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TRUYỆN KỲ DIỆU VỀ XÁ LỢI TỬ. 

Huyền Hạc Đạo Trưởng Lư Thắng Ngạn. 

Dịch Giả: Nguyễn Văn Hải. 

 

LỜI NÓI ĐẦU. 

 Bạn đã từng nghe nói qua về “Xá Lợi Tử” chưa? Có người 

nói Xá Lợi Tử là Thánh vật tu hành rất trân quí, rất Thánh linh 

trong Phật giáo, có người thì cho rằng đó là đá kết tinh qua ngày 

tháng tích luỹ, lắng đọng trong thân xác con người. Còn bạn nhận 

định như thế nào? 

 Đối với những Xá Lợi Tử có màu sắc thần bí, cho dù những 

chuyên gia, học giả tận tay dùng phương tiện khoa học thí nghiệm, 

nghiên cứu, phân tích, nhưng trước sau vẫn không có cách nào để 

thuyết minh vì sao Xá Lợi Tử “vô trung sinh hữu” (bên trong 

Không mà sinh thành Có), “trường đại tăng sinh” (tăng trưởng dài, 

lớn)? 

 Ngoài ra, bạn có lẽ đã nghe qua một vị tu hành cao tăng chết 

mang hỏa táng đạt được Xá Lợi Tử, nhưng bạn có nghe qua một 

tội nhân bị nghiệp tội rất nặng tử hình, cũng giống thế đạt được Xá 

Lợi Tử chưa? 

 Ở Tân Gia Ba tại nhà giam Chương Nghi, có vài phạm nhân 

chịu tử hình, đem xác hỏa táng và đạt được Xá Lợi Tử, nhân đó mà 

trong ngục tù đã khởi lên làn sóng học Phật mạnh mẽ, nhà giam 

không còn là lò nung những khổ sở nữa, mà là trung tâm kín cửa tu 

hành thanh tịnh. 

 Xá Lợi Tử cuối cùng đã có năng lực thần bí gì khiến cho các 

phạm nhân trong nhà giam tự nguyện cải biến tâm ý của họ và tự 

thân ấn chứng sự tồn tại Xá Lợi Tử? 

 Nguyên do Xá Lợi Tử là chứng minh sự thành tựu của một 

người tu Phật, là do sự tu giới, định, tuệ hun đốt thành, trong ngàn 

vạn người khó mà có được một người sau khi chết đem xác hỏa 

táng lại tạo ra được Xá Lợi Tử như thế, người thân thiết chung 

quanh sẽ có niềm vui cuối, sự tưởng thưởng người đã khuất, khiến 
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thành hoan hỉ, Xá Lợi Tử cũng sẽ là báu vật sẽ được người thân 

hữu trân quí, thờ phụng mãi mãi. 

 Một vài tội nhân tại nhà giam Chương Nghi Tân Gia Ba bị 

tội tử hình, tuy phạm trọng tội, các tử tội này đã nắm lấy thời gian 

quý giá trước khi hành quyết để chuyên cần tu Chân Phật Mật 

Pháp, sám hối tất cả những tội lỗi đã tạo ra trong kiếp này, cuối 

cùng họ thản nhiên, bình tĩnh để chịu hình tội, sau khi hỏa táng xác 

chết, họ đã chứng minh được sự tu hành của họ thành tựu. 

 Ngoài ra, nếu Xá Lợi Tử được cung kính thờ phượng, chẳng 

những Xá Lợi Tử sẽ biến thành lớn hơn, còn có thể phân thân, nở 

thêm ra những Xá Lợi Tử nhỏ; nếu những tiểu Xá Lợi này cũng 

được cung kính thờ phượng thì cũng lại phân thân tạo ra thêm các 

Xá Lợi Tử nhỏ khác 

 Ngoài ra còn có “Thiên giáng Xá Lợi” (Xá Lợi ở trên Trời 

ban xuống), ở thời đại tam quốc có câu chuyện của Khang Tăng 

Hội; ở vào thời đại ngày nay Liên Sinh Hoạt Phật y theo Mật Giáo 

tu trì đã chứng được, cùng dạng với sự ấn chứng không thể nghĩ 

bàn, Xá Lợi Tử trong không trung bay xuống. Ngoài ra, tại Nhật 

Bản khai sơn Tổ Sư Cao Dã Sơn Mật giáo miền Đông, hoằng pháp 

Đại Sư Không Hải mặc dầu Ngài đã viên tịch hơn cả ngàn năm, Xá 

Lợi tóc đã cắt được thờ cúng tại nhiều chùa, cho tới nay tóc của 

Ngài vẫn tiếp tục sinh trưởng (dài ra). 

 Trong cuốn sách này, chẳng những có những câu chuyện kể 

trên về Xá Lợi Tử, đồng thời cũng có những lời thuyết pháp của 

các tử tội khi còn sống được ghi âm lại, cùng rất nhiều người thật, 

chuyện thật liên quan đến truyện kỳ diệu về Xá Lợi Tử, hy vọng 

rằng các độc giả sau khi duyệt đọc sách này rồi sẽ có nhận thức sâu 

sắc về sự thần kỳ của Xá Lợi Tử, từ đó cũng tăng thêm niềm tin 

vào Phật Pháp, kiên định tín niệm “mọi người đều có thể thành 

Phật”! 

*** 

 Phạm văn gọi Xá Lợi Tử là “Thiết Lợi La” (sarira), tức là 

“linh cốt”, “di cốt”. Xá Lợi Tử là vật rất linh thiêng, trân quí trong 

Phật Giáo, có Xá Lợi Tử toàn thân, Xá Lợi Tử toái thân (vụn, nhỏ 

nhặt), Xá Lợi Hoa Đăng, Xá Lợi Phật, vân vân. Hình trạng của Xá 
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Lợi Tử thì bất nhất, có Xá Lợi hình tròn, hình tròn dài (hình trứng), 

hình hoa sen, ngoài ra màu sắc cũng khác nhau, trắng, đen, lục, 

hồng, hoặc có nhiều màu sắc đã từng xuất hiện qua. 

 Căn cứ theo “Đại Thừa Kim Quang Minh Kinh” (phẩm Xả 

Thân): Xá Lợi, tức là vô lượng công đức lục ba la mật (lục độ) hun 

đúc nên. Kinh cũng nói rằng Xá Lợi do sự hun đúc của Giới, Định, 

Tuệ, rất khó khăn có được, là Phúc điền tối thượng. 

 

TRỜI BAN XÁ LỢI – CHUYỆN KHANG TĂNG HỘI. 

“Cao Tăng Truyện” ghi chép rằng vào thời đại Tam Quốc, có 

một vị tăng tên gọi là Khang Tăng Hội đến đất Đông Ngô, nay 

thuộc đất Nam Kinh lập một thảo trang thờ cúng Phật tượng, 

truyền bá Phật pháp. Do nơi ấy bá tánh chưa hề trông thấy thày 

tăng bao giờ, nên đối với sự truyền giáo của Khang Tăng Hội dân 

chúng cảm thấy hoài nghi, lo lắng, lại nữa quan viên địa phương 

cũng lo sợ thày tăng sẽ tập họp quần chúng lại để gây náo loạn, do 

đó bèn vội báo cáo sự việc lên Quân Vương Tôn Quyền. 

Tôn Quyền sau khi nghe báo cáo bèn cho gọi Khang Tăng 

Hội vào triều kiến để hỏi pháp Khang Tăng Hội truyền bá có gì 

linh nghiệm. Khang Tăng Hội trả lời: “Phật Đà tuy nhập Niết Bàn 

đã lâu, nhưng Xá Lợi của Ngài lưu lại rất thần diệu không gì so 

sánh nổi! A Dục Vưong của Ấn Độ cũng đã tạo lập 84,000 tháp 

Phật để hoằng dương Phật pháp”. Tôn Quyền nghe xong thì cho 

rằng đây là những lời khoa trương, không đúng, bèn nói với Khang 

Tăng Hội: “Nếu như nhà ngươi lấy được Xá Lợi ta sẽ vì nhà ngươi 

xây dựng tháp Phật, nếu không được thì ta sẽ cho bắt nhà ngươi để 

luận tội.”Khang Tăng Hội thỉnh cầu Tôn Quyền cho ông một thời 

gian 7 ngày, sau khi trở về thảo am thờ Phật, ông cùng các đệ tử 

sửa soạn một gian phòng thật thanh tịnh (tịnh thất), trên bàn án đặt 

một bình bằng đồng, đốt hương cầu khẩn. Sau 7 ngày trong bình 

không thấy gì cả, Khang Tăng Hội xin Tôn Quyền gia hạn thêm 7 

ngày. Bảy ngày đã qua, chẳng thấy Xá Lợi đâu, Tôn Quyền cảm 

thấy rất là thất vọng nói: “Nếu như nhà ngươi cố tình lừa dối, ta sẽ 

xử tội nhà ngươi!” Khang Tăng Hội thỉnh cầu Tôn Quyền tái gia 

hạn cho 7 ngày nữa, Tôn Quyền cũng chấp thuận cho. Đôi mắt 
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trông ngóng 7 ngày kỳ thứ 3 cũng trôi qua, cho đến buổi tối cũng 

chẳng thấy tung tích Xá Lợi đâu cả, Khang Tăng Hội rất thành tâm 

đứng trước bàn thờ cầu xin, cho tới 4 giờ sáng sớm ngày thứ 8 đột 

nhiên nghe thấy trong bình đồng phát ra tiếng âm vang, Khang 

Tăng Hội hai tay vội nhấc chiếc bình đồng lên xem, cuối cùng 

trông thấy một viên Xá Lợi từ trời ban xuống. 

Sau bình minh, Khang Tăng Hội bèn trang trọng mang bình 

đồng vào đệ trình Tôn Quyền, Tôn Quyền vội triệu tập tất cả quan 

viên thần tử cùng xem, mọi người trông thấy hào quang 5 màu phát 

ra khỏi miệng của bình đồng, khi Tôn Quyền lật ngược bình đồng 

đổ Xá Lợi ra một chiếc mâm bằng đồng, Xá Lợi rơi xuống mâm 

đồng đã làm mâm nứt vỡ, Tôn Quyền cảm thấy rất kinh ngạc nói: 

“Đây quả là thứ ngọc bích hiếm hoi.” Khang Tăng Hội nói tiếp: 

“Xá Lợi chẳng những phóng ra hào quang 5 sắc, mà còn được kể 

rằng dùng lửa đốt Xá Lợi, xong rồi dùng gậy kim cương đập Xá 

Lợi, Xá Lợi vẫn không hề hấn gì cả.” 

Tôn Quyền nghe xong bèn gọi người mang một cái vồ và cái 

đe bằng sắt để đập Xá Lợi thí nghiệm, quả nhiên Xá Lợi cũng 

không bị tổn hại tí nào, nhưng vồ và đe sắt còn bị dấu lõm vào. 

Tôn Quyền tức thời sinh lòng cung kính hết mực, chẳng những hứa 

để cho Khang Tăng Hội ở lại lãnh thổ này hoằng pháp mà còn đặt 

tên nơi thí nghiệm này là “Làng Phật Đà”, Phật pháp cũng từ đó 

được truyền bá rộng rãi  và mở mang khắp Giang Đông. 

(Theo tôi biết, Xá Lợi Tử của Phật Đà nương theo không 

gian mà vào, nương theo không gian mà đi. Đó là tượng trưng sự 

cảm ứng, chỉ cần quét trừ sạch tất cả các chướng ngại, tâm mình và 

Phật thông suốt thì tự nhiên có sự cảm ứng, đây là một sự việc tự 

nhiên mà hiển nhiên vậy, không một tí gì gọi là miễn cưỡng – Liên 

Sinh Hoạt Phật.) 

 

BẢN KHANG TĂNG HỘI HIỆN ĐẠI – XÁ LỢI TỬ THẦN 

KỲ CỦA LIÊN SINH HOẠT PHẬT. 

Xá Lợi Trong Hư Không: 

Có một lần tôi đang ở trong phòng kín tại “Liên Tử Hồ”, đột  
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nhiên nhớ đến Xá Lợi của Phật Đà, rất lâu tôi đã không có chiêm 

ngưỡng Xá Lợi của Phật Đà. Ở “Nam Sơn Nhã Xá” tại Seattle tôi 

có Xá Lợi của Phật Đà để thờ phụng. Chưng là, tôi đột phát ý 

tưởng kỳ lạ, sao không hướng lên trên không trung mà cầu xin Xá 

Lợi của Phật Đà nè! Tôi dùng một cái tịnh bồn (bát trong sạch), đặt 

trên bàn, đốt hương, chắp tay niệm “Xá Lợi Chú” niệm thêm “Kỳ 

Đảo Văn” (văn cầu xin), nhất tâm nhất ý cầu khẩn. 

 Một nén tâm hương này đã sớm bay đến Đại Lôi Âm tự, Linh 

Sơn Bảo Sát, Phật Đà cũng sớm nhận ra rồi, Phật Đà tuy Pháp 

Thân bất động, nhưng hóa thân không nơi nào không có. 

 Tôi nghĩ đến “Phật Đà Xá Lợi”, miệng đọc Chân ngôn, tay 

kết Mâu Ni ấn khá lâu thì đột nhiên trong hư không chớp sáng lòe 

một luồng ánh sáng, trong tịnh bồn nghe tiếng “đing-đông”, một 

viên tròn ánh sáng “Xá Lợi Tử” từ hư không thật sáng láng, tinh 

khiết, không lớn cũng không nhỏ, viên Xá Lợi ước lượng lớn như 

hạt gạo to đó đã xuất hiện trong chiếc bồn thanh tịnh tôi hết sức 

ngạc nhiên và hoan hỉ, “Diệp Tử Hồ” cũng có Xá Lợi của Phật Đà 

rồi! 

 Tôi hồi tâm tự nghĩ về vấn đề giới luật: “Vô luận là trên mặt 

đất, dưới mặt đất, mặt nước, trong nước, xứ cao, xứ thấp, trên cây, 

không trung, động vật, khoáng vật, thực vật, trong hành động, tất 

cả những tài vật trong tĩnh tại, bất luận là thuộc quốc gia, thuộc tư 

nhân, thuộc Phật giáo, phải cần có sự sở thuộc người chủ quyền, 

đều không được trộm cắp. Trừ phi những vật quét bỏ vô chủ (vật 

vứt bỏ dính đầy bụi bậm) thì mới vô tội khi thủ giữ nó. 

 Xá Lợi của Phật Đà có chủ, của Phật giáo, tôi lấy được từ 

không trung thế có phạm giới không? Lúc bấy giờ thần Hộ Pháp 

hiện thân nói: “Liên Sinh Hoạt Phật Lô Thắng Ngạn, đừng sợ, 

đừng lo âu mắc tâm ăn trộm Xá Lợi Phật, nếu như phạm còn có thể 

hối lỗi như vị thần nhanh chân trộm Xá Lợi mà. Có tâm cung kính 

giữ gìn Xá Lợi căn bản không phạm giới gì cả.” 

 Tôi nghe thần Hộ Pháp nói điều này, trong lòng thấy an ổn, 

tôi đã hết lòng cung kính để cầu xin Xá Lợi trong hư không, nên 

không bị phạm tội trộm cắp. 
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 Nhưng lại nghĩ, mẹ tôi có hai viên Xá Lợi đẹp sáng tại Lôi 

Tạng Tự Tây thành bị đánh cắp đi, như thế có kể là ăn cắp không? 

Tôi thấy mơ hồ quá! 

Hóa Sinh Xuất 100 Hột Xá Lợi Tử Nhỏ. 

 Ở trên chiếc bàn làm việc nhỏ trong vườn “Chân Phật Mật 

Uyển” của tôi, tôi an vị một tháp Xá Lợi, trong tháp tôi đặt một 

ngọc Xá Lợi lưu ly màu trắng ước bằng 1/5 phân của Phật Đà cùng 

với hoa hồng Tây Tạng. 

 Tôi thật hoan hỉ đứng trước Xá Lợi tháp chắp tay khấn niệm: 

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích 

Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.” Tôi 

cũng niệm kinh Chú. Tôi thường thường yên lặng ngồi trong một 

gian phòng nhỏ thiền định. Tôi nghĩ đến, Xá Lợi Tử của Phật Đà 

có thể sinh ra những Xá Lợi nhỏ, đối với thuyết pháp này tôi 

không hề phản đối. 

 Tôi quán tưởng (visualize) chính mình là Xá Lợi của Phật 

Đà, mà ở ngoài biên xung quanh mình hóa sinh ra rất nhiều rất 

nhiều Xá Lợi nhỏ. Xác thực, tôi thường thường quán tưởng như 

thế. 

 Vào ngày 13 tháng 3 năm 2007, lúc 5 giờ chiều, trong khi vô 

ý tôi đã nâng Xá Lợi tháp lên và cuối cùng trông thấy một số lớn 

những tiểu Xá Lợi ở ngay dưới hoa hồng Tây Tạng. 

 Tôi thật hết sức ngạc nhiên, hoan hỉ, dùng tay muốn mở Xá 

Lợi tháp, tưởng tượng không nổi vì chiếc nắp đậy giống như bị hút 

vào trong vậy không cách nào mở được. 

 Tôi đi ra khỏi phòng tìm Liên Vượng Thượng Sư để mở hộ 

chiếc nắp đậy Xá Lợi tháp, ông ấy cố mở rất lâu nhưng cuối cùng 

cũng không mở được. Tối hậu tìm đến Liên Liên Pháp Sư để mở, 

nghĩ không ra, Liên Liên Pháp Sư vừa mở thì mở nắp được ngay. 

 Tất cả các Pháp Sư sở hữu trong biện công thất đều trông 

ngắm mê cả mắt, chúng tôi đem tất cả Xá Lợi Tử đổ lên trên một 

tờ giấy màu đỏ. Xá Lợi màu trắng của Phật Đà đã sinh ra được: 

 _ Một hột Xá Lợi màu hồng trong suốt 

 _ Một hột Xá Lợi màu hồng đậm 
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 _ Một trăm viên Xá Lợi màu trắng phấn (Xá Lợi nhỏ như 

nhân đơn, lớn nhỏ) 

 Bích Trân, thày dạy học mang lại một chiếc máy ảnh để chụp 

ảnh, tất cả các Pháp Sư sở hữu đều tấm tắc ca tụng thật kỳ diệu. 

 Hóa sinh, hóa sinh. Thật sự đã sinh ra ngần ấy nhiều những 

Xá Lợi tử nhỏ nhỏ. 

 Kỳ diệu thay Xá Lợi của Phật Đà! 

 Tóc Xá Lợi Có Thể Sinh Và Dài Ra. 

 Một giờ đồng hồ tôi đã đọc qua một thiên tiểu thuyết, tình tiết 

của câu chuyện ở dưới dạng sau đây: Một bộ tóc dài của một thiếu 

nữ bị mưu sát. Nhưng bộ tóc dài của cô ta được làm thành đầu tóc 

của một đồ chơi em bé (doll). Đồ chơi em bé “Dương Oa Oa” này, 

trong một đêm tối được con gái của hung thủ mua về nhà. 

 Tóc đầu của “Dương Oa Oa” mỗi lúc mỗi dài ra, dài đến nỗi 

che lấp cả cửa sổ, che kín cả cửa lớn, cuốn chặt luôn cổ của hung 

thủ. Hung thủ cuối cùng bị bộ tóc dài thắt cổ đến chết. Câu chuyện 

trong tiểu thuyết có tình tiết rất khúc chiết, thần kỳ cổ quái. 

 Bộ tóc đã cắt ra khỏi đầu lại dần dần dài ra, căn bản thì 

không thể dài ra được, thật không thể nghĩ bàn! 

 Tôi được biết “Phật Bản Hạnh Tập Kinh” có “Thiên Thượng 

Tứ Tháp” (4 tháp trên trời), cũng chính là trên trời Đế Thích có 4 

tòa tháp của Phật Đà: 

 1/ Tiễn tháp: Lấy mũi tên thời Phật còn là Thái Tử đeo bên 

mình để xây dựng tháp. 

 2/ Phát tháp: Lấy tóc cắt rơi ra khi Thái Tử xuất gia để xây 

dựng tháp. 

 3/ Khôi tháp: Lấy cái hũ đựng sữa để xây tháp, mà một người 

nữ chăn dê dâng lên Phật uống, thời gian Phật sắp thành đạo. 

 4/ Nha tháp: Lấy răng Phật, lúc làm lễ trà tì (hoả thiêu), để 

xây dựng tháp. 

 Trong “Thiên Thượng Tứ Tháp”, thờ phụng “Phát Xá Lợi” 

của Phật Đà (phát: tóc), nhưng không nghe tóc của Phật Đà có sinh 

và dài ra không. 
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 Chúng ta đều được nghe thấy rằng “Xá Lợi Tử” (bền cứng) 

có thể sinh thêm và dài ra, sinh là sinh xuất ra nhiều Xá Lợi nhỏ 

nữa, dài là càng dài càng lớn.  

