, ở căn nhà này thì mọi sự thành không, con trai

sinh ra thì bất hiếu, con gái thì buôn hương bán phấn)
(Hình vẽ số 10): Phía ngoài cửa chính nhà ở nếu có cây đại thụ hoặc

một đống đất lớn đối diện. Đây là một loại phản cung, rất là không tốt.
Trong cuốn sách “Dương Trạch Địa Linh Xiển Vi” tôi có mô tả: “Ở

độ cong bung ra phía ngoài gọi là phản cung” chúng ta phải hiểu như thế
này: không kể là Nước, là Lộ, là Vật Kiến Trúc, là Đại Thụ, là Đống Đất, là
Hồ Ao, là Núi, vân vân.

Phàm là Vô Tình địa hình địa vật bao quanh, nhọn đâm vào nhà, nhà
như thế được định là đại hung (rất xấu). Ngược lại nếu là địa hình địa vật
hữu tình bao quanh, che chở là thuận cung. Căn nhà thuận cung là căn nhà
đại kiết (rất tốt). Nhà ở hữu tình thì làm ăn phát đạt.

Ở phương diện phản cung, thuận cung, bình trực, tôi trông mong mỗi
cá nhân phải nghiên cứu thật chi tiết và hiểu rõ, mang tất cả những đường
giao thông, vật kiến trúc, ao nước, sông chảy, cây đại thụ, vân vân, vẽ lên
giấy trắng, để tỉ lệ vẽ ra. Một thày địa lý giỏi giang chỉ cần nhìn thoáng một
lần là có khả năng phán đoán ngay được phản cung, thuận cung, bình trực.
Đây chính là môn học về môi trường xung quanh của một căn nhà.

Trong một đời đi du lịch đó đây của Liên Sinh Hoạt Phật, đã xem địa
lý qua tính tới hàng vạn nhà ở, mồ mả. Tôi đã từng thấy những nhà ở vô
cùng thê lương, lớn mà không xứng; đã trông qua những căn nhà gió âm thê
thảm, trong nhà đầy oan khí; đã trông qua những căn nhà ác độc ác khí, gian
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xảo, bịp bợm gian trá; đã trông qua những căn nhà tai họa lớn đến liên tục,
chua ngoa, xung đột vô số, thật cũng là đáng buồn.

Muốn cải đổi những căn nhà như thế có nhu cầu cải tạo địa hình địa
vật, nếu như địa hình địa vật căn bản không có cách nào cải đổi mới phải
dùng đến phương pháp cầu Sao để tai ương được tiêu trừ, trấn sát pháp, các
loại chế pháp, mà những chế pháp này đại bộ phận phải thỉnh Liên Sinh
Hoạt Phật diễn pháp mới có thể chế ngự được.

(Hình vẽ số 11) Phía ngoài cửa chính của phòng ốc, có vật nhọn chính
đối với căn nhà, cũng thuộc về một cách phản cung, cần phải tránh xa.

Vì sao phải cần Liên Sinh Hoạt Phật diễn pháp mới có được sự chế
ngự nào? Bởi vì Nhương Tinh Pháp, Trấn Sát Pháp, Di Sát Pháp…cần người
có công đức thượng thừa mới có khả năng thành tựu, người công đức thượng
thừa có ngũ sắc bảo quang, có trượng lục kim thân, hiểu rõ tận cùng lý của
Không và Vô, chẳng những đã thoát ra ngoài vòng sinh tử, còn có khả năng
di hình hoá vật, thần thông biến hóa vô cùng, người có khả năng minh tâm
kiến tánh thì chế pháp mới có khả năng tùy tâm mà diễn pháp như thế mới
có thể cầu giải trừ những tai ương.

Pháp môn Nhương Tinh (Tế Cầu Sao) này là lấy vô hình để chế ngự
hữu hình, trong đó cảnh ý không thể nghĩ bàn. Tôi đặc biệt viết ra một câu
kệ như sau:

Vô hình ý đạt, niệm lực chuyển di
Kiến hình phi hình. Kiến vật phi vật
Nhất ý bất trước. Tựu thị Nhương Tinh.

Mong khắp thiên hạ hiểu rõ được câu kệ này. Rất mong thay.
(Hình Vẽ số 12): Phía ngoài nhà có nước chảy hoặc có đường lộ,

nhưng đột nhiên ở ngay trước cửa nhà bị bẻ cong gãy phản cung. Đây là
cách cục mười phần hung dữ.

TIẾP DẪN THỦY THẦN PHÁP

(THUYẾT MINH TRÀNG CẦU NHẬP ĐỖNG)

Một nhà địa lý đều phải rõ:
Tìếp được Thủy Thần, tài vượng, không tiếp được Thủy Thần, tài suy.

Đây chính là lý do Thủy là Chủ Tài.
Vì sao cửa lớn của một căn nhà rất là quan trọng, bởi vì lý do tiếp nạp

Thủy Thần đều do cửa lớn, cửa lớn chính là Khí Khẩu (nơi khí vào), khí
khẩu có khả năng nạp Thủy Thần, ở trong căn nhà như thế tất nhiên phát đạt.
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Trong cuốn sá ch “Dương Trạch Địa Linh Xiển Vi”, Liên Sinh Hoạt
Phật đã cho mọi người biết bí quyết mở cửa ở hướng nào. Nếu như mở cửa
mà mở sai thì căn nhà không thể cứu chữa được. Tôi cũng đã trình bày về
“Nhương Tinh Pháp” (phương pháp cầu tế), nay tôi đặc biệt nói lại cho rõ
thêm:

1/ Nhà ở phải mở Long Môn (cửa rồng), nhưng lại mở Hổ Môn (cửa
hổ), nhà ở phải mở Hổ Môn thì lại mở Long Môn. Nhưng nay lại không có
cách nào sửa chữa lại cửa thì chỉ còn cách chọn lấy phương pháp “Tiếp Dẫn
Thủy Thần Pháp”

2/ Chúng ta trước tiên xem địa lý Thủy Thần trong đại địa làm sao
luân lưu, rồi sẽ dẫn cho hướng chảy, biến thành một tuyến nước chảy, xong
rồi vẽ tuyến này gần nhà của bạn.

3/ Tôi nghiên cứu tuyến nước chảy và cửa lớn của nhà ở, do sự quan
hệ của chúng đã tìm ra một điểm. Điểm quan hệ này tối trọng yếu, bởi vì
điểm này chính là lúc Thủy Thần luân lưu phải đến đánh vào điểm này. Từ
điểm này dội ngược lại mang Thủy Thần nhập vào trong cái cửa lớn của căn
nhà ở, cho nên điểm này nhất định phải nằm trên hướng của giòng nước
chảy.

Một nhà địa lý nhanh mắt mới có thể thực sự tìm ra điểm này. Giống
như người, phải tính toán làm sao đánh quả đánh quả cầu của hắn, dùng lực
phản ngược lại quả cầu mới vào lỗ được. Tính góc độ đánh quả cầu, lực
đánh lớn nhỏ, bẻ góc lớn nhỏ, cầu vào lỗ hổng như thế chính là kỹ thuật.

4/ Thủ đắc một tấm bia đá, làm sạch sẽ bia.
5/ Do Liên Sinh Hoạt Phật hoặc Pháp Sư dụng thần. Dụng thần cũng

chính là “tế qua”, hoặc thư phù, hoặc bố quang, hoặc lập long thần, vân vân.
6/ Chọn định nhật hoặc kiến nhật, chôn tại thày địa lý, tìm ra vị trí

Điểm trên bia. Công dụng của chính diện bia đá, chính là công dụng mang
Thủy Thần dội ngược nhập vào cửa lớn của nhà, cho nên mặt của bia hướng
về hướng nào cũng cần phải nghiên cứu.

Nước chảy về hướng nào, mặt của tấm bia đá hướng về hướng nào, vị
trí của điểm. Ba yếu tố này sẽ đem Thủy Thần hướng vào cửa lớn của căn
nhà mà tiến nhập.

