
 

 

P
ag

e1
 

CÁC ĐẤNG MINH VƯƠNG VÔ HÌNH. 

CĂN BẢN TRUYỀN THỪA THƯỢNG SƯ LIÊN SINH THÁNH TÔN. 

DỊCH GIẢ: LIÊN HOA VĂN HẢI. 

 Có đệ tử hỏi tôi: “Hộ Pháp duyên khởi như thế nào?” 

 Tôi đáp: “Trước tiên hãy trì tụng đủ 10 vạn lần tâm chú của 

các Ngài, rồi quan sát tâm mình xem có hợp duyên hay không, 

tất cả đều là nhân duyên, tất cả ở tại duyên khởi, chỉ cần tâm 

sinh hoan hỉ, chính là duyên khởi.” 

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn. 

MINH VƯƠNG ĐỨNG SAU LƯNG. (Thay Lời Tựa) 

 Trên mặt báo, tôi xem thấy một bài viết: Có một cậu bé 10 

tuổi, từ 11 tầng lầu cao ở Dương Đài ngã rơi xuống đất, kết quả 

không hề bị thương tích gì, chỉ bị sợ hãi thôi, cha mẹ cậu bé 

trước khóc lóc, sau lại cười. Chúng ta xem đến bài báo nói: 

“Làm sao có khả năng vậy?” 

 Có người hỏi tôi: “Giải thích sự kiện kể trên thế nào?” – Tôi 

chỉ cười thôi. 

 Thuở thiếu thời, tôi có đọc một cuốn tạp chuyện: “Thượng 

Cổ Thần Thọai Diễn Nghĩa”, trong sách có đoạn nói như sau: Có 

một vị Thiên Thần thần giao với vị Hoàng Hậu sinh ra một hài 

nhi, Hoàng Đế không bằng lòng, bèn ra lệnh cho hạ cấp lột hết 
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quần áo  của hài nhi rồi đem ném vào hang núi đông tuyết lạnh 

lẽo, để cho hài nhi này tự sống tự diệt. 

 Lúc bấy giờ, một hài nhi mới sinh ra bị bỏ vào nơi hang núi 

băng thiên tuyết địa (trời băng đất tuyết), thì không chết vì rét 

thì cũng chết vì đói. Tuy nhiên các binh lính mới quăng hài nhi 

xuống đất phủ tuyết, đột nhiên trên không trung bay lại một 

bầy quạ, tự động tiếp nhận hài nhi, cùng nhau làm giường trên 

tuyết để hài nhi nằm ngủ, còn có những quạ khác dùng lông 

chim phủ ấm cho hài nhi, như đắp chăn bông. Đám binh lính 

của nhà vua rất lấy làm lạ lùng, vội vàng chạy về trình báo. 

 Ba ngày sau, trở lại tìm xem hài nhi nơi tuyết địa, đám lính 

vẫn thấy bầy quạ đang lo bảo vệ hài nhi. Hài nhi đã không chết, 

càng kinh hãi hơn nữa, đó là một đàn chó sói cái đang dùng sữa 

để nuôi dưỡng cho hài nhi, mà hài nhi được bú rất no sữa! Sói 

cái cho bú sữa xong, lại xử dụng đầu lưỡi liếm lên mặt hài nhi 

vài lần làm cho sữa bị dính mặt khô sạch. Hài nhi mặt mũi hồng 

hào, ngủ nghê đầy đủ. Đám lính lại trở về bá cáo lên Vua. Vị 

Hoàng Đế này trong tâm biết hài nhi có khả năng là một dị nhân 

nên không dám trễ nải nữa, hồi tâm chuyển ý, bèn ra lệnh cho 

đám lính ôm hài nhi về. Hài nhi này tương lai chính là một trong 

Tam Hoàng Ngũ Đế nổi danh lừng lẫy. 

 Đến tuổi này, đọc đoạn văn này ghi chép, trong tâm tôi 

quả nhiên thấy là-lạ, người viết tiểu thuyết thật đã có thể biên 
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soạn một câu chuyện! Tâm tôi trước sau vẫn ngờ-ngợ “chuyện 

này không có khả năng xảy ra.” 

 Khi tôi mới bắt đầu học Phật, gặp Liễu Minh Hoà Thượng, 

Liễu Minh Hoà Thượng nói: “Anh đã từ chỗ cao té xuống mà 

không bị chết.” – Tôi đáp: “Không có”. Liễu Minh Hoà Thượng 

nói: “Nghĩ kỹ lại xem sao, bị vào thời kz còn rất nhỏ, rất nhỏ.” 

Sau này tôi mới biết, quả nhiên là có, chuyện đó thật sự xảy ra 

khi tôi còn quá nhỏ, nhỏ đến nỗi không cách nào nhớ ra được, 

nếu cha mẹ không nhắc lại cho nghe thì không sao biết được. 

Tôi đã từ trong hư không rơi xuống. 

 Một âm thanh “Két” một tiếng, tôi chẳng hề kêu la, cả nhà 

nghĩ rằng tôi đã chết rồi. Sau đó tôi há miệng to, thở dốc một 

lần, rồi cất tiếng khóc thật to, nguyên do là tôi vẫn còn sống.  

 Liễu Minh Hòa Thượng nói với tôi: “Trong cõi sâu kín tự có 

định số, lai lịch của anh phi phàm, tương lai tất thành đại khí, 

tuy đương thời vẫn còn là cậu bé chưa biết gì, nhưng mà đằng 

sau anh có Kim Cương Minh Vương phụ trách che chở cho anh, 

anh vừa ngã xuống, Kim Cương Minh Vương đưa tay ra nhẹ 

nhàng đỡ lấy anh, không để anh chịu thương tích nặng nề. Tôi 

nghi hoặc, hỏi Liễu Minh Hòa Thượng: “Thưa thật vậy sao?” -  

Liễu Minh Hòa Thượng tịnh trọng nói với tôi: “Kim Cương Minh 

Vương vô hình là có thật sự.”Cuốn sách thứ 124 của tôi, Liên 

Sinh Hoạt Phật , có tên chính là “Bối hậu đích Minh Vương” 

(Minh Vương ở sau lưng), đề thứ hai là “Vô hình đích bí mật 
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Thủ Hộ” (Thủ Hộ bí mật trong vô hình). Tôi kz vọng cuốn sách 

này mang lại cho mọi người quan niệm chính xác về Kim Cương 

Minh Vương. Tôi là Mật giáo Thượng Sư, thực sự nhận tri được 

“Bối Hậu đích Minh Vương”. Cuốn sách này sẽ là “đại kinh 

ngạc.” Liên lạc với Liên Sinh Hoạt Phật tại: 

SHENG-YEN LU 

17102 NE 40th Ct. 

Redmond, WA 98052 USA. 

 

SỰ XUẤT HỊÊN CỦA MINH VƯƠNG. 

 Trong một bản kinh điển tôi đọc được: Thích Ca Mâu Ni 

Phật đã từng du hóa tại nước Điểu Kim. Thích Ca Mâu Ni Phật 

thuyết Pháp tại  bờ hồ A Ba La La, hơn 200 dặm, hướng Đông 

Bắc Điểu Kim Quốc Vương thành. Nhưng tại hồ “A Ba La La” có 

mộ con rồng rất ác dữ, vừa thấy Phật Đà đến thuyết pháp, cho 

rằng Phật đã xâm nhập địa bàn của hắn, nên rồng đã quậy nước 

tạo nên sóng to trong hồ, trọn ngày bay lượn, trọn ngày ngăn 

chặn đất thập phần hung ác, ngang ngược muốn quét Phật Đà 

và Thánh chúng ra khỏi.  

 Thích Ca Mâu Ni Phật trong tâm vẫn bình hòa, bất động 

hóa thành ánh sáng dịu dàng, mặc dầu nước hồ nổi sóng lớn, 

cuồng phong rít lên giận dữ, Phật Đà vẫn như như bất động. 

Phật Đà nói với ác long: “Long Vương, đừng sân giận, căm hận 
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như thế, xin thu hồi sự sân hận lại, an trụ trong tâm niệm từ 

bi!” Nhưng ác long vẫn thản nhiên không chịu nghe lời, càng nổi 

giận thêm lên. Trong một sát na, nào làm mây, nào mưa, nào 

điện chớp, nào sấm sét, cuồng phong làm cát đá bay lung tung, 

các cây lớn bật rễ đổ liên tục, nhưng Phật Đà và Thánh chúng, 

ngay tại chỗ Phật ngồi ánh quang minh làm thành chiếc ô che 

xuống, giống như cả ngàn mặt trời cùng chiếu, những gầm thét, 

thịnh nộ trong chớp mắt hóa thành chim bay đi, sấm sét, điện 

chớp chỉ xảy ra xung quanh Phật Đà. 

 Lúc bấy giờ, Đại Lực Thần Vương Chấp Kim Cương Thần, 

đột nhiên từ phía sau lưng Phật Đà xuất hiện tại hư không. Đại 

Lực Thần Vương có phẫn nộ thân rất là uy mãnh đáng sợ, trong 

miệng phát ra những âm thanh rất to mạnh “phụt, phụt”. Đại 

Lực Thần Vương cử lên một cái chày kim cương to như ngọn 

núi đập mạnh vào vách núi bên bờ hồ, làm cho cả vách núi 

trong một sát na vỡ nát thành tro bụi, những âm thanh ầm, ầm 

không ngớt, mặt đất bị chấn động, làm cho ác long rung động 

ngã xuống không đứng dậy được nữa. Lúc này, Đại Lực Thần 

Vương Chấp Kim Cương nói với ác long: “Quy hàng hay không? 

Phải kính cẩn nhận sự giáo hóa của Phật Đà, nếu không quy 

hàng thì cũng giống ngọn núi kia hóa thành đất bụi.” 

 Ác long bấy giờ, 10 phần kinh hãi, ngoan ngoãn nghe lệnh, 

hiện thân qùy mọp đầu trước Phật Đà, Thích Ca Mâu Ni vì con 

ác long này mà ban cho tam quy y: “Nam Mô Phật, Nam Mô 
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Pháp, Nam Mô Tăng.” Chỉ một vài đọan văn ngắn trong kinh 

điển đã làm cho tôi cảm khái, hứng khởi vô hạn! Tôi thường 

dùng những lời nói thiện lành để khuyến khích chúng sinh, 

nhưng chúng sinh căn bản chẳng nghe tôi. Con ác long cũng 

giống vậy, bạo ngược như sấm sét, nhưng sao ác long lại có thể 

tuân theo lời dạy dỗ vô lượng tâm từ bi hỉ xả của Đức Phật? Chỉ 

khi có sự xuất hiện của Đại Lực Thần Vương. Chỉ cần một lần 

xuất hiện của Đại Lực Thần Vương thì ác long đã nhũn như con 

chi chi quy hàng rồi. Đây là “lấy bạo ngừng bạo”, “lấy hung đối 

hung”, “lấy độc trị độc”, đối với phường lang sói thì lại phải 

càng lang sói. Tôn Minh Vương phẫn nộ của Mật giáo là thế.  