 Tuy nhiên từ ngày tôi xuất gia đến nay, rất nhiều đệ tử của tôi 

đã trân trọng tích chứa “Tóc Xá Lợi” của tôi, họ thủ giữ lấy tóc 

ngắn tôi cắt ra, chừng 4,5 hoặc một ít tóc ngắn tích trữ trong Xá 

Lợi tháp đóng kín, đảnh lễ cúng dường, hoặc tu “Phát Man Pháp”. 

 Tôi cứ mỗi tuần lễ cắt tóc một lần, cắt ngắn để không thể 

ngắn hơn được nữa. Tôi đem số tóc ngắn cắt ra bao lại, phân thành 

nhiều bao nhỏ để dành cho các đệ tử nào cần đến. 

 Phát giác đầu tiên thấy tóc cắt ra của Sư Tôn sinh tóc Xá Lợi 

là Sư Cô Trần Mỹ Mãn, một hôm vào buổi sáng, Sư Cô nhận thấy 

Xá Lợi tháp có gì lạ lạ, Xá Lợi tháp phát sáng lên, hiện tại là một 

phiến màu quạ đen, nhưng vừa mở ra thì thật là kinh ngạc thay!  

 Tóc của Sư Tôn đã biến dài ra, tóc dài thật lạ, kết thành 

những hạt tóc xá lợi màu đen. 

 Tóc của Sư Tôn biến ra nhiều và dài, lại kết thành Xá Lợi Tử. 

Tóc Xá Lợi màu đen, rất cứng, trông giống như những hạt vừng 

(mè) lớn nhỏ. 

 Người thứ hai phát hiện ra tóc của Sư Tôn sinh thêm ra và 

dài ra là Thượng Sư Liên Doanh thuộc Tổng Hội Mật Giáo Đài 

Loan. Thượng Sư chỉ lấy vài cọng tóc của Tôn Sư Liên Sinh Hoạt 

Phật Lư Thắng Ngạn che kín trong một Xá Lợi tháp, bình thời 

Thượng Sư chưa từng chú ý đến. Xá Lợi tháp được đặt cúng ở bàn 

thờ Phật. Có một hôm thượng Sư cảm thấy như Xá Lợi tháp trở 

thành đen tuyền, mở ra xem, thật lạ lùng! Tháp chứa đầy những tóc 

dài, nhiều, suýt nữa làm tháp vỡ ra. Thượng Sư còn nhớ rõ, khi cho 

tóc vào tháp để thờ cúng chỉ có vài cọng, hiện tại thì đầy tràn ra. 

Quả thật không thể nghĩ bàn. 

 Người thứ ba phát hiện ra tóc của Sư Tôn Liên Sinh Hoạt 

Phật Lư Thắng Ngạn sinh thêm và dài ra là Sư Cô Hoàng Mỹ Điêu 

ở Nữu Ước, Mỹ quốc. 

 Trường hợp Sư Cô cũng vậy, tóc Xá Lợi được giữ kín trong 

một Xá Lợi tháp và đặt trên đàn thành (Shrine), sớm tối đảnh lễ tu 

theo pháp cúng dường. Bình thường không chú ý đến Xá Lợi tháp 
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cho đến lúc gần đây, Sư Cô gọi điện thoại cho “Chân Phật Mật 

Uyển”, Sư Cô rất hoan hỉ nói thật to: “Tóc Xá Lợi của Sư Tôn sinh 

đầy ắp khắp Xá Lợi tháp, không những đầy mà còn làm vỡ nứt cả 

Xá Lợi tháp.” Chỉ hai, ba cọng tóc mà có thể sinh đầy và dài ra 

trong tháp, quả là một kỳ tích! Thật không thể nghĩ bàn, tóc cắt ra 

từ đầu của Sư Tôn mà có thể sinh ra thật nhiều và dài ra nữa! Tôi 

nghe được tin tức này thì cười. Tôi yêu cầu “Chân Phật Mật Uyển” 

trà lời thư các đệ tử: “tóc cắt ra khỏi đầu có thể sinh thêm và dài ra 

không?” Đăng Tiêu Pháp Sư hồi đáp: “Không thể được, bởi vì đã 

không còn phần nuôi dưỡng tóc, mất đi nhân duyên sinh trưởng 

rồi.” Tôi nói: 

 “Nhưng mà tóc Xá Lợi của tôi đã có thể sinh thêm và dài ra 

nữa, không phải chỉ có ba vị phát hiện ra, sự thực đã có nhiều vị đã 

được chứng kiến như thế, vậy phải nói thế nào đây?” Mọi người 

nói: “Sư Tôn là người có pháp lực nên tóc của Sư Tôn khác hẳn 

nhiên” Tóc cũng là pháp vậy! (phát giả pháp dã) 

 *Thích Ca Mâu Ni Phật dạy rằng “Chúng sanh giai hữu Phật 

tính. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. (Chúng sanh đều có Phật 

tính, bỏ lưỡi đao chém. giết xuống, ắt thành Phật) 

 Từ lời dạy trên của Phật Đà nên “người tử tù” được sự ấn 

chứng. 

 

CÂU CHUYỆN CỦA LIÊN HOA VƯU HÂN. 

 Ngày 26 tháng 4 năm 1985, nhà đấu thầu kiến trúc Lâm Vưu 

Hân ở Tân Gia Ba, cấu kết với hai người bạn khác dự trù mang hai 

hoặc ba kilôgram heroin vào Mỹ quốc, bằng cách chia ra thành 10 

bao nhỏ, lấy vải bố buộc chặt vào các nơi trên thân thể. Nhưng tại 

phi trường Chương Nghi Tân Gia Ba, trước khi lên máy bay bị 

khám xét và bị bắt quả tang. Ba người đều bị bắt và bị tống giam 

vào ngục. Cả ba bị tòa án cấp cao xử tử hình trong phiên toà ngày 

29 tháng 7 năm 1988. Tuy họ đã xin thượng tố ở tối cao pháp viện, 

nhưng cuối cùng đơn bị bác và duy trì nguyên bản án. 

 Ngày 3 tháng 4 năm 1992 lúc 6 giờ sáng, Lâm Vưu Hân bị 

đưa lên đài Lãnh Băng treo cổ, kết thúc một cuộc đời chỉ hơn 30 

tuổi ngắn ngủi. 
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 Đây nguyên là nơi dạy cho con người một kết cuộc thật thê 

thảm, đáng thương xót, nhưng hai ngày sau lại phát hiện ra di thể 

được đem hỏa táng, chẳng những tro xương hoàn toàn trắng, phấn 

màu hồng, thuần sắc, vả lại tại chỗ đặt di cốt còn phát hiện thêm 20 

viên Xá Lợi cùng với rất nhiều rất nhiều Hoa Xá Lợi có đủ 5 hoặc 

6 màu sắc. Cuối cùng đây là một hồi sự gì vậy? 

 

Lá Thư Tự Thuật Của Liên Hoa Vưu Hân. 

 

Nếu như đây không phải là một cách giúp tôi đối diện với 

chuyện lớn của Sống Chết, làm sao tôi có thể tỉnh ngộ cho được. 

Em gái tôi Liên Hoa Kim Ngọc: 

A Di Đà Phật!  

Căn bản trong lòng tôi thường nghĩ như thế này rằng có cần 

phải viết một lá thư không, đích xác là không khẩn yếu lắm, đây 

chỉ là nói về bản thân tôi thôi. Nhưng kịp nghĩ tới cô và người 

trong nhà nên vội sớm viết lá thư này về giai đoạn ngắn tu hành 

của tôi và chuyện khác nữa, hy vọng củng cố vững chắc lòng tin 

vào Phật pháp của mọi người (bao gồm mẫu và phụ thân), hãy 

mang lòng tín niệm dài lâu mãi mãi vào Chân Phật Mật Pháp. 

Tôi trước khi bị giam trong lao ngục, tuy cũng biết được việc 

lễ bái Phật, thậm chí đọc được những câu kinh ngắn tiếng Pali, 

nhưng nghiệp chướng của tôi quá nặng nề, trong nội tâm tôi căn 

bản không hề biết gì về ý nghĩa chân chính của Phật pháp, chỉ gắng 

sức đến việc truy cầu những sự hưởng lạc vật chất, thật chỉ chú ý 

đến lợi ích cá nhân tôi! Tôi thuộc loại người có lòng tham lam rất 

nặng nề, song tính tình tương đối rộng rãi cũng thích thú giúp đỡ 

người khác. Nhưng mà phạm vi giúp đỡ nhỏ bé thôi (thực không 

đáng kể đến) 

Vừa Khi Bị Giam Trong Ngục Tối Thì Tăng Cao Lòng Kinh 

Hãi Đối Với Sự Chết. 

Nhân vì trong lòng sợ hãi cho nên rất dễ dàng đưa đến sự  

chấp nhận việc tụng kinh Phật, đọc sách Phật và ngồi tĩnh lặng, 

nhưng đều là tự mình phải đi mò mẫm loanh quanh. Tuy nhiên lúc 

đó cũng có một tiểu bộ phận bạn hữu tụng kinh, niệm Phật, nhớ 
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được, chỉ có một Vị hiểu được hơi nhiều một chút, sau này quy y 

Sư Tôn (Ấn định: Sư Tôn chỉ định Lâm Vưu Hân quy y Sư Phụ: 

Liên Sinh Hoạt Phật), có quan hệ với Vị này, vì Vị này bảo người 

khác mua sách của Sư Tôn mang đến đọc. Nhớ lúc mới bắt đầu, đa 

số tôi xem sách của Pháp Sư Thích Thánh Nghiêm cùng những 

sách khác liên quan đến ngồi thiền, đương nhiên bao gồm rất nhiều 

sách Phật khác nữa. Tuy nhiên những thói quen hung ác đã trầm 

trọng, ăn sâu. Cho nên dù niệm kinh (Tâm Kinh, A Di Đà Phật 

Kinh, Địa Tạng Kinh), niệm chú (Đại Bi Chú) và ngồi thiền 

(phương pháp đếm hơi thở), đương thời chỉ nhớ được là cần phải 

sửa đổi tội lỗi để trở thành người tốt, đồng thời cũng bắt đầu ăn 

chay (song còn ăn trứng gà). Vẫn còn mơ mơ hồ hồ, rất nhiều ngày 

qua đi mà chưa hiểu gì thêm nữa. 

 Như thế đã uổng phí đi hơn một năm, ước chừng đầu năm 

1987, cũng chính vị bạn ấy giới thiệu tôi hãy xem sách của Sư Tôn 

 Tôi còn nhớ cuốn sách thứ nhất tôi đọc là cuốn “Thiên Địa 

Nhất Tì Kheo”, được đọc cuốn sách này thấy càng đọc càng hứng 

thú. Còn nhớ rõ có rất nhiều vị rất muốn đọc, nhân vì mọi người 

đều bảo người nhà mua xem. Kỳ thực lúc bắt đầu đọc, cảm thấy 

nội dung sách với người đọc bất đồng, lại có rất nhiều sự việc chưa 

từng nghe thấy bao giờ. 

 Đương nhiên cũng nhân vì điều giảng dạy hợp tình hợp lý, vả 

lại văn tự dùng rất giản dị, làm người đọc dễ hiểu, mang những lý 

Phật thâm sâu phỏng vẽ được ra, dần dần làm cho tôi (cùng người 

khác) hiểu rõ Phật pháp càng ngày càng tiến bộ. 

 Tôi Còn Nhớ Tôi Bắt Đầu Phát Giác Chính Mình Thường 

Khóc Nước Mắt Giàn-Giụa. 

 Nhân vì đã đọc được những thời sự làm cảm động lòng 

người, lương tri được khai triển, tôi mới thấy ra trong quá khứ 

mình đã làm rất nhiều, rất nhiều tội lỗi, rất nhiều lầm lỗi đối với 

phụ và mẫu thân, cùng tội lỗi với xã hội, đất nước, hết sức là xấu 

hổ! Tôi chân thành học được sự sám hối, chân thực hiểu biết về 

sám hối, đó là do phương pháp dùng lời nói cảm hóa được người 

khác của Sư Tôn mà ra. 
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 Đương thời tôi bắt đầu sinh ra lòng muốn quy y Sư Tôn, tôi 

cảm thấy những ngày còn lại của tôi không còn nhiều, sao có thể 

sớm quy y tu tập Phật pháp, đây là đúng lúc rồi, cũng tự vui mừng 

thấy được Sư Tôn từ xa, đặc biệt ngoài ra, vì là người không có 

cách nào tự thân mình đi quy y, nên đã thiết lập bàn “cách không 

diêu quán đỉnh” (quán đỉnh từ xa qua không gian), tôi đồng thời 

cũng khuyến khích mời gọi nhiều bạn hữu cùng lúc quy y Sư Tôn. 

 Đương thời mọi người học Phật có rất nhiều nhiệt tâm, rất 

tinh tấn, nửa đêm khoảng 4 giờ sáng thức dậy, tắm rửa sạch sẽ và 

bắt đầu tu pháp. Riêng tôi cũng ngưng tất cả những sự du hí, ngay 

cả bệnh nghiện ngập thuốc hơn mười năm của tôi cũng được bắt 

đầu ngưng bỏ, thẳng đến hiện nay đã trải qua 5 năm. Tôi đương 

thời rất kiền thành y theo “Chân Phật Bí Trung Bí” tu Tứ Gia Hành 

(Sự quy y của tôi tin rằng không được thuận lợi, kéo ra rất là lâu, 

mới do Ngọc Mỹ Karen trước khi đến Tân Sơn Đại Quán Thường 

Tố Pháp Hội thì mới được quy y) 

 Khi Tu Pháp, Thật Sự Có Rất Nhiều Hình Tướng Khác Lạ: 

 Sư Tôn quả thực không thể nghĩ bàn! Tôi thoạt đầu cầu xin 

Ngài hai sự kiện, Ngài đều thỏa mãn sở nguyện của tôi (đương thời 

Sư Tôn còn chưa thu nhận tôi quy y nữa). Nhưng tôi lập một Phật 

đàn rất đơn giản gồm vài tấm ảnh Phật với một ly nước trong cúng 

dường, trước bàn thờ tôi rất chân thành cầu xin Phật. Cô có biết tôi 

cầu xin gì không? Này! Đó chính là cô và cha mẹ với Ngọc Mỹ đó. 

Vì cô với Chấn Phát không tin Thần Phật, Phụ và mẫu thân cùng 

Ngọc Mỹ thì chỉ lạy, rồi lạy thôi. Riêng tôi đương thời rất thành 

tâm thành ý, hết lòng tin vào Liên Sinh Hoạt Phật rằng Ngài có 

thần thông lực để thu nhận, gọi mời các người và Ngọc Mỹ. 

 Chẳng bao lâu cô đến thăm tù, bá cáo với tôi, ở trong mộng 

(giấc mộng rất tinh tường, rõ ràng) cô trông thấy một đóa hoa sen 

màu trắng thật lớn, cùng nghe âm thanh nói với cô rằng đây là Liên 

Hoa Bồ Tát. Cô biết không nào? Đương thời tâm tôi vui mừng và 

cảm tạ nói ra không được. Thật tuyệt vời! Hôm nay cô năng nổ học 

Phật, lại có rất nhiều điềm tương ứng tốt. Đây đích xác là do đại 

Từ Bi lực của Sư Tôn đã đáp ứng hoàn toàn nguyện vọng của tôi, 

đương nhiên cũng là do nhân duyên của cô nữa. Ngoài ra một mình 
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Ngọc Mỹ, tôi từng động viên cô ấy quy y Sư Tôn, tuy nhiên cô ấy 

không chịu; Cuối cùng, cũng là do Sư Tôn xuất hiện bên Ngọc Mỹ 

trong mộng. Ngọc Mỹ mộng thấy Sư Tôn (tướng xuất gia), trên 

đầu đội mũ Kim Sắc Viên Quang, đứng trước mặt cô ấy, Sư Tôn 

nói Ngọc Mỹ cùng Ngài niệm kinh, cô ấy không chịu niệm kinh, 

rồi cô ấy thấy Sư Tôn chìa tay ra vẫy gọi cô lại, Ngọc Mỹ sợ quá 

khiến bừng tỉnh. Cô thật không có cách nào lại không tin được! 

Nhân đó tôi bảo cô ấy đến Đại Quan Đường (Tân Sơn) giúp tôi 

quy y, Cô ấy cũng đồng thời quy y. Nhưng lời cầu xin của tôi đều 

tại trong phòng ngục giam, đối diện pháp tướng mà cầu, không 

phải là do tôi viết thư để cầu xin Ngài giúp. Đây mới thật là không 

thể nghĩ bàn! Làm sao Sư Tôn có thể biết được? Nếu như Ngài là 

giả (không thật), Ngài ắt không thể nghe được lời cầu xin của tôi. 

 Ngoài ra có một sự kiện khác liên quan đến bệnh trĩ, bệnh đã 

làm cho tôi mười phần khó chịu, ngồi, ngủ, đi, đứng tôi cảm thấy 

rất đau đớn, muốn niệm kinh tu hành đều không được, thật không 

biết làm sao, tôi bèn hướng về Sư Tôn than khổ và cầu cứu, sau đó 

không lâu, tôi mộng thấy mình nằm thẳng trên giường bệnh, do 

bác sĩ giải phẫu, cách ngày sau tôi thấy không đau nữa, nhưng 

trong lòng không dám khẳng định, nhưng mãi đến hiện tại đã trải 

qua nhiều năm rồi, thật là hay quá! Tôi thực tâm rất cảm kích Sư 

Tôn. Tôi không thể dùng lời nói, chữ viết để diễn tả sự cảm kích 

của tôi. Thân thể của tôi đã chứng nghiệm và hưởng trọn ân huệ 

của Sư Tôn, chân thật không sai sót! 

 Đương thời khi tu pháp, thực sự có rất nhiều hình tướng khác 

lạ. Nhớ ra có nhiều sư huynh có những cảm ứng không giống 

nhau, có tác dụng động viên tâm lý mọi người. Nhất là khi cộng tu, 

càng không giống nhau, ví dụ như mùi hương ngửi thấy, trông thấy 

đủ các loại ánh sáng, cũng có người trông thấy Sư Tôn trong 

mộng, vân vân. Đây đều là những hình tướng, hương vị mà tôi và 

các sư huynh trải nghiệm lần đầu tiên trong đời, cho nên lại càng 

có nhiều người xin được quy y Sư Tôn. Song tôi cũng hiểu rõ tất 

cả những hình tướng, hương vị trải nghiệm được đều có tính 

khuyến khích, mọi người phải y theo sự chỉ dạy của Sư Tôn là tâm 

không giữ lấy cũng không xả bỏ chúng. 
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 Tôi cũng rất cảm kích Sư Tôn, Ngài đã nói chúng tôi hãy liên 

lạc với Thượng Sư Dương Trung Sỉ, Dương Thượng Sư cũng rất 

quan tâm đến chúng tôi, dù rất bận rộn Thượng Sư vẫn từ Tân Sơn 

đến thăm hỏi chúng tôi, đây cũng làm chúng tôi càng tăng thêm 

niềm tin Phật và Phật Đạo. 

 Tuy Nhiên, Một Năm Rưỡi Sau Bị Xử Tử Hình, Nhưng 

Không Vì Thế Mà Đánh Mất Niềm Tin: 

 Tôi hiểu rất rõ, kịp tiếp thụ “Nhân Quả”, tâm tôi tuyệt không 

một mảy may nào hối hận là đã quy y cửa Phật; ngược lại còn làm 

tâm tôi sinh khởi ý cần phải nỗ lực để được tinh tấn. Ngoài tu 

pháp, tôi cũng thích thú đọc kinh Phật và sách Phật. Tôi thường 

thường nghiên cứu kinh điển Phật đem so sánh với Chân Phật Mật 

ngữ của Sư Tôn, tôi mới phát giác ra Sư Tôn thật sự rất khổ tâm 

trí, nhưng thật vĩ đại. Kinh Phật tôi thường nghiên cứu, tham khảo 

có “Duy Ma Cật Kinh”, “Lăng Nghiêm Kinh”, “Diệu Pháp Liên 

Hoa Kinh”, “Hoa Nghiêm Kinh”, “Kim Cương Kinh”, rồi đến một 

số Giới Luật Kinh Tạng, như “Ưu Bà Tắc Giới Kinh”, cũng đã đọc 

“Đại Trí Độ Luận”, “Trung Quán Luận”, vân vân, còn có rất nhiều 

Thiền Tông Ngữ Lục, Tâm Yếu, Kinh Sách của Tiểu Thừa cũng 

tham cứu. Rất nhiều Đại Đức, Pháp Sư khai thị cũng chẳng bỏ qua. 