Đây là “Thủy Thần Lưu Hướng Chàng Cầu Tiếp Dẫn Tài Thần Pháp”.
Hoàn toàn là thuyết minh về “Chàng Cầu Nhập Đỗng”. Phương pháp này là
do Thanh Chân Đạo Trưởng bí truyền cho Liên Sinh Hoạt Phật. Liên Sinh
Hoạt Phật đặc biệt công bố và thuyết minh về phương pháp này. Nếu như
giải thuyết chi tiết như thế mà vẫn chưa hiểu rõ, vậy nhất định phải “thực địa
thân thụ” (đích thân chỉ dạy) mới có khả năng đạt được tâm yếu khẩu quyết.
Bởi vì “thực địa thân thụ” không dùng văn tự mà có thể hoàn toàn hiểu ý.
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Nước chảy hướng nào - là muốn đánh quả cầu, chủ ý muốn một quả
cầu tấn nhập vào lỗ hổng (cửa lớn). Vị trí của điểm, mượn lực quả cầu.

Mặt tấm bia hướng phương nào – vài phân của mặt bia mượn lực quả
cầu.

Lỗ hổng để quả cầu lọt vào - cửa lớn
Cá nhân tôi cảm thấy rằng, tôi đã thí dụ như thế rất là tường tận,

nhưng vẫn chưa rõ, thì thực sự không còn biện pháp nào nữa, còn lại thực sự
phải đích thân truyền dạy.

Thông thường các thày địa lý không biết rõ phương pháp này, thoạt
nhìn thấy cửa mở sai rồi, hoặc cùng chủ nhân từ hướng (nam châm ngắm
hướng) không hợp, chỉ có một cách phá cửa đi xây lại. Họ không biết
Nhương Giải Thủy Thần Pháp (phương pháp tế giải Thủy Thần), mà
Nhương Giải Thủy Thần Pháp chỉ có Đạo Gia lại kiêm thày địa lý mới có
khả năng hiểu rõ được.

Tôi thương cho thày địa lý trong thiên hạ, trái cũng đi không thông,
phải cũng đi không thông, không có lối ra, bốn phía đều không thông.
Không hề có biện pháp nào có thể nghĩ ra, không có đường mà đi, không có
biện pháp. Khi thiếu kỹ thuật, Liên Sinh Hoạt Phật muốn đặc biệt công bố
“thiên hạ diệu pháp”, dùng loại đại hòa khí dẫn đường Thủy Thần nhập môn,
đây là vô hình khí mới là thật sự vĩ đại

Liên Sinh Hoạt Phật dùng “Tiếp Dẫn Thủy Thần Pháp” này để cứu
người đời. Nguyên bản đánh mất ý chí chiến đấu, muốn giúp đỡ kẻ yếu sức,
suy bại thê lương, phá tài sập tiệm, một khi dùng phương pháp này, “Thủy
Thần” nhập sảnh đường, bắt đầu xuất hiện sức sống, có phản ứng hồi sinh,
tài khí từ nhỏ thành lớn, cuối cùng tinh thần mới mẻ phấn chấn, công việc
buôn bán và tài vận mỗi ngày một đi lên. Chết mà Sống lại, đây là công
dụng của phương pháp này.

(Hình Vẽ số 13): Mặt bia đá, khi bề mặt vài phân mượn lực quả cầu.
(Hình Vẽ số 14): Nơi xây cất Lôi Tạng Tự ở Châu Tây Nhã Đồ, Hoa

Thịnh Đốn Mỹ Quốc có long huyệt thiên nhiên sinh thành, kim hình tròn
trịa. Mặt đối Kim Ngư Đỗ Trạng Thiểm Mễ Mật Tây Hồ. Bờ đối của hồ là
một ngọn núi, điểm cao nhất của núi lại đối ngay Cửa Chính của Lôi Tạng
Tự. Long Hổ Song Sa, bao quanh tròn Lôi Tạng Tự.
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“LỘ XUNG” ÁP SÁT PHÁP

(CHỈ LỘ XUNG SÁT PHÁP)

Điều tra cơ bản của “lộ xung”, rất ư là nổi bật.
(Hình Vẽ số 15)
Con lộ chính đối, trực xung vào cửa, đấy là “lộ xung”. Trái, phải của

nhà ở, có lộ trực đối từ phía lưng nhà, cũng là “lộ xung”. Lộ không ở phía
trước mà từ chính mặt sau đâm tới, cũng là “lộ xung”. Con lộ gọi là lộ xung
này càng dài càng có lực, sát khí của lộ xung càng mạnh. Nhưng một đoạn
ngắn tẩu lộ (đường đi bộ ngắn) thì không tính là lộ xung, điểm này phải chú
ý phân biệt cho rõ.

Lộ xung không phải chỉ có một con đường, cũng có ba lộ xung, đâm
vào nhà ở, đây tức là:

Môn tiền hữu lộ xuyên tự hành, phá tài niên niên quan tụng đa,
Như quả trực khứ bất hồi hoàn, định xuất ly hương bất qui nhân

(Trước cửa có lộ đâm xuyên vào thì phá tài, kiện tụng liên miên, nếu như lộ
đâm thẳng không hồi lại thì sẽ sống ly hương không ngày quay về)

Cũng có hai con lộ tà đối (xiên, nghiêng) với nhà ở mà chạy đến, giao
hội lộ xung, như thế càng tệ hại, chính là:

Tiền môn hữu lộ song biên chí, tiện chủ ốc nhân thiếu niên vong
Đoạn kỳ gia trạch khốc liên liên, Tuế Sát gia lâm đại phúc chí

(Trước cửa có lộ từ hai bên đến, chủ nhà có người thiếu niên chết. Trong nhà
ở khóc lóc liên miên.  Nếu sao Thái Tuế Thất Sát giá lâm thì được đại phúc)

Nếu như cửa chính nhà chính đối với đường cao tốc giao thông, có
tính là lộ xung không? Có tính là lộ xung, vì đường giao thong như là nút
chết thắt chặt khó gỡ. Đây chính là:

Nhược kiến tử kết lộ hình dạng, khả đoán tự ải điếu cao lương
Tất nhiên ngoại tử đắc ý ngoại, thục tri lộ xung tử tha hương.

(Nếu thấy lộ có hình dạng như nút chết khó gỡ, có thể đoán tự thắt cổ chết
trên cây. Dĩ nhiên chết ở ngoài không đúng ý mình, ai biết nhà gặp lộ xung
thì phải chết nơi tha hương)

Liên Sinh Hoạt Phật nhận thức rằng, đường lộ ở mặt ngoài căn nhà ở
có ảnh hưởng đến căn nhà rất to lớn. Nếu như lộ quá nhiều, quá phức tạp, lộ
hình khúc khuỷu tất nhiên phải có ảnh hưởng, nên mời thày địa lý có mắt
tinh nghiên định là hữu tình với vô tình, có phải lộ xung không, điểm này rất
là trọng yếu. Có rất nhiều đệ tử hỏi tôi:

“Ở trong nhàlộ xung thì phải làm sao?”
“Tốt nhất là dọn nhà”
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(Hình Vẽ số 16): Ở nhà có cửa lớn chính đối với những công lộ giao
lưu tốc độ cao, cũng giống như nút chết thắt chặt không gỡ được, tốt nhất là
mau mau dọn nhà đi nơi khác)

“Không có tiền dọn nhà thì phải làm sao? Xin Tôn Sư dạy dỗ cho,
mong được bàn tay cao quý của Tôn Sư giúp đỡ.”

Đã chỉ vì những đệ tử này mà tôi chỉ có tiết lộ phương pháp để áp
chế“lộ xung”, tiết lộ “Chỉ Lộ Xung Sát Phù”, “Chỉ Lộ Xung Sát Phù” này tối
ư là bí mật, có bốn chữ “Thái Sơn Thần Thạch”

1/ Lấy một đốt tre (trúc) xanh, tước bỏ đi vỏ xanh mặt ngoài, viết lên
trên đốt tre “Chỉ Lộ Xung Sát Phù”.