 Khi tôi tu trì Mật giáo, Hộ Pháp trước nhất thụ quán đỉnh 

là “Ma Ha Già La” “Đại Hắc Thiên”, hình trạng của Ngài rất 

nhiều, có 4 cánh tay, 6 cánh tay, 8 cánh tay, 12 cánh tay, cỡi 

ngựa….Tiếp theo tôi nhận quán đỉnh “Thập Phẫn Nộ Tôn” – 

“Đại Uy Đức Minh Vương”, “Vô Năng Thắng Minh Vương”, “Mã 

Đầu Minh Vương”, “Quân Đồ Lợi Minh Vương”, “Giáng Tam 

Thế Minh Vương”, “Kim Cương Hỏa Diễm Minh Vương”, “Át La 

Già Ngõa Khâu La Minh Vương”, “Phách La Mã Hưu Ngõa Minh 

Vương”, “Phật Đỉnh Chuyển Luân Minh Vương”, “Tôn Bà Minh 

Vương”.  

Về phương diện Đông Mật, có 5 Đại Minh Vương là: Trung 

ương: Bất Động Minh Vương – Đông phương: Giáng Tam Thế 

Minh Vương – Nam phương: Quân Đồ Lợi Minh Vương – Tây 
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phương: Đại Uy Đức Minh Vương - Bắc phương: Kim Cương Dạ 

Xoa Minh Vương. 

Về phương diện Tạng Mật, có 5 Đại Minh Vương là: Hỉ Kim 

Cương, Thắng Lạc Kim Cương, Đại Uy Đức Kim Cương, Mật Tập 

Kim Cương, Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cương. 

Ngoài ra tôi còn nhận quán đỉnh từ Khổng Tước Minh 

Vương, Ái Nhiễm Minh Vương, Kim Cương Đồng Tử Minh 

Vương, vân vân. Ba tam luân thân của Mật giáo đó là: 1/ Tự 

Tánh luân - Phật; 2/ Chánh Pháp luân - Bồ Tát; 3/ Giáo Lệnh 

luân – Minh Vương. Minh Vương chính là Phật Đà làm ra để độ 

cho các chúng sinh sân, nộ, si mê, dâm dục, ương ngạnh, biến 

thành Thần với thân phẫn nộ, đây chỉ nhìn ở bề ngoài, tướng 

nhìn rất dễ làm sợ hãi, nhưng đây cũng là sự lưu lộ đại từ bi 

tâm của Phật Đà, cũng chính là tượng trưng, ý nghĩa sâu xa là 

lấy trí tuệ quang minh để chế phục tất cả các ác ma, chướng 

ngại. Tôi tu trì “Minh Vương Pháp” rất lâu. Tôi hóa độ chúng 

sanh, đều là thực hành Bồ Tát hạnh, chỉ có vạn bất đắc dĩ Kim 

Cương Minh Vương mới phải tự động hiện thân. 

HỢP NHẤT & TÙY THÂN. 

 Trong khi tôi tu Mật giáo, tu xuất “Đại Uy Đức Minh 

Vương”, nội tâm tôi rất hoan hỉ, không có cách nào hình dung 

được. Khi tôi ăn cơm, triệu thỉnh cúng dường; khi tôi ngủ, triệu 

thỉnh thủ hộ, khi tôi mở xe lái thì trì chú quán tưởng; tôi xuất 

ngoại du hành, triệu thỉnh quán tưởng trú đỉnh, vân vân. 
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 Chúng tôi thật rõ ràng là ngày ngày, giờ giờ, phút phút, 

giây giây, không xa lìa nhau. “Đại Uy Đức Kim Cương” cứ mời là 

đến, không xa nhau trong chốc lát nào. Kz thực loại quan hệ 

mật mật hợp hợp này chính là 3 thệ nguyện căn bản “Tam Muội 

Da”, cũng chính là nói, giữa một hành giả Mật giáo và Căn Bản 

Thượng Sư, Căn Bản Bản Tôn, Căn Bản Hộ Pháp đều là mật mật, 

hợp hợp. Sự quan hệ của “3 Căn Bản” và một hành giả Mật giáo 

đều có lời thệ minh, thệ nguyện, đây gọi là “Tam Muội Da”. 

 Trong “Cao Tăng Truyện”, có vị “Diệu Cao Thiền Sư” tu 

hành tại núi Diệu Cao, vị thiền sư này ngồi trên tuyệt đỉnh của 

vách đá. Diệu Cao thiền sư đã chọn chỗ ngồi tuyệt đỉnh cao của 

vách đá là để khảo nghiệm định lực của chính mình, nếu như 

ngồi thiền bị hôn trầm, ngủ gật, tức thì sẽ bị rơi xuống vách đá 

cheo leo, thân thể, xương cốt sẽ tan nát. 

 Lần thứ nhất, quả nhiên Diệu Cao Thiền Sư bị hôn trầm 

ngã xuống, đúng lúc nguy cấp Vi Đà Hộ Pháp Tôn Thần, hiện ra 

ôm lấy thiền sư, rồi dùng thần túc thông đem thiền sư trở lại 

đỉnh vách đá. Diệu Cao Thiền Sư rất cao hứng, nguyên lai là Vi 

Đà Bồ Tát luôn luôn giữ gìn, hỗ trợ tôi, lúc nào tôi cũng có Hộ 

Pháp ở bên cạnh, tôi so với Hộ Pháp còn vĩ đại hơn, nếu tôi ngã 

nữa, Hộ Pháp sẽ hiện thân cứu tôi, tôi không sợ nữa, trong tâm 

của Diệu Cao thiền sư ẩn chứa một sự kiêu ngạo. 

 Lúc này, Vi Đà Bồ Tát biết được tâm ý của Diệu Cao thiền 

sư, Bồ Tát hiện ra từ hư không nói với Diệu Cao thiền sư: “Có ý 
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nghĩ như thế, thì trong đời vị lai, sẽ không bảo hộ ngươi nữa, 

nói xong Bồ Tát bỏ đi.” 

 Bấy giờ, Diệu Cao thiền sư cảm thấy xấu hổ, không nơi nào 

nương tựa nữa! Thiền sư âm thầm sám hối, trong lòng phát 

nguyện, nhất định phải thiền định đến khi khai ngộ. Thiền sư 

vẫn tiếp tục ngồi thiền tại đỉnh vách núi cao. 

 Có một lần, thiền sư không trụ tâm, cũng lại bị hôn trầm, 

ngủ gật. Kz ngủ gật này, cũng từ đỉnh vách núi cao ngã xuống. 

Chắc chắn lần ngã này ắt phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. 

 Chính lúc bị mất mạng này, Vi Đà Hộ Pháp lại xuất hiện, 

dùng hai tay nâng nhẹ Diệu Cao thiền sư, cỡi mây lại cứu thiền 

sư. Diệu Cao thiền sư hỏi: “Hộ Pháp sao còn cứu tôi?” 

 Bồ Tát Vi Đà đáp: “Ý niệm trước của ngươi ta bỏ đi, ý niệm 

sau, ngươi sám hối, ta trở lại. Một niệm sám hối của ngươi đã 

làm tiêu tan tội cao ngạo trong nhiều kiếp. Diệu Cao thiền sư 

nghe được lời dạy này, đã hết lòng cảm tạ Vi Đà Bồ Tát. 

 Sau này, Diệu Cao thiền sư quả nhiên đại triệt đại ngộ, trở 

thành một vị Cao Tăng khai ngộ. Câu chuyện của Diệu Cao thiền 

sư trong “Cao Tăng Truyện” cho chúng ta một sự gợi ý rất lớn. 

Tôi tuy nhiên tu xuất “Minh Vương đích Hậu Bối” (Minh Vương 

ở sau lưng), chuyện đời không thể dựa dẫm, không thể xem 

nhẹ, đối với “Đại Uy Đức Kim Cương” tất cung, tất kính không 

dám sao lãng. 
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 Tôi từng hỏi Ngài: “ở đỉnh của tôi?” – “đúng” – Tôi lại hỏi: 

“ở tâm tôi?” – Ngài cũng đáp: “đúng” – “Theo thân là đỉnh, còn 

là tâm.” – Ngài đáp: “hư không.” 

 Đại Uy Đức Kim Cương nói với tôi: “Liên Sinh Hoạt Phật Lư 

Thắng Ngạn căn tính thông tuệ, minh lợi, ông tai nghe mắt thấy 

qua sự vật, đều có khả năng lãnh ngộ tức khắc, không thể 

không hiểu, ông làm sao lại hỏi tôi ở đỉnh hoặc ở tâm?” Phải 

nên biết rằng ở đỉnh hay ở tâm, cuối cùng là hư huyễn, hợp 

nhất hay tùy thân cũng là hư huyễn, chỉ có ở tại hư không mới 

là tất cả nhân duyên tuyệt diệu thù thắng của Du Hí Kim Cương.  

 Đại Uy Đức Kim Cương hỏi ngược lại tôi: “Phật Đà hiện trú 

tại nơi nào?” – Tôi đáp: “Tại một thắng cảnh sâu xa, bí mật”. 

 Đại Uy Đức Kim Cương nói: “Thắng cảnh sâu xa bí mật 

chính là hư không.” Ngài lại nói: “Ở trong thế giới này, theo 

niệm mà đến, không chỗ nào không có mặt, đây là ánh sáng 

không thể nghĩ bàn.” Tôi và Đại Uy Đức Kim Cương giao nhập 

mở ra ánh sáng nội tâm của tôi. 

BÍ MẬT CỦA TRỊÊU THỈNH CÚNG DƯỜNG. 

 Trước đây sư phụ đã dạy cho rằng phàm người nào có “Hộ 

Pháp Minh Vương” theo thân mình bảo hộ, thì luôn luôn không 

được quên Hộ Pháp, quan trọng nhất là, như có đồ ăn thức 

uống, nhất định trước tiên phải triệu thỉnh Hộ Pháp về ăn 

trước, đây là sự việc thuộc đệ nhất trọng yếu. 
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 Thỉnh Căn Bản Thượng Sư, Căn Bản Bản Tôn, Căn Bản Hộ 

Pháp ăn uống trước tiên là đệ nhất khẩu quyết yếu nghĩa. “Hộ 

Pháp Minh Vương” nhận sự cung kính, chẳng những bảo hộ cho 

những việc lớn, còn che chở cả những việc nhỏ, chi tiết. Tôi xin 

đơn cử một thí dụ nhỏ để nói cho rõ hơn: Có một lần vào 

phòng ăn để ăn cơm, thức ăn đã bày ra sẵn rồi. Tôi bèn triệu 

thỉnh cúng dường. Bình thường thì tôi chỉ cần vỗ tay một cái vỗ 

và búng một búng tay là Hộ Pháp Minh Vương nhất định đến, 

tôi thực sự nói với mọi người, tôi chân thật cảm ứng Hộ Pháp 

Minh Vương đến nhận cúng dường hay không? Nhưng hôm đó 

tình huống có khác. Triệu thỉnh bên trái không đến, triệu thỉnh 

bên phải cũng không đến, vì Hộ Pháp Minh Vương căn bản 

không đến nhận cúng dường. Hôm đó tôi thật sự đói bụng, suy 

nghĩ, dù thế nào triệu thỉnh cũng xong rồi, nghi thức không 

thiếu, quán tưởng biến hóa cũng có, tôi bèn ăn. Ngồi ăn không 

lâu, bụng bắt đầu khởi sự biến chuyển, ruột dạ dày cảm thấy 

khó chịu. Lúc bấy giờ bừng tỉnh ra biết rằng đồ ăn không sạch. 