Khả dĩ gọi tôi là người say mê sách Phật, tôi rất vui say đọc sách 

Phật. Nếu như có ai xem nhiều Kinh Phật hoặc Sách Phật, trước 

tiên người ấy cảm thấy quá nhiều, quá lẫn lộn. Phật Đà tuỳ theo 

nhân duyên mỗi người mà giáo huấn, “Kim Cương Kinh” đã có 

“Như ngã thuyết pháp, như phiệt dụ giả, pháp thượng ưng xả, hà 

huống phi pháp” (như ta thuyết pháp, như cánh bè cứu vớt chúng 

sinh khỏi bị chìm đắm, pháp còn phải xả bỏ, huống chi phi pháp). 

Nhân đó, tôi chỉ tham khảo nghiên cứu Kinh Sách Phật để mở 

mang kiến thức về Phật pháp mà không chấp trước vào pháp. 

 Theo lời giảng của Sư Tôn, sự lĩnh hội và giác ngộ về lý đạo 

tất phải phối hợp với tu sự, nếu như chỉ đơn thuần hiểu lý đạo cũng 

giống như bàn về phép binh trên giấy, hoa mỹ nhưng không có 

thực. Kỳ thực tôi rất xấu hổ vể sự tu trì Mật pháp của chính mình 

chưa đủ trình độ, ngược lại sự vô tâm trong “Phật Vương Chi 

Vương”, tâm yếu vô sự làm ích lợi tôi rất nhiều, tâm yếu này với 
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tư tưởng của Thiền Tông là nhất trí, tâm bình thường tức là đạo 

tâm, không bị “cảnh chuyển” (bị chi phối bởi ngoại cảnh), trong 

phiền não vẫn an nhiên tự tại. Việc này không phải dễ làm, nhưng 

trên phương diện này tôi cảm nhận được pháp vị bên ở trong, trong 

tâm tôi thật sảng khoái và tươi mát. Tôi đã từng viết thư vấn Sư 

Tôn làm thế nào để nhập định? Ngài khai thị rằng “tâm lượng 

phóng khoáng” (tâm mở rộng). Tôi thường thường suy nghĩ về 

những lời dạy pháp của Sư Tôn, tôi chỉ có thể nói lời cảm tạ! 

 Năm ngoái, Sư Tôn lại dùng một phương pháp khác để kêu 

gọi được mẫu thân quy y, cô có biết không? Mẹ nói Sư Tôn đang ở 

trong tâm bà cùng bà nói pháp (an ủi bà), mẹ nhân đó xin quy y. 

Tôi nghĩ tâm sự của tôi là đã rôi, mẫu thân cũng đã quy y, tất cả 

đều tốt đẹp, đầy đủ! Trong lòng tôi nghĩ mình đã sẵn sàng đi ngay 

thôi (chịu án chết), vì tôi chẳng thấy có trở ngại gì cả. 

 Xá Lợi Tử Là Sự Chứng Minh Tướng Ngọc Lúc Vãng Sinh. 

 Mà còn trong ngục thất có nhiều vị sư huynh sau khi ra đi 

(chết), tro cốt trình ra màu trắng, thực tại là hiện tượng tốt. Lại còn 

có hai vị sư huynh (Liên Hoa Á Lâm và Liên Hoa Khánh Văn) và 

một vị Phật tử bạn đều lưu lại Xá Lợi Tử. Điều này chứng minh 

những lời giảng dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật là chân thực không 

hề sai lầm, đồng thời cũng chứng minh tu tập theo Chân Phật Mật 

Pháp là “chính tông phái”, “chính pháp”, tuyệt đối không phải là 

những lời biểu lộ của những người mang đầu óc phân biệt nặng nề 

rằng đó là phụ Phật ngoại đạo (1) hoặc thứ gì ma quỷ. A Di Đà 

Phật! Nói chung không bị uổng phí đi một kiếp người này! 

 Nhìn ở mặt ngoài thì cái chết (tội tử hình) của tôi rất là thê 

thảm, nhưng cô nên nhớ Sư Tôn đã dạy rằng đây là nghịch tăng 

thượng duyên. Nếu như tôi không bị ràng buộc vào thảm cảnh này 

(tử hình) thì tôi không có khả năng có một tình trạng sống như hiện 

tại (tu hành theo Phật pháp thành công mỹ mãn). Đây là nhân 

duyên của tôi, không cần phải thay thế cho cái chết thê thảm của 

thân xác tôi. Tôi đã phát Bồ Đề Tâm, nên đời đời thực hành Bô Tát 

Đạo và đây cũng là cách giải quyết duy nhất để tôi có thể báo đáp 

trọn vẹn ơn của Sư Tôn, ơn của Phật Đà, ơn đối với chúng sinh, ơn 

đối với cha mẹ. Nhân đó, tại kiếp người này cô và tôi mới có thể tu 
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tập Chân Phật Mật Pháp, đây là duyên được tích lại từ nhiều kiếp 

trước, chúng ta cần phải quý trọng.  

 Sư Tôn từng xử dụng địa lý phong thủy, bùa chú, đạo pháp, 

cùng đủ các loại pháp phương tiện, đây chính là hợp với một đoạn 

trong Kinh Duy Ma Cật: “Kinh thư cấm chú thuật, công xảo chư 

kỹ nghệ, tận hiện hành thử sự, nhiêu ích chư quần sinh” (Kinh sách 

cấm dùng chú tà thuật, thủ thuật tiểu xảo, thực hiện cho trọn hết sự 

việc này, làm lợi ích cho quần chúng). Trong 53 vị Bồ Tát mà 

Thiện Tài Đồng Tử gặp tham kiến, các Bố Tát đã dựa theo nhân 

duyên của từng người để dùng phương pháp thích nghi để hóa độ, 

thực hiện Bồ Đề nghiệp (Hoa Nghiêm Kinh). 

 Đây mới chứng minh rằng Liên Sinh Hoạt Phật có Nhất Thiết 

Trí, đầy đủ Nhất Thiết Công Đức, người duy nhất có sự giác ngộ 

chân chính, Phật, Đại Bồ Tát mới có đầy đủ các Như Ý Pháp Bảo 

để làm lợi ích cho quần sinh. Nếu như là một vị giác ngộ, Phật, chỉ 

biết Thánh Pháp mà không biết Chúng Sinh Pháp, không có Pháp 

Bảo làm lợi ích chúng sinh thì chỉ là một vị tự mình vĩ đại thôi. 

 Điều làm tôi rất mãn nguyện là hiện tại chúng tôi tất cả đều 

quy y Chân Phật Tông và thực tu. A Di Đà Phật! (ngày 7 tháng 3 

năm 1992 – Anh Liên Hoa Vưu Hân) 

 Tương Lai Nếu Như Anh Có Lưu Lại Xá Lợi Tử Thì Thật là 

Tuyệt Đẹp Nhờ Em Mang Dâng Tặng Một Phần Xá Lợi Của Anh 

Lên Đấng Tối Tôn Quí Và Từ Bi Liên Sinh Hoạt Phật – Liên Hoa 

Vưu Hân.  

 Cô em gái Kim Ngọc: Dưới đây là câu chuyện cũng rất kỳ 

diệu như câu chuyện kể ở trên, thật không thể nghĩ bàn, song đây 

là sự việc ngàn vạn lần chính xác, sự việc xảy ra hai năm trước 

ngày vãng sinh. 

 Người Bạn Cùng Ở Trong Ngục Tối Với Vưu Hân – Câu 

Chuyện Của Liên Hoa Bảo Thành. 

 Có một người bạn nói với tôi rằng đêm qua anh ta trông thấy 

một con bướm hoàn toàn màu trắng ở ngoài phòng giam anh ta, 

bướm ngừng lại một chút, vừa đúng 7 ngày sau khi một sư huynh 

tên Liên Hoa Bảo Thành được hoả táng. Nơi bướm đậu lại là 

phòng giam trước đây Bảo Thành ở. Sau đó 7 ngày nữa, người bạn 
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tù này lại nói anh ta lại thấy một con bướm hoàn toàn trắng giống 

như lần trước, người khác cũng trông thấy nữa. Lại 7 ngày nữa (lần 

thứ 3), vào buổi chiều tối bướm trắng lại xuất hiện, cũng ngay 

ngày hôm sau buổi sáng (lần cuối cùng), cốt cho chính mắt tôi 

trông thấy, sau lần này thì bướm bay đi khỏi không ai trông thấy 

nữa.  

 Cái gì bạn thấy lâu nay cũng rất là bình thường, một con 

bướm màu trắng đâu có gì gọi là không thể nghĩ bàn, đúng không? 

Tuy nhiên, như tôi nói 4 năm nay tôi là người duy nhất trông thấy 

lần này con bướm bay lại, lần thứ hai, thứ ba đều bay lại vào buổi 

chiều tối, và đậu lưu lại ngay tại căn phòng mà sư huynh Liên Hoa 

Bảo Thành bị giam giữ trước đây, theo sự hiểu biết thông thường 

mà nói, buổi chiều tối bướm trắng mới xuất hiện bởi đó là thời 

gian nghỉ ngơi!  

 Vào một ngày trong tuần, trên mặt biển Tân Gia Ba xuất hiện 

một chiếc thuyền, người trên thuyền đang thi hành Phật sự, mang 

tro cốt sau khi đã thiêu của Phật tử phân tán trên mặt biển, đây là 

làm theo lời nguyện của Liên Hoa Bảo Thành khi ông còn sống, 

nguyện rằng cùng thuỷ tộc kết thiện duyên, nguyện với thuỷ tộc 

thoát ly bể khổ. Ngay sau khi cư sĩ Lâm Đại Đức cùng các người 

khác phân tán tro cốt trên mặt biển xong, đột nhiên họ trông thấy 

một con bướm toàn trắng bay liệng, em gái của Liên Hoa Bảo 

Thành và Karen (Ngọc Mỹ) cũng đều trông thấy bướm trắng, sự 

kiện này cũng có điểm lạ lùng! 

 Lại nữa, buổi chiều tối cùng ngày, phu nhân của cư sĩ họ 

Dương đang ở trong phòng lạnh đã trông thấy một con bướm màu 

trắng. Sau đó phu nhân mở cửa để bướm trắng bay ra. Vị cư sĩ họ 

Dương này là nhân vì gia cảnh của Liên Hoa Bảo Thành nghèo, 

nên cư sĩ đã nhận lời uỷ thác của sư phụ, phát tâm vì huynh Liên 

Hoa Bảo Thành mà giải quyết vấn đề hậu sự (lo tang chế cho Liên 

Hoa Bảo Thành). Ban đầu họ không hề biết nhau trước. Song Bảo 

Thành đã cảm động kịp cảm tạ người tốt bụng họ Dương. Khi còn 

sống Bảo Thành xem Dương thiện nhân là một ân nhân, nhân vì 

không phải người thân, cũng chẳng phải bạn bè gì mà cuối cùng 

Dương đồng thời còn tới thăm Bảo Thành, làm Bảo Thành rất cảm 
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động (khẳng định khi còn sống Bảo Thành không biết Dương cư sĩ 

ở đâu, vì ông là một trưởng giả). Sự kiện xảy ra liên tục về con 

bướm trắng, thực ra không có gì gọi là kỳ diệu, nhưng tôi muốn 

nói ở đây sư huynh Liên Hoa Bảo Thành thật sự là người có tình 

nghĩa! Nhớ lại, lúc còn sống Bảo Thành có nói với tôi, tới nay tôi 

vẫn không quên rằng nếu như sau khi chết anh ta có thể hiện ra để 

cảm hóa những người có duyên tin Phật, thì nhất định anh sẽ làm 

ngay! Tôi còn nhớ tôi đã nói với Bảo Thành rằng chẳng nên chấp 

trước vào những sự việc này, hãy cầu vãng sinh Tây Phương Phật 

Quốc Tịnh Thổ! Nhưng anh ta nhất định giữ ý kiến sẽ hết sức đi 

cảm hóa những người hữu duyên với Phật. Dĩ nhiên anh ta cũng 

như tôi chẳng biết là anh sẽ biến hóa như thế nào? Bảo Thành 

những tưởng là được báo đáp ơn của Sư Tôn và Tam Bảo. 

 Bảo Thành khi còn sống quy y Sư Tôn, vì không biết chữ, 

nên chỉ do tôi dạy anh ta niệm kinh như thế nào, dạy cách niệm 

chú và tu pháp, cũng như giảng giải lý Phật nữa. Khi còn sống anh 

là người nóng nảy, hấp tấp, vì hiểu rõ được nhân duyên quả báo 

nên rất thành tâm tu pháp, đã từ từ chuyển đổi thành tốt. Một giờ 

sau cùng trước khi cuộc đời anh bị kết liễu, Bảo Thành nói với tôi 

rằng anh muốn sám hối tất cả những lỗi lầm trong quá khứ và anh 

cảm thấy mình làm chưa tốt. Tôi cũng nói với anh ta, có tâm sám 

hối là chân thật sám hối rồi, đừng lo lắng nữa. Tuy nhiên anh 

không có cách nào để quán phá lẽ sinh tử (nhận thức ra được Sinh 

ra rồi Chết đi chỉ là Tướng bên ngoài, giả tạm). Chẳng dễ dàng gì 

làm được điều này! Nhưng Bảo Thành đã chứng tỏ được dũng khí 

của anh đối với vấn đề Sinh Tử. Trường hợp của Liên Hoa Bảo 

Thành và một vị sư huynh khác Liên Hoa Mỹ Đức đồng quy (cùng 

gặp nhau), trước sau vãng sinh về Tây phương, tôi với nhiều người 

khác đã trông thấy ráng màu hồng, vàng xuất hiện trên không rất 

đẹp. Đây cũng là lần thứ nhất mà từ nhỏ tới lớn tôi mới trông thấy 

ráng màu hồng, vàng hiện ra đẹp ở trên không trung thế này. Điều 

mà tâm tôi cảm nhận được ở đây là màu sắc của một thứ ngọc bích 

đẹp tuyệt trần!  

 Tôi không biết được hướng đi của Liên Hoa Bảo Thành, song 

anh ta đã từng hiển hiện ra tâm nguyện của mình, sự tin lẫn nhau 



 19 

không thể sai đi đâu được, tôi phải nói rằng đó đúng là lực của tâm 

nguyện. Nhân duyên tâm nguyện thật là kỳ diệu. 

 Sự hiển hiện của Bảo Thành giống hệt như của sư huynh 

Liên Hoa Mỹ Đức, Bảo Thành còn báo mộng cho cô em gái mình:  

 1/ Bá cáo với cô em gái anh ta rằng anh đã gặp được Phật, 

nói cô em hãy yên tâm 

 2/ Dặn cô em gái phải mua sách Phật cho chúng tôi đọc. 

 3/ Dặn cô em gái hãy in “Phụ Mẫu Ân Trọng Nan Báo Kinh”  

Đây là sự ứng mộng của Liên Hoa Mỹ Đức cho người nhà khi qua 

đời. Vị sư huynh này là vị có trí tuệ quán phá sinh tử. Ông ta rất 

hiền hòa và an lạc ra đi, cũng tựa lúc ông tinh tấn tu trì. Đã từng có 

thời kỳ ông đun nước sôi, cơm trắng để khảo nghiệm chính mình, 

tôi cũng rất kính phục tâm trí hướng thượng của ông. Đây cũng là 

cảnh mộng không thể không thể nghĩ bàn. 

 Tôi có cảm giác rằng có rất nhiều vị sư huynh có Phật duyên 

rất sâu đậm, họ đều đem hết sức mình để sửa đổi tội lỗi, phản tỉnh, 

tu trì. Đây cũng làm tôi nghĩ đến có rất nhiều chúng sinh phải do 

“nghịch tăng thượng duyên”. Sư Tôn cũng từng viết thư cho cô bá 

cáo với cô rằng tôi là nghịch tăng thượng duyên, tôi cũng thừa 

nhận, nếu như tôi không phải đối diện với đại sự sinh tử thì đích 

xác tôi không có cách nào tu hành tốt được, chỉ có cách ép tôi đến 

cửa tử thì tôi mới tỉnh ngộ! Nói rằng một lần chịu tử hình là quả 

khéo vận dụng vậy! 

 Tuy nhiên ai cũng có thể như thế, nói cho cùng chẳng dễ 

dàng mà hiểu được, tiếp nhận để làm theo. 

 Tỉ như vị sư huynh Liên Hoa Bảo Thành này, ông không biết 

chữ, lại bị ba độc đục khoét dần (tham, sân, si), vừa mới bắt đầu 

học Phật so với bất cứ ai cũng thấy khó khăn hơn nhiều, lại là 

người nóng tính, thậm chí ông đã xé nát kinh điển trước mặt tôi. Vì 

tụng đọc kinh không được, do đó đã bỏ tu nhiều lần. Đúng vậy, tôi 

phát giác ra một người tham, sân, si nặng mà muốn tu hành quả 

không dễ chút nào, bởi chưng chướng ngại đặc biệt nhiều, phải trải 

qua nhiều năm giãy giụa, gắng gỏi lắm mới có thể nhú ra được 

mầm hy vọng, thường thường là hiểu lầm kinh điển Phật khi giảng 

giải. Tôi thoạt đầu bị ông hỏi ngược lại đủ loại nan đề, nghi vấn, 
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làm cho tôi cảm thấy thật khó khăn với ông, may có vài sư huynh 

khác giải đáp dùm cho rằng ông không thể cứ mỗi vấn đề đều phải 

tìm kiếm Phật Kinh, Phật Điển, không chắc có thể giải đáp thật đầy 

đủ, ông ắt nên trải qua một sự nỗ lực, xem kinh và lời giảng pháp 

của Sư Tôn, rồi cố gắng suy nghĩ, mới có thể hồi đáp làm người 

vừa ý. Nhất là nhằm vào đại sự “CHẾT”, không thể vài lời nói có 

thể giảng giải hoàn toàn được, hà huống chính mình cũng chưa 

chính thức thể nghiệm, muốn người tin vào lý lẽ thật của nó không 

dễ đâu. 

 

NỖ LỰCTRÊN ĐOẠN ĐƯỜNG CUỐI KIẾP NHÂN SINH, 

SÁM HỐI, TIÊU NGHIỆP KỊP TU TRÌ. 

 Ôi! Tóc trên đầu tôi đã bạc trắng quá nửa đầu rồi. Thật sự do 

tôi động não quá độ, may học Phật pháp biết được ngồi yên lặng, 

buông xả, tinh thần còn tốt! Những nan đề còn nghi vấn của người 

khác, nếu chưa hồi đáp được thì cũng chứng minh rằng chính mình 

cũng chưa biết, cho nên chính mình ắt phải làm phong phú cho 

chính mình. Đúng vậy, càng khó khăn, đang khi bạn giáo đạo (dạy 

học) một người, một cử động gì của bạn đều được chú ý. Những 

lời nói của bạn cũng vậy, phải hết sức tránh cho mình không bị sai 

lầm, không như thế người học lại biết rằng những hành vi của bạn 

không đúng, đủ, lời giảng của bạn không gì tin được ắt sẽ buông 

bỏ việc học Phật. 

 Những tình huống trong lòng, ngoài mặt không giống nhau, 

đối với những người học Phật chưa có lòng tin vững chắc, chúng ta 

phải có nghĩa vụ giúp họ, làm cho tâm họ trở thành kiên định, 

không thối lui. Nói tóm lại, khi không có người lãnh đạo, như 

Thượng Sư, Pháp Sư mà lại muốn học Phật pháp thì rất là khó 

khăn. Càng khó làm sao, còn phải giúp đỡ, dẫn dắt người khác đi 

đúng hướng trên con đường Phật dạy. 

 Tôi thường cầu xin Sư Tôn, Phật, Bồ Tát chiếu rọi ánh sáng 

vào cho cái đạo tràng lao ngục này. Tôi tin rằng Sư Tôn đã gia trì 

cho chúng tôi nhiều. Nói về Liên Hoa Á Lâm (Ngô Á Lâm), vị này 

lúc bắt đầu chưa quy y, căn bản không ai có thể đoán trước được 

rằng ông ta lại có đại quyết tâm như thế này. 
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 Vị này đã có những lời lẽ rất hồ đồ, hỗn loạn, nguyền rủa tất 

cả những gì hợp lý hoặc không hợp lý, thậm chí ông ta phỉ báng cả 

Phật, Bồ Tát. Bạn hãy tưởng tượng xem, nếu như không có chút 

nhẫn nại thì căn bản không thể nào giảng giải để ông ta thông hiểu 

được. Ở trên cái phần đất đầy những ác trọc này, nghĩ đến việc 

muốn tu trì cho tốt, quả không dễ dàng chút nào, cũng giống như 

người ở dưới đáy hang sâu muốn hướng lên trên bò ra khỏi hang 

vậy. Cũng có thể nói, tôi đích xác từ những lời dạy pháp của Sư 

Tôn học tập được rất nhiều điều. Đồng thời rất thấu hiểu nỗi khổ 

tâm của Sư Tôn trong việc độ thế, thật sự xấu hổ cho chính mình vì 

không có cách nào để chia sẻ gánh nặng, phụ gánh với Sư Tôn.  