2/ Trong mật đàn, tu trì Bản Tôn Pháp (người tu Mật Tông làm), do
Bản Tôn phóng chiếu tia tử ngoại “Chỉ Lộ Xung Sát Phù” (hành giả quán
tưởng)

3/ Tại mật đàn tu pháp cộng bảy biến (lần), khi đến biến cuối cùng,
Mật Tông hành giả quán tưởngđốt tre xanh biến thành một tòa đại sơn (núi
lớn), tức núi lớn màu đen

4/ Chọn lấy “định nhật” (chọn, định ngày), theo hướng mà mặt nhà ở
lộ xung, móc đất khai thổ, chôn miếng tre xanh xuống. Nếu một con lộ xung
thì chôn một miếng, hai con lộ xung chôn hai miếng, ba lộ xung ba miếng.
Điểm chôn tức là ở khoảng giữa nhà và lộ xe chạy.

5/ Trong khi chôn, Mật Tông hành giả theo đó mà quán tưởng rằng
trước đường lộ xe chạy khởi dậy một tòa núi đen lớn làm cho sát khí của lộ
xung hoàn toàn bị ngăn lại, lộ khí của con lộ không thể phát sinh. Đây là giải
pháp đè bẹp sát khí của lộ xung.

Lộ xung cũng có phương pháp làm phát đạt rất nhanh chóng, nhưng
phải phối hợp thiên nguyên, địa nguyên, nhân nguyên, nếu ba nguyên tố này
phối hợp với nhau thì phát đạt rất nhanh. Nếu ba nguyên tố này không phối
hợp được, sẽ biến thành rất hung hại

Liên Sinh Hoạt Phật công khai pháp này chính là lấy tâm bình đẳng để
độ chúng sinh, là vô nhân ngã chúng sinh chi tướng, là thành tựu công đức
trang nghiêm, là hi hữu. bởi vì Bùa này và Pháp này, người bình thường
không dễ gì mà đạt được, rất trân quí, không thể mang giá trị ra so sánh
được.

(Hình Vẽ số 17): Lộ xung mà lộ càng dài, hung sát càng nặng.
Các loại lộ xung xung đại loại có thể chia ra như sau:

Hình # 1: hướng phía trước; hình # 2 và hình # 3: hướng ngang lưng nhà;
hình # 4: hướng phía sau nhà; hình # 5: lộ xung xiên trái phải phía trước nhà;
hình # 6: lộ xung xiên trái phải phía sau nhà.
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NHÀ VỆ SINH ĐẶT HƯỚNG NÀO

(LÀM SAO HÓA GIẢI MÙI HÔI)

(Hình Vẽ số 18)

Khi viết đến đoạn văn ngắn này, tôi bèn nghĩ tới, thời gian đầu tiên tới
đất Mỹ, một câu Anh ngữ phải ghi nhớ cho kỹ đó là: “Xin ông cho tôi biết
nhà cầu ở hướng nào?” Câu Anh ngữ này khi một người ra khỏi nước để du
lịch nhất định phải dùng đến, một câu nói vô cùng trọng yếu.

Rất nhiều đệ tử của Chân Phật Tông sau khi đã xem “Dương Trạch
Địa Linh Xiển Vi” hỏi tôi: “Thưa Tôn Sư, nhà cầu cuối cùng phải đặt tại
hướng nào thì tốt nhất?” Tôi nói với mọi người, nhà cầu tại nhà ở được gọi
là nơi xuất ra sự dơ bẩn, phương vị tốt nhất là hung phương (hướng hung
dữ) của chủ nhân cư gia, cũng chính là hung phương từ hướng (hướng từ
trường) sinh mệnh của chủ nhân cư gia.

Nếu như phương hướng tốt mà lại đặt nơi xuất ra xú uế - cái tốt bị cái
xấu làm bẩn đi – nên biến thành không tốt. Tại “hung phương”, dùng nơi
xuất xú uế để trấn áp, chính là dùng ô uế để trấn áp hung thần, để ngược lại
có thể phát phúc, đây cũng là có linh có nghiệm vậy. Tôi đã từng điều tra
căn bản nhà ở của một đệ tử người Mỹ. Nhà cầu của căn nhà đặt tại nơi
không đúng. Tôi nói: “Mọi người trong gia đình của ông nhất định đều bị
bệnh ngoài da.”

Ông này rất kinh hãi hỏi: “Sư Tôn làm sao biết được?”
“Chỉ nhìn nhà cầu là biết ngay.”
“Cớ sao vậy?”
 “Bởi vì hơi hôi thối bám lên trên thân thể mỗi người, làm sao không

sinh bệnh ngoài da nào?”
Vị đệ tử người Mỹ nói với tôi răng: “Người trong nhà da dẻ quả nhiên

sinh lở màu trắng, bệnh sởi, hồng ban, hắc ban. Mỗi tối đi ngủ toàn thân
ngứa ngáy không chịu nổ, tắm rửa xong rồi cũng thế, đi khám bác sĩ ngoài
da, vừa trị xong rồi bị lại, kéo dài như thế nhiều năm không thuyên giảm.
Tôi yêu cầu ông ta cải đổi nhà cầu.

“Đổi vị trí nhà cầu là một công trình lớn lao, có thể có có một phương
pháp khác có thể thực hiện không?”

Do đó tôi nói với ông ta, muốn trừ mùi hôi của nhà cầu có thể tại cửa
vào nhà cầu hoặc bên trong nhà cầu bố trí chậu cảnh cũng chính là tận dụng
chậu cảnh trồng cây màu xanh (màu sắc tươi mới) và phương pháp hút mùi
hôi, nhả ra mùi thơm, để giải trừ mùi hôi thối.
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Vị đệ tử người Âu này cũng xin Liên Sinh Hoạt Phật giúp bùa trị bệnh
ngoài da, mọi người trong nhà bệnh da đã lành khỏi.

Liên Sinh Hoạt Phật đi quanh xem phòng ốc của người Tây phương ở
các nơi, đặc biệt nhiều, nhà ở của người Tây phương chú trọng đến sự tạo
hình mới mẻ, tươi mát biến hóa, chú ý đến phong cảnh mặt ngoài của nhà ở,
phía ngoài nhà ở có nước, chú trọng đến phong cảnh đẹp đồng quê, đây là ưu
tiên số một, cao quý số một

(Hình Vẽ số 19)
Nhưng người Tây phương không hiểu gì về lý lẽ của phong thủy, hình

ngoài của nhà ở biến hóa đa đoan, trong sự vô ý đã có những hiện tượng
xung khắc, việc chú trọng đến phong cảnh ngoại hình, điểm này không sai,
đạo lý này trong thiên hạ đều giống nhau. Về phương diện an trí nhà cầu các
công ty đại bách hóa Mỹ Quốc thiết kế rất tốt. Nhưng trong nhà ở thì lại rất
lung tung.

Có nhà cửa chính lớn đối diện với nhà cầu, có nhà có nhà cầu ở ngay
tại trung tâm điểm của căn nhà, có nhà có nhà cầu xây ngay tại hướng tốt
sinh mệnh từ hướng của người chủ nhà. Liên Sinh Hoạt Phật nhận thức rằng:
Nhà cầu trong nhà ở nên đặt ở nơi thật kín đáo - nhà cầu nên đặt tại “hung
phương” từ hướng của sinh mệnh chủ căn nhà, lấy xú uế để trấn áp hung
thần – Nhà cầu không nên đặt tại “long biên chi đạo” (bên đường đi của
mạch rồng) – Nhà cầu không nên đặt trên tuyến Chữ Thập của căn nhà ở, tại
trung tâm điểm – Nhà cầu tuy nhiên phải đặt ở nơi thật kín đáo của nhà ở,
nhưng cũng phải bảo trì cho khô sạch, không khí lưu thông, dùng chậu trồng
cây cảnh mầu xanh tươi mát để hóa giải mùi hôi, đây đều là vô cùng trọng
yếu, không nên coi thường, sơ xuất, rất hữu ích.

Phong thủy về nhà cầu lấy xú uế làm chính, để ý đến không khí ở
trong, hình thế cũng rất quan trọng. Nếu tại hướng tốt mà thiết lập nhà cầu
đại phúc đức sẽ bị suy giảm đi, đây là hiện tượng tất nhiên.