Hộ Pháp Minh Vương vui lòng nhận cúng dường thì ăn nhất 

định sẽ an toàn, nên khi Hộ Pháp Minh Vương không nhận cúng 

dường thì đồ ăn nhất định có vấn đề. Thành thật mà nói, tôi 

khả dĩ cảm ứng được những việc vô cùng nhỏ bé, chi tiết, ngay 

trong tâm của Hộ Pháp tôi đều dò xét, hiểu ra thật rõ rệt. Các 

Ngài có vừa ý không? Các Ngài có hứng khởi không? Các Ngài có 

ngờ vực không? Tôi đều có khả năng hiểu rõ ý. 
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 Tôi xin đề cử một thí dụ nữa để nói rõ về lực cảm ứng của 

tôi. Tôi có một vị đệ tử trong tâm hoan hỉ, đã đi sai lệch đường. 

Tôi triệu thỉnh cúng dường Hộ Pháp, tôi cúng một bình rượu, 

một miếng thịt, rồi đem sự việc từ đầu đến cuối bá cáo chi tiết 

với Hộ Pháp, kz vọng Hộ Pháp sẽ cảnh tỉnh, chỉ dẫn cho vị đệ tử 

này. Thắp hương, bẩm báo, Hộ Pháp sau khi nghe tôi cáo thị, 

thường thường vui vẻ khi được lệnh, khẩn cấp như luật lệnh đi 

làm phận sự. Hộ Pháp Minh Vương tiếp luật lệnh thì rất hào 

sảng (thẳng thắn), đây là do tôi cảm thấy như thế. Tuy nhiên lần 

này lại không giống lần trước. 

 Tôi hiểu được nội tâm của Hộ Pháp có ý trì trệ, còn lưỡng 

lự xem “luật lệnh” này nên tiếp nhận hay không tiếp nhận? 

 Tôi hỏi: “Việc gì thế?” – “Sự việc này chắc tôi phải bó tay.” 

– “Vì cái gì vậy?” – “Kiếp trước của vị đệ tử này rất thân thiết!” 

 “Thân thiết ra sao?” – “Ở kiếp trước, vị đệ tử này là con 

của Ngài đó.” – “À!” Tôi trở lại đổi thành do dự. 

 Tôi là một người rất coi trọng cảm tình, đối với con trai 

hoặc con gái tôi rất yêu thương, chúng làm gì sai trái, tôi đều 

trách mắng ngay, không chỉ dùng lời nói trách mắng, xét lòng 

mình, vị đệ tử này kiếp trước là con của tôi, tôi cũng vậy, bỏ 

không đặng là trách mắng, tôi chỉ chậm chậm đứng bên cạnh 

chỉ dẫn thôi. 
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 Ở trên là 2 thí dụ nhỏ rất chân thực, chỉ rõ là Hộ Pháp rất 

trọng yếu, đồng thời cũng thuyết minh, giữa tôi và Hộ Pháp, 

năng lực cảm ứng hỗ tương đã đạt đến tình huống giống như 

nước và sữa dung hòa vào nhau. Tôi hiểu rất rõ tâm của Hộ 

Pháp và Hộ Pháp cũng hiểu rất rõ tâm tôi. Tâm tâm tương ấn.  

 Tôi thực sự đã trông thấy bảo cung của Đại Uy Đức Minh 

Vương, Ngài có 4 cung điện quan trọng, ngoài cùng là Hỏa Diễm 

cung, thứ đến là Kim Cương cung, kế nữa là Liên Hoa cung, mặt 

trong cùng có 5 vị Đại Uy Đức Kim Cương Minh Vương, chính là: 

Kim Cương Đại Uy Đức, Phật Bộ Đại Uy Đức, Bảo Sinh Đại Uy 

Đức, Di Đà Đại Uy Đức, Sự Nghiệp Đại Uy Đức. Tòa bảo cung 

này như chiếc cầu vồng thanh tịnh không thể nghĩ bàn, mà 

những cảnh giới này chắc những kẻ ở thế tục không thể nào 

trông thấy được, phải là người tu trì Vô Thượng Pháp, đầy đủ 

tất cả phúc đức mới khả dĩ thực sự được trông thấy. 

LỜI THỀ CỦA PHẪN NỘ TÔN. 

 Cứ theo như tôi biết, trong những Kim Cương sở hữu thì 

ngoài mặt của chư Tôn đều mang tướng phẫn nộ, nhân đó thì 

xưng gọi là Phẫn Nộ Tôn, chỉ có Khổng Tước Minh Vương là duy 

nhất ngoại lệ. Phẫn Nộ Tôn, nhìn vẻ ngoài nghĩ đến bên trong, 

chính là có ý nghĩa rằng các ma quỷ trông thấy sẽ bị rét run, sợ 

sệt. Tôi hỏi lời thề của Phẫn Nộ Tôn là gì? Đáp án là bảo vệ thế 

giới thuộc phạm vi của Chư Phật Bồ Tát, đây là lời thề hết sức 

trọng yếu mà Phẫn Nộ Tôn cần phải bảo vệ. 
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 Ngoài ra, chẳng phải chỉ có nhiệm vụ bảo vệ mà thôi mà 

còn có lời thề phải tích cực đi đánh, tiêu diệt các tà ma, tiêu 

diệt các ác quỷ nữa. Tôi hỏi Đại Uy Đức Kim Cương: “Bản thệ 

của Ngài là gì?” – “Là hành giả bảo hộ chánh Pháp, đánh đuổi tà 

ma, mãi mãi không trái lời thề.” 

 “Đại lực của Ngài đến đâu?” – “Ngay cả Tử Thần cũng phải 

sợ!” – Tôi lại hỏi: “Ngài không vi phạm lời thề, có hạn chế 

không? - Đại Uy Đức Kim Cương đề cử một vị bản sinh Phật Đà 

để thuyết minh: Phật Đà xưa kia là một vị quốc vương, hiệu là 

“Tát Bà Đạt Vương”, xây dựng kinh đô “Ma Ha Đại Na”. Sau này, 

đất nước của Phật Đà bị quân đội lân bang tấn công vào, quốc 

vương đào tẩu, bỏ lại tất cả, ẩn náu nơi hoang dã. 

 Vào thời gian này, Tát Bà Đạt Vương gặp một người Bà La 

Môn nghèo túng đến trước mặt xin xỏ. Tát Bà Đạt Vương nghĩ 

trong bụng: “Trước đây mình đã phát nguyện bố thí, lập lời thề 

như thế, nhưng bây giờ đã binh bại, mất nước, hiện chỉ sống 

một thân một mình, lẩn trốn chạy các nơi, không còn gì để bố 

thí. Nhưng Tát Bà Đạt Vương, với tâm từ bi thương xót người 

Bà La Môn nghèo túng này, nếu như không bố thí ắt là vi phạm 

lời thề, nhưng nếu bố thí, chính mình chẳng còn có gì nữa. 

 Do đó, Tát Bà Đạt Vương bèn yêu cầu người Bà La Môn 

trói mình rồi giao nạp cho quốc vương địch thủ kia để mà đổi 

lấy vàng bạc, tiền của (Quốc vương địch thủ có treo giải thưởng 

cho ai bắt và giao nạp Tát Bà Đạt Vương). 
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 Do vì Tát Bà Đạt Vương đã bố thí không hạn chế, cho nên 

được gọi là “Bố thí tất cả! Tát Bà Đạt Vương). 

 Tôi nghe câu chuyện “Bố thí tất cả! Tát Bà Đạt Vương”, 

trong lòng hết sức cảm động, nguyên do lời thề của mình mà 

không hạn chế về hình thức bố thí. Chỉ cần hành giả Mật giáo 

chân thực phát tâm, chân thực tu chánh Pháp thì  lời thề của 

Phẫn Nộ Tôn dù chết Ngài cũng lo bảo vệ vị hành giả này. Điều 

này làm cho người ta rất cảm động. Bản thệ (lời thề) của Đại Uy 

Đức Minh Vương là “thủ hộ kết giới” (to fix a place or a man 

being protected). 

 Thủ hộ Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn đánh đuổi tà 

ma, ngoại đạo.  Nghe lệnh chỉ thị về “hàng phục chí hướng” (ý 

hướng hàng phục). 

 Tôi đã đọc qua “Đại Uy Đức Đà La Ni Kinh” (Đời nhà Tuz, 

do Jnanagupta dịch), là Phật Đà vì A Nan mà nói - (Thánh Diễm 

Ma Đức Ca Uy Nộ Lập Thành Đại Thần Nghiệm NiệmTụng Pháp) 

của Bất Không, Tam Tạng dịch – “Man Thù Sư Lợi Diễm Man 

Đức Ca Vạn Ái Bí Thuật Như Ý Pháp” của một hành thiền sư làm 

– Tây Tạng Mật Tông “Đại Uy Đức Kim Cương Du Dà Thần Biến 

Pháp” – Tây Tạng Mật Tông “Đại Uy Đức Kim Cương Da Ma 

Pháp” - Mặt trước 4 loại 4 loại “Kinh Pháp”, dễ xem - Mặt sau 

“Da Ma Pháp”, khó xem . 

 “Da Ma” chính là “Da Man Tháp Ca” (Yamantaka) cũng gọi 

“Diêm Man Đức Ca”, “Da Ma” từ “Phệ Đà Kinh” bắt đầu, bị xem 
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là “Tử Vương”, “Tử Thần”. “Da Ma Pháp” này, tu pháp có 2 

nghĩa: 1/ Tu tử pháp; 2/ Tu phá diệt tử vong pháp. 

Theo tôi được biết, tu phá diệt tử vong pháp, có người tu, 

tu tử pháp, ít người tu, các tu pháp này vô cùng bí mật, là bí 

mật, bí mật trong bí mật. Mật Tông Tây Tạng đã vì tu “tử pháp” 

dẫn đến sự tranh nghị rất to lớn của hai phái nhân sĩ. Tôi có  sự 

bảo hộ của “Đại Uy Đức Kim Cương Minh Vương”, đây là vị tôn 

qúi mà khó được, lời thề của Ngài là không ngưng, không hết. 

Trong tu pháp của tôi thường thường niệm đến: “Đại Uy Đức 

Minh Vương, thỉnh y theo bản thệ của Ngài, đi mau mau hoàn 

thành nhiệm vụ vĩ đại của Ngài mà!” 

YOGA NHƯ HUYỄN NHƯ THỰC. 

 Tôi thực sự bá cáo với mọi người, tôi tấn nhập vào cuối 

cùng pháp giới của Mật Ý an trụ Du Dà (yoga) trong Bồ Đề. Cuộc 

sống con người như huyễn như thực, toàn thể pháp giới giống 

như trò chơi được đại huyễn hóa. Có một thí dụ rất hay, pháp 

giới biển lớn, con người chỉ là một giọt nước, hợp lại với nhau 

chính là một, phân rẽ ra là một giọt nước đơn độc. Chúng sinh 

của lục đạo luân hồi và Niết Bàn cũng vậy thôi. Tất cả của tất cả, 

đều là như huyễn như thực vậy. Nên tôi bá cáo với mọi người 

du dà như huyễn như thực!  

 Có một hôm, hai con mắt tôi bị ngứa lạ kz, ngứa đến nỗi 

tôi dùng tay dụi mắt, dụi mà cả hai mắt đỏ cả lên, cũng vô ích. 
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Tôi trông thấy Đại Uy Đức Minh Vương, hai mắt có vết thương, 

máu tươi chảy phun ra, hoảng hồn nhảy dựng! “Sao vậy?” 