 Trong số tử tội cũng có vài vị sư huynh có nhân duyên tương 

đối tốt nên được hưởng sự cứu giải của Sư Tôn, Phật, Bồ Tát mà 

miễn tha tội tử hình. Tôi có thể nói như sau, bởi vì lúc chưa quy y 

Sư Tôn học Phật, rất ít may mắn miễn tha. Do như thế, người quy 

y học Phật cũng dần dần tăng nhiều lên. Nhưng những người khác,  

tuy không có cách nào để được miễn tha tội chết, đều hiểu tất cả 

đây là do nhân duyên, cho nên cũng không buông bỏ ý tưởng 

muốn học Phật, ngược lại càng nỗ lực ở chặng đường cuối của kiếp 

nhân sinh, đó là sám hối, tiêu nghiệp và tu trì. 

 Tôi xem và hiểu được tạng kinh Phật là do trước tiên từ trong 

cuốn Linh Thư mà Sư Tôn học mang lại. Những lời dạy tuyệt diệu 

của Sư Tôn thường thường có thể làm những kẻ ác phát tâm hướng 

thiện. Tôi là một thí dụ trong số đó. Nếu như muốn chuyển tải 

những lý lẽ sâu sắc của Phật đến cho các chúng sinh, thật sự rất 

khó khăn, học Phật là sự tăng trưởng thứ tự, nếu như một lần giảng 

về “không tính”, “duy thức”, “cảnh giới Phật”, tôi nghĩ, trừ phi là 

người có thượng căn khí (man of superior capacity), lời giảng ắt 

không thể đương nhiên, vì rất khó khăn mà quảng độ được mọi 

người. Cho nên tôi nói Sư Tôn rất khổ tâm trong sự giảng dạy 

chúng sinh, bởi vì Sư Tôn chẳng ruồng bỏ ai cả, cho dù thượng,  

trung và hạ căn, Sư Tôn đều nguyện cứu độ họ, Phật Tổ cũng dạy 

các chúng sinh như vậy, không phân biệt các loài. 

 Cho nên những ác nhân hiện nay hướng thiện, thì công lao 

của Sư Tôn không thể nào loại bỏ được. Đương khi tôi xem trong 
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sách của Sư Tôn nói có người phỉ báng Ngài là ma, là tà, thật nực 

cười! Thật đáng tiếc ý kiến ấy của chúng sinh! Một vị có khả năng 

làm cho người ác hướng thiện và làm cho người thiện tu, thành 

Phật Đạo lại bị người ta cho đó là ma, là tà? Tôi thật sự quan tâm 

cho những người này, không biết họ cuối cùng hiểu biết được bao 

nhiêu, kịp hiểu biết rõ ràng Phật pháp uyên thâm? Tuy nhiên cũng 

khó khăn lạ lùng, vì thế giới này căn bản là “kiến trọc” (2), “phiền 

não trọc” (3), lại có biết bao nhiêu người đủ khả năng xuất ra từ 

bùn nhơ bẩn nhưng không bị ô nhiễm?  

 Tôi còn cho rằng chỉ nơi có người ác mới có nhiều sự kiện 

làm sầu não lòng người, nguyên lai tại nơi của những người tốt, 

cũng một dạng có nhiều loại tranh đấu không vì danh, vì lợi. Đừng 

bao giờ chú ý đến người khác bằng tâm địa hẹp hòi, hãy một lòng, 

một ý tu tập Phật pháp khá khó khăn này, càng phải làm cho tất cả 

chúng sinh cùng đi chung hướng trên đại lộ đầy ánh sáng này. Tôi 

thật xấu hổ cho nghiệp chướng quá nặng nề của chính mình, không 

cách nào mà tu thành tựu được, song tôi xin khẳng định với lương 

tâm của chính mình rằng tôi sẽ đi thẳng hướng đi của Phật Đạo, 

cũng nguyện thường xuyên thực hành Bồ Tát Đạo, nguyện đời đời 

kiếp kiếp đi theo Sư Tôn tu tập Phật Đạo.  

 A Di Đà Phật! Tôi thân xác tuy gặp sự khốn cùng trong lao 

ngục, nhưng tôi không hề có cảm giác bị trói buộc, trong lòng 

thường được an lạc, không khổ não, cho nên khẳng định sở học 

của chính mình là chính đạo, là con đường của Phật Tổ Thích Ca 

Mâu Ni. Hãy vui lòng thay mặt tôi hướng đến Tôn Sư Vĩ Đại biểu 

đạt lòng cảm tạ vô hạn của tôi! Đủ khả năng lúc phải chết bỏ được 

sự ác hưóng đến ánh quang minh kịp tu tập Phật pháp. Tóm lại 

không sống vô ích, uổng phí. 

 Kim Ngọc em gái tôi! Tôi biết tôi sẽ ra đi thật nhanh, hôm 

nay khó có cơ hội giữ lại thư này đưa cho cô. Sư Tôn dạy tôi “tâm 

hung phóng khoáng” (tâm dạ hãy cởi mở), đây là chìa khóa tối 

trọng yếu, cho nên thân tôi là tử tù, nhưng sống rất an lạc. Tu bất 

cứ pháp môn nào, nếu như càng tu tâm khí càng bình hòa, tự tại, an 

lạc, không sầu não, hãy tin tôi là tuyệt đối không bao giờ sai lầm. 

 Tương lai “nếu như” tôi có lưu lại Xá Lợi Tử:  
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 1/ Khả dĩ chứng minh sở tu sở học của tôi là “chính đạo”, 

không phải “ma đạo”, cũng không phải “tà đạo”. 

 2/ Khả dĩ mang lá thư này công bố cho thế gian. để thế giới 

của Phật Giáo thừa nhận rằng Xá Lợi Tử là của người tu chính 

pháp mới có được, do đó mong những người không hiểu rõ về 

Chân Phật Mật Pháp, xin đừng công kích một vị Phật Sống chân 

chính, ngõ hầu tránh được khẩu nghiệp, không phải chịu khổ vì 

nghiệp báo. 

 3/ Khả dĩ khuyến khích mọi người hãy dùng mọi phương 

pháp để kiểm nghiệm tính chân thật của Xá Lợi Tử, hãy mang một 

viên Xá Lợi đẹp nhất, đích thân dâng tặng Liên Sinh Hoạt Phật, vị 

Phật tối tôn quý, tối từ bi, tối viên mãn của chúng ta. 

 4/ Như thế chứng nghiệm tôi không có lòng tham lam công 

danh, chết rồi thì còn gì để tham nữa. 

 5/ Nếu như sau khi thiêu mà không có gì cả, chứng minh rằng 

tôi tu chưa đủ, nghiệp chướng quá nặng, nên không có gì lạ cả, vì 

trước khi học Phật tôi đã làm quá nhiều tội lỗi, hại cho người lợi 

cho mình, cho nên hãy đem lá thư này đốt bỏ đi. 

 Chân Phật Mật Ngữ thật sự là nước Cam Lồ, thật sự là pháp 

vị trong lành giải thoát. 

 

ÁN . CÔ LỖ LIÊN SINH TẤT ĐỊA. HỒNG 

(Om. Gu Ru Lian Sheng Xi Di. Hum) (Quan thoại) 

  

 Anh, Liên Hoa Vưu Hân chắp tay đảnh lễ. 

 Ngày 10 tháng 2 năm 1992. 

 

 Di Thể Của Bào Huynh Sau Khi Hỏa Táng, Được Xá Lợi 

Hoa Và Một Số Viên Xá Lợi Tử. 

 Lá Thư Đến Từ Liên Hoa Kim Ngọc, Em Gái Của Liên Hoa 

Vưu Hân. 

 Sư Tôn, Sư Mẫu kính yêu: 

 “Án. Cô Lỗ Liên Sinh Tất Địa. Hồng” 

 Đệ tử Liên Hoa Kim Ngọc, anh ruột Liên Hoa Vưu Hân (tội 

phạm nhà ngục giam tại Tân Gia Ba), vào ngày mồng 1 tháng 3 
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Âm lịch đã bị xử treo cổ (tức nhằm lúc 6 giờ sáng sớm ngày 3 

tháng 4 Dương lịch). 

 Đối với đệ tử đã thành tâm sám hối Tam Bảo, 15 phút cuối 

trước khi bị xử chết vẫn không quên đợi giao cho đệ tử phải ghi 

nhớ kỹ là phải chiếu cố (lưu ý) đến các anh em bạn tù khác, phải in 

ấn một số nhiều sách Phật liên quan đến Chân Phật Tông, sách 

xuất bản với các tù nhân, các tù nhân tu hành bị rất hạn chế, bởi 

quá nhiều trở ngại, thực tế thiếu thốn các nhân sĩ trong giới Phật 

Giáo vào nhà giam khai thị cho họ, anh Vưu Hân cũng kính xin 

các quan chức nhà giam lượng thứ cho các người tù đáng thương 

còn ở lại. Anh Vưu Hân đã được vạn duyên giải thoát, mau mau, 

vui sướng để đợi về Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ. Đệ tử kính 

xin Sư Tôn gia trì và siêu độ cho anh Vưu Hân của con. 

 Trước khi bị hành hình chết, thân nhân trong nhà của đệ tử 

luân phiên mỗi ngày đến thăm anh con. Anh con nói với người nhà 

rằng anh nhất định được vãng sanh, anh con còn quả quyết không 

hề có ý lừa phỉnh ai cả, 15 phút sau cùng anh con hướng đến mẹ 

con lặng lẽ nói một câu rằng có hai vị La Hán Bồ Tát cùng một vị 

Bồ Tát nữa phóng quang (ánh sáng) để tiếp dẫn anh con, ngoài ra 

trong khi tu pháp, mỗi khi nhắm mắt lại, anh con lại thấy Sư Tôn 

lấy tay vỗ-về lên anh. 

 Chính đệ tử cũng nằm mộng thấy 3 chữ “Thiện, Vãng Sanh” 

rất rõ ràng, lại nhớ 15 phút sau cùng bá cáo anh con nhận tu theo 

Bồ Tát giới, anh con nguyện rằng “địa ngục bất không, thệ bất 

thành Phật” (địa ngục vẫn còn tù nhân, nguyện không thành Phật). 

Anh con cũng nói nhà lao giam chính là địa ngục, anh không tiến 

tới thì ai lại đây để độ cho các chúng sinh trong nhà giam. Anh con 

bước lên phía trước đài treo cổ, bên trong có hơn 300 anh em quỳ 

lạy, niệm kinh, cầu xin hết sức cảm động. Gương mặt anh con tỏ ra 

hân hoan lúc ra đi, anh hiến tặng những cơ quan trong thân thể, 

màng mắt, hai chân cho y viện.  

 Tử thi sau đó, được mặc quần áo đẹp gọn, được đặt vào chiếc 

quan tài gỗ, với gương mặt thật hiền hòa, hơi mỉm cười, phía trên 

phần đầu, cho tới 20 giờ sau còn giữ được độ ấm, không bị lạnh 

hoàn toàn, sắc mặt cũng không bị biến sắc. Mỗi người trong thân 
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thích, bằng hữu lần lượt vào lễ lạy người ra đi, những vị trong giới 

nhân sĩ Phật Giáo đều ca tụng, khen ngợi sự kỳ diệu xảy ra mãi 

không thôi. 

 Niệm kinh siêu độ có các cư sĩ Lâm Phật Viện, các pháp sư 

của tinh xá Phật Quang và các Phật tử. Viên Hỉ Đường Chân Phật 

Tông, do sư huynh Lâm Á Minh hướng dẫn đội đến trước để siêu 

độ. Tất cả là những người có nghĩa vụ giúp đỡ, thật là đại từ đại bi, 

công đức vô lượng. Có nhiều vị Đại Đức rơi lệ thán phục. Có một 

vị sư huynh khác Trần Trung Nghĩa đã chịu thụ hình cùng lúc với 

anh con, cùng được làm chung thủ tục tống táng. 

 Ngày mồng 3 Âm lịch, sau khi hỏa táng, có rất nhiều Xá Lợi 

Hoa, 5 nhan, 6 sắc cùng với hơn 12 viên Xá Lợi Tử, có những Xá 

Lợi Tử chứa tại đầu xương, ở đầu xương toàn là màu trắng và màu 

phấn hồng. Tro xương bột miến nhỏ thon, ném vào lòng biển để 

cùng hải tộc kết duyên, đây là di chúc của anh con lúc còn sống. 

 Ở trong chiếc quan tài gỗ lại vỗ ra được một tấm ảnh, hiện ra 

ánh sáng trong ảnh, đệ tử cầu xin Sư Tôn chỉ cho biết về tin tức 

này, ánh sáng trắng có phải là ánh sáng gia trì của Phật Bồ Tát 

không? Và ảnh có phải là Phật Bồ Tát hiển hiện không? Đa tạ Sư 

Tôn. 

Đệ tử Liên Hoa Kim Ngọc cùng gia quyến xin quỳ lạy tạ, 

chắp tay xin đảnh lễ. 

 

TÁI BÚT.  

 Căn cứ theo cư sĩ Lý Mộc Nguyên tại hiện trường có 

nghĩa vụ tụng kinh cho tử tù nói: Người thanh niên Lâm Vưu 

Hân này khi bước đến đài treo cổ thì trên mặt anh ta lộ mỉm 

cười. Cư sĩ rất cảm động nói: Tôi tin rằng Vưu Hân lên 

đường mà trong lòng mãn nguyện, vui vẻ. 

 Thân quyến và bạn hữu người chết đều nhất trí nói rằng 

lời nói lưu lại của Vưu Hân là các cơ quan trong thân thể, 

nhãn mạc, xương của hai chân hoàn toàn hiến tặng cho bệnh 

viện. Di thể sau cùng của Vưu Hân do thân hữu lãnh ra đã 

trải qua hơn 20 giờ đồng hồ, khi họ giúp thay quần áo tẩm 

liệm, mọi người xoa rờ vào nửa đầu trên, đều phát giác độ 



 26 

nóng vẫn còn, chưa giảm bớt, mà sắc mặt vẫn còn an nhiên 

như lúc còn sống vậy, trước sau lộ trên mặt “mỉm cười”. Đây 

là tướng rất hiếm trông thấy của một xác người đã chết, làm 

mọi người trông thấy đều thán phục. (Hình ảnh Xá Lợi Tử 

của Liên Hoa Vưu Hân sau khi hoả táng, xin xem tại trang 52 

của cuốn sách nguyên bản) 

 

CÂU CHUYỆN CỦA LIÊN HOA TRUNG NGHĨA. 

Bản Danh Mục Chứng Minh Những Tử TùTu Hành 

Đắc Đạo Sau Khi Thụ Hình Và Hỏa Táng Tại Ngục Giam 

Chương Nghi. 

1/ Lâm Vưu Hân, Pháp danh Liên Hoa Vưu Hân, 38 

tuổi, tu hành trong 4 năm, 5 tháng, chọn tu Chân Phật Mật 

Pháp “Liên Hoa Đồng Tử Kim Cương Thượng Sư Tương 

Ứng Pháp”. Tu được hơn 50 hột Xá Lợi Tử, vô sô Xá Lợi 

Hoa. Thụ hình ngày 3 tháng 4 năm 1992. 

2/ Trần Trung Nghĩa, Pháp danh Liên Hoa Trung 

Nghĩa, 31 tuổi, tu hành trong 4 năm, 5 tháng, chọn tu Chân 

Phật Mật Pháp “Liên Hoa Đồng Tử Kim Cương Thượng Sư 

Tương Ứng Pháp”, tu được hơn 20 hột Xá Lợi Tử, vô số Xá 

Lợi Hoa. Thụ hình ngày 3 tháng 4 năm 1992. 

3/ Ngô Á Lâm, Pháp danh Liên Hoa Á Lâm, 50 tuổi, tu 

hành được hơn một năm, chọn tu Chân Phật Mật Pháp “Tứ 

Gia Hành Pháp”. Tu được 12 hột Xá Lợi Tử, thụ hình ngày 6 

tháng 9 năm 1991. 

4/ Lâm Khánh Văn, Pháp danh Liên Hoa Khánh Văn, tu 

hành hơn 3 năm, chọn tu Chân Phật Mật Pháp “Tứ Gia Hành 

Pháp”, tu được hơn 30 hột Xá Lợi Tử. Thụ hình ngày 15 

tháng 1 năm 1991. 

5/ Hậu Bảo Thành, Pháp danh Liên Hoa Bảo Thành, tu 

hành trong 3 năm 9 tháng, chọn tu Chân Phật Mật Pháp 

“Chuẩn Đề Phật Mẫu Bản Tôn Pháp”. Tu được 3 hột Xá Lợi 

Tử. Thụ hình ngàỳ 10 tháng 3 năm 1992. 

6/ Trần Chiêu Mộc, Pháp danh Liên Hoa Chiêu Mộc, 

chọn tu Chân Phật Mật Pháp “Liên Hoa Đồng Tử Kim 
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Cương Thượng Sư Tương Ứng Pháp”. Tu được hơn 60 hột 

Xá Lợi Tử, vô số Xá Lợi Hoa. Thụ hình ngày 11 tháng 10 

năm 1992. 

Người thế gian niệm Phật sám hối, hơn một nửa bị phân 

tán không thiết thực, thất lạc hư giả. Khi phạm tội tử hình ắt 

phải đương đầu với “TỬ” (chết), nhưng chân thật phát tâm 

tức thì có 100% lợi ích. Nhân đó, hiệu quả là thắng lợi bỏ xa 

người thế gian vạn vạn lần! Có thể nói là khi chết hô một 

tiếng thì Không Hành Hộ Pháp đáp DẠ trăm lần, ném đao 

giết người đi, lập tức thành Phật! 

Một phương diện khác ngưòi tu hành đã đóng cửa sinh- 

tử. Một buổi sáng đóng lại cửa sinh- tử ắt vĩnh viễn chẳng 

bao giờ phải bước qua cửa này nữa, căn bản vì không còn cơ 

hội tạo nghiệp tội nữa. Nhân đó thân tâm thường bảo thanh 

tịnh. Liên Sinh Hoạt Phật nói, người có thân tâm thanh tịnh ắt 

đạt được vô lậu Bạch Bồ Đề của Mật Giáo, cho nên khi tu 

hành, ngày tháng tu tuy ngắn, cũng khả dĩ được Xá Lợi Tử 

(kiên cố tử) mà Trần Trung Nghĩa (Liên Hoa Trung Nghĩa) 

tức là một ví dụ.  

Thư Gửi Đến Từ Mẹ của Liên Hoa Trung Nghĩa. 

 

Thánh Tôn, Sư Mẫu kính ái: 

Án. Cô Lỗ Liên Sinh Tất Địa. Hồng 

Xin Chắp Tay kính Lạy! 

Con tôi Liên Hoa Trung Nghĩa và sư huynh Liên Hoa 

Vưu Hân vào ngày 3 tháng 4 bị xử tử hình tại nhà lao 

Chương Nghi. Vì là mẫu thân, thâm tâm tôi thật vô cùng 

buồn thảm! Tư tưởng tình cảm không biết phải hướng về 

phương nào, chỉ biết yên lặng thầm niệm “Án. Cô Lỗ Liên 

Sinh Tất Địa. Hồng”. 

Trước Khi Bị Xử Tử Hình: 

1/ Đến nhà lao ngục thăm viếng con: “Má má, con sẽ bị 

pháp luật xử treo cổ chết, theo trật tự của xã hội và nhân tình 

mà nói, họ làm mẹ mất cái mặt, xin lỗi! Tuy nhiên con có 
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duyên đi theo Thánh Tôn! Liên Sinh Hoạt Phật, ngồi trên 

chiếc xe lửa Chân Phật đi về trước tiên.” 

2/ “Má, phải chăm chỉ niệm Phật nhé! Quả báo nhân 

duyên không hề qua loa đâu má! Nước mắt không tẩy sạch 

được đâu! Má nhớ dùng thật nhiều thời gian đến Viên Hỷ 

Đường cùng tu, cùng tắm pháp hỷ với nhiều người để nhận 

định ra mục đích cuối cùng của chính mình”. 

3/ “Má, sau khi con bị xử chết nhớ tặng những cơ quan 

trong thể xác con tặng cho y viện để cứu người, phần còn lại 

đem hỏa táng và mang tro xương rắc ngoài biển.” 

4/ “Má, hy vọng trong pháp duyên cuối cùng mong 

được gặp lại má nhé! 