(Hình Vẽ # 20): Nhà cầu không được đặt tại long mạch ở trong nhà,
trên tuyến của Chữ Thập, trên trung tâm điểm và chính đối với cửa lớn.

(Hình Vẽ # 21): Nhà cầu nên đặt tại nơi thật kín đáo trong nhà, “hung
phương” của từ hướng sinh mệnh, lại nên dùng chậu bồn cây cảnh màu xanh
để hóa giải mùi hôi.
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PHÚC PHẦN THEO THỨ TỰ

(LUẬN VỀ CÁC LOẠI PHÁT TRIỂN PHÚC)

(Hình Vẽ # 22): Phúc phần:
1/ Trước tiên xem phương vị Một với sinh mệnh từ hướng của chủ

nhà tương hợp.
2/ Nếu hướng từ của nhà với hướng từ của chủ nhà không hợp, sửa

phương hướng của cửa căn nhà.
3/ Tìm vị trí tiền tài (tài khố vị) của phòng khách, tức là một vị trí tiền

tài từ hướng tốt của chủ nhà.
4/ Phòng ngủ, lấy trong phòng một từ hướng tốt cho chủ nhà để ngủ.
5/ Vị trí của giường ngủ, chọn trong phòng một chỗ tốt cho mình
6/ Thần vị hoặc Mật đàn (đặt bàn thờ) chọn từ hướng tốt cho chủ nhà.
Có rất nhiều đệ tử hỏi tôi, một căn nhà ở muốn phát đạt rốt cuộc phải

có những điểm trọng yếu nào? Tôi trình bày cho các đệ tử như sau:
1/ Trước tiên xem phương vị (phương hướng vị trí), phương vị từ

hướng toạ lạc của căn nhà cùng với sinh mệnh từ hướng của chủ nhà tương
hợp. Đây là đệ nhất trọng yếu và được gọi là “Phúc Nguyên”. Cho nên
chúng ta mua nhà ở, trước tiên cần xem từ hướng của căn nhà và từ hướng
của chủ căn nhà hợp hay không hợp, hợp ắt “Phát”, không hợp ắt “Không
Phát”

2/ Nếu như vui lòng với căn nhà ở, nhưng vì từ hướng của căn nhà và
từ hướng của chủ nhà không hợp, phải làm sao nào? Hiện tượng này xảy ra
rất nhiều. Nhất là ở căn nhà cũng đã lâu rồi, không thể dẹp bỏ mà xây mới
lại, vậy nên làm gì? Liên Sinh Hoạt Phật chỉ dạy cho mọi người hãy sửa lại
cửa lớn ra vào là tốt đẹp, cũng chính là từ hướng sinh mệnh của chủ nhân
hợp với từ hướng của cửa. Sửa cửa lớn so với thay đổi toàn bộ căn nhà thì dễ
hơn nhiều. Từ hướng của cửa hợp với từ hướng của chủ căn nhà, đây cũng là
được”Phúc Nguyên” vậy.

3/ Trong khi toàn bộ căn nhà không thể dẹp bỏ để xây lại mới, thậm
chí cửa lớn cũng không có cách nào sửa, như vậy phải làm sao? Tôi chỉ dạy
cho các đệ tử hãy tìm ra tài khố vị (vị trí tiền tài) ở phòng khách (phòng
khách cửa lớn đối góc nghiêng –tà đối- góc dài nhất), vị trí tài khố này có
thể tạng phong tụ khí, vả lại trong phương vị căn nhà ở là phương hướng tốt
đẹp của từ hướng chủ căn nhà, đây cũng là “Phúc Nguyên” vậy. Xin chú ý
hai đại nguyên tắc trọng yếu:

Tài khố vị là nơi chứa đựng gió và tụ khí
Hướng tốt của từ hướng chủ căn nhà chính là tài khố vị.
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Được tài khố vị cũng chính là được “Phúc Nguyên”.
4/ Giả như nơi toạ lạc căn nhà không đắc “Phúc Nguyên”, phương

hướng của cửa lớn không đắc “Phúc Nguyên”, thậm chí tài khố vị không
tạng phong tụ khí cũng không tại hướng tốt, cũng không đắc “Phúc
Nguyên”, như vậy phải làm sao? Liên Sinh Hoạt Phật dạy cho chủ nhà như
thế này: Hãy đổi sự sắp đặt ngay chính trong nhà. Tìm ra ở trong căn nhà
một phòng ngủ là có phương hướng tốt nhất cho từ hướng sinh mệnh của
chủ nhân và người chủ căn nhà sẽ ngủ trong căn phòng ngủ đó. Phòng ngủ
của người chủ nhà trong căn nhà nếu là tốt thì cũng là đắc “Phúc Nguyên”
vậy.

5/ Xin nói lại khi người chủ nhà sắp đặt phương hướng ở trong căn
nhà, phát hiện ra mỗi một căn phòng ngủ đều không tốt với từ hướng sinh
mệnh của mình, thì lại phải làm thế nào đây? Liên Sinh Hoạt Phật nói rằng
nếu phải đến tình trạng này thực sự không cách nào tưởng tượng được,
nhưng có thể sẽ hướng tới việc bày bố lại trong phòng ngủ. Trong phòng
ngủ cũng có một chỗ tốt cho riêng mình chứ. Đó là di chuyên vị trí giường
ngủ của chủ nhà đến phương vị tốt, chủ nhà sẽ ngủ trên chiếc giường có
phương vị tốt này, đây cũng khả dĩ đắc “Phúc Nguyên” vậy.

6/ Nếu như căn nhà toạ lạc không đúng, cửa lớn không đúng, tài khố
vị không đúng, phòng ngủ không đúng, vị trí giường ngủ cũng không đúng.
Nhưng Thần Minh vị hoặc Mật Đàn vị (bàn thờ) lại ở tại từ hướng sinh
mệnh của chủ nhà trên hướng tốt, cũng là tạng phong tụ khí, như thế cũng
đắc “Phúc Nguyên”. Phương pháp này là hết sức cơ mật.

Có người cho rằng thày địa lý giúp người phát Phúc, những người
được trợ giúp đều là những người phú quí. Khi đến như thế thì người giàu
càng giàu, người nghèo càng nghèo. Bởi vì người giàu có nhà to lớn đẹp đẽ,
lại có khả năng cải đổi cửa lớn, trang hoàng phòng ngủ, người giàu có tiền,
tiền có khả năng sửa đổi phong thủy để rước Phúc vào nhà.

Kỳ thực, người nghèo cũng có thể được Phúc. Ví dụ như sáu đại
phương pháp tôi đã đề ra: vị trí toạ lạc của căn nhà ở không có cách nào cải
đổi, cửa chính lớn không sửa đổi được, vị trí tài khố không sửa đổi được,
căn phòng ngủ không sửa đổi được, vị trí giường ngủ khả dĩ di chuyển cũng
được “Phúc Nguyên”, nếu như vị trí giường ngủ không di chuyển được thì
an bài vị bàn thờ đúng hướng tốt của chủ nhà cũng được “Phúc Nguyên”.
Liên Sinh Hoạt Phật nhận thức rằng Hoàng Thiên rất công bình, trong
khoảng trời đất những người đắc “Phúc Nguyên”, những người sinh ra chết
đi, tuyệt đối không có sự phân biệt giàu nghèo, không có sự làm sai vì tình
riêng, cho nên nghĩ đến những người nghèo khổ, Liên Sinh Hoạt Phật cũng
có thể dạy cho họ đắc “Phúc Nguyên”.
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Liên Sinh Hoạt Phật có tâm từ bi nên xem địa lý phong thủy không hề
đòi giá cả, cũng không hề đặt điều kiện nào, coi đó là thuần túy nghịa vụ, là
tu hành là công đức. Tôi cẩn thận ghi nhớ:

Thí chủ nhất lạp phạn, đại tựa Tu Di Sơn
Thảng nhược vô công đức, phi mao đái giác hoàn

(Người bố thí một hạt cơm, to lớn như núi Tu Di
Nếu như không chịu làm công đức, ắt phải khoác lông thú, đầu mọc

sừng tức trở lại kiếp sống súc vật)
(Hình Vẽ số 23): Nếu như vị trí căn nhà có hướng không thể cải đổi,

cửa lớn không thể cải đổi, vị trí tài khố không thể cải đổi, phòng ngủ không
thể cải đổi thì vị trí của giường ngủ có thể chuyển đổi hướng, như thế cũng
đắc “Phúc Nguyên”.