 “Là cuốn sách: Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, xử dụng những 

câu sơn khúc (cú khúc sơn) rất ác liệt của phái Mao Sơn trong  

Tam Mao Quân thuật lại đối phó Ngài” – “Làm sao?” Tôi rất vội 

vàng. 

 Đại Uy Đức Minh Vương nói: “Tôi trở về Man Đồ La.” 

Trong thời gian Đại Uy Đức Minh Vương từ Man Đồ La ra lại, hai  

mắt kim cương cuả Ngài đều tốt lành như trước. Mắt của tôi 

cũng không còn ngứa nữa. Tôi hỏi: “Vì sao như thế?” 

 Đại Uy Đức Minh Vương nói: “Cần phải biết Du Dà huyễn 

hóa tương ứng pháp, tại hiện tượng giới chân thực một dạng là 

tương ứng, có người làm pháp, châm vào hai mắt của Ngài, 

Ngài cảm giác thấy mà người đích thực bị thương là Hộ Pháp, vì 

rằng sau Du Dà tương ứng, thân thể Ngài, tương ứng thân thể 

tôi.” Đại Uy Đức Minh Vương lại nói: “Tuy nhiên, tất cả các 

pháp thuật trên thế gian, phải đầu hàng, chỉ cần tiến vào trong 

Man Đồ La, tất cả sẽ tự động tiêu tan mất đi, bởi vì ngay khi vào 

Man Đồ La, thân thể của tôi như cầu vồng màu sắc hiển hiện tại 

hư không, thân tôi hóa thành không, tất cả pháp thuật đầu 

hàng, mất đi chỗ nương tựa, tự nhiên cũng không có nữa. Nhân 

đó mà tôi lại đi ra khỏi Man Đồ La, trong thời gian một sát na, 

thân thể được hồi phục không thể tưởng tượng được. Đây 

chính là nói: có người làm pháp thuật hại tôi, Hộ Pháp cảm cùng 
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thân phải chịu lây. Tuy nhiên Man Đồ La là nơi Thánh Vực (khu 

vực Thánh), Hộ Pháp một khi tiến vào Man Đồ La để rửa sạch đi 

ác pháp phải đầu hàng, Hộ Pháp phục hồi như trước, tôi cũng 

tức khắc bình phục. 

 Tôi và Đại Uy Đức Kim Cương đã chứng nhập, chính là 

“Pháp giới đồng thân Tam Muội”. Đồng thân Tam muội, chính 

là tôi tức Đại Uy Đức Kim Cương, Đại Uy Đức Kim Cương là tôi, 

không hai riêng biệt. Những kinh nghiệm trong nhân gian, sau 

khi tôi luyện nhiều, loại đồng thân này nhận sự cảm ngộ càng 

sâu sắc, trong lòng sung mãn pháp hỉ. Tôi thường thường kết ấn 

tướng của Đại Uy Đức Kim Cương, trong miệng thường tụng:  

 “Nam Mô Đại Uy Đức Kim Cương Minh Vương, Nam Mô 

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật.” Tôi cũng trì tụng 

Đại Uy Đức Kim Cương chú: “Án. Đốt Lợi. Ca La Lỗ Phạ. Hồng. 

Khán. Thoa Ha”. Tôi thường ở trong Tam Muội (Samadhi) 

 Trong tâm tưởng đến tất cả Chư Kim Cương Minh Vương, 

Kim Cương Diệu Thân của các Ngài, là trải qua vô lượng thời 

kiếp, xả thân hộ trì Phật pháp, huệ mệnh mà đến, hiện tại tôi 

đội ân được nhận sự hộ thân vĩ đại này của Minh Vương, tôi 

càng phải không còn gì để sợ hãi, không còn gì bủn xỉn để xả 

thân mình đi độ hóa chúng sinh mới đúng. 

 “Cú khúc sơn” được đề cập trong bản văn, chính là “Mao 

Sơn”, khai sơn Tổ Sư của Mao Sơn phái là 3 anh em Mao 

Doanh, tục xưng là “Tam Mao Quân”. 
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 Theo Đạo giáo Trương Thiên Sư một pháp môn chánh, 

Mao Sơn Pháp Thuật là thuộc về chi nhánh , cũng tức là “Viên 

Quang Thuật” và “Chúc Du Thuật” của Nam pháp. 

 Mao Sơn Pháp Thuật cũng phân thành 3, thượng Mao, 

trung Mao, hạ Mao. Thượng Mao là chánh, trung Mao là không 

chánh, không tà, hạ Mao là tà. 

 Nói chung, Mao Sơn Thuật cũng hại người, chính là hạ 

Mao, ví dụ như “nhiếp hồn”, “thông u” (liên lạc với cõi âm), 

“ngũ huyết tiểu quỷ”, “điểm kim”, “bệnh mị” (bệnh yêu quái), 

“đinh đầu thất tiễn thư”, vân vân. Tôi “Liên Sinh Hoạt Phật Lư 

Thắng Ngạn”, tay nghề cao, gan lớn từng công bố 8 chữ tên 

mình trong sách, nhân đó có rất nhiều pháp sư, giáng đầu sư 

đem tôi ra làm vật thí nghiệm, tuy nhiên, binh lính tôi đến ngăn 

cản, nước đến lấy đất be bờ, tất cả không sợ! 

 “Pháp giới đồng thân Tam Muội”, tôi đã tu thành công, Du 

Dà như huyễn như thực là thí dụ thực sự. 

 Sự việc này phát sinh, Đại Uy Đức Kim Cương khá là phẫn 

nộ, tại tinh không , trong thời gian một sát na phát ra tiếng nổ 

lớn “ầm, ầm”, tiếng sấm sét nổ lan truyền khắp cả hư không, nổ 

những tiếng nổ “oành, oành” lớn, trời đất sấm chớp liên hồi, 

trên các tầng mây, lăn lộn phẫn nộ. Gíó có sức mạnh giống như 

phóng phi đao bốn phía. Đây là thần lực uy mãnh, chính thức 

ngang với một tiếng ra lệnh, hướng tới bọn ác làm ác bắn tới. 
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 Đại Uy Đức Kim Cương hét to: “Khéo léo phân biệt thiện 

pháp, ác pháp, không thể làm thiện ác đảo ngược được, làm 

cho những nghề nghiệp xấu xa lộ ra, không thể để bọn người ác 

ôn khinh khi một bậc đại tri thức chính tri, chính kiến và chính 

pháp được, phải trừng trị tội ác, phải duy trì, bảo hộ chánh 

pháp được tôn nghiêm. Đại Uy Đức Kim Cương hét to: “Bọn 

phạm tội ác thực hiện ác pháp, là chính chúng nó đã reo rắc các 

mầm mống của tội ác, khi thời gian đến, thì chúng nó sẽ gặp sự 

báo ứng.”  

Đại Uy Đức Kim Cương hét to: “Trên tay tôi cầm cái kích 3 

ngạnh, cần phải xử dụng, nó hướng tới tội ác mà đâm tới, đây 

là cái kích 3 ngạnh chính nghĩa, huyễn hóa xuất ra ánh sáng 

điện chớp lòe, chỉ cần một tiếng sét nổ vang, ắt đánh vào tâm 

tạng của đối phương, trong thời gian sát na, thì chết tại chỗ”. 

Tôi dĩ nhiên hiểu rất nhiều về những pháp thuật hàng phục 

trong Mật giáo. Tôi có thể tìm đến những lá cây có gai nhọn, 

trên lá cây, viết tên của đối phương cùng địa chỉ nhà ở, sau đó 

bôi thuốc độc lên. Tôi phải niệm tên họ của đối phương, cầu 

thỉnh mời Thần thủ hộ của tôi, niệm chú ngữ hàng phục. Ý 

nghĩa của chú ngữ này như sau: “Tối Phẫn Nộ Hộ Pháp, xuất 

phát ngay! Đối với một gã ác đồ, trừng trị hắn ngay! Phá hủy, 

tiêu diệt, phá hoại, thiêu hóa, hàng phục, giết chết.” Tôi niệm 

trước: “ầm, ầm, ầm, oành, oành, oành.” Rồi tôi lại mang những 

lá cây có gai đã tẩm thuốc độc sẵn liệng vào trong lửa Hộ Ma 
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hàng phục. Mỗi khi liệng vào lò lửa Hộ Ma một lá cây thì tôi lại 

niệm một lần chú ngữ. Tôi lại xử dụng ý niệm đặt hắn ở dưới 

bàn chân phải của tôi, dùng chân phải dẫm đạp lên hắn, day 

nghiền hắn vỡ vụn ra thành phấn bột. Nếu tôi xử dụng thi pháp 

kiểu này thì tâm tạng của đối phương đột nhiên phát bệnh và 

phải chết; hoặc não bộ trúng gió chóng mặt mà chết, hoặc đột 

nhiên bị ngã, đập đầu xuống đất mà chết.  

Hoặc trong khi đi xe, xảy ra tai nạn lớn, bị xe kẹp vào giữa 

nát thành bột vụn; hoặc trong nhà bị đại hỏa hoạn, bị lửa thiêu 

thành than tro; hoặc xảy ra xung đột với ai, bị đối phương đâm 

đến chết. Hoặc thân thể nhiễm chứng bệnh không trị nổi. Hoặc 

gặp những việc nghĩ không ra, mắc nghẹn, uống phải độc dược, 

nhảy xuống sông, nhảy lầu, treo cổ để tự kết liễu đời. Hoặc phát 

bệnh tâm thần. 

Chín mặt của Đại Uy Đức Kim Cương là tượng trưng cho 

“Đại Thừa Cửu Bộ Khế Kinh”, 34 tay cùng thân, ngữ, ý là tượng 

trưng “37 Đạo Phẩm”, 16 chân là tượng trưng “16 Không Tánh”, 

hoài bão minh phi (người nữ ôm trong lòng) tượng trưng cho 

“đại lạc”. Ngọn lửa Kim Cương của sự phẫn nộ biểu tượng cho 

sự hàng phục bởi từ bi thanh tịnh, tiêu hủy ác, chính là thiện. 

Đại Uy Đức Kim Cương chờ đợi luật lệnh của tôi, chỉ khi tôi 

yêu cầu “cấp cấp như luật lệnh”, Ngài mới xuất phát. Nhưng lúc 

tôi thực sự trong thiền định, tự thấy nhân duyên pháp thân 

trong thể tính thanh tịnh của tự thân, cùng với nhiều đời kiếp 
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chuyển thế, tôi liên tục nhớ lại không gián đoạn, chỉ trong một 

niệm, như nhất nhất hiện ra trước mặt, tôi trong cảnh của định 

thì tất cả phi thường an tường. 

Tôi nói với Đại Uy Đức Kim Cương: “Đối phương là tôi, một 

con ếch kiếp trước bị té ngã mà chết” – Tôi nói: “Thôi!”  

Lửa nóng giận của Uy Đức Kim Cương chưa ngưng tắt.  