Sau Khi Bị Xử Tử Hình: 

1/ Đúng giữa trưa, trời mưa như trút nưóc xuống khu 

nhà giam, không lâu, bỗng 7, 8 nhân viên y tế xuất hiện, công 

tác của họ hoàn tất trong việc giải phẫu các bộ phận của thi 

thể hai tử tù. 

2/ Sau khi tử thi được chuyển về ngừng lại, lấy tay xoa 

lên trán đầu con tôi, trán vẫn còn nóng hổi, trong tâm tôi 

khoảnh khắc bị giao động vô cùng, hãy sống lại đi các con! 

(có 2 người bị xử treo cổ) 

3/ Cùng ngày, vào buổi tối tại Viên Hỷ Đường chừng 

30, 40 sư huynh, sư cô bao thuê xe bus đến trước trợ niệm kết 

duyên, xướng niệm tâm chú của Sư Tôn, quang cảnh thật là 

phi thường! Các sư huynh, sư cô chuyện trò cho đến tối 

khuya mới ra về, vô cùng cảm kích! 

4/ Sau hỏa táng lãnh tro xương ra, phải tranh thủ thời 

gian vì còn mang tro rắc ngoài biển, sau khi vội vàng kiểm 

tra lại, phát hiện nhiều Xá Lợi Tử và rất nhiều Xá Lợi Hoa, vị 

sư huynh tử tội này càng nhiều Xá Lợi Tử, Xá Lợi Hoa! Thật 

đúng! Ném cây đao chém giết xuống, tức khắc thành Phật! 

Thánh Tôn vĩ đại, sự chỉ dạy của Ngài, sự khổ tâm của Ngài, 

lòng từ bi của Ngài đã độ chúng sinh, thật là chánh đại quang 

minh, con đường quay trở về với Bản Lai Diện Mục! 
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Con tôi lúc còn sống đã tích lũy được một phần vốn và 

dặn dò phân phối cho: 

1/ Quyên giúp cho Viên Hỷ Đường $ 500.00 

2/ $ 200.00 hoan hỉ cúng dường Thánh Tôn 

3/ Phần còn lại cho các phần việc công ích 

Cầu xin Thánh Tôn phóng quang chiếu sáng thế giới để 

những kẻ mê lầm trở về với BẢN TÍNH của mình! 

Đệ tử Liên Hoa Nguyệt Châu 

Xin chắp tay kính lạy  

Ngày 20, tháng 4. 

Lời Trăn Trối Lại Trước Khi Ly Biệt Của Liên Hoa 

Trung Nghĩa. 

Khi đã đặt niềm tin vào Phật rồi, lòng con cảm thấy vô 

cùng hạnh phúc. Con hiện tại lãnh hội được rất nhiều, rất 

nhiều lý đạo mà cả đời con không hề tiếp xúc qua, cùng sở 

hữu một sự hiểu biết sâu sắc đối với sự vật. 

Mẹ rất thương yêu của con: 

Con rất ít viết thư cho mẹ, nhân vì con không biết xử 

dụng ngòi bút như thế nào để biểu lộ chính con. Như nay, 

con phải chịu nhận sự trừng phạt đích đáng cho vận mệnh 

chính mình.  

Tự đáy lòng con, con cảm thấy thật hãnh diện và sung 

sướng vì đã được sinh ra làm con của mẹ! Con vạn phần cảm 

kích ơn mẹ trong kiếp này mẹ đã dành cho con tất cả sự chiếu 

cố. Con với dĩ vãng của chính mình đã đè nặng lên thân mẹ 

biết bao nhiêu phiền não và đau khổ, con cảm thấy hết sức 

đau lòng, hổ thẹn mãi không thôi! 

Trong kiếp người này, điều làm con ân hận nhất đó là 

con chưa có thể săn sóc cho mẹ. Con nguyện hết tâm trí mình 

cầu xin cho kiếp sau lại được làm con của mẹ, ngõ hầu đích 

thân được chăm lo cho mẹ!  

Đương khi con phải vĩnh biệt thế giới tốt đẹp này, con 

mong mỏi rằng mẹ đừng bao giờ vì con mà bi thương và ưu 

sầu, mẹ nhé! Con cầu mong mẹ mỗi ngày, mỗi ngày đều 
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được sống trong hạnh phúc, hạnh phúc! Con cũng hy vọng 

mẹ hãy tiếp tục niệm Phật và làm việc thiện. 

Con rất yêu thương mẹ của con, riêng đối với các anh, 

chị, em, điều duy nhất con mong mỏi về họ là mong mỏi họ 

đều tin vào Phật và niệm Phật, con sẽ vì họ để niệm kinh và 

hồi hướng cho họ, cầu xin cho họ luôn hạnh phúc và khỏe 

mạnh trong kiếp nhân sinh này! 

Cuối cùng, Con xin mẹ hãy dạy cho bà nội, mỗi ngày 

không quên niệm Thánh Hiệu của A Di Đà Phật hoặc Quan 

Thế Âm Bồ Tát. 

Mẹ ôi! Mẹ mãi mãi ở trong tâm trí của con! 

Nguyện Phật bảo trì cho mẹ! 

Con của mẹ Trần Trung Nghĩa – Nay kính thư. 

Ngày 12 tháng 3 năm 1992. 

 

CUỘC PHỎNG VẤN RIÊNG LIÊN HOA GIA 

HƯNG/THƯỜNG NHÂN THƯỢNG SƯ. 

Cách vài năm trước, có một tử tù ở nhà giam Chương 

 Nghi tại Tân Gia Ba, vì ở trong ngục người tử tù này quy y Liên 

Sinh Hoạt Phật, niệm “Chân Phật Kinh” và “Cao Vương Quan Thế 

Âm Chân Kinh” 1,000 lần, kết quả tựa như một kỳ tích, được tòa 

án tuyên phán vô tội. Sau đó, thư xin quy y Liên Sinh Hoạt Phật 

gửi tới “Chân Phật Mật Uyển” một lần hơn 10 phong thư. Sau 

cùng, hầu như toàn bộ tử tù của nhà giam này trở thành đệ tử của 

Liên Sinh Hoạt Phật.  

 Các tử tù trong ngục giam đã nghiên cứu đọc Linh Thư trước 

tác bởi Hoạt Phật, thêm vào đó Hoạt Phật thực hiện “cách không 

diêu quán” (quán đỉnh qua không gian xa), gia trì, gửi thư hướng 

dẫn cách tu và an ủi, tái sửa đổi bản thân của họ để chuyên cần tu 

Chân Phật Mật Pháp cùng khích lệ những thần tích linh nghiệm, 

làm cho những người lầm đường lạc lối này sửa chữa tính xấu của 

họ và hướng về Phật Đà. Chẳng những tự độ cho mình, người tù 

còn có thể chuyển sự hóa độ các bằng hữu xung quanh. Niệm lực 

lớn mạnh như thế nào? 
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 Liên Sinh Hoạt Phật nói rằng Thánh Nhân cũng không tránh 

khỏi lỗi lầm, chỉ cần sám hối lầm lỗi cá nhân, đó chính là chiếc áo 

dơ bẩn hàng trăm năm thì vào một sáng, áo bẩn được giặt sạch. 

Sám hối là củi đốt có thể thiêu cháy hết những phiền não. Sám hối 

có thể dập tắt lửa địa ngục, được hưởng sự trong lành Trời ban. 

Sám hối có thể đạt được sự thiền định tối cao, sám hối có thể đạt 

được trí tuệ vô thượng, sám hối có thể kéo dài tuổi thọ, sám hối 

thường được cư trú nơi đất lành, sám hối có thể khai mở hoa sen 

tinh khiết bậc tối Thánh, sám hối có thể đắc Quả Phật, sám hối khả 

dĩ thành Phật.  

 Lần này người viết lần nữa phỏng vấn riêng một người khác 

ở Tân Gia Ba đệ tử của Chân Phật Tông, Hoàng Gia Hưng đã từng 

một lần là tử tù trong lao ngục (Liên Hoa Gia Hưng) hiện nay tự 

mình nói pháp, nội dung cuộc phỏng vấn riêng như sau: 

 Hỏi: Liên Hoa Gia Hưng, vì sao anh trở thành tử tù? 

 Đáp: Bởi vì buôn bán ma túy mới phải vào tù. 

 Hỏi: Năm nay anh bao nhiêu tuổi? 

 Đáp: 34 tuổi. 

 Hỏi: Phạm tội năm nào? 

 Đáp: Năm 1985 (tức 7 năm trước) 

 Hỏi: Anh có nhận biết về các tử tù khác của Chân Phật Tông 

không? 

 Đáp: Nhân biết toàn bộ, tôi và Liên Hoa Vưu Hân là cùng 

thời kỳ bị tù, cũng là một đệ tử vào thời kỳ sớm nhất trong lao 

ngục. 

 Hỏi: Các anh quy y Chân Phật Tông và bắt đầu tu Chân Phật 

Mật Pháp như thế nào? 

 Đáp: Mới bắt đầu, tôi tu trì Nhật Liên Tông, niệm “Diệu 

Pháp Liên Hoa Kinh” mỗi ngày 9 tiếng đồng hồ. Liên Hoa Vưu 

Hân niệm “Đại Bi Chú” và “Quan Thế Âm Bồ Tát Thánh Hiệu”, 

nhưng niệm hơn cả năm, chẳng thấy một cảm ứng gì cả. Một ngày 

năm 1987, mẹ của Liên Hoa Vưu Hân mang đến một số sách mà 

Thánh Tôn đã trước tác, Chúng tôi truyền tay nhau đọc, cảm giác 

thấy đạo lý ở trong sách phi thường chân thật, làm người đọc cảm 

động đến rơi lệ. 
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 Tôi bèn nhờ Liên Hoa Vưu Hân dạy tôi niệm “Quan Thế Âm 

Bồ Tát Thánh Hiệu”, đương khi niệm đến ngày thứ 3, bỗng nhiên 

tôi thấy trong lòng buồn quá và bắt đầu ngồi đối diện vách tường 

mà rơi lệ. Trong tâm tôi cảm thấy một nỗi khổ không nói ra được, 

cảm thấy tất cả mọi thứ, mọi người trên thế gian này đều chịu khổ, 

đều vô thường. Một mặt không ngừng niệm Thánh Hiệu, một mặt 

tôi cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát có thể cứu tôi ra khỏi tù 

không? Đột nhiên tôi cảm giác không trông thấy mọi sự vật ở bên 

cạnh và tôi chỉ trông thấy Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra trước mắt. 

Toàn thân Đức Quan Thế Âm hiện màu trắng, phóng ra kim quang 

(ánh sáng vàng) đến mấy tầng lầu cao, bên cạnh Ngài còn có hai vị 

Đồng Tử đứng hai bên. 

 Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi tôi: “Nhà ngươi nhận ra Ta 

không?” 

 Tôi nói: “Năm tháng trước con đã thấy Ngài ở trong mộng”. 

 Tôi hỏi Bồ Tát: “Con khả dĩ quy y Thượng Sư Lư Thắng 

Ngạn ở Seattle Mỹ Quốc không?” 

 Bồ Tát đáp: “Khả dĩ.” Tức thời thấy Thánh Tôn dần dần nổi 

lên từ mặt đất, hiện tại nổi lên trong hư không, trông thấy thật rõ 

ràng, sau đó dần dần hạ xuống, rồi không thấy nữa.  

Tiếp theo Quan Thế Âm Bồ Tát lại nói: “Nhà ngươi, làm gì 

cũng đừng sợ, cứ lo tu trì cho tốt, vụ án về tội phạm phải hiên tại, 

xử phán 5 năm, tương lai sẽ được phóng thích ra khỏi nhà giam.”  

Sau khi Bồ Tát đi rồi, cả gian phòng mọi người đều ngửi thấy 

mùi thơm nồng nàn. Tôi vội vàng chạy gặp Liên Hoa Vưu Hân để 

nói về kỳ tích đã trông thấy, mọi người cùng một lúc xin quy y ở 

trong ngục.  

Hỏi: Sinh hoạt hàng ngày và hoàn cảnh sống của các anh như 

thế nào? 

Đáp: Chúng tôi đều là tử tù, cho nên mỗi cá nhân đều có một 

căn phòng, nhưng chỉ có thể kê một cái giường, một thùng gỗ. Trừ 

ăn cơm và tắm rửa ở ngoài, thời gian còn lại đều ở trong phòng. 

Khi mọi người chưa quy y tu trì Chân Phật Mật Pháp, tình trạng cả 

nhà giam rất là bê bối, mỗi người làm náo loạn, cất tiếng ca hát 
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thật lớn, nói chuyện, chửi nhau, luôn ồn ào, náo loạn không bao 

giờ ngưng nghỉ.  

Hỏi: Sau khi quy y còn có bất đồng gì? 

Đáp: Khi mọi người vừa mới bắt đầu tu pháp, trong ngục 

giam chẳng còn như trước nữa, tình hình thật sự cải thiện, chỉ còn 

các đệ tử đã quy y, so ra thì thật là an tĩnh, mọi người chú tâm vào 

việc tu trì. Chúng tôi tu theo Tứ Gia Hành Pháp trong cuốn sách 

“Chân Phật Bí Trung Bí” (bí mật trong bí mật của Chân Phật Mật 

Pháp), đã không có người giảng dạy, lại không có pháp tướng 

(hình tưóng) để tin tưởng, mà pháp tướng của Bồ Tát Kim Cương 

Tát Thùy thì chưa có ai thấy qua, chỉ còn biết nhờ vào nội dung 

cuốn sách ghi chép rằng phải quán tưởng (visualize). Tu được hơn 

một tháng, bắt đầu có cảm ứng, mỗi lần quán tưởng Kim Cương 

Tát Thùy, khi xuất hiện thì chính là gương mặt của Thánh Tôn 

hiện ra, cho nên chúng tôi quyết định lấy gương mặt của Thánh 

Tôn để quán tưởng Kim Cương Tát Thùy. Mọi người cảm thấy rất 

mãn nguyện, tâm sinh hoan hỉ. 

Các đồng môn khác đều nhận chân được sự tu trì thật phi 

thường, mọi người đều rất đầy đủ lòng tin, bên trong nhà giam tựa 

hồ như trung tâm đã đóng cửa vậy, trừ khi ăn cơm, tắm giặt ở bên 

ngoài, mọi người lại vội vàng trở lại phòng giam để tu trì, và 

không có ai chuyện trò, ca hát, cũng không còn nghe bất cứ âm 

thanh nào nữa. Mỗi phòng giam đều biến thành phòng đóng kín 

mít, mọi người đều không ngừng trì chú, một hôm, tu tốt vài pháp 

đàn, cúng đại lễ bái, sám hối, phải khấu đầu lạy, đến nỗi điểm ở 

giữa hai lông mày của mỗi người phát sẹo đen lại phát ánh sáng. 

Nhà giam dần dần biến thành Tịnh Thổ, người người tinh tấn 

tu trì, trong tâm mọi người thật rõ ràng, trong sáng. Về sau tiến 

thêm một bước nũa trong tu trì, đó là tu “Liên Hoa Đồng Tử 

Tương Ứng Pháp”, cũng đều có khả năng biến hóa chính mình với 

Liên Hoa Đồng Tử hợp thành một, tinh thần có thể hoàn toàn 

thống nhất, người người đều có cảm ứng, tương ứng, thật là một 

phiến pháp hỉ sung mãn.  

Hỏi: Anh có thể an nhiên xuất ra, là nguyên nhân gì vậy? 
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Đáp: Nhờ lực của Thánh Tôn và của Phật Bồ Tát. Kỳ thực, 

xuất ra hoặc không xuất ra đều là một dạng. Chỉ có tu hành thành 

tựu thì đó là sự xuất ra, giải phóng chân chính. Tôi rất nhớ đến họ, 

nhớ từng khắc những căn phòng cửa đóng kia. Cũng giống như 

Thánh Tôn, trong 19 ngày Pháp Hội đã giảng: “Thánh Tôn thường 

thường đến các nhà giam để gia trì cho mọi người tù.” Trên sự 

thật, mọi người đều xác thực cảm ứng điều Thánh Tôn đã nói. 

Giống như có một lần, dạ dày của tôi bị đau đớn vô cùng, tôi 

bèn cầu xin Thánh Tôn gia trì, tức thời tôi cảm giác thấy có tay đặt 

trên đỉnh đầu tôi gia trì, toàn đầu tôi phát tê, phát nóng lên, dạ dày 

cảm thấy rất ấm êm, tất cả đều tốt đẹp.  

Hỏi: Anh có cảm tưởng gì đối với các tử tù sau khi thiêu xác 

có Xá Lợi Tử? 

Đáp: Tôi chỉ biết Liên Hoa Vưu Hân, vào buổi chiều tối 

trước khi bị treo cổ chết, tình cảm của anh ấy hết sức ổn định, ngủ 

rất ngon say, lòng tin của anh đối với Thánh Tôn, Phật Bồ Tát 10 

phần kiên định, khi lên đài chịu án, miệng anh vẫn còn trì tụng 

Thượng Sư Tâm Chú, hơi mỉm cười, hướng về mọi người từ biệt. 

Đúng như Vưu Hân đã nói: “Nếu không có sự chỉ dạy của Sư Tôn, 

tôi dám nói rằng không có ai có thể an nhiên tự tại để đi qua kiếp 

người này.” 

Hỏi: “Anh có lời nào nói với mọi người không? 

Đáp: Tất cả những gì tôi nói ra đều là sự thật. Chân Phật Mật 

Pháp của Thánh Tôn truyền dạy là thù thắng vô thượng, không 

phải là lời nói suông, giả dối. Tôi nguyện xin đưọc làm chứng. 

_ Có phải những tử tù làm cho “Chân Phật Mật Pháp” được 

nổi tiếng trên toàn thế giới? 

_ Có phải “Chân Phật Mật Pháp” làm cho các tử tù đạt được 

Xá Lợi Tử? 

_ Ai sáng tạo ai? 

_ Kỳ thực ai cũng không sáng tạo ai? 

_ Sự kết thành Xá Lợi Tử của tử tù không phải là sáng tạo, 

đây là tự nhiên, nhi nhiên. 
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_ Ấn chứng lời nói của Thích Ca Mâu Ni Phật: “Chúng sinh 

đều có Phật Tính, ném lưỡi đao chém giết xuống, lập tức thành 

Phật.” 

_ Lời nói của Phật Đà do những tử tù ấn chứng. 

 

Có người đã từng hỏi tôi, một người tử tù thì nghiệp chướng 

nặng nề, như thế nào có thể vãng sanh Thế Giới Tây Phương Cực 

Lạc? 

Tôi đáp lại rằng tại thế gian này người nào không là phạm 

nhân tử tù? Tại thế gian này người nào mà nghiệp chướng không 

nặng nề? 

Chúng sanh trên thế gian tụ tập sống ở địa cầu, địa cầu tức là 

ngục giam lớn, người người đều là người thụ hình. 

Chúng sanh trên thế gian, mỗi cử động, mỗi ý niệm đều là 

nghiệp, là tội, nghiệp chướng nặng nề, người người đều như thế. 

Nhưng chỉ niệm Phật, trì chú, một lòng mãi mãi, sám hối 

quay đầu về với Đạo, tu Chân Phật Mật Pháp, ắt một luồng bạch 

quang thẳng chiếu đưa người tu hành về Tây Phương Cực Lạc. 

(Trích từ cuốn “Lánh Nhất Loại Đích Mạn Du” của Lư 

Thắng Ngạn) (Một cách dạo chơi khác) 

 

LIÊN SINH HOẠT PHẬT BÀN VỀ NGƯỜI TỬ TÙ  

 ĐƯỢC XÁ LỢI. 

CUỘC BÀN LUẬN VỀ XÁ LỢI TỬ BẤT KHẢ TƯ NGHỊ / 

 Liên Sinh Hoạt Phật vs Cư Sĩ Lý Mộc Nguyên. 

Cư sĩ Phật Giáo họ Lâm ở Tân Gia Ba, sáng lập rất sớm “Tân 

Gia Ba Phật Kinh Lưu Thông Xứ” để hoằng dương Phật pháp, với 

“Từ Bi Cứu Đời” là tôn chỉ. Những năm gần đây, cư sĩ nỗ lực thực 

hiện công tác phúc lợi từ thiện, văn hóa giáo dục, phục vụ y liệu, 

như chăm sóc người già tại viện dưỡng lão, quyên tiền, dụng cụ 

cho các công trình trường học, các ban, xã khu Phật học. Lâm cư sĩ 

đến nay có hơn cả một vạn, năm ngàn thân hữu. 