Những người mượn phong thủy địa lý để đi kiếm tiền đã có điều kiện
kiếm tiền, đây là các thí chủ được hưởng phúc lợi Trời ban. Nếu như không
đi làm công đức lại cũng chẳng tu hành, rồi thì phúc phần sẽ cạn, thân xác sẽ
phủ lông thú vật, đầu sẽ mọc sừng, ấy là biến thành súc vật để trả nợ Trời.

Đạo lý của địa lý phong thủy là người giàu nghèo như nhau. Liên Sinh
Hoạt Phật tiết lộ thứ tự của phúc phần, giảng thuyết về các phương pháp
phát phúc rất là tường tận. Đây là “Phúc Nguyên” chân chính không hư
huyễn, được “Phúc Nguyên” thì thời kỳ phát đạt sẽ không xa!

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ LIÊN SINH HOẠT PHẬT
LÔ THẮNG NGẠN

 LỊCH TRÌNH TRƯỞNG THÀNH

Đầu năm Tây lịch 1945 kết thúc đại chiến thế giới lần thứ hai kéo dài
trong nhiều năm. Cùng năm Âm lịch tháng 5, ngày 18 đúng giờ ngọ, Lô
Thắng Ngạn sinh ra trong một gian kê xá tại Gia Nghĩa Hậu Hồ Ngưu Trù
Khê Bạn. Lô Thắng Ngạn vừa sinh ra đã cho người ta một ấn tượng sâu sắc,
đó là trên thân thể lót một lớp ánh sáng trắng đẹp, trông từ xa giống như một
con tằm nhỏ bé đang nhả tơ cuộn chính mình tằm vào trong.

Thời kỳ trưởng thành của Lô Thắng Ngạn, chính là sau khi Đài Loan
quang phục, niên đại Bách Phế Cử, cùng với mọi nhà hoàn cảnh đều giống
nhau, gia đình họ Lô sống trong bần cùng khốn khó, có lẽ Trời Xanh muốn
khảo nghiệm, Lô Thắng Ngạn từ nhỏ đã gầy gò yếu đuối nhiều bệnh, mà
Mẫu Thân Lô Ngọc Nữ vì sự tốt lành, cao đẹp của con, đã từng noi theo
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phong tục nhân gian mang Lô Thắng Ngạn đến Miếu thờ Thành Hoàng xin
Ngài thu nạp làm nghĩa tử.

Từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh gian khổ, có lẽ chính là ngày mới mở
đầu tôi luyện cho một kiếp sống sau này. Lô Thắng Ngạn học lên tiểu học,
nhân vì thể hình yếu nhỏ, bình thường trong lớp bị các trẻ khác ăn hiếp,
nước mắt chảy với nhẫn nại, nhường nhịn là chuyện thường như cơm bữa. Ở
trong nhà, so với các trẻ khác Lô Thắng Ngạn hiểu đời hơn, biết cần kiệm,
hoàn thành các việc trong nhà được giao phó, buổi sáng sớm gánh thùng
nước men đến nơi thu thập đồ ăn dư của nhà bếp, giúp đỡ việc nuôi heo; lớp
học dư thời gian còn đi nhặt nhạnh sắt vụn đồng vụn bán lấy ít tiền, hoặc lên
phố rao bán quả bầu đường, chi tử băng và bành thảng để kiếm thêm tiền
phụ cho gia đình. Sau khi lên học bậc cao trung, Lô Thắng Ngạn mỗi kỳ
nghỉ đông, nghỉ hè thì lại đi làm việc, thực sự các công việc đã làm, việc tạm
thời khiêng giây điện, thợ tiện, công nhân đóng giường, chịu qua bàn tay đen
trong các xưởng đúc, công tác nặng nhọc nguy hiểm, thậm chí làm cho Lô
Thắng Ngạn mấy lần phải trải qua những kinh nghiệm liên quan đến tính
mệnh của mình. Trong thời gian đại học, vì không đảm nhiệm việc tạo thành
kinh tế trong nhà, Lô Thắng Ngạn cuối cùng tuyển chọn “Quân Hiệu Trắc
Lượng Học Hiệu” hoàn toàn miễn phí để theo học. Bốn năm huấn luyện
“Đại Địa Trắc Lượng” sau này thêm vào qua năm tháng đi đây đó đo đạc núi
song, Lô Thắng Ngạn đã đặt chân lên mỗi tấc đất khắp Đài Loan, mỗi ngọn
núi mà tất cả đã góp phần cho khả năng về địa lý phong thủy của ông Lô.

 TÔN GIÁO VỠ LÒNG:

Tôn giáo mà Lô Thắng Ngạn tiếp xúc đầu tiên là Cơ Đốc Giáo. Bốn
năm ở cấp tiểu học, nhân vì Tâm Nghi người bạn học nữ thường đi nhà thờ,
Lô Thắng Ngạn cũng thường đi theo có mặt trong giáo hội. Với tuổi tác còn
lờ mờ chẳng hiểu gì, thời gian này đối với Cơ Đốc Giáo, Lô Thăng Ngạn kỳ
thực chẳng có nhận thức thâm sâu, chỉ là cảm thấy có người làm bạn cùng đi
nhà thờ, chỉ là sự kiện  thích vui thôi.

Sau thời gian lâu, Lô Thắng Ngạn chủ động tham gia “học Chủ nhật”,
“Xướng Thi ban”, cùng trong đoàn thanh niên hợp lại trong “ban tra kinh”
và “ban Sư Phạm”. Lên đến bậc cao trung rồi, do nỗ lực thực sự mà trở
thành giảng sư của ban tra kinh. Giai đoạn này trải qua kinh nghiệm về Cơ
Đốc Giáo, từ nhỏ bắt đầu học, một đường đã tiến tới sơ học, cao trung, đại
học, thời gian hầu như hơn 10 năm, ông Lô không chỉ học toàn luật của mỗi
bài Thánh thi ca mà đối với Thánh Kinh Cựu Ước càng học thuộc lòng trôi
chảy. Trong thời gian này ông Lô không sùng bái các pho tượng, cũng
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không ăn những đồ ăn đã thờ cúng, bởi vì trong mắt và tâm của ông vị Thần
duy nhất thực sự trên thế gian này chính là Thượng Đế.

 BƯỚC NGOẶT NHÂN SINH TRONG VĂN NGHỆ THANH
NIÊN.

Thời còn trẻ trung Lô Thắng Ngạn cũng là người hoạt động sôi nổi
trong văn nghệ thanh niên tại Đài Loan, chăng những đã được nhiều khen
thưởng văn nghệ mà ở thời gian trong quân ngũ cũng từng đảm nhiệm ký giả
báo chí. Thời kỳ còn trẻ ưa viết lách, ngoài việc khi nhỏ thích chữ nghĩa còn
có một nguyên nhân lớn nữa là thời đó sinh hoạt túng quẫn khó khăn, viết
lách thêm để kiếm tiền viết bản thảo, phụ giúp thêm chi tiêu trong gia đình.

Tập thứ nhất Lô Thắng Ngạn trước tác “Đạm Yên Tập” là tự mình
kiếm tiền xuất bản. Đầu tiên in “Đạm Yên Tập” 500 bản, hôm đó khi sách
được in ra, Lô Thắng Ngạn bèn có sáng kiến để tất cả sách trên xe ba bánh
rồi đi men theo các xe chạy, men theo các đường lộ mà rao lớn: “Tôi là thi
sĩ! Tôi là thi sĩ tác giả đây!” Lúc bấy giờ xuất bản sách đơn thuần chỉ vì
muốn hoàn thành mơ ước “Làm Tác Giả”, nhưng lại không nghĩ ra được
rằng vòng hào quang này cuối cùng đã xuyên suốt qua cả cuộc đời làm tác
giả.