Tôi nói: “Sinh sinh, tử tử, tử tử sinh sinh, ác duyên của kiếp 

trước này, vướng víu trói buộc nhau không ngừng, pha trộn 

hỗn tạp không được thanh tịnh, hỗ tương hấp dẫn nhau lại hỗ 

tương làm thương tổn, hại nhau, thôi đi! Kiếp này tôi không vời 

tay trở lại nữa, ngừng tay để kiếp sau không còn phải đối đầu 

nữa.” Tôi nói với Đại Uy Đức Kim Cương: “Đây là pháp tự 

nhiên.” Đại Uy Đức Kim Cương chưa tiếp luật lệnh, tự nhiên 

không thể hành sự. Nhưng tôi biết, một ác pháp là tội hạnh do 

Sư phạm phải, là chủng tử tội ác do chính mình rải rắc xuống. 

Khi nhân duyên quả báo đã đến, tự nhiên phải đưa đến sự báo 

ứng, không cách nào đào thoát được, phải suy tính cho kỹ càng.  

Chính tôi đã từng xử dụng văn chương viết sách “Nhất 

Niệm Phi Quá Tinh Không”, viết một thiên “Chân Giả Hoạt Phật” 

(Phật sống thật giả). Về “Chân Giả Hoạt Phật”, tôi chỉ ra “17- đời 

Đại Bảo Pháp Vương”, bởi vì “17- đời Đại Bảo Pháp Vương” của 

Bạch giáo đã xuất hiện hai Vị rồi. 
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Một vị là Hạ Mã Hoạt Phật “Thái Da Đa Kiệt” nhận định, tại 

chùa Tích Kim Long Đức toạ sàng đăng cơ (ngồi giường mà lên 

cơ). Một vị khác nữa làThái Tích Xã Hoạt Phật “Ngũ Kim Xích 

Liệt” nhận định, tại chùa Tây Tạng Sở Bố ngồi giường lên cơ. 

“17-đời Đại Bảo Pháp Vương xuất hiện 2 Vị rồi, hai phái 

nhân mã đánh giết lẫn nhau, Bạch phái xuất hiện sự chia rẽ 

nghiêm trọng. Cá nhân tôi rất quan tâm đến những diễn biến 

trong Bạch giáo Tạng Mật, nguyên nhân chủ yếu là: Nhân duyên 

giữa tôi và Bạch giáo Tạng Mật rất sâu sắc – 1/ Tôi là đệ tử  16- 

đời Đại Bảo Pháp Vương Hát Mã Ba; 2/ Tôi nhận được sự chấp 

thuận của Bạch giáo Trưởng Lão Ca Lư Nhân Ba Thiết; 3/ Tôi toạ 

sàng (ngồi giường) tại Bạch giáo “”Ca Mã Liệt Thiết”; 4/ Tôi đến 

tự viện của Hạ Mã Hoạt Phật, vân vân. 

Tối trọng yếu là tôi cả đời người, mấu chốt tối quan trọng 

tôi tu học  chính là “Kim Cương Hợi Mẫu Chuyết Hỏa Định” của 

Bạch giáo Tổ Sư Mật Lặc Ba. Nhân đó, tôi đương nhiên quan 

tâm đến “Chân, Giả Hoạt Phật”.  

Có một lần tôi gặp được “Tô Nam Lạt Ma”, ông là đệ tử 

quy y của tôi, ông nói với tôi rằng muốn phân biệt rõ Phật sống 

thật hoặc giả rất khó khăn. Tô Nam Lạt Ma nói: “Tu Hộ Pháp thì 

tốt!” Câu nói tu Hộ Pháp thì tốt này cũng chính là Hạ Mã Hoạt 

Phật một bên vội vàng tu Hộ Ma đàn để mời Hộ Pháp đến tiêu 

diệt đối phương và Thái Tích Xã Hoạt Phật, một bên cũng vậy 
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vội vàng tu Hộ Pháp đàn, mời Hộ Pháp đến để tiêu diệt đối 

phương khác. 

Cứ theo ý tưởng của “Tô Nam Lạt Ma”, cách tu này thật giả 

lập tức, giả tức khắc té ngã, như thế thì ai là thật, ai là giả đây, 

há không dễ phân biệt rõ sao? 

Từ đây tôi nghĩ đến một vấn đề: Nếu như Hạ Mã Hoạt Phật 

một bên tu “Đại Uy Đức Kim Cương Pháp”, và Thái Tích Xã Hoạt 

Phật một bên cũng lại tu “Đại Uy Đức Kim Cương Pháp”. Phải 

biết rằng Hạ Mã Hoạt Phật và Thái Tích Xã Hoạt Phật là - địa vị 

ngang nhau - Bạch giáo Pháp Pháp Vương Tử, công lực tương 

đương, hai Vị cùng tu giống nhau một Hộ Pháp, thử hỏi phải 

làm sao? Đại Uy Đức Kim Cương sẽ nghe theo luật lệnh của ai? 

Vấn đề tôi liên tưởng, suy nghĩ rất lâu, khó khăn là “Đại Uy Đức 

Kim Cương” đại chiến với “Đại Uy Đức Kim Cương? Vấn đề này 

làm sao giảng giải đây? Cá nhân tôi đều cũng chịu thua thôi! Tôi 

hỏi Đại Uy Đức Kim Cương: “Sự việc này làm sao giải quyết?” 

Đại Uy Đức Kim Cương hồi đáp: “Chúng sinh có thể sợ khi 

tôi chấp hành lại có kèm theo 3 tà độc tham, sân, si mà còn xử 

dụng thân, khẩu, ý không ngừng tạo ra luân hồi. Trên thực tế, 

chân đế của Phật Pháp là quang minh thanh tịnh. Chúng ta theo 

quang minh thanh tịnh làm chân, nhận ra nghiệp dĩ đen tối, 

chướng ngại làm giả.” 

“Nếu như đều tu một Hộ Pháp thì làm sao giải quyết?” 
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Đại Uy Đức Kim Cương đáp: “Y theo cái chánh tạo thắng 

lợi, đi theo tà niệm làm cho thua” – “Niệm có chánh, tà thì Pháp 

cũng có chánh, tà sao?” – “Pháp không có chánh tà, bởi theo 

niệm mà sinh ra.” Tôi hỏi: “Cờ, trống tương đương, lại là thế 

nào?" Đại Uy Đức Kim Cương hồi đáp: “Đại Uy Đức Kim Cương 

là Kim Cương thể tính, hai người cùng tu Đại Uy Đức Kim 

Cương, một dạng Kim Cương thể tính, nhưng pháp lực lớn, nhỏ 

bất đồng. Lấy một thí dụ để chứng minh, hai người đều có tiền, 

tiền cùng dạng tiền, tiền tính đồng, nhưng hai người đều cùng 

có tiền, trong đó một người có tiền nhiều, người kia có tiền ít, 

có tiền nhiều pháp lực lớn nhiều, có tiền ít pháp lực ít đi, đồng 

dạng là tiền, cũng có phần nhiều ít, đồng dạng Đại Uy Đức Kim 

Cương pháp, giữa hai người cùng tu, tự nhiên cũng phân trên 

dưới vậy.” 

“Có thật là Đại Uy Đức Kim Cương đánh với Đại Uy Đức 

Kim Cương, Hộ Pháp chiến Hộ Pháp không?” Tôi không biết gì. 

Đại Uy Đức Kim Cương hồi đáp: “Ngài đừng bao giờ có sự hiểu 

biết sai lệch, ở phương diện này, người bất đồng, tu pháp tự có 

cao thấp, pháp cũng như thế, mà người bất đồng thôi. Hữu vi 

pháp của thế gian này, đều có cao thấp, xin Ngài hãy lấy trí tuệ 

để phân biệt.” 

TẤT CẢ TẠI Ở DUYÊN KHỞI. 

 Có đệ tử hỏi tôi: “Hộ Pháp duyên khởi thế nào?” Tôi đáp: 

“Trước tiên trì tụng tâm chú của Hộ Pháp 10 vạn biến, quan sát 
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tâm chính mình là hợp duyên hay không, tất cả đều là nhân 

duyên, tất cả tại ở duyên khởi, chỉ cần tâm sinh hoan hỉ thì đó 

chính là duyên khởi.” Đệ tử lại hỏi: “Có duyên khởi rồi, phải làm 

như thế nào?” Tôi đáp: 

 “Thiết lập Kim Cương Hộ Pháp đàn thành (shrine, altar), 

luôn nhớ tới Ngài, tu trì pháp của Hộ Pháp của chính mình, mỗi 

ngày một tu, hoặc tu nhiều lần.” Đệ tử hỏi: “Luôn luôn nhớ tới 

Ngài, nhớ như thế nào?” Tôi đáp: “Khi tu pháp đương nhiên 

phải nhớ, mà ngoài tu pháp ra, mỗi khi ăn uống, phải chắp tay 

cúng dường Thượng sư, Bản Tôn, Hộ Pháp, đây chính là luôn 

luôn thưởng nhớ đến, tạo thành tập quán, tự nhiên như thế 

ngày ngày, giờ giờ đều tưởng nhớ đến”. 

 Đệ tử hỏi: “Làm sao xác nhận được Hộ Pháp của chính 

mình?” Tôi đáp: “Có duyên khởi thì có thể thiết lập đàn thành, 

trong khi tu pháp thiền định hoặc trong mộng của mình hoặc 

mở mắt, nhắm mắt thì trông thấy Hô Pháp của mình hiển hiện, 

đó chính là xác nhận Hộ Pháp của chính mình. Đặc biệt Hộ Pháp 

hiển hiện, mình có thể biết được chính vào lúc này chính mình 

và Hộ Pháp kết lời thệ nguyện.” Đệ tử lại hỏi: “Kết lời thề có 

nghi thức đặc biệt nào không?” Tôi đáp: “Kết minh (kết lời thề) 

chính là phát nguyện hoặc phát thệ, hoặc dùng lời nói miệng, 

hoặc dùng văn rồi đốt đi, kết minh này chính làTam Muội Da”. 

“Nội dung của kết minh như thế nào?” Tôi đáp: “Đại bộ phận là 

mãi mãi không phân ly, hành giả thề nói lời cung kính Hộ Pháp, 
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cung kính cúng dường. Hộ Pháp thề rằng hộ trì Pháp, hộ trì 

hành giả, cả hai không bao giờ buông bỏ. Hộ Pháp có trách 

nhiệm hoàn thành tất cả sự nghiệp Pháp vụ.” 

 Đệ tử hỏi: “Cung kính Hộ Pháp, cúng dường Hộ Pháp như 

thế nào?” Tôi đáp: “Ngay tại Hộ Pháp đàn (shrine, altar), trì 

tụng tên của Hộ Pháp, trì chú của Hộ Pháp, niệm kinh của Hộ 

Pháp, hướng đến Hộ Pháp thực hành đại lễ bái, niệm văn thệ 

minh (lời thệ nguyện), đều là những hành vi cung kính Hộ Pháp. 