Thời gian Liên Sinh Hoạt Phật ở Tân Gia Ba  hoằng Pháp, 

gặp được người phụ trách “Phật Giáo Cư Sĩ Lâm” tại Tân Gia Ba 

là cư sĩ Lý Mộc Nguyên, vị này - lúc 3 giờ pm, ngàý 8, tháng 10 -  
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đã đến mở cuộc phỏng vấn đặc biệt Sư Tôn. Hai vị trao đổi nhau 

về quan điểm trên sự kiện hiện thòi, các phạm nhân tử tù lại có 

được Xá Lợi Tử. Dưới đây là bản tin ngắn về cuộc bàn luận giữa 

hai vị:  

Liên Sinh Hoạt Phật: Tôi rất cảm tạ Ngài đã đến đây, lần này 

các phạm nhân đều giảm bớt sự giúp đỡ của quý vị. 

Lý Mộc Nguyên Cư Sĩ: Việc này phải làm, ở Tân Gia Ba có 

những người hiểu lầm về tâm ý lương thiện của những tử tù. Trên 

sự thực, không kể là tông phái nào, tôi đều giúp đõ, tại đây, chúng 

ta hy vọng mọi ngưòi có thể hợp tác tốt.  

Các tử tù trong ngục giam, họ đều tinh tấn. như Liên Hoa 

Bảo Thành sau khi hỏa thiêu, kiểm tra lại đương trường thấy hai 

hột Xá Lợi Tử 7 màu. Chị em của Bảo Thành mang Xá Lợi Tử từ 

nhà ngục đến Lâm cư sĩ, lộ trình xe là 30 phút đồng hồ, lúc tới nhà 

Lâm cư sĩ đếm lại thì thành 3 hột, thật không thể nghĩ bàn. Chúng 

tôi lấy búa sắt đập 3 hột này, không sao làm vỡ được.  

Có một vị khác, cũng là đệ tử Chân Phật Tông, trước đó tu trì 

rất tốt, nhưng 15 phút sau cùng, nổi nóng chửi mắng người, hỏa 

thiêu Công Đức Lâm, cuối cùng thất khiếu bị chảy máu (thất 

khiếu: 7 lỗ: 2 tai+2 mắt+2 lỗ mũi+miệng) và không có một Xá Lợi 

Tử nào. 

Bên trong ngục giam, những tử tù gặp nhiều khó khăn trong 

tu tập, nhưng họ động viên lẫn nhau, trì chú, cùng nhau nghiên cứu 

tìm tòi, không có thày dạy, ắt phải chịu khó khăn thôi! Nhưng cũng 

ứng với lời Phật dạy: “Buông lưỡi đao chém. giết xuống ắt thành 

Phật”. 

Liên Sinh Hoạt Phật: Những người này trong kiếp trước đều 

có lai lịch, có nhân duyên, toàn bộ tâp trung ở đó, họ cũng đều tu 

rất nhiều kiếp. Kiếp này họ phạm sai lầm nên đã thể hiện như vậy 

để Phật Giáo đồ trên toàn thế giới trông thấy, cũng là động viên 

các Phật Giáo Đồ các nơi hãy mau tu hành. Đây đối với các phạm 

nhân tử tù cũng là một tia hy vọng. 

Lý Mộc Nguyên Cư Sĩ: Cho nên có người ở Đài Loan hỏi tôi 

rằng những tử tù có thật đích thân họ đạt được Xá Lợi Tử không? 

Tôi không thể nói dối họ nên đã xác định là có thật. 
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Liên Sinh Hoạt Phật: Có một số nhà tu hành, pháp sư thấy tin 

tức này đều mang thái độ hoài nghi, họ nghĩ cần cầu chứng, từng 

viết thư cho tôi, thậm chí Liên Hiệp Phật Giáo Đồ đến phản đối. 

Kỳ thực, việc này tạo nên sự cổ vũ trong Phật Giáo Đồ, tạo trong 

các tử tù một năng lực sống, không thể nhân vì phản đối Chân Phật 

Tông mà phản đối ngay cả Xá Lợi Tử của các tử tù. 

Lý Mộc Nguyên Cư Sĩ: Có những tử tù, họ tu trì Đại Lễ Bái, 

không ngừng khấu đầu (rập đầu xuống đất), khấu đầu đến nỗi mi 

tâm (điểm giữa hai lông mày) bị đen, kết sẹo! 

Liên Sinh Hoạt Phật: Nghe xong, thực sự làm cảm động lòng 

người. 

Lý Mộc Nguyên Cư Sĩ: Các tử tù lấy hành động thực tế để tu 

trì, thành tích của họ, người có mắt đều trông thấy được, hành vi 

của họ chẳng những cảm hóa được người trong nhà họ quy y,vả lại 

toàn bộ người nhà có lòng tin mười phần kiên định. 

Liên Sinh Hoạt Phật: Rất cảm tạ ông. 

Lý Mộc Nguyên Cư Sĩ: Đây là cần thiết, Ngài có thể hóa độ 

cho những phạm nhân tử tù, quả không đơn giản, vả lại trong nhà 

ngục rất ít người đã xuất gia đến nhà tù để hóa độ họ, cho nên họ 

phải dùng đến sách của Ngài rất khó khăn, mỗi khi có được sách 

họ phải rất mau mau và tức khắc truyền tay nhau đọc. Chủng tử 

này được truyền giống về sau, ắt phải có thành tích. Có một tử tù, 

hai tháng cuối cùng mới chịu quy y, trước đó anh ấy là một quả 

trứng thối, lấy nước tiểu tưới vào người khác, phá hủy Thần tượng, 

sau đó đến quy y niệm Phật, ngay cả người nhà của anh ta cũng 

không dám tin.  

Liên Sinh Hoạt Phật: Đây là Phật Bồ Tát độ, không phải là 

tôi. 

Lý Mộc Nguyên Cư Sĩ: Sao Ngài không công khai giải thích? 

Liên Sinh Hoạt Phật: Chúng sinh đại để là rất ngoan cố, rất 

khó khăn. Tôi đã bị nguyền rủa thật thảm thương, bên này nguyền, 

bên kia rủa, còn in ra rất nhiều sách để khích bác, họ đã không 

khước từ mọi hình thức đả kích và đã nói rất nhiều rồi.  

Chúng tôi là tông phái mới lập nên, từ khi mới đầu đến nay 

thì phỉ báng không ngừng. Khi tôi còn trẻ, bị phỉ báng thì phản 
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kích lại ngay. Hiện nay thì tất cả tùy cơ ứng biến. Có khi có người 

nào phỉ báng không đúng, cũng mặc kệ họ, nhưng phỉ báng cũng 

chẳng giảm thiểu. Mấy năm nay vẫn còn phỉ báng kiểu không đúng 

đắn này. 

Lý Mộc Nguyên Cư Sĩ: Lần này Ngài đến chủ trì Đại Pháp 

Hội phải không? 

Liên Sinh Hoạt Phật: Kỳ thực tôi đến đây đã giảng dạy ở 3 

đạo tràng, đạo tràng sau cùng là một đại pháp hội. Pháp hội của 

chúng tôi đều rất chân thực, có Phật Bồ Tát gia trì, Kim Cương Hộ 

Pháp hộ trì, cho nên chúng tôi là phái ứng nghiệm, là thực tế mà 

hiệu ứng. Có những pháp sư, là tăng xuất gia lên đài làm thủ ấn, 

niệm niệm kinh, khi xuống đài thì chẳng có cảm ứng nào, cũng 

không biết gì cả; những việc chúng tôi làm trong pháp hội đều có 

hiệu ứng, ít nhất sau khi bạn hoàn thành siêu độ, ở trong mộng bạn 

sẽ trông thấy thân nhân của bạn bá cáo với bạn rằng pháp hội làm 

rất tốt, được rất nhiều phúc báo, đủ để có thể siêu thoát. Cách thức 

này gọi là phái ứng nghiệm, là công tác thực tế để hoằng pháp. 

Chúng tôi cảm thấy rằng sinh mệnh con người khá ngắn ngủi, 

không gì ngăn được. Tận lực để làm, làm đến già, đến chết, không 

còn gì để hối hận về sau. Chúng tôi so với người tử tù thì cũng 

giống nhau, ra đi đều không đường về, đúng không? Con đường tôi 

đi tu hành cũng không lối về. Tuy nhiên lại làm cho người phỉ 

báng, đả kích, cũng từ không hối hận gì về sau, nên đó là sự tận lực 

làm việc. 

Lý Mộc Nguyên Cư Sĩ: Cho nên làm loại công việc này so ra 

bất thối chuyển. 

Liên Sinh Hoạt Phật: Có rất nhiều người phát nguyện, tuyệt 

bất thối chuyển, kết quả chẳng bao lâu thì thối chuyển, quả là rất 

khó khăn. Cho nên Phật Bồ Tát dạy rằng cần phải giữ lấy tâm lúc 

mới phát nguyện, để khả dĩ thành Phật. Tâm mới phát nguyện là 

rất quan trọng. 

Lý Mộc Nguyên Cư Sĩ: Không dám làm phiền Ngài quá lâu, 

xin đa tạ Ngài, tôi phải cáo từ Ngài. 

Liên Sinh Hoạt Phật: Rất đạ tạ các vị đã đến, rất sung sướng 

gặp và quen biết các vị. 
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Lý Mộc Nguyên Cư Sĩ: Kỳ thực chúng tôi phải cảm tạ Ngài 

mới phải. Muốn biết cho đúng nên chúng tôi mới đến đây, chuyện 

gì khác thì không biết. 

Tát bút: Tôi và Lý Mộc Nguyên Cư Sĩ bình sinh là lần thứ 

nhất gặp mặt, Cư Sĩ không phải là đệ tử của Chân Phật Tông. 

Tôi thấy rất ấn tượng vị này, ngũ quan của Cư Sĩ đứng đắn, 

có cảm giác chính nghĩa, Cư Sĩ thực là một nhà tu hành đôn hậu. 

Truyền thuyết trong giới tôn giáo, liên quan đến các tử tù đạt được 

Xá Lợi Tử chính thức lan truyền rất nhộn nhịp, rạng rỡ bắt đầu, mà 

người phát hiện ra Xá Lợi Tử lại chính là Mộc Nguyên Cư Sĩ.  

Có người phản đối nói: “không khả năng”. Có người phản 

đối nói: “giả tạo”. Có người phản đối nói: “quỷ thoại” (lời dối trá).  

Chỉ có một sự kiện, tôi muốn nói với đại chúng rõ ràng rằng  

Lý Mộc Nguyên Cư Sĩ là người của “Phật Giáo Cư sĩ Lâm” 

(Cư sĩ Phật Giáo họ Lâm), Cư Sĩ họ Lý này và Chân Phật Tông 

không có dây mơ rễ má gì thì vì sao mà Cư Sĩ phải nói dối trá, vì 

sao Cu Sĩ phải giả tạo. 

Xá Lợi Tử là Xá Lợi Tử thật, Lý Mộc Nguyên Cư Sĩ là Lý 

Mộc Nguyên Cư Sĩ thật. 

Từ cổ chí kim, bạn đã từng nghe qua phạm nhân tử tù có Xá 

Lợi Tử chưa? 

Cao Tăng có Xá Lợi Tử thì không hiếm! Nhưng phạm nhân 

tử tù có Xá Lợi Tử mới quả là hiếm! 

  

PHÁP TƯỚNG THUẬN LỢI CHO VÃNG SANH. 

Các vị Thượng Sư, các bạn đồng tu: Chúc ngủ ngon! 

Không hề thuyết pháp trước đây, chúng tôi đầu tiên mời Liên 

Hoa Bỉnh Phát bá cáo với chúng ta về tình hình nhà giam Chương 

Nghi ở Tân Gia Ba, ở đó các phạm nhân tử tù đạt được Xá Lợi Tử. 

Cùng với các tử tù thực tu, nay chúng tôi mời Liên Hoa Bỉnh Phát 

phát biểu trước. (thính giả vỗ tay hoan nghênh) 

Với Chứng Cớ Vững Chắc – Liên Hoa Bỉnh Phát Tự Thân 

Thuyết Pháp. 

Thưa các vị! Tôi từ Tân Gia Ba đến. Tôi đã xem tạp chí 

“Chân Phật Báo” đăng rằng tử tù sau khi thiêu đã xuất ra Xá Lợi 
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Tử. Nhưng có những người sau khi xem lại không tin, cho nên tôi 

mượn cơ hội này để nói lên sự thực chứng kiến của tôi với quý vị.  

Đây là một sự kiện rất chân thật. Vì sao tôi dám nói như thế? 

Nhân vì chính bản thân tôi cùng họ sống với nhau như là một tử tù, 

tôi cùng họ sống chung qua 3 năm. Tôi thấy được tình huống thực 

tu của họ ở trong các phòng giam tử tù. Các tử tù đã nhiệt liệt phát 

huy Chân Phật Tông của chúng ta, (mọi người nghe vỗ tay). Nhất 

là đối với Sư Tôn của chúng ta họ càng tán dương và cung kính, 

cho nên ở đây tôi xin đại diện cho các đệ tử tại ngục giam tử tù ở 

Tân Gia Ba, kính mời Sư Tôn của chúng ta một lần nữa đến nhà 

ngục gia trì cho các tử tù, khiến mỗi cá nhân đều có thể tu thành 

Chánh Quả. (mọi người vỗ tay) 

Mỗi vị đệ tử ở ngục giam tử tù, lúc gần kề sự chết đều trân 

quý Chân Phật Mật Pháp của chúng ta. 

Chúng ta đang hiện diện tại đây, mỗi vị sư huynh, sư cô, quý 

vị có được hoàn cảnh sống tự do, tôi hy vọng rằng quý vị trân quý 

Chân Phật Mật Pháp của chúng tôi và tu trì cho thật tốt.  

Tôi cảm nhận được rằng chúng tôi đối với pháp tướng 

(dharma- appearance) của Chư Phật, Bồ Tát và của Sư Tôn phải 

được xem như những báu vật, luôn trân quý và gìn giữ (mọi người 

vỗ tay), người này tiếp theo người kia truyền tay cho nhau. Vậy có 

thể nói người tử tù thứ nhất sau khi chết, anh ta đã cầm pháp tướng 

đưa cho một trong các tử tù sau đó, để họ có thể tiếp tục lễ bái. 

Cho nên chúng ta đang sống trong xã hội tự do, có cơ duyên để lễ 

bái Sư Tôn, vậy bạn phải kính Sư trọng Đạo cho tốt! Bây giờ tôi 

xin đại diện cho toàn thể các sư huynh cảm tạ sự gia trì của Sư 

Tôn! 

Trước đây tôi không biết nên phạm sai lầm, hiện nay tôi đã 

giác ngộ, tôi biết đây là ứng báo của nhân quả. Tôi ở trong lao 

ngục hướng Phật Bồ Tát đã phát thệ nguyện rằng tôi không tái 

phạm trọng tội nữa. Hôm nay tôi có thể dùng cả một ngày để đọc 

cuốn Phật Pháp của Sư Tôn, hiểu rõ bên trong sách rất nhiều 

những lý Phật nói về nhân quả, cho nên tôi hiện nay không thể 

phạm sai lầm được nữa. Ở trong nhà ngục tôi đã niệm “Cao Vương 

Quan Thế Âm Chân Kinh” rất nhiều, rất nhiều lần. Bởi vì Sư Tôn 
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đã dạy tôi phải niệm 1,000 lần trở lên, tôi niệm hơn cả 1,000 lần rất 

nhiều rồi.  

Hy vọng rằng các sư huynh có nghiệp chướng phải niệm thật 

nhiều “Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh”. Đa tạ! 

Chân Phật Mật Pháp Là Chánh Tín Phật Pháp, Xá Lợi Tử 

Tức Là Sự Chứng Minh Tốt Nhất. 

Liên Hoa Bỉnh Phát còn lưu lại đôi lời, tôi xin nói ra. Tôi 

nhận được lá thư viết từ trong nhà ngục viết ra. Khi tôi trả lời thư 

cho anh ta, đã yêu cầu anh niệm “Cao Vưong Quan Thế Âm Chân 

Kinh” 1,000 lần. Sau đó tôi đến nhà ngục Chương Nghi thăm Bỉnh 

Phát. Anh là phạm nhân tử tội, đã bị phán định tử hình rồi, không 

còn biện pháp nào vãn hồi nữa. Nhưng tôi nói với anh ta rằng anh 

có khả năng sống, anh còn được cứu, còn thượng tố nữa. Nhân vì 

tôi phải lưu lại, phải đến pháp hội làm chứng (mọi người vỗ tay) 

Họ bị giam giữ rất nhiều cùng một chỗ, nhưng trên mặt của 

Liên Hoa Bỉnh Phát hiện lên ánh sáng màu hồng, chỉ có một mình 

anh còn khả dĩ được cứu. Nơi giam giữ họ, lối vào rất nhỏ, giống 

như phía của chúng tôi không khác bao nhiêu một cái cửa hang. 

Tôi từ cái hang động đó chui qua đến để chuyện trò với anh ta (mọi 

người vỗ tay). 

Hiện tại, nhà ngục Chương Nghi Tân Gia Ba giam 100 người 

đang chuyên cần tu Chân Phật Mật Pháp. (mọi người vỗ tay) 

Những tử tù dùng và đứng trước một tấm ảnh nhỏ quỳ dài mà lạy 

cùng niệm kinh, đây chứng mình rằng Chân Phật Mật Pháp thật 

thù thắng. (mọi ngưòi vỗ tay) Trước mắt báo chí tại Mã Lai Tây Á 

và Tân Gia Ba đều đăng sự kiện này, tổng cộng có hơn 10 người 

đạt được Xá Lợi Tử. 

Tôi xin nói với mọi người rằng đây là hết sức chân thật. Chân 

Phật Mật Pháp là Phật Pháp chánh tín, Kim Cương Thượng Sư 

cũng là Kim Cương Thượng Sư chân chính. Mọi người nghĩ xem 

còn gì khả dĩ chứng minh Chân Phật Mật Pháp của chúng tôi là 

Mật Pháp chân chính không? Tu Chân Phật Mật Pháp đạt được Xá 

Lợi Tử chính là bằng chứng duy nhất, không cần hoài nghi gì nữa! 

Mà cần phải nỗ lực tinh tấn để tu trì. 
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Chúng ta, mỗi cá nhân đi đến thời gian cuối của cuộc đời, 

nhất định phải chết. Sư Tôn cũng không ngoại lệ. Bởi vì phòng ở 

rất cũ kỹ, ống dẫn nước bên trong bị hủy hoại, đỉnh mái nhà trệ 

xuống, tường đều đổ, mọi thứ bên trong đều bị tan nát hết, không 

thể không đổi phòng mới. Một vị tu hành, một vị Phật sống chân 

chính, Ngài biết được hai phương pháp giải quyết vấn đề. Một 

phương pháp là phương pháp rời bỏ phòng ở, đó là “ly xả pháp”; 

phương pháp thứ hai là đổi qua một gian phòng mới, phương pháp 

tìm đến một phòng tốt hơn gọi là “đoạt xả pháp”. Đây gọi là “Nhân 

Ba Thiết”, gọi là “Hoạt Phật” (Phật Sống). Xin được nói một câu 

đơn giản: Sinh và Tử đều có thể tự chủ, chính là Hoạt Phật.  

Có một ngày nói không chắc, Sư Tôn gặp trường hợp này: có 

một đệ tử, cô đến quy y Sư Tôn, cô còn trẻ đẹp, mà còn là một cô 

gái rất hiền lành, nhưng trong bụng mang thai. Tôi trông thấy cô 

gái trẻ này, trong lòng rất cảm động, thỉnh thoảng đột nhiên bị lên  

huyết áp cao. Lúc tôi quán đỉnh cho cô gái, liều nói một câu: “Tôi 

đến ở bên trong bụng cô thì tốt”. Nói câu nói này mới thấy ra thật 

sự phải đổi phòng. Sau đó chẳng bao lâu tôi chết. Vậy các đệ tử ghi 

nhớ phải đi tìm vị tiểu thư này, đứa trẻ sinh ra chính là tôi. Nhân 

Ba Thiết chính là từ dạng chuyển thế này. 

 

ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP ĐỘ CHÚNG SANH.  

 Vì lý do gì Hoạt Phật không đến Tây Phương? (Tây Phương 

Cực Lạc thế giới) Ở thời đại nào Hoạt Phật tái sinh cách này? Bởi 

vì có kiếp Hoạt Phật đã phát nguyện rằng sinh sinh thế thế sẽ ở lại 

thế giới Ta Bà này để độ chúng sinh. Các con giả thử có lời phát 

nguyện như vậy, tương lai các con đều là Hoạt Phật (Phật sống). 

Giả như không có lời phát nguyện như vậy, các con sẽ vãng sanh 

lên thế giới Tây Phương Cực Lạc, vãng sanh Ma Ha Song Liên Trì. 

Sư Tôn tại vì trước phát nguyện, đã phát sai lầm (cười). Cho nên 

Sư Tôn sẽ đời đời kiếp kiếp ở tại thế gian này. (Mọi người vỗ tay).  