Bước ngoặt về nhân sinh của Lô Thắng Ngạn vào lúc 26 tuổi, do vị nữ
nhân thanh y chỉ dẫn, được Diêu Trì Kim Mẫu khai thiên nhãn, trong hư
không thấy Tam Tôn Bồ Tát dặn dò: “Nhất Tâm học Phật”, Nhất Tâm học
Pháp”, “Nhất Tâm hướng Thiện”, từ đó hoằng Pháp lợi sinh, quảng độ giống
hữu tình. Cung Ngọc Hoàng thật là kỳ ngộ, làm cho Lô Thắng Ngạn từ đó có
thể thấy được tất cả những người không thể thấy, thế giới không thể thấy.
Nhưng phương hướng về nhân sinh cuối cùng không phải một lần ngẫu
nhiên lúc thời vận tới, để có thể tìm được đáp án. Vì giải đáp sự nghi hoặc
trong lòng, ông Lô đồng dạng với kinh nghiệm trong quá trình đi tìm kiếm.
Ở giai đoạn của cuộc hành trình đi truy tìm lại bản thể nguyên lai của mình,
Lô Thắng Ngạn trước sau đã quy y Ấn Thuận Đạo Sư của Hiển Giáo, Lạc
Quả Pháp Sư, Đạo An Pháp Sư, năm 1972 ở Nam Đầu Bích Sơn Nghiêm Tự
thụ Bồ Tát Giới, Giới Sư là Hiền Đốn Pháp Sư, Tuệ Tam Pháp Sư, Giác
Quang Pháp Sư, Khóa Nghi Sư Phụ Tắc là Thượng Lâm Pháp Sư và Thiệ Tứ
Pháp Sư.

 CON LỐC XOÁY LÔ THẮNG NGẠN.

Lô Thắng Ngạn vào lúc này một bên đo đạt sông núi, một bên giúp
người về địa lý phong thủy, cung cấp hỏi han, đồng thời đã xuất bản “Linh
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Dữ Ngã Chi Gian”, Linh Cơ Thần Toán Mạn Đàm”, con số nghiên cứu về
Linh Cơ Học, từng bản đều gây chấn động. Ba chữ Lô Thắng Ngạn tại Dân
Quốc 60, ở Đài Loan niên đại 70 trong nháy mắt thanh danh nổi bật, thậm
chí nhân đó được mời đến Viện Lập Pháp diễn giảng về “Linh Học Diện
Diện Quan” mà đương thời ông Lô chỉ  là một thanh niên trên dưới chừng
30.

“Lô Lão Sư” Linh nghiệm thần toán, trải qua nhiều nhân khẩu, nhĩ
tương truyền, nên số người đến để hỏi sự việc nối tiếp nhau bất tuyệt, lúc
bấy giờ tại nhà ông Lô mỗi ngày người tụ tập để đợi được diện kiến rất đông
đảo.

Từng có một lần, nửa đêm Lô Thắng Ngạn trở về nhà, xa xa đã thấy
trước cửa đậu có tới hơn 30 chiếc xe, trong nhà của lớn phía trước tụ tập đến
hai, ba trăm người. Lúc bấy giờ trông thấy hiện trạng như thế, muốn đi tới
cũng chẳng dám đi tới, chỉ biết cho xe đi tới vùng gần đó chạy vòng vo, chờ
đến một giờ khuya, về còn thấy hơn 20 chiếc xe chưa chịu đi, đành phải
xuống xe thương lượng, vì có chuyện phải làm gấp, xin hẹn lại thời gian
khác. Ở trong tình cảnh như thế, hầu như mỗi ngày đều diễn ra, Lô Thắng
Ngạn và hàng xóm không thể chịu được phiền nhiễu, do đó mà cứ phải dọn
nhà đến mấy lần.

 KINH NGHIỆM VỀ CÁC TÔN GIÁO: ĐẠO GIÁO, HIỂN
GIÁO, MẬT GIÁO.

Trước khi được khai Thiên Nhãn, Lô Thắng Ngạn là quân nhân với
chức nghiệp Phụng Công Thủ Pháp, sau khi đạt đến bước ngoặt của sinh
mệnh, từ đó triển khai con đường tu hành cho cả đời mình. Lô Thắng Ngạn
trong thời kỳ này tu tập chẳng những tại Hiển Giáo của Phật Môn với lãnh
vực Linh Học, đồng thời theo Linh Sư vô hình “Tam Sơn Cửu Hậu Tiên
Sinh” tu luyện 3 năm về Mật Pháp, cũng như nhận Bô Tát Giới cùng năm,
được Tam Sơn Cửu Hậu Tiên Sinh chỉ dạy, trước tiên đến Nam Đầu Tập
Tập Đại Sơn tôn bái Đạo Gia Thanh Thành Phái thứ 14 Đại Truyền Nhân
Thanh Chân Đạo Trưởng (Liễu Minh Hoà Thượng) làm Thày, học tập Đạo
Pháp, Đan Đỉnh Phù Lục, Cửu Hoàng Địa Lý, Trung Mật, Ngũ Minh và
Tạng Mật Hồng Giáo Đảng Đại Pháp, trở thành Thanh Thành Phái thứ 15
Đại Truyền Nhân, Đạo Hiệu “Huyền Hạc Đạo Trưởng”.

Sự thực vào lúc bấy giờ Lô Thắng Ngạn đã hoàn chỉnh đầy đủ về tu trì
Mật Pháp về mặt Tâm Yếu, Khẩu Quyết chứng ngộ cùng với Đại Pháp bí
mật của giáo phái tạng truyền giữ bí mật không truyền đã trăm, ngàn năm
qua, tất cả đã được nằm lòng. Năm 1981, do nhân duyên vận may đưa tới,
Lô Thắng Ngạn cùng với thập lục Thế Đại Bảo Pháp Vương của Bạch Giáo
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Mật Tông hội ngộ và được Thượng Sư Thái Tích Đỗ Ba quán đỉnh, minh
bạch Tự Kỷ Nhân Quả với Pháp Thống Truyền Thừa, từ đó bắt đầu tinh
nghiên Tâm Pháp thực tu của các Tông Phái Mật giáo, Hồng, Bạch, Hoàng,
Hoa giáo.

 TIỀM TU MẬT PHÁP, THỨ ĐỆ TƯƠNG ỨNG THÀNH TỰU.

Ở những năm tháng còn sớm sủa của Đài Loan, thảo luận về “Linh
Học” không được mở rộng như ngày nay, chỉ cần mở truyền hình, có thể tùy
tiện xem được những tiết mục này hoặc những thảo luận mang tính đàm
thoại, thậm chí ở sách vở tương quan trên bình diện thị trường, càng là tranh
luận của trăm nhà. Nhưng mà tưởng cũng nên, trong những tình cảnh thế
này, ở các năm tháng trong quá khứ của tôn giáo bị khép kín đều là bất khả
năng, thậm chí nói về quyền giải thích tôn giáo cũng quá bán nằm trong tay
các Trưởng Lão chủ lưu truyền thống của các giáo phái mà khó dung nạp
những lời nói mới mẻ khác lạ. Khi Lô Thắng Ngạn mới xuất đạo, chính là
trong bối cảnh của thời đại như thế, nào áp lực của các giáo phái trong Phật
Đạo, nào dư luận, thậm chí còn có dọa nạt, uy hiếp giữa trắng đen hai đường
phải chọn, tất cả đều làm cho thân tâm Lô Thắng Ngạn bị dày vò ngán
ngẫm.