Cúng dường Hộ Pháp xử dụng những vật, thức ăn của chính 

mình ưa thích để cúng dường hoặc những thứ Hộ Pháp ưa thích 

đều được, cúng dường Hộ Pháp không cần câu nệ phải cúng 

món gì, có thể cúng thịt, cúng rượu, thịt sống hoặc nấu chín 

đều được. Trong Mật giáo có thể cúng thịt rượu, không cấm kỵ” 

Đệ tử hỏi: “Sao lại được cúng thịt rượu?” Tôi đáp: 

 Hộ Pháp là Phẫn Nộ Tôn, thịt tương ứng khí lực, rượu 

tương ứng sự quyết liệt nên có thể dùng để cầu xin được mau 

chóng thành đạt. Đệ tử hỏi: “Hộ Pháp vui hoặc giận, chúng ta có 

thể biết được không?” Tôi đáp: “Nếu như Hộ Pháp và bạn đã 

tương ứng hợp nhất, thì tùy lúc tùy nơi khả dĩ cảm ứng được sự 

hiện hữu của Hộ Pháp, cũng tùy lúc tùy nơi khả dĩ biết được Hộ 

Pháp vui và Hộ Pháp giận, cũng có thể nhờ vào thần thông lực 

hoặc sự thông linh của hành giả mà biết được. Sự quan hệ vào 

thời điểm này phi thường mật thiết.” Đệ tử hỏi: “Ngoại trừ các 

Hộ Pháp thuộc 10 Đại Minh Vương và 5 Đại Kim Cương, còn có 



 

 

P
ag

e2
8

 

ai thêm nữa?” Tôi đáp: “Trên nguyên tắc, các loại Hộ Pháp thật 

không thể kể xiết, ngoại trừ 10 vị Đại Minh Vương và 5 vị Đại 

Kim Cương, Thiên Long Bát Bộ đều là Hộ Pháp, Vi Đà, Già Lam 

cũng là Hộ Pháp, Chấp Kim Cương Thần đều là Hộ Pháp, Không 

Hành Dũng phụ, Không Hành Dũng mẫu, Phi Thiên, La Sát, A Tu 

La Vương, Tứ Đại Thiên Vương, thậm chí tất cả các Quỷ Thần 

đều khả dĩ làm Hộ Pháp.” Đệ tử hỏi: 

 “Có người lấy Chư Thiên làm Hộ Pháp không? Có người lấy 

Quỷ Tử mẫu các thần làm Hộ Pháp không?” – “Có” – “Sao lại có 

chuyện như vậy?” Tôi đáp: 

 “Tất cả tại ở duyên khởi, tất cả tại ở nhân duyên, cũng có 

thể nói rằng tất cả do tâm tạo ra, cuối cùng là “vật dĩ loại tụ” 

(birds of a feather flock together). Đệ tử hỏi: “Cấp thấp nhất 

của Hộ Pháp là gì?” Tôi đáp: “Quỷ” - Đệ tử hỏi: “Quỷ cũng là Hộ 

Pháp sao?” – Tôi đáp: “Đúng vậy,vô thượng lực là Minh Vương, 

đại lực là Thiên Thần, tiểu lực là Quỷ, không thể không biết. 

 Đối với “Quỷ là Hộ Pháp”, tôi xin giải thích như sau: Quỷ là 

một loại trong kinh Phật đề cập đến rất nhiều, là chỉ “phi nhân” 

(không là người), cũng nói là “trung ấm”, quỷ linh thiêng làm 

cho người ta có cảm giác sợ hãi, không rét mà run, nhưng kz 

thực không thế, người chết chính là quỷ, giữa người và quỷ, 

một bên là còn sống, một bên là đã chết, chỉ khác thế mà thôi. 

Tại thế gian này là có sự thuật lại này khác, xử dụng quỷ làm 

việc. Tại Đông Nam Á gọi “dưỡng quỷ” (nuôi quỷ), tại Nhật Bản 
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lại gọi “thức quỷ”. Những quỷ này, ngoài biện sự (làm việc) ra, 

cũng có tác dụng của Hộ Pháp, cho nên tôi nói, loài quỷ cũng là 

Hộ Pháp. Tôi nêu ra một thí dụ, tại một bàn thờ Thần ở Đài 

Loan có cung phụng “ngũ doanh”, chính là 5 vị tướng quân, 

mang theo 5 tiểu đoàn lính, 5 vị tướng quân này, xử dụng gỗ 

điêu khắc thành hình người mà cung phụng, kz thực đây chính 

là 5 vị “đại lực quỷ”.  

 Ngoài ra, đại chúng Da (cha già dân chúng), bách tính 

Công, hữu ưng Công đều là “Quỷ Miếu” tương đương với 

“Dưỡng Quỷ” có vóc dáng to lớn. Cứ theo như tôi biết, Dưỡng 

Quỷ tư nhân phải là Dị thuật, Vu thuật (phù thuỷ), Dưỡng Quỷ 

có tốt, phá hoại, phần thiện ác, không nhất thiết có thể luận 

bàn. Dưỡng Quỷ làm Hộ Pháp, chẳng những cứu người, giải tai 

ách, tấn tài, tăng lương, nhân duyên. Thiện Quỷ tốt, nơi tốt 

không thiếu, thí dụ như ngũ Quỷ Thuật thời Trung quốc cổ đại. 

Dưỡng Quỷ cao nhất có thể làm như: 1/ Thu quỷ - ở lục đinh 

âm, ngày đêm giờ tý, dùng pháp thuật thu quỷ linh , dùng bùa 

và chú thu quỷ, lấy một đoạn linh cốt (xương), đặt vào một 

quan tài gỗ nhỏ. (pháp thuật không truyền); 2/ Luyện quỷ - mỗi 

đêm luyện, tế, cúng tế, cúng phẩm, hô hoán tên của quỷ, niệm 

luyện quỷ chú: “Thiên viên, địa phương, luật lệnh cửu chương, 

hiện ngã luyện quỷ, tốc lai ngã phương, đàn tiền ứng triệu, tùy 

ngô thân bang, nhiệm do sai khiển, tịnh mạc đãi mạn. Cấp cấp 

như luật lệnh. (Trời tròn, đất vuông, luật lệnh 9 chương, nay tôi 

luyện quỷ, nhanh đến hướng tôi, trước bàn thờ, ứng theo lời 
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mời gọi, theo bên cạnh thân tôi, bất cứ gì sai khiến, không lười 

biếng, cao ngạo. Khẩn cấp như luật lệnh.) Cúng phẩm phải xem 

quỷ thuộc loại nào, để có loại đồ cúng đặc biệt: Quỷ nam - 

rượu, thịt, vân vân; Quỷ nữ - trừ đồ ăn uống ra, còn cúng phấn 

son, nước hoa.; 3/ Tiểu quỷ - kẹo đường, bánh biscuits, đồ chơi; 

3/ Dịch quỷ (phục dịch, sai khiến) – sau 49 ngày luyện quỷ xong, 

phàm dịch sử (sai khiến) “dưỡng quỷ”, phải mở quan tài gỗ nhỏ 

nói: “Tốc tùy ngã hành, tọa xa hành lộ, quá kiều đáp độ, ngã sở 

hành sự, tốc tốc lai trợ, nhất thiết như nguyện, cộng hưởng hảo 

xứ.” (Nhanh theo tôi đi, ngồi xe đi đường, qua cầu, đáp bến, tôi 

hành sự (làm việc), nhanh nhanh đến giúp đỡ, tất cả như 

nguyện, cộng hưởng tốt lợi ích.) 

 Quỷ tức khắc theo hai bên trái phải, giúp đỡ, trợ ích, sau 

khi trở lại, đóng nắp quan tài lại; 4/ Xử quỷ - bình thời theo 

tương xử chi đạo, phàm dưỡng quỷ ăn, uống lưu lại chút ít dưới 

đáy bát lấy cúng quỷ ăn, nếu như nhiều đủ một phần cũng 

được. Hoặc sợ người nghi, mời quỷ ăn trước mà chính mình ăn 

nữa cũng được; 5/ Thông linh - phải cùng với quỷ thông linh, 

quỷ ăn nhiều đồ cúng phẩm, trà tế quỷ, đồ ăn tế quỷ, lâu lâu ăn, 

ắt sinh sản ra lực thông linh mà càng lâu tế quỷ, lực thông linh 

càng tăng mạnh, cũng có thể hiện hình nữa! 

 Cứ như tôi biết, thế giới u minh (địa ngục), phi thường 

phức tạp, có những người căn bản không dùng pháp thuật, tự 

động có hồn quỷ ở bên cạnh tương trợ, có những hồn quỷ hoặc 
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thân nhân hoặc người thừa ân hoặc cảm thấy mang ơn đức 

người đó, mà những hồn quỷ này có thể xứng làm “Thủ Hộ 

Linh”. Tuy nhiên cũng có những quỷ hung ác, cũng khả dĩ là 

thân nhân hoặc là kẻ thiếu nợ hoặc là tích chứa oán thù nên đi 

theo bên cạnh một số người, quấy rối khắp nơi, phá hoại nơi 

nơi, làm ra bệnh hoạn, làm những việc không như ý, làm cho 

người ta không đạt được nhân duyên, phá tài, làm cho suy bại, 

những hồn quỷ này gọi là “triền thân linh”. Thế giới này, hình 

hình sắc sắc, chủng loại rất nhiều, sau lưng rất nhiều nhà tu 

hành đều có cao linh, đề (thấp) linh. Đệ tử hỏi:“Sao lại có 

chuyện như vậy?” Tôi đáp: “Tất cả tại ở duyên khởi!” 

 Bàn luận về “Quỷ là Hộ Pháp”, tôi liên tưởng đến hành giả 

Du Dà của Ấn Độ ngày xưa. Họ có rất nhiều nơi, bãi cho những 

người tu hành, tuyển chọn nơi phần mả Thi Đà Lâm, cho nên có 

đầu đà (người tu khổ hạnh) sống trong mồ mả. Người tu khổ 

hạnh của Ấn Độ, thậm chí toàn thân dính đầy những tro tử thi, 

tro xương của người chết đã hỏa thiêu, điều này biểu thị đã 

vượt qua bể khổ của sống chết. Tôi đọc “Liên Hoa Sinh Đại Sĩ 

Ứng Hóa Sử Tích”, được biết “Liên Sư” cũng đã từng tu hành tại 

Thi Đà Lâm. Thi Đà Lâm ở Thiên Trúc Ấn Độ, khu nghĩa địa 

không hiện đại hóa chút nào, người Ấn Độ không giảng đến 

điều kiện vệ sinh, nơi cư trú người sống liền nhau, đều hôi bẩn 

không chịu nổi, nói gì đến khu nghĩa trang, đó là những đống 

đầu lâu người chết quăng loạn xạ, thây người thối rữa khắp nơi, 

máu tanh, thây hôi thối, không thể ngửi cho được! Cho nên 
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Liên Hoa Sinh Đại Sĩ ở trong Thi Đà Lâm: 1/ Lấy thi thể chồng lên 

nhau làm Pháp tòa; 2/ Lấy chiếc bao thây người chết làm y 

phục; 3/ Lấy các đồ cúng của người chết mà ăn; 4/ Lấy xương 

của người chết mà làm đồ trang sức cho mình. 

 Liên Hoa Sinh Đại Sĩ cho rằng nghĩa trang Thi Đà Lâm này là 

vô cùng hôi thối, kinh hoàng. Đây kz thực biểu thị một cách 

trang nghiêm là sinh mệnh vốn vô thường, đây cũng chính là 

một thắng địa tu hành tối thù thắng! Nơi chốn rất kinh hoàng, 

cũng là nơi chốn rất trang nghiêm. 

 Tôi nghĩ đến một vấn đề, Liên Hoa Sinh Đại Sĩ tu hành tại 

Thi Đà Lâm, có hay không có nhận “phi nhân” làm Hộ Pháp? 