 Tôi từng sinh ra tại Tây Tạng, tại Nhật Bản. Khi tôi sinh tại 

Nhật Bản, tôi cũng làm Trưởng một Tông phái rất nổi tiếng, cho 

nên tôi cũng có mang một đặc điểm về huyết thống của Đại Nam 

chủ nghĩa, tuy như thế tôi đang học tập nhẫn nhục. Bởi vì không có 
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biện pháp nào nữa, phải học Bồ Tát, phải học Luc Độ, nên hiện 

nay chính là học Nhẫn nhục Ba La Mật. Tôi đã có lần sinh tại Phi 

Châu làm Tôn Trưởng. Tôi xưa nay chưa từng sinh tại Mỹ Quốc. 

Tôi cũng có lần sinh tại Trung Đông, cho nên tôi đã từng chuyển 

thế (tái sinh) rất nhiều lần.  

 Quý vị và Sư Tôn có duyên thật phi thường (mọi người vỗ 

tay), bởi vì quý vị chỉ cần thấy dung mạo của Sư Tôn, thậm chí tôi 

thấy dung mạo của quý vị, tôi cảm thấy rất quen thuộc hết cả mọi 

người. Huyết dịch chảy trên thấn thể quý vị cùng với huyết duyên 

của Sư Tôn có liên quan hỗ tương với nhau, cho nên tôi nhất định 

sẽ mang tất cả mọi người trở về thế giới Tây Phương Cực Lạc, trở 

về Ma Ha Song Liên Trì (mọi người vỗ tay). 

 

THỤY TƯỚNG VÃNG SANH LÀ GÌ? 

 Khi được vãng sinh, chân khởi đầu lạnh, lạnh thẳng lên phía 

trên, lên tới đầu gối (xương bánh chè), lạnh tới đan điền (pubic 

region), lạnh tới yết hầu (cổ họng), tới đầu, đầu là nơi lạnh cuối 

cùng. Đây chính là thần thức của bạn, từ bàn chân di chuyển lên 

phía trên, thẳng tới đỉnh đầu, từ đỉnh đầu xuất ra ngoài là vãng 

sanh. Ngược lại, thử xem tại đầu thấy lạnh ngắt, cổ họng lạnh, lồng 

ngực lạnh, đan điền lạnh, thẳng xuống chân và bàn chân lạnh sau 

cùng, người này sẽ bị xuống địa ngục. Từ mắt xuất ra thì sao? Sinh 

ra ở nơi thấp sinh (4), biến thành cá, thành hải sản, biến thành Sát 

Tây Mễ Nhật Bản (cười). Từ tai xuất ra thì sao? Biến thành hóa 

sinh (4) Từ lỗ mũi xuất ra thì sao? Thì biến thành noãn sinh (4). 

Cái miệng cũng là một dạng. Chỉ có từ rốn bụng xuất ra, rốn bụng 

của đan điền xuất ra thì biến thành thai sinh (4). 

 Điều tôi đã nói qua, khi chết rất kinh hãi, bạn phải gặp rất 

nhiều huyễn cảnh (thế giới ảo mộng). Mọi người thấy qua Mật 

Pháp cứu độ nơi trung ấm, để hiểu được tình huống của trung ấm 

là ở dạng nào. Toàn bộ thịt, bắp thịt, xương, đầu bạn bị đau đớn rất 

là kinh khủng, rồi đến tuần hoàn của huyết dịch ngưng hẳn, toàn 

thân giống như là ngọn núi lửa bạo phát ra. Toàn thể bắp thịt, máu 

huyết, mọi thứ trong xác thân, tất cả đều tan rã; rồi đến hơi thở của 

bạn, không chỉ hơi thở ở ngoài, bao gồm cả hơi thở bên trong, khí 
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sở hữu, gió hoàn toàn hỗn loạn, sau đó ngưng lại, nhập vào bên 

trong thế giới ảo mộng, đó cũng là một thế giới không khí ảo! 

 Bạn sẽ có cảm giác bốn bề quanh bạn rất là đen tối, trong 

lòng rất sợ hãi những gì xuất hiện phía trước mặt, bạn không có 

phương cách nào để tránh khỏi, bạn đột nhiên trông thấy bên cạnh 

bạn có một cái động (hang), một đầu dùi (khoan) tới, ôi! Hai con 

mắt bạn trợn mắt để nhìn, phát giác bạn đang ở trong một trại heo. 

Bạn phát giác mũi của bạn so với mũi người khác dài hơn, bạn 

phát giác hai tay bạn, biến thành hai chân một dạng, 4 móng chân 

heo đều có, đây chính là lục đạo luân hồi. 

 Vào lúc này, duy nhất có thể cứu được bạn, chính là Chính 

Niệm của bạn. Bạn tu hành bình thường đạt được sự Chính Niệm. 

Trong trạng thái bạn xuất Nguyên Thần, có một cao Tăng đắc đạo 

ngồi bên tai bạn chỉ thị cho Nguyên Thần của bạn phải đi như thế 

nào, đây chính là Mật Pháp cứu độ trung ấm. Thậm chí có một 

Hoạt Phật “Nhân Ba Thiết” vừa kịp đến được chỗ bạn, bạn đang ở 

trong trạng thái tử vong, vị Nhân Ba Thiết này tức khắc giúp bạn tu 

Phá Ngõa Pháp, tức khắc khiến bạn có một thông lộ, từ Thiên Môn 

(đỉnh đầu) Nguyên Thần của bạn sẽ xuất ra. Bạn liên tục giữ được 

Chánh Niệm của bạn, niệm chú ngữ làm cho Nguyên Thần của bạn 

đi thẳng đường, giữ hướng quang minh. 

 Vào lúc này, giả như bạn nhớ nhung cháu đích tôn , bạn nghĩ: 

“Cháu đích tôn của tôi còn chưa có vợ, cháu gái tôi chưa có 

chồng.” Như thế bạn nhất định phải chuyển kiếp không nghi ngờ gì 

nữa. Cho nên vào thời điểm này, bạn không được nghĩ ngợi gì đến 

bạn còn bao nhiêu tiền, không có lời; bạn cũng không thể nghĩ, còn 

ai thiếu bạn tiền. Nhân duyên trói buộc không dứt được, bạn mãi 

mãi không có biện pháp nào để có thể giải thoát bạn khỏi những 

thống khổ, phiền não của thế giới Ta Bà này.  

 Chúng ta là những người học Phật, khi thời gian đến thì nhất 

định có thụy tướng (dấu hiệu triển vọng trong tương lai: auspicious 

sign). Rất nhiều người đều biết về chính mình là thời gian nào 

mình ra đi, nhưng là người học Phật, người ấy có thể biết lúc nào 

người ấy ra đi. Đây chính là thụy tướng cho biết thời gian và ngày 

tháng, 100% nhất định vãng sanh.  
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 Ngoài ra có rất nhiều thụy tướng vãng sanh, giống như sau 

khi căn phòng trở nên mờ ám, tử thi có thể có một tầng ánh sáng 

kề trên mặt. Ánh sáng màu trắng, màu hồng, màu tím hoặc màu 

vàng kèm vào trên bề mặt của tử thi. Đây là ánh sáng mà người 

chết tu đạt được khi còn sống, vào lúc đó hoàn toàn hiển hiện ra, 

nhất định vãng sanh. 

 Bạn trông mặt của người chết rất hiền từ, như tươi cười, đó là 

thụy tướng; nếu bạn thấy diện mạo người chết giống như bị ác quỷ 

dọa nạt. Đây là hung tướng. Tôi xin bá cáo với mọi người rằng 

người mà bản thân có hung tướng hoặc giả có từ bi tướng thì đời 

trước đã thấy hiển hiện ra rồi. Bạn chính mình bình thường soi 

gương (kính), giả như là dung nhan thiện, từ bi ắt trong lòng chính 

mình thấy vui mừng; giả như khuôn mặt càng nhìn càng đáng ghét, 

càng nhìn càng giống như quỷ (ghost), hãy mau mau tu chỉnh thân 

tâm. Lúc người chết mà xuất ra mùi hôi, đó là hung tướng. Vãng 

sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, tự nhiên bên trong thân thể 

xuất phát ra hương thơm, đây là tử thi sinh sản ra mùi thơm, xung 

quanh ngập tràn thụy tướng. Giả như khi lâm chung nghe trên trời 

cao âm thanh thật mỹ diệu, hoà nhã từ nơi xa xăm vọng xuống, lại 

từ bạn vọng ngược trở lại, đó là thụy tướng. Đích thực là có thiên 

nhạc, người chung quanh bạn có thể nghe thấy tiếng chuông “Đinh 

đinh, đang đang”, đây là âm thanh âm nhạc tuyệt vời của một loại 

ngọc vô cùng quý giá, đó là các thiên nữ ở trên trời xuống nghênh 

tiếp. Nếu bạn nghe thấy tiếng gà kêu, chó kêu, lợn kêu, dê kêu, các 

tiếng kêu của các đông vật rất thê thảm, đó là hung tướng, đó là 

phải sinh vào đường súc sinh. Nếu như người chết trông thấy Tổ 

Tiên đến, bạn tự biết đó là hung tướng. Nếu bạn thấy người chết 

chắp tay nói: A Di Đà Phật đứng tại trước giường của tôi, Tam 

Thánh Tây Phương đang đứng trước giường của tôi, Quan Thế Âm 

Bồ Tát đang đứng trước giường của tôi, Ngài mang đài sen đến 

đón tiếp tôi, đó là chứng minh thụy tướng rất tốt đẹp. 

 Sau khi hỏa thiêu, có Xá Lợi Tử, Xá Lợi Hoa, đó là thuỵ 

tướng. Nhưng có một loại không giống, người hỏa thiêu không có 

Xá Lợi Tử, Xá Lợi Hoa, người đó dùng lửa của chính mình ở bên 

trong để đốt toàn thân thành tro. Người đó ngồi thiền trong lửa 
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thiêu, nhẹ nhàng, để toàn thân trở thành một đống tro, đây là thụy 

tướng. Còn có loại thụy tướng khác là Toàn Thân Xá Lợi, quần áo 

mặc trên người cháy hết, sợi dây đeo tràng hạt cháy hết, những hột 

tràng hạt màu trắng đều biến thành màu đen, bùa hộ thân mang 

trên người, thẻ bài bằng đồng, đều thành màu tím, sinh gỉ sắt.; 

nhưng da của người ấy vẫn luôn giữ được sắc màu, không bị giảm 

sút, cũng không bị khô đi, đây là thụy tướng của Toàn Thân Xá 

Lợi, là rất tốt. 

 Ngoài ra có một vài loại thụy tướng rất đặc thù, Sư Tôn nói 

với mọi người rằng có một con rồng từ không trung bay xuống, Sư 

Tôn bèn ngồi trên lưng con rồng bay lên trời, đó là thụy tướng. 

(mọi người vỗ tay) Liên Hoa Sinh Đại Sĩ lên trời bằng cách nào? 

Tứ Thiên Vương nâng bốn chân của con thiên mã, từ không trung 

hạ xuống, Liên Sư bèn ngồi lên trên lưng ngựa, Tứ Đại Thiên 

Vương nâng 4 chân ngựa lên và bay vào không trung, đây là một 

thụy tướng. Có một hôm nào, giả như Sư Tôn tại bên này thuyết 

pháp, từ không trung giáng xuống một đóa hoa sen trắng lớn, đây 

là ở pháp tòa đến tiếp rước, đây chính là pháp tòa từ hư không 

xuống để tiếp đón bạn về trời, đương nhiên là thụy tướng đẳng cấp. 

 

PHẢI NHƯ THẾ NÀO MỚI SINH RA THỤY TƯỚNG? 

Tu Chân Phật Mật Pháp phải tới trình đô nào mới có thể sinh 

ra thụy tướng? Phải tu đến trình độ tương ứng, thì có thể có thụy 

tướng. Vì sao có trình độ tương ứng thì có thụy tướng sản sinh ra? 

Tại vì Từ Tính bên trong thân thể của bạn cùng Từ Tính của Phật 

Bồ Tát đã tiếp cận rồi. Bỏi vì trong khi bạn ngồi thiền, quán tưởng 

Phật, phía dưới Phật có nước, từ trong nước nở ra một đóa hoa sen, 

đóa hoa sen này phóng quang (ánh sáng) chiếu lục phủ ngũ tạng 

của bạn, khí đen nghiệp chướng phía trong thân thể bạn, từ các lỗ 

chân lông, thâm chí ở tất cả các lỗ thông chảy biến mất, thân thể 

của bạn ắt sản sinh ra ánh quang minh. 

Khi mà ánh sáng quang minh trong thân thể bạn, cường đô 

mỗi lúc mỗi mạnh mẽ, quang minh của bạn và của Phật Bồ Tát ắt 

quang quang tương chiếu. Ánh sáng của Phật Bồ Tát chiếu vào 

những lỗ chân lông trên người bạn, những lỗ chân lông nở ra, phía 
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bên trong đồng dạng có ngàn vạnTôn Hoá Phật, bạn tập hợp sở 

hữu các Hóa Phật hiện thành một vị Phật. Lúc này bạn trở thành 

Phật, nhất định sẽ có thụy tướng vãng sinh, đây chính là “Tức 

Thân Thành Phật” của Mật Giáo. 

PHẢI CUNG PHỤNG XÁ LỢI TỬ NHƯ THẾ NÀO? 

Cúng dường lễ bái (Xá Lợi Tử), có Xá Lợi Lễ và Xá Lợi Chú  

Xá Lợi lễ 2 lần (lượt), Xá Lợi chú sáng đến chiều 21 lần, y 

theo như sau: 

XÁ LỢI LỄ: Nhất tâm đảnh lễ. Vạn đức viên mãn. Thích Ca 

Như Lai. Thân tâm Xá Lợi. Bản địa Pháp thân. Pháp giới tháp bà. 

Ngã đẳng lễ kính. Vi ngã hiện thân. Nhập ngã, ngã nhập. 

Phật gia trì cố. Ngã chứng Bồ Đề. Dĩ Phật thần lực. 

Lợi ích chúng sinh. Phát Bồ Đề tâm. Tu Bồ Tát hạnh. Đồng 

nhập viên tịch. Bình đẳng đại trí. Ngã tương đảnh lễ. 

XÁ LỢI CHÚ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 

lần) 

Y Đê Tất Thuế. Úy Ta Ta Y. Y Ta Ta. Phách Đạt Na Muội 

Y. Y Muội Na Phách Đạt Đan Ta Y. 

 

TU HÀNH MỘT NĂM RƯỠI CÓ THỂ ĐẮC XÁ LỢI? 

Trong một kỳ Chân Phật Báo đăng tin rằng tử tù Liên Hoa Á 

Lâm ở Tân Gia Ba, sau khi thụ hình đem xác đi hỏa thiêu xuất ra 

12 viên Xá Lợi Tử. Vị Liên Hoa Á Lâm này mới quy y được một 

năm, nhưng anh ta rất tinh tấn khi học Phật, mới thời gian một năm 

thân thể của anh ta sau khi đem hỏa thiêu đã đạt được 12 viên Xá 

Lợi Tử. Liên Hoa Á Lâm trước khi vào nhà giam với án tử hình, 

kiếp đời này anh đã làm rất ư là nhiều việc tai hại, xấu xa, bởi vì 

làm nhiều việc ác hại nên phạm pháp rất nặng nề, bị kết án tử hình. 

Mới quy y được một năm thì phải thi hành bản án, sau khi thụ án, 

xác anh đem thiêu đã sinh ra 12 Xá Lợi Tử.  

Bạn nghĩ xem, có rất nhiều người tu hành, tu rất lâu, nhưng 

sau khi chết và hỏa táng, cũng chẳng có gì, ngoài môt đống tro. 

Ngược lại một phạm nhân tử tù, tội rất nặng, lại có Xá Lợi Tử sau 

khi hỏa táng sao? Mà một nguời đặc biệt tu hành 20 năm, 30 năm, 
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50 năm sau khi hỏa táng chỉ có một đống tro tàn? Tôi xin giải đáp 

rằng có hai điểm thật trọng yếu: 

1/ Tâm niệm Phật rất là khẩn thiết: Điểm thứ nhất, anh ấy đã 

biết chính mình đã bị phán quyết tử hình rồi, đã không còn con 

đường nào khác để thoát nữa, cho nên anh ấy niệm Phật, niệm 

“Chân Phật Kinh”, niệm “Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh”, 

niệm chú, đều dùng tâm rất khẩn thiết để niệm, và cũng vì ngoài 

đường vãng sinh ra anh ấy không còn đường nào thứ hai nữa. 

Anh ấy đã bị kết án tử hình rồi, để nhận án này, chỉ còn cách 

dùng tâm tối khẩn thiết để niệm Phật, trì chú, niệm “Chân Phật 

Kinh”, niệm “Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh”, ngoài 

phương cách vừa kể trên, không còn biện pháp nào nữa. Anh ấy 

không có đường thối lui, ngoài cầu Phật ra, không còn đâu nữa, 

cho nên mỗi lần anh ấy niệm chú, niệm Phật, niệm kinh so với 

những người khác niệm cả ngàn lần, vạn lần càng khẩn thiết hơn 

nhiều, nguyên nhân là ở điểm này, anh ấy không có con đường thứ 

hai để chọn lựa, nên khi niệm một câu Phật hiệu, ấy là lúc anh ấy 

đã dùng hết tâm lực để niệm. Đây là điểm thứ nhất. 

2/ Ngồi trong nhà giam cho người tu hành Mật Tông đóng 

được Cửa Sinh Tử: Điểm thứ hai, anh ấy bị giam ở phía bên trong 

ngục, một năm bị giam ngục, một năm đóng cửa để tu. Trong cả 

một năm này, mỗi ngày anh ấy niệm Phật, cho nên anh có đủ khả 

năng cảm triệu Phật tới cùng anh. Vả lại, trong một năm này, anh 

ấy không có cách nào trốn ra khỏi ngục để tìm kiếm vui thú, hưởng 

lạc từ đó không tạo thêm nghiệp nữa. Cũng chính trong năm này, 

thân thể anh không tái phạm nghiệp. Bạn nên biết rằng chúng ta 

làm một vị Phật tử lúc nào cũng niệm Phật, tụng kinh thì tốt hơn 

nhiều nếu làm một Phật tử có những dịp đi ra ngoài làm những 

việc sai trái, tạo thêm nghiệp báo. 

Trong một năm Liên Hoa Á Lâm ở trong nhà giam, anh đã 

dùng tâm mình hết sức khẩn thiết để niệm Phật, trì chú, niệm kinh, 

điều thứ nhất là anh không có cách nào, dịp nào để tạo nghiệp, anh 

chỉ ngoan ngoãn đóng cửa ở bên trong phòng giam nửa năm. Sự 

niệm kinh, trì chú, niệm Phật của Á Lâm hoàn toàn dùng tâm tối 

khẩn thiết của mình để niệm. Niệm “Chân Phật Kinh”, niệm xuất 
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ra “ngộ tính” (hiểu được ý nghĩa hay và sâu sắc của kinh), niệm 

“Cao Vương Kinh”, niệm xuất ra ngộ tính, đến nỗi chỉ trong một 

năm thôi, anh Á Lâm được vãng sanh thế giới Tây Phương Cực 

Lạc, cũng trong một năm ấy không tạo thêm một nghiệp ác nào, 

nên thân xác anh mới kết và xuất ra Xá Lợi Tử, thật là đơn giản. 

Cho nên thân thể một phạm nhân tử tù vẫn có thể kết và sinh ra Xá 

Lợi Tử.  

Bạn cứ tự mình nghĩ xem, bạn chỉ cần chân chính, thanh tịnh 

tu niệm Phật, cùng Phật tạo thành một phiến (nhất tâm bất loạn), 

thì thân thể bạn ở bên trong có thể kết Xá Lợi và có thể vãng sinh 

thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở đây chính Liên Hoa Á Lâm đã 

cho chúng ta một chứng minh thiết thực. Chân Phật Tông xác thực 

là “CHÂN”, ngay cả thân thể của một tử tù cũng có Xá Lợi 

 

OM. MA NI BEI MI. HUM 

 (Đả phá tư tưởng mê tín) Người người xô đẩy nhau như dàn 

vịt trời vì Xá Lợi của Phật Đà… 

 Nghe nói, có một Đại Sư nổi tiếng ở Ấn Độ nghênh thỉnh Xá 

Lợi Tử, chân thân của Đức Phật Thích Ca, sau khi mang về cúng 

dường, rất kiền thành lễ bái, kết quả xuất hiện một kỳ tích, Xá Lợi 

của Phật Đà, từ 1 biến thành 2, từ 2 biến thành 3, từ 3 biến thêm 

thành vô lưọng vô số Xá Lợi Tử khác, người người tấm tắc ca 

ngợi! Do đó có người hỏi tôi rằng Xá Lợi chân thân của Phật Đà 

răng, ngón tay theo Sư Tôn quán như thế nào? 