Vì lý do trên, nên năm 1982 lúc Lô Thắng Ngạn được 38 tuổi đã phải
dọn nhà vô số lần, càng xa càng tốt, cũng năm này do sự chỉ lối dẫn đường
của Chư Phật Bồ Tát, Lô Thắng Ngạn và gia đình đã di cư qua Seattle Mỹ
Quốc, nơi hoàn cảnh về nhân sinh không hề quen thuộc, nhưng làm cho
hoàn cảnh tu hành của ông Lô càng được thêm tĩnh mịch. Lô Thắng Ngạn
sau khi đến Mỹ, trên đỉnh lầu nhà ở đề “LINH TIÊN CÁC”, đóng cửa tinh
tấn tu tập, khổ tu tất cả Bí Mật Pháp, trừ ba bữa ăn cơ bản do Thị Giả Liên
Hương Đạo Sư đưa vào qua cửa đóng, những hoạt động khác tạm thời đình
chỉ, nhất trí chỉ chuyên tâm vào việc tu tập Mật Pháp

Liên Hương Thượng Sư nhớ lại Lô Thắng Ngạn lúc đó cự tuyệt mọi
nguyên nhân bên ngoài làm phiền nhiễu, chỉ đóng cửa tu tập chẳng có ngày
và đêm nữa, ngay việc cắt tóc cũng không có thời gian, đợi cho thật lâu tóc
trên đầu quá dài che phủ cả lông mày, che cả mắt mà Liên Hương Thượng
Sư lại không biết hớt tóc, nên chỉ còn biết dùng cái kéo mang đi theo từ Đài
Loan đủ tự cắt tóc cho cái đầu không chịu ra khỏi nhà đi hớt tóc. Đây cũng
chính là nguyên do Lô Thắng Ngạn tóc từ đầu tới tai chỉnh tề, đội mũ Kim
Cương mà ăn mì gói canh suông.

Thời gian quá khứ trải qua ở Đài Loan thần toán cho những người đến
nhờ đoán việc, không chỉ giúp cho Lô Thắng Ngạn kết thiện duyên rộng rãi
với rất nhiều người, còn rất là trọng yếu, đây là một lịch trình học Pháp gian
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nan, nhọc nhằn hơn mười năm mà ông Lô đã thiết lập được một cơ sở thật
sự gắn bó, thâm hậu. Có được tiền đề nhân duyên như thế này, sau khi đến
Mỹ Quốc đóng cửa ẩn tu, kỳ thực cũng chỉ là một tấm biện đồ tối hậu chú
định trong chốn u minh.

Cảm ứng tu trì Mật Giáo không phải là không có kết quả tốt. Ở tại
“Linh Tiên Các” trong 3 năm ẩn tu mật Pháp, Lô Thắng Ngạn trừ việc được
đội ơn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thụ ký, Di Lặc Bồ Tát ban cho Hồng
Quan (Mũ Hồng), lại được Tổ Sư Mật Giáo Liên Hoa Sinh Đại Sĩ truyền thụ
“Đại Viên Mãn Pháp”, ngoài ra vô số các Tổ Sư Mật Tạng trong thiền định
giáo đạo về “Thậm Thâm Nội Nghĩa”, mà Lô Thắng Ngạn trong thời gian
này cùng “Tác Mật”, “Tu Mật”, “Du Già Mật”, “Vô Thượng Du Già Mật”.
Bốn Khẩu Quyết trọng yếu này theo thứ tự, toàn bộ đã nghiên cứu và được
hoàn thành thực tập hoà nhập Bì Lư Tính Hải, xác thực thành tựu “Ngoại
Bát Thành Tựu Pháp”, “Nội Bát Thành Tựu Pháp” mà lịch trình tu Pháp và
Khẩu Quyết Tâm Yếu khai ngộ, toàn bộ được ghi chép lại trong hơn 200 bản
viết do đích thân trước tác.

 HIỆN XUẤT GIA TƯỚNG, QUẢNG ĐỘ QUẦN SINH.

Ngày 19 tháng 3 năm 1986 (Âm lịch ngày 10 tháng 2) tại thị trấn Lôi
Môn, Phật Mật Uyển, Lô Thắng Ngạn chính thức được Pháp Sư Thích Quả
Hiền thế độ (cạo đầu), hiện “xuất gia tướng” quảng đô chúng sinh, Pháp
Hiệu “Liên Sinh”.

Từ năm 1981 trở đi, Liên Sinh Hoạt Phật theo nhân duyên của mình,
liên tục không dứt được các Mật Giáo Hồng, Bạch, Hoàng, Hoa, bốn
Thượng Sư của bốn Đại Giáo Phái này truyền thừa quán đỉnh và truyền thừa
tín vật, lại được Bạch Giáo Trưởng Lão Tạp Lô Nhân Ba Thiết thừa nhận,
tôn sung làm “Hoa Nhân Thực Tu Mật Pháp Đích Tối Cao Thành Tựu Giả”

Ngày 26 tháng 11 năm 1996, do trụ trì chùa “Tạp Mã Liệt Thiết Tự”
“Tạp Thừa Nhân Ba Thiết” làm “Toạ Sàng Đại Điển” của Liên Sinh Hoạt
Phật (Chùa Phật Giáo có chức Điển Tọa coi chín việc về chỗ nằm, chỗ ngồi
– Hán Việt Tự Điển/ Thiều Chửu), cùng năm được Lãnh Tụ Tối Cao Mật
Tạng Hoàng Giáo Cam Đan Xích Ba Pháp Vương cùng Hoàng Giáo Lịch
Đại Tổ Sư Đại Đại tương truyền tín vật “Pháp Vương Pháp Bào”, tặng cho
Liên Sinh Hoạt Phật, lại tại Hoạch Tụng Mỹ Quốc Hoa Thịnh Đốn danh
nhân Châu Châu trong chính phủ ca ngợi, nhận định làm “Hoạt Phật” (Phật
Sống).

Liên Sinh Hoạt Phật từng nói: “Tôi vì chúng sinh nhập vào Trí Tuệ
Phật mà đến”, Hoạt Phật y theo nhân duyên đại sự này mà đến trong nhân
gian, mỗi dấu bước chân đi theo thứ tự tu hành, thực tu thực chứng, chân chí
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tu trì chứng ngộ “Tức Thân Thành Phật”, đã lập lời thệ nguyện “Phấn Thân
Toái Cốt Độ Chúng Sinh” (tan thân xác, vụn xương cốt để độ chúng sinh).
Đã sáng lập ra Chân Phật Tông, Chân Phật Mật Pháp không những đã từng
giúp đỡ rất nhiều người, độ qua được Cửa Ải của sinh mệnh, tối trọng yếu là
sau khi làm đầy đủ những nhu cầu thế gian của chúng sinh lại dẫn đường
theo Pháp Phật mà tu trì, nhập vào chính tín Phật Giáo.

 DĨ BÚT VI TƯỞNG, HỒNG TRẦN BÃI ĐỘ TỨ THẬP NIÊN.

Bốn mươi năm qua, Liên Sinh Hoạt Phật không thay đổi gì cả, vẫn lấy
viết lách làm chính, mỗi ngày luôn duy trì thời gian viết lách cố định, trong
lúc viết nhất luật là cự tuyệt mọi thứ gì làm phiền nhiễu, mỗi ngày cố gắng
viết không ngừng nghỉ. Tính tới tháng 12 năm 2009 đã sáng tác cao đến 211
cuốn sách, mà trên sự thực cũng là sách do Liên Sinh Hoạt Phật kiến lập, đại
đa số các đệ tử đều bắt đầu từ đọc sách, một năm, năm năm, mười năm,
trong thời gian dài đọc và nghiên cứu, tiến bộ, bắt đầu nhận thức, học tập
Phật Pháp.

Cho đến ngày hôm nay, trên toàn thế giới Liên Sinh Hoạt Phật đã có
năm trăm vạn đệ tử phân bố khắp các hoằng pháp đạo trường của Chân Phật
Tông trên toàn cầu, tổng cộng hơn 400 nơi. Vì gì mà các trước tác của ông
Lô khai thị kịp cho bằng đích thân dùng lời nói để dạy, có thể như kề sát để
an ủi lòng người. Điều này với những trải qua của Liên Sinh Hoạt Phật đã đi
quá kinh nghiệm của nhân sinh, có thật lớn quan hệ. Như cùng trong trước
tác của ông Lô đã tự thuật: “Tôi đã trải qua những sinh hoạt quá ư là phiền
não, cũng đã trải qua đủ các loại thống khổ, nhưng bây giờ tôi đã được giải
thoát rồi, đạt được sự vĩnh hằng của khoái lạc, đến hôm nay tôi tất phải
mang những phương pháp của tôi, những quan niệm và tư tưởng của tôi
truyền bá cho tất cả mọi người.”