Căn cứ vào lời ghi chép, trong Thi Đà Lâm có loài chim ưng trụi 

lông ăn thây người chết, có một vị địa chủ Thần gọi là “Hoan Hỉ 

Tuyết La Thần”, Thần này có 8 bộ quỷ thần để thị vệ (hầu hạ và 

bảo vệ). Trong Thi Đà Lâm có rất nhiều loài yêu tinh, yêu quái 

uống máu, ăn thịt người chết. Trong Thi Đà Lâm có rất nhiều 

quỷ nam, quỷ nữ dễ sợ. Trong Thi Đà Lâm có Không Hành Mẫu 

và Không Hành Dũng Phụ. Có quỷ nhãn tinh có thể bắn ra lửa 

nóng, có quỷ tự tại phi hành, quỷ nuốt sống máu, thịt, quỷ ăn 

nội tạng, ruột non, ruột già, quỷ cười rất lớn, có quỷ điên 

cuồng, có quỷ toàn thân lõa lồ, quỷ mang bao đựng não của 

chính mình đi du hành khắp nơi, quỷ hiện ra tướng nam, tướng 

nữ ôm nhau.  
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 Liên Hoa sinh Đại sĩ đã ngồi trên Pháp toà làm bằng các 

thây người chồng chất, an nhiên định tâm tu hành. Ngài sống 

trong những hoàn cảnh tối ác hiểm, tối kinh hãi, rất bẩn thỉu, 

rất hôi thối, nhưng Ngài đã tu hành vượt lên khỏi sự sống chết 

đạt đến thành công. Bốn chung quanh Liên Hoa Sinh Đại sĩ xuất 

hiện ánh sáng an hoà, tốt lành thập phần thanh tịnh. Trong ánh 

quang minh có bánh xe pháp luân, nắp che hoa, có ô dù che 

hoa, ngọc quý, tơ lụa quý, vân vân. 

 Liên Hoa Sinh Đại Sĩ rất khoan thai vì những quỷ thần này 

mà thuyết pháp khai thị, Ngài đương nhiên lấy Mật pháp thù 

thắng thành tựu để điều phục tất cả và đầy đủ yêu tinh ma quái 

độc hại thế gian, làm cho họ trở thành những quyến thuộc Hộ 

Pháp của Liên Hoa Sinh Đại Sĩ, mà trong Thi Đà Lâm chủ yếu có 

8 vị Không Hành Mẫu, trong đó “Cách Như Mã” Không Hành 

Mẫu làm Thượng Thủ, đều hướng về Liên Hoa Sinh Đại Sĩ đảnh 

lễ trí kính, trở thành Không Hành Hộ Pháp của Liên Hoa Sinh Đại 

Sĩ. Tôi hiểu được là Liên Hoa Sinh Đại Sĩ trong Thi Đà Lâm đem 

các địa chủ thần, li, mị, võng, lưỡng (các loại tinh, quái), Không 

Hành Mẫu nhận về làm Hộ Pháp, điều này há Liên Hoa Sinh Đại 

Sĩ cũng “dưỡng quỷ”? Theo tôi biết, Tạng Mật Hồng giáo (phái 

Ninh Mã) có Mật pháp đặc thù lại đặc thù là sai khiến các ác 

quỷ tối hung ác, đây là “Sai Khiến Phi Nhân Pháp”, khi xử dụng 

pháp này, có thể làm người lạ mặt được đại phúc, nhưng đối 

với việc vãng sanh Phật quốc thì không ích lợi gì.  
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 Pháp “Sai Khiến Phi Nhân” và “Dưỡng Quỷ” hơi giống nhau 

(không rõ ràng lắm). Pháp này dẫn đến sự tranh luận trong 

Tạng Truyền Phật Giáo. Có những Lạt Ma chủ trương rằng có 

thể tu. Nhưng có những Lạt Ma chủ trương không thể tu được. 

Những vị chủ trương tu được cho rằng tu rồi thì tức khắc tương 

ứng, cảm ứng rất nhanh, duy phải cả đời người tu không thể 

ngừng, ngừng tu ắt có đại họa. Người chủ trương không tu 

được cho rằng pháp này quá hung ác, đối với xuất thế gian cũng 

vô ích nên phản đối pháp này. Hai phái tranh luận không ngưng. 

Tôi tán dương Liên Hoa Sinh Đại Sĩ: Thi Đà Lâm Trung Đại Pháp 

Vương, siêu việt sinh tử đắc tự tại, li mị võng lưỡng diệc Hộ 

Pháp, đại huyễn hóa du hí vô ngại. (Đại Pháp Vương trong Thi 

Đà Lâm, vượt lên khỏi sinh tử đắc tự tại, các loài yêu quái li, mị, 

võng, lưỡng cũng là Hộ Pháp, đại huyễn hóa rong chơi thoải 

mái, không trở ngại gì) Liên Hoa Sinh Đại Sĩ Vô Thượng tôn quí! 

CHIẾM LẤY & XẢ BỎ (1) 

 Sự chiếm lấy và xả bỏ không chỉ là âm linh, cũng có động 

vật linh nữa. Một vị đệ tử già quy y đã nhiều năm, lần đầu tiên 

đến Seattle, Mỹ quốc vấn sự. Trên giấy ông chỉ viết 2 chữ để hỏi 

việc “đau vai” – “Bao nhiêu lâu rồi?” – “8, 9 năm”. 

 Tôi định tâm ngưng thần một lúc, xong tôi nói: “Chính vào 

năm đó ông đã đánh chết một con rắn lớn phải không?”  

 Ông lão đệ tử rất chuyên tâm bấm ngón tay đếm số, nghĩ 

một lúc rồi nói: “Đúng, đúng năm đó ở phòng sau nhà mới của 
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tôi, tôi trông thấy một con rắn lớn, xử dụng đầu chiếc cuốc tôi 

đã đánh nó chết.” – Lão đệ tử lại hỏi: “Sự đau bên vai và con 

rắn chết có quan hệ sao?” – Tôi chỉ cười cười không nói. 

 Lão đệ tử bá cáo với tôi, 8, 9 năm nay, bệnh đau bên bả vai 

làm ông khó chịu vô cùng, mỗi khi cơn đau trỗi dậy thì chỉ muốn 

chết. Cao dán Trung Hoa, Tây y đều dán khắp, thuốc cũng uống 

cả, nhưng hoàn toàn không hiệu quả, mỗi lần đau vai thì lòng 

thấy chán nản vô cùng, cảm thấy cuộc sống con người thật vô 

vị, toàn thân thật không thoải mái chút nào. Tôi dùng tay vỗ lên 

bả vai ông lão. Ông nói: “Dễ chịu quá!” Tôi trông thấy hình ảnh 

một con rắn đen, tôi vỗ một cái, rắn rung động thân một cái, 

nhưng rắn lại vội quấn chặt lấy xương không buông, chết tiệt 

không chịu bỏ đi. Ông lão lại kêu lên: “Lại đau nữa, đau vào cả 

trong xương.” Do đó tôi chỉ còn biết khấn cầu đến “Đại Uy Đức 

Kim Cương”. Tay tôi kết Đại Uy đức Kim Cương ấn, miệng đọc 

Đại Uy Đức Kim Cương chú, tôi quán tưởng thân tâm hóa thành 

Đại Uy Đức Kim Cương. Tôi đưa Kim Cương ấn ngang lông mi, 

làm cho mắt giống mắt Kim Cương ở thế phẫn nộ, bắn ra ngọn 

lửa đỏ mạnh, thật oai nghi, trang nghiêm, do đó tất cả có thể 

biến hành, tất cả họa xung có thể quét trừ, pháp lực tăng nhanh 

với thần thông, giống Đại Uy Đức Kim Cương không khác. Tôi 

duỗi tay nắm lấy hình ảnh con rắn đen, ném vào “nơi lục đạo 

luân hồi”, mau mau chuyển thế. Tôi kêu to 3 tiếng: “Hồng. 

Hồng. Hồng.” Trong thời gian ở Seattle, lão đệ tử của tôi bên vai 

không hề đau gì cả, nên rất cao hứng, gặp ai cũng nói hãy tin 
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ông ta đi, sau khi về nhà ông sẽ không còn đau nữa. Sự thực thì 

sự kiện này chưa xong đâu. Bỗng một hôm, tôi thiền định, trong 

tối mờ, mù mịt, tôi bỗng trông thấy hình ảnh một con rắn đen 

dài từ trên không bay vào trước bụng tôi, trong một lúc tôi 

không chú ý đã chui mất vào trong bụng tôi, tôi kinh hãi vô 

cùng! Con rắn đen dài này chỉ quấn quanh bả vai của lão đệ tử 

mà ông bị đau đớn 8, 9 năm, bây giờ rắn lại chui ngay vào bụng 

của tôi thì tim, ruột của tôi há không bị bệnh hoạn sao? Vật đến 

không thiện, vật thiện không đến. Lúc này tôi gặp khó khăn rồi! 

Suy nghĩ không ra, con vật lại quá ngoan cố như thế! Trong một 

thời gian tôi đã không biết phải làm thế nào!  

 Đúng vào thời gian này, trong hư không xuất hiện “Lục Đạo 

Luân Hồi Chủ”, Lục Đạo Luân Hồi Chủ nói: “Liên Sinh Hoạt Phật, 

con vật này đã thông linh, nó có ý nguyện hộ trì Ngài, nếu như 

chuyển kiếp, không tránh khỏi đáng tiếc. Ngài thu nhận làm Hộ 

Pháp, thì có hiệu quả rất to lớn, cũng xem như một lần công 

đức. Tôi nói: “Không”. Lục Đạo Luân Hồi Chủ vội sớm bỏ đi. 

 Tôi nghĩ đến trước ngực có một con rắn, trong tâm lại có 

ác tâm, tôi từ trước đều không sợ gì cả, chỉ có rắn là sợ nhất, tôi 

thực sự 10 phần sợ hãi và chán ghét rắn. Tôi ngày ngày mắt 

phải thấy thân hình rắn, há không buồn phiền sao? Thân rắn tại 

cổ, đuôi rắn tại rốn, đầu ngay ngực, còn đối ngay tôi là lưỡi lè ra 

thật dài, cười hí hí nữa! Tôi hét lớn: “Không!” 
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 Đại Uy Đức Kim Cương hiện ra, duỗi tay dài nhè-nhẹ chộp 

lấy rắn, treo rắn ngay trước ngực của Ngài. Nguyên do Đại Uy 

Đức Kim Cương lấy 50 cái đầu người còn tươi làm tóc mượt 

đỉnh đầu, “hắc xà lạc dịch”, “cốt luân cốt sức” trang nghiêm.  

 Câu chuyện này tốt rồi, con rắn đen lớn tìm được vị chủ 

nhân chân chính. Tôi chắp hai tay, niệm một biến tên của Đại 

Uy Đức Kim Cương, Tôn giả trang nghiêm phẫn nộ, tùy ý yêu 

thương, sống được an lạc. 

CHIẾM LẤY & XẢ BỎ (2). 

 Có một người nữ, thuở còn trẻ là người đại mỹ nhân (rất 

xinh đẹp), nhưng lại yêu một người chồng lớn tuổi đã có vợ, hai 

người như keo như sơn vậy. Người vợ trước tiên biết được, 

lồng lộn sống chết đi tìm chồng, nhưng lão công yêu người đại 

mỹ nhân, chỉ muốn nhìn người mới đẹp cười, không muốn nghe 

người vợ cũ khóc. Người vợ rất oán hận, kết quả là tự vận. Từ 

đó đại mỹ nhân lấy lão công này làm chồng. Hai người ân ái rất 

mặn nồng. 

 20 năm sau đó, hai người đều tin Phật. Hai người đã thỉnh 

từ chùa một Tôn tượng Quan Âm bằng gỗ điêu khắc, tượng cao 

chừng một thước, rất sinh động như sống vậy. Theo nói thì vị 

Đại Sư chủ trì chùa, tự thân khai quang tượng, chỉ cần Đại Sư 

khai quang cho tượng, nhất định mười phần linh nghiệm. 
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 Sau khi nam chủ nhân cho an vị tượng, đứng quan sát 

tượng Quan Âm, cảm thấy phảng phất, ngờ ngợ, nhìn thật kỹ và 

suy nghĩ thấy có điểm trông giống người vợ cũ của mình. Trong 

khi quan sát tượng, dường như nhãn tinh của tượng Quan Âm 

chớp chớp khiến người nhìn tượng không bị rét lạnh mà cảm 

thấy run người. Cũng vào ngày an vị tượng, nữ chủ nhân cảm 

thấy miệng rất khát nước, phải uống rất nhiều nước, nguyên lai 

là đã mắc bệnh tiểu đường (đường niệu bệnh), bệnh mỗi ngày 

mỗi nặng, biến thành nhiễm độc. Nữ chủ nhân bị biến dạng, 

nhìn chẳng ra người nữa mà trước đây là một đại mỹ nhân. Bây 

giờ thành người mù một mắt, toàn thân da bị phù thủng, nát 

nhừ, hôi thối không ngửi nổi, các đầu ngón chân bị loét lở, tóc 

đen biến thành bạc phếch, nhìn giống như bức tượng quỷ ma. 

Họ dĩ nhiên mời bác sĩ trị liệu, rất tiếc hiệu quả rất ít ỏi. Họ mời 

chùa Phật lễ sám hối, ăn chay, phát nguyện in ấn kinh Phật, mạ 

vàng tượng Phật, thỉnh mời Đại Sư “Du Già Diễm Khẩu”, mọi 

việc đều làm qua, nhưng vẫn không thay đổi tốt hơn. 

 Cuối cùng, vợ chồng nhờ đến tôi. Thoạt nhìn nữ chủ nhân, 

tôi hết hồn, đó là người rõ ràng lại là quỷ. Tôi nói: “Đây là 

chiếm, xả.” Người chủ nam hỏi tôi: “Cái gì là chiếm, xả?” – Tôi 

đáp: “Quỷ ở trên thân thể bà ấy.” – “Có cách nào không?” 

 Tôi trước tiên đi dạo xem trong nhà. Tôi đi một vòng 

quanh nhà họ trú ngụ, nhà cửa giàu có, đàng hoàng. Nam chủ 

nhân nguyên làm quan lớn. Các bức họa có tên người đầy nhà. 
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Tôi bước đến trước tượng Quan Âm, chỉ Bồ Tát Quan Âm nói: 

“Chính là bà ta.” Nam chủ nhân hồi đáp: “Bà là Quan Âm Bồ Tát 

mà." Tôi nói: “Không phải, bà không phải là Bồ Tát Quan Âm, 

mà là quỷ.” Hiện tại chân tướng dần dần sáng tỏ, lúc này nam 

chủ nhân mới bá cáo với tôi rằng tượng Quan Âm Bồ Tát càng 

nhìn thì lại càng giống vợ trước của ông ta, đồng thời nói với 

tôi, người vợ trước đã vì nữ chủ nhân này mà tự vẫn chết. Càng 

trùng hợp, đúng vào ngày an vị tượng thì nữ chủ nhân bị bệnh 

tiểu đường. 

 Tôi bèn thỉnh cầu Đại Uy Đức Kim Cương bắt ngay quỷ giả 

Quan Âm này. Sự việc xảy ra không tưởng tượng nổi, vì trên tay 

của quỷ giả Quan Âm này lại có mang “Độ Điệp” (công văn độ 

qua), trên mặt công văn viết: “Tất cả quỷ thần, Hộ Pháp tránh 

xa.” Đại Uy Đức Kim Cương không thể xuống tay. 

 Đại Uy Đức Kim Cương nói: “Độ điệp là Phật Chỉ, ai cũng 

không thể xuống tay.” – “Thế không có cách nào sao?” - Đại Uy 

Đức Kim Cương nói: “Đây là nhân quả, không ai có thể tiêu huỷ 

được nhân quả.” – Tôi hỏi: “Sự kiện này, tôi cũng không thể làm 

gì được sao?” – “Không ai có thể làm gì được.” 

 Kết quả của sự kiện này là nữ chủ nhân đã chết, không cứu 

được, tôi cũng không có khả năng cứu bà ta.” Đương nhiên tôi 

đã biết rõ tất cả ngọn ngành của sự tình, là có duyên khởi, cũng 

có nhân quả, có duyên khởi nhân quả, tôi thì bất lực. Đương 

quỷ bước chân vào thế gian mà tôi trong đó có nhúng tay vào. 
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Ân ân oán oán của những cá nhân trong đó, lại như thế nào là 

thiện? Chuyện của nhân gian, chằng chịt, quấn leo, tôi đã thấy 

rất nhiều rất nhiều, vẫn còn lưu lại trong lòng ít nhiều đáng tiếc. 

CẦU MƯA. 

 Nhớ trong “Liên Trì Đại Sư Truyện” đã ghi lại rằng Trú Tích 

Địa Vân Lâu Sơn của Liên Trì Đại Sư, cả năm đã sớm không có  

mưa, ruộng đất nứt nẻ, bá tánh phụ cận thôn Chùa toàn bộ 

trông nhờ Liên Trì Đại Sư cầu xin Trời mưa. Liên Trì Đại Sư nói: 

“Tôi không thể cầu mưa được.” Nhưng dân trong thôn vẫn cứ 

rập đầu xuống đất xin Đại Sư không ngừng. Liên Trì Đại Sư nói 

thật: “Tôi chỉ biết niệm Phật.” Cuối cùng, thực sự Liên Hoa Đại 

Sư chẳng có một phương pháp nào để cầu mưa, chỉ biết đáp 

ứng sự thỉnh cầu của bá tánh trong thôn bằng cách tay thì gõ 

con cá bằng gỗ, miệng thì niệm Phật, chân đi trên vòng quanh 

bờ ruộng, liều mạng cứ niệm: “Nam Mô A Di Đà Phật!” Tâm 

thành ắt linh. Chân trời đột nhiên bay ra chim mây (điểu vân), 

chẳng mấy chốc, cuồng phong nổi dậy, mây kéo đến càng lúc 

càng nhiều và thình lình mưa như trút nước. Lập tức, đại địa là 

một phiến thanh lương, thật là kz quái, mưa chỉ có được trong 

phạm vi có dấu chân của Liên Trì Đại Sư bước lên, toàn khu 

mưa xuống, còn những nơi khác không có dấu chân đi của Liên 

Trì Đại Sư thì không có mưa. Do đó tên của Liên Trì Đại Sư cầu 

mưa, lan truyền đến mọi nơi. Những địa phương khác sớm bị 

khô hạn, đều mời Liên Trì Đại Sư đến cầu mưa, Liên Trì Đại Sư 
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trở thành “Đại Sư Cầu Mưa”. Đây là câu chuyện có thật về cầu 

trời mưa xuống. Ngoài ra, xưa nay có rất nhiều cao Tăng được 

ghi lại là đã cầu mưa, ví dụ Hư Vân Lão Hòa Thượng cũng thế. 

 Tôi trong suốt đời này, điều nhớ sâu đậm nhất là khi tôi trú 

ngụ ở Đài Trung “Nghi Hân Xã Khu”. Năm đó, trời đã sớm không 

có mưa. Dọc theo tuyến đường biển Đại giáp Thanh thuỷ, tôi 

trông thất “Mã Tổ Miếu”, bên trong có đàn đạo cầu mưa, trên 

có quạ lửa, dưới đặt cái vại đựng nước lớn. Một khi hứng khởi, 

tôi tới trước bàn thờ chắp tay: “Lão Thiên có linh, tôi Lư Thắng 

Ngạn cầu mưa đến.” Chỉ một câu khấn như vậy, thật khéo, đêm 

tới trong ngày, mưa, sấm sét phát sinh, mưa xuống đầy đủ cả 

một đêm không ngưng nghỉ. Tôi vì sao có ấn tượng sâu sắc, 

nhân vì ngày hôm đó là trọn tháng vui của Lư Phật Kz, đêm hôm 

đó đã mưa như trút nước, điều này đã sớm được giải thích. 

 Lần ấy cầu mưa, có người làm chứng, cùng theo tôi đi 

chung có tiên sinh Phan Bách Lâm. Có lẽ cũng có người nói, đây 

không phải là Lư Thắng Ngạn cầu mưa mà là Đạo Trưởng môn 

cầu mưa, đây không phải do dự định, chỉ là sự trùng hợp mà 

thôi. Trong ấn tượng rất sâu sắc dĩ nhiên là Ấn Nê quá sớm, bốn 

tháng không có giọt mưa, rừng rậm cháy lớn, ngay Tân Gia Ba 

cũng khói mây mù mịt. Tôi tại Ấn Nê, thủ đô Nhã Gia Đạt “Sử 

Nạp Diên” làm pháp hội. Cùng ngày mặt trời nóng vẫn cao 

chiếu, khí nóng bay cao. Tôi ngồi trên pháp tòa, đối mặt với đại 

chúng pháp hội Ấn Nê, ước độ 2 vạn người, tuyên xưng: 
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“Nguyện đem công đức của pháp hội hồi hướng cho long thiên 

của Ấn Nê, cầu xin giải trừ sự khô hạn của Ấn Nê, mau mau 

mưa xuống.” Pháp hội vừa kết thúc ước chừng 10 phút đồng 

hồ, tôi còn nghỉ tại phòng nghỉ ở Sử Nạp Diên, thì rất nhiều 

người vừa chạy vừa hô to, trời mưa rồi, trời mưa rồi, sấm chớp 

lòe-loẹt, mưa quá trời, khắp khu hội trường sấm động, tôi chạy 

ra ngoài xem trời mưa, trong lòng rất phấn khởi. 

 Sự việc tôi ở Ấn Nê cầu mưa, báo chương, tạp chí đều có 

đăng tải, ngay như tập san “Đông Hiệp” cũng đăng tải một bài 

báo dài. Đây là một sự kiện rất kz diệu, hội trường tích chứa 

nước mưa, sớm tối không mưa mà sau khi tôi tuyên bố và pháp 

hội vừa kết thúc được 10 phút, mưa đã đến ngay. Trong hội 

trường có Sư huynh Diệu Toàn, bàn tay của đại ca lớn, đã gọi 

điện thoại cho khắp cả Ấn Nê, các đảo lớn nhỏ, hỏi xem có mưa 

không? Câu trả lời là “Toàn Ấn Nê đều mưa!” Đây là pháp vũ 

rộng khắp. 

 Tôi hỏi Đại Uy Đức Kim Cương, Đại Uy Đức Kim Cương đáp: 

“Nhất tâm chí thành, bách Linh tương trợ.” – “Có phải là Thiên 

Long?” – “Thiên Long Bát Bộ.” - Đại Uy Đức Kim Cương nói: “Tôi 

cũng có thể làm mưa được, trên thân thể tôi có Long sức trang 

nghiêm!” 

Texas, Plano April 24th, 2014. 