Quay đầu lại nhìn con lộ đang đi, tôi đã từng có truy tìm về phương
hướng của nhân sinh, đã từng mò mẫm ý nghĩa của nhân sinh, đã từng vấp
ngã, cũng đã từng rơi lệ, ông Lô và chúng ta giống nhau, đều đã từng có giai
đoạn với quá khứ phàm phu, tầm thường. Duy nhất có một điểm không
giống, đó là ông Lô lấy kinh nghiệm về nhân sinh của bản thân để tìm được
sự khai ngộ về nhân sinh, giải thoát khỏi con đường phiền não, mà nguyện
vọng rất lớn của ông Lô hiện nay chính là dẫn dắt càng nhiều người càng tốt,
cùng nhau đi đến tận đầu cuối con đường cùng xem một tấm phong cảnh
đẹp.

“Phật ở trong tâm tôi, không phải là một tinh tú cô đơn ở phía xa tít.
Phật ở trong tâm tôi là sự nghĩ nhớ đến chúng sinh, ấp ủ chúng sinh.”  Tình
yêu thương này dành cho chúng sinh xuất phát từ nội tâm như suối nước
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tuôn trào, có lẽ chính tình yêu thương này đã gìn giữ Hoạt Phật đi qua được
những năm tháng tối tăm, dài dằng dặc mà trước sau chẳng hề oán hận, hay
hối hận gì những động lực thúc đẩy phía sau lưng.

LÀM SAO ĐỂ QUY Y LIÊN SINH HOẠT PHẬT

1/ TRỌNG YẾU CỦA QUY Y VÀ QUÁN ĐỈNH.

Có người cho rằng tôi chỉ cần giữ gìn thiện niệm (ý nghĩ tốt), tin Phật,
niệm Phật, cúng bái Phật, không quy y cũng chẳng cần kíp gì. Nhưng mà họ
đã không hiểu rõ, đây chỉ là phương pháp tu ngoại tướng của Phật Pháp, cần
phải bước vào cửa Phật một cách chân chính, là phải “Nội Tu”. Loại nội tu
này là một loại huấn luyện dài hạn, nhất định phải cần một Kim Cương
Thượng Sư chân chính chỉ lối dẫn đường. Bạn đi quy y mới có thể được một
Kim Cương Thượng Sư truyền thụ cho “Tâm Pháp” nội tu.

Phật Giáo Mật Tông, quán đỉnh có công đức rất lớn, một lần quán
đỉnh này chính là một lần mà người phàm phu tục tử đề thăng lên làm Phật
Tử. Đây cũng biểu thị Chư Phật Đại Từ Đại Bi đã ấn ký tâm ấn cho, cũng
được Pháp duyên khả dĩ từ lúc mới phát tâm đến A Xà Lê (thày tăng), đã có
đầy đủ những nghi lễ quy y và quán đỉnh, chính thức nhập môn là tự động tu
đến “Hậu Bổ Phật” viên mãn.

Mật Pháp coi tối trọng “Truyền Thừa”, cũng coi tối trọng “Truyền
Thừa Gia Trì Lực” của Thượng Sư, nếu không truyền thừa gia trì lực thì tu
trì Mật Pháp tuyệt đối vô pháp tương ứng. Phải vào Chân Phật Tông tu trì
Chân Phật Mật Pháp, nhất định trưóc tiên phải quy y, nhận quán đỉnh, như
thế mới được xem là chính thức nhập môn.

Đạo trường đồng tu của Chân Phật Tông hoan nghênh mọi người dự
thính và học tập, nhưng cần chân chính nhập môn học Pháp tu hành, nhất
định phải thụ quy y và quán đỉnh mới được xem là nhân duyên đầy đủ.

2/ VÌ SAO LIÊN SINH HOẠT PHẬT LÀ ĐỐI TƯỢNG QUY Y?

a/ Vị Thánh đã hoàn toàn giải thoát từ trong sợ hãi và phiền não.
b/ Vị Thánh có đủ đại thần thông giải thoát tha nhân khỏi thống khổ.
c/ Vị Thánh có tâm từ bi đối với mọi chúng sinh, có đại nguyện độ

chúng sinh.
d/ Vị Thánh trên Lý và Sự đã đều khai ngộ. Trong lãnh vực Phật Pháp

mênh mông rộng lớn, Ngài có thể chỉ điểm cho bạn như thế nào để đi theo
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con đường tốt đẹp nhất và nhanh nhất. Người chưa quy y cũng có thể kiên
tâm trước tiên trì tụng “Liên Hoa Đồng Tử Tâm Chú, có tâm thần lãnh hội
hoặc cảm ứng, hãy trở lại xin quy y và quán đỉnh.

Đoản Chú: Ông. Cổ Lỗ. Liên Sinh. Tất Địa. Hồng
Trường Chú: Ông. Ách. Hồng. Cổ Lỗ Bối. Ách Ha Tát Sa Mạ Ha.

Liên Sinh Tất Địa Hồng.

3/ ĐIỀU KIỆN QUY Y CHÂN PHẬT TÔNG.

Quy Y , Quán Đỉnh là một cái vòng ngọc trọng yếu của kiếp nhân
sinh, là chính mình đã quyết tâm tu hành, cần trải qua để có được cách sinh
hoạt cao thượng và hợp lý, đối với sự thành tựu trong tương lai cụ thể có
lòng tin và hy vọng. Đối với Liên Sinh Hoạt Phật, nhận thức rõ ràng, cụ thể
có lòng cung kính, thành thật và bền vững. Bất kể thuộc tôn giáo nào, người
có hay không có tín ngưỡng, đều có thể quy y Chân Phật Tông, học tập Chân
Phật Mật Pháp.

Phương Pháp Quy Y:
a/ Đích thân đến quy y: Trước tiên liên lạc thời gian tốt nhất, từ các

nơi trên thế giới đến cửa chùa ở Seatle Mỹ Quốc “Chân Phật Mật Uyển”
hoặc quy y Liên Sinh Hoạt Phật tại các địa phương sở tại hoằng Pháp, do
Liên Sinh Hoạt Phật tự thân quán đỉnh quy y.

b/ Viết thư quy y: Do người muốn quy y, đã công bố khắp các góc trời
trên thế giới, đích thân đến quy y không được dễ dàng.  Nhân đó đệ tử muốn
quy y chỉ cần lúc 7 giờ sáng vào những ngày âm lịch mồng 1 hoặc 15, chắp
tay hướng về phía mặt trời mọc, cung kính niệm Tứ Quy Y Chú: “Nam Mô
Cổ Lỗ Bối. Nam Mô Bất Đạt Da. Nam Mô Đạt Ma Da. Nam Mô Tăng Già
Da. Liên Sinh Hoạt Phật Chỉ Dẫn. Quy Y Chân Phật.” (3 lần, 3 lạy)

Ở trong nhà của mình đệ tử hoàn thành nghi thức, chỉ cần viết thư, liệt
kê vào Họ và Tên thật của mình, địa chỉ, tuổi tác, tùy ý kèm theo chút ít tiền
cúng Phật, trong thư nhớ ghi chú rõ “cầu quy y quán đỉnh”, sau đó gửi thư
đến “Chân Phật Mật Uyển” tại Mỹ Quốc

Tại nơi này Liên Sinh Hoạt Phật, mỗi kỳ nhằm mồng 1 hoặc 15 âm
lịch ở “Chân Phật Mật Uyển” có cử hành nghi thức “Cách Không Diêu
Quán” (quán đỉnh qua không gian xa), cấp cho các đệ tử ở xa, không có cách
nào tự mình đến. Theo sau đó sẽ gửi cho mọi người Chứng Thư Quán Đỉnh
và hình tướng của Thượng Sư, đồng thời chỉ thị cho biết từ Pháp nào khởi
tu. Đây tức là thủ đắc sự truyền thừa của Liên Sinh Hoạt Phật.
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