 Tôi đáp rằng những thứ lưu lại từ 2,600 năm trước của Thích 

Ca Mâu Ni Phật, không quản là Xá Lợi Tử gì, răng Phật, ngón tay 

Phật, xương cốt Phật, vân vân, đểu do công đức Phật kết tinh lại 

mà thành, đương nhiên chúng ta phải trân quý hơn hết mọi thứ, 

không thể dùng giá cả, cân đo, chỉ nên xây tháp để thờ phượng. 

 Cứ như tôi biết được, ở trên trời , xứ “Thích Đề Hoàn Nhân” 

có xây 4 cái tháp của Phật Đà, bốn tháp này có chứa các vật của 

Thích Ca Mâu Ni Phật, tóc, mũ, tên bắn, vân vân, những thứ này 

cũng vô cùng trân quý. 

 Tôi còn nhớ đệ tử của tôi, cũng thu tóc của Sư Tôn lúc cắt tóc 

để bảo tồn sau này, tóc chứa trong một chiếc tháp nhỏ bằng pha lê 
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để thờ phụng, nói cũng rất lạ thường, nguyên bản là những sợi tóc 

nhỏ, ngắn, cuối cùng tóc dài ra, dài rất dài, thành mọt bó tròn, đặc 

biệt là có rất nhiều đệ tử có những cảm ứng giống nhau, đây quả là 

một kỳ tích của Chân Phật Tông. 

 Tuy nhiên, cung kính Xá Lợi chân thân của Thích Ca Mâu Ni 

Phật, cung kính răng Phật, cung kính ngón tay Phật, cung kính 

xương cốt Phật còn dư lại, điều tối quan trọng là phải thực tu pháp 

Phật mà Phật Đà truyền lại, bởi vì cho dù bạn đi theo làm Phật tử 

cả đời, bạn cũng nghe nhiều về Tôn giả A Nan Đà, Ngài không 

thực tu, nên cũng không chứng ngộ được A La Hán. Cho dù bạn sở 

hữu Xá Lợi chân thân Phật, răng Phật, ngón tay Phật, xương Phật, 

nhưng bạn không thực tu pháp Phật, thì bạn vẫn chỉ là người phàm 

phu. Phạm nhân tử tù vì sao lại rất dễ dàng có Xá Lợi Tử? Nhân vì 

họ là những người tu hành Mật Giáo đóng lại cửa Sinh-Tử, nghĩa 

là chỉ tiến tới không có biện pháp nào khác, nghĩa là nhất định đạt 

được Xá Lợi Tử. Vào thời gian đó, ý nghĩ về vãng sanh rất là mạnh 

mẽ. Cho nên hành giả chỉ một lòng cầu vãng sanh, vậy nhất định 

khả dĩ vãng sanh. 

 

VÔ SẮC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC - TỪ “TÂM KINH” 

BÀN VỀ TỬ TÙ CÓ ĐƯỢC XÁ LỢI TỬ. 

Cùng các vị Thượng Sư, các bạn đồng tu! Chiều tối nay, 

 tôi tiếp tục giảng “Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh”. 

Chúng ta tiếp tục giảng từ: “thị cố không trung vô sắc, vô thọ 

tưởng hành thức”. 

 Kỳ thực câu này là từ mấy chữ đến từ phía trên, mấy chữ này 

là: “bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố 

không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.” Chính là nhân vì: 

“Bất sinh, bất diệt, bất tăng , bất giảm, bất cấu bất tịnh. “ Cho nên 

làm cho ngũ uẩn “sắc thọ tưởng hành thức” toàn bộ bị phá trừ cả. 

 Mới vừa rồi Thượng Sư Liên Hàn nói đến những phạm nhân 

tử tù ở ngục giam Chương Nghi tại Tân Gia Ba, sự việc thân thể 

của họ có được Xá Lợi Tử. Bốn phạm nhân tử tù này, thân thể họ 

có Xá lợi Tử, đều là đệ tử của Chân Phật Tông. Đó là Liên Hoa Á 

Lâm, Liên Hoa Khánh Văn, Liên Hoa Phí Sinh, Liên Hoa Vưu 
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Hân. Cả bốn vị đều tu theo Tứ Gia Hành Pháp: hai vị tu Tứ Gia 

Hành Pháp, trong đó một vị tu Thượng Sư Tương Ứng Pháp, một 

vị tu Chuẩn Đề Bồ Tát Bản Tôn Pháp. Thời gian họ tu hành, dài 

nhất là 3 năm và ngắn nhất là hơn một năm. Kết quả, thân thể của 

họ đều có Xá Lợi Tử, vả lại còn có Xá Lợi Hoa nữa. Trước đây, từ 

xưa bạn học Phật nhiều năm, chưa từng nghe nói qua. 

 Bạn biết rằng có một nhà xuất gia, một vị Hòa Thượng niên 

kỷ đã rất cao, thời gian tu hành của vị này cũng rất lâu, sau khi hỏa 

táng, chỉ thiêu ra được vài hột. Ít ỏi vài hột nhỏ như hạt gạo, chắc 

không được rồi! Phải trải qua sự ngạc nhiên kêu to lên mới tốt 

được! Hiện tại người được Xá Lợi Tử rõ ràng là người phạm pháp, 

tử tù phải lên đài treo cổ, trên thân họ có Xá Lợi Tử!  

Một hôm, tôi từ nhà lái xe đến Chân Phật Mật Uyển lên ban, 

đi được nửa đường thì từ trên không trung hạ xuống một vị thần 

Kim Cương. Vị thần Kim Cương hạ xuống không hề cười, ngược 

lại đối diện tôi với vẻ hung tợn, vị thần Kim cương này nói với tôi 

rằng suýt nữa Ngài đã la rầy tôi là trứng hôi! 

Thần Kim Cương nói: “Hình ảnh về sự việc Xá Lợi Tử của 

phạm nhân tử tù, ông vì sao không cùng tín đồ Phật giáo sở hữu và 

các giới tông giáo tuyên dương? Vì sao không nói? Khó khăn lắm 

sao để cần các thần Kim Cương chúng tôi giúp ông viết văn 

chương? Giúp ông bá cáo với Phật giáo đồ sở hữu trên thế giới? 

Tôi đã giảng giải cho thần Kim Cương: “Báo chí của Chân 

Phật Mật Tông đều đã đăng tin này!” 

Thần nói: “Chân Phật báo của ông, những Phật giáo đồ chân 

chính không có xem? Chỉ có những người của Chân Phật Tông 

được đọc. Đặc biệt một Hòa Thượng có Xá Lợi Tử trên thân xác, 

lớn lớn nhỏ nhỏ, các báo đều đăng. Hôm nay trên thân xác các tử 

tù có Xá Lợi Tử, đều là đệ tử của các ông, đây là minh chứng tốt 

nhất! Họ là đệ tử của Lư Thắng Ngạn, là đệ tử của Chân Phật 

Tông, là những người tu hành Mật pháp, cho nên trên thân xác mới 

có Xá Lợi Tử. Như vậy Chân Phật Tông chính là Phật giáo chánh 

tín! Điều này chứng minh: Ném lưỡi đao chém. giết xuống, lập tức 

khả dĩ thành Phật. Sự kiện này khả dĩ là một minh xác cho Phật 
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giáo đồ trên toàn thế giới, mà còn là một loại chứng minh rất vững 

chắc.” 

Sở dĩ thần Kim Cương tỏ ra rất giận dữ, vì thần xưa nay hay 

nóng giận mà! Thần nói: “Nếu như ông không làm chúng tôi sẽ 

khai trừ ông ra khỏi học tịch.” Cho nên tôi về vội vàng viết hai 

thiên văn chương, Thượng Sư Liên Hàn nghe được tin tức này 

cũng vội vàng viết một thiên văn chương rất hay. Chúng tôi hướng 

đến Phật giáo đồ trên toàn thế giới tuyên dương sự kiện này: “Tử 

tù khả dĩ đạt được Xá Lợi Tử như thường, chỉ vì họ tu trì theo 

Chân Phật Mật Pháp. 

1/ Vô Sắc: Trước đây tôi đã từng bàn luận qua, vì lý do gì mà 

người tử tù có được Xá Lợi Tử? Tôi xin bá cáo với mọi người rằng 

hôm nay cần phải ấn chứng “Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm 

Kinh”, đó là “thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức”, 

cho nên có được Xá Lợi Tử. Khi tôi giảng về Sắc, Thọ, Tưởng, 

Hành, Thức, tôi đã từng nói, bảo rằng Sắc là chỉ thế giới vật chất 

sở hữu, mà không phải là sắc (sắc đẹp) của người nam hoặc nữ. 

Nhưng hôm nay mang nó ra để giải thích trở lại, mang nó làm 

thành Sắc. Bạn nói phạm nhân tử tù kia bị giam kín cửa bên trong 

nhà ngục, đã bị giam kín cửa trong ngục, 4 bề là tường cao, thì Sắc 

có lọt vào được không? Cho nên bên trong thế giới của các tử tù là 

Vô Sắc. 

2/ Vô Thọ: “Vô Thọ”. Quan hệ giữa người với người của một 

tử tù đã biến thành tối thiểu, tối thiểu, đã nhanh chóng để trở nên 

không còn nữa. Người tử tù không có gì để thọ giác (nhận biết), 

ngay cảm giác thọ (nhận vào) cũng không có. 

3/Vô Tưởng: Lại nói đến là “Vô Tưởng”. Án tử hình đã xác 

định rồi, không còn gì để tưởng đến tốt hơn được, chỉ có một con 

đường độc nhất là “tử lộ” (đường chết). Mới đây Thượng Sư Liên 

Hàn cũng nói chỉ còn tử lộ là duy nhất thôi! Thượng Sư Liên Hàn 

cùng chúng tôi phá ra cười to vui vẻ, ông nói rằng giả như quả địa 

cầu này - lạy trời đi! - bị nổ vỡ tung ra, như thế là đồ cúng dường 

của mọi người dành cho tôi, nhưng dành cho tôi để làm gì? Cho tôi 

để đốt lửa đi? Các vị cho tôi, tôi cũng chẳng cần, tôi đã dành cho 
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các vị sự tốt đẹp rồi. Tôi thì hy vọng các vị cho tôi , nhưng quả địa 

cầu lại không bị nổ vỡ tung. 

Sự thực đây chính là muốn nói đến “Vô Tưởng”. Kỳ thực 

trên Thiên giới có một bàu trời gọi là “Vô Tưởng”. Bạn ở bàu trời 

đó là không có gì để tưởng cả, đó cũng chính là bàu trời không có 

gì vọng tưởng, bàu trời đó gọi là “Vô Tưởng Thiên”, căn bản là 

không có gì để vọng tưởng. Hiện tại duy nhất chỉ còn một con 

đường vãng sinh thế giớiTây Phương Cực Lạc, bởi vì thời gian thụ 

án hình đến gấp rồi, tử tù phải thụ án thôi, con đường chết. 

4/ Vô Hành: Lại nói tới “Vô Hành”. Sự thật thì những tử tù 

cũng đích thực là “vô hành”, vì cũng chính là họ không được đi ra 

ngoài. Trừ quyền căn bản của con người được sinh hoạt bên trong 

nhà ngục giam, còn gì nữa không? Căn bản người tử tù không thể 

đi đâu để làm gì cả, cũng chính là “vô hành”. Trên thực tế, điều 

giảng đến là những tử tù không thể tạo thêm nghiệp chướng, 

nghiệp chướng không có nữa. 

5/ Vô Thức: Cuối cùng chính là sự “Vô Thức”, ngay ý thức 

cũng không có nữa. Tôi thường nghĩ đến một vấn đề, một người đi 

hướng đến đài xử tử hình, đài treo cổ, đi đến đài tử hình, một loại 

đồ ăn béo bổ, một loại cảm thụ của tâm lý, một loại hình dạng của 

ý thức, là hình dạng của dạng gì vậy? 

Tôi cảm giác được rằng tôi thường nghĩ, giả như tôi phải thụ 

hình, tôi lên đài xử tử, ngồi ghế điện hoặc bị treo cổ, bị xử bắn 

súng, tôi sợ nhất là bị bắn súng. Tôi nghĩ loại xử bắn nhất định rất 

là tàn nhẫn, thân thể rất là đau đớn. Tôi nghe nói có tử tù rất vui 

chịu xử chết, cũng có người không vui lắm, thời gian đó có gì là 

vui đâu, những tử tù vào lúc bị xử, dường như có món bánh bò, 

thức ăn mặn, bữa ăn cuối cùng của cuộc đời. 

Đó là nhét chiếc bánh bò vào miệng nhai nhai, ăn vài món 

thức ăn mặn, sau đó có một bình rượu. Tôi không hiểu loại rượu gì, 

tôi biết ở Đài Loan là rượu cao lương. Rượu cao lương ở Đài Loan 

đương nhiên rất mạnh, rất nhiều tử tội tay cầm rượu cao lương, mở 

miệng to ra, đổ rượu vào miệng hết sạch. Cách đổ rượu vào miệng  

hết sạch có tác dụng gì? Ý thức của tử tội, muốn uống cạn ngay, 

như muốn quên hết tất cả, ở trạng thái không có ý thức là trạng thái 
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tốt nhất. Tôi nghe có rất nhiều phạm nhân tử tù, họ bình thường rất 

anh hùng hào khí, nhưng trước khi bị chính thức tử hình chừng 15 

phút, lúc đó hai chân mềm nhũn ra, không sao mà bước được, để 

mặc cho cai tù hai bên xốc tới đài xử tử. 

Tôi nghĩ, như tôi chẳng hạn, nói giả dụ tôi bị xử tội, tôi nhất 

định cầm bình rượu cao lương nốc vào miệng hết sạch. Bởi vì đó là 

tình trạng tốt nhất, ở vào trạng thái rất đau đớn, có rất nhiều người 

muốn biến thành trạng thái vô ý thức. Trạng thái vô ý thức là trạng 

thái tốt nhất. 

VÔ SẮC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC, NGŨ UẨN GẦN 

 NHƯ KHÔNG.  

Cho nên, Sắc Thọ Tưởng Hành Thức đối với nguời tử tội mà 

nói, năm ngũ uẩn này đã tiếp cận với KHÔNG. Từ đó người tử tù 

vì gì mà rất dễ dàng có thể đạt được Xá Lợi Tử? Bởi vì những tử tù 

này ngang bằng với những người tu hành Mật Giáo đóng cửa Sinh 

Tử vậy, chính là muốn tiến tới mà không có cách nào xuất ra được. 

chính là nhất định phải đạt được Xá Lợi Tử, vào thời gian đó ý 

niệm nghĩ đến việc vãng sanh là đệ nhất mạnh mẽ. Cho nên, chúng 

ta là những người tu Mật Giáo chỉ cần một lòng cầu vãng sinh thì 

nhất định sẽ được vãng sinh. 

Trên sự thực, chúng ta đang sống trong xã hội hiện nay có rất 

nhiều Sắc Thọ Tưởng Hành Thức xảy đến phân tán tâm lý chúng ta 

và sự tu hành. Chính thức ở trong thiền định rất thâm sâu, Quan 

Âm Thế Âm Bồ Tát – Quán Tự Tại Bồ Tát, Ngài đã rất minh bạch 

rằng nguyên lai của ngũ uẩn đều Không, đây chính là Chân Lý.  

Hôm nay trong tâm tư xưa nay của chính mình mà nói, tôi 

thường thường nghĩ đến 5 uẩn đều Không, cho nên rất nhiều người 

cho rằng hiện nay đệ tử của Chân Phật Tông có hơn một trăm vạn, 

Thảo Hồng Sơn Trang cũng đã được xây dựng tốt đẹp, kết cấu Lôi 

Tạng Tự Đài Loan cũng đã kiến lập xong. Các phân đường trên thế 

giới lần lượt được thành lập, các đệ tử xin quy y mỗi ngày mỗi 

tăng. Là một người sáng lập, tâm lý nhất định sẽ vô cùng vui 

sướng mới đúng. 

Nhưng trên sự thực, tôi lại thưòng nghĩ đến: Ngũ Uẩn Giai 

Không (5 uẩn đều không). Tâm tôi luôn luôn bảo trì Trung đạo, 
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cũng không vui, cũng không quá vui; cũng không lo, cũng không 

quá âu lo. Cũng không phải đạt đến một cái gì, giống như hôm nay 

tôi đạt đến, người sáng lập nhìn thấy một thành tích tốt đẹp, giống 

như đã đạt đến rồi, kỳ thực cũng chẳng có, cũng chẳng mất đi đâu.  

Giống như nói, tôi đã đạt được vài việc, giống như đạt được 

Thải Hồng Sơn Trang, thu được nhiều đệ tử, như thế tôi ắt sợ sệt, 

rất lo lắng, những thứ kể trên nhỡ mất đi thì phải làm sao đây? Kỳ 

thực là không có. Bởi vì chính cá nhân tôi đây đã hiểu được ngũ 

uẩn đều không, bỏi vì tất cả những gì ta sở hữu đều sẽ trở về 

không; chỉ khi nào bạn thực sự hiễu rõ được ngũ uẩn đều không, 

bạn mới không lo, không sợ, sau đó bạn có thể tấn nhập vào 

“Không tính” và đắc đạo chân chính. 

Tôi dĩ nhiên không lo, không sợ, hà tất ngồi đây thuyết pháp 

làm cái gì? Không như về nhà ngủ cho khỏe. Tôi muốn đem Chân 

Lý bá cáo với mọi người, để mọi người có thể hiểu được Chân Lý, 

để sau đó bạn có thể ấn chứng được bản tính nguyên lai của Phật: 

CHÂN NHƯ.  

Chúng ta là người tu hành chân chính, đi đến thế gian này, 

duy nhất là mang đến một Chân Lý, Chân Lý Chân Như để bá cáo 

với mọi người. Kỳ thực chúng sinh cũng là Sắc, Thải Hồng Sơn 

Trang cũng là Sắc, Đài Loan Lôi Tạng Tự cũng là Sắc, chúng ta có 

những đạo trường này, có những chúng sinh này đến để tu hành 

Phật pháp, là vì truyền bá Chân Lý ngũ uẩn giai không, ắt không 

chấp trước những Sắc vừa kể. Đi kiến tạo nên những Sắc này, lợi 

dụng những Sắc này để thành tựu pháp thân Chân Như, đạo lý ở 

đây rất thâm sâu, hy vọng mọi người hiểu rõ được sự thâm thúy 

này.  

OM. MA NI BEI MI. HUM 

 

   ĐẠI TRÍ TUỆ ĐẠT ĐẾN BỈ NGẠN. 

LIÊN SINH HOẠT PHẬT GIẢNG TÂM KINH. 

 Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, 

chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.  

 Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị 

không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị:  
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 Toàn tên của “Bát Nhã Tâm Kinh” là “Bát Nhã Ba La Mật 

Đa Tâm Kinh”, “Ba La Mật Đa” tức là  ý “Đáo Bỉ Ngạn”, mà tâm 

trong Tâm Kinh mang ý nghĩ tinh hoa. Phật Đà giảng thuật “Đại 

Bát Nhã Kinh” tổng cộng 600 quyển của bộ kinh điển Bát Nhã, 

được cô đọng lại, đó là “Kim Cương Kinh” và “Kim Cương Kinh” 

được tái cô đọng, ấy là “Tâm Kinh”.  

 “Tâm Kinh” là từ trong tất cả kinh điển của Phật Đà, cô đọng 

lại từ cô đọng, tinh hoa của tinh hoa, thu ngắn lại trong 260 chữ, 

tức bao gồm tất cả vạn vật của vũ trụ, đượcphơi bày ra để chỉ dạy 

cho con người hãy ngồi trên Pháp Thuyền Trí Tuệ, ngõ hầu đến 

được Bỉ Ngạn của Tịch, Tĩnh, Khoái Lạc. 

 Vì lý do gì mà tôi đặc biệt coi trọng đến mối ưu tư lúc lâm 

chung? Bởi vì chỉ có tại thời khắc cuối của sự lâm chung mới được 

gọi là vinh diệu (vẻ vang), sự cứu độ cho sinh mệnh mới càng sâu 

sắc. 

 “Trung Ấm Thiên Thức” là sự vinh diệu của Mật Giáo, 

xuyên qua pháp cứu độ đã trở thành một án lệ thực sự, làm cho con 

người vãng sinh có đượcXá Lợi Tử, án lệ thường trông thấy không 

có gì mới lạ. 

(Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn) 

 

CẢM ỨNG CHÂN THỰC CỦA SỰ CỨU ĐỘ TRUNG ẤM 

 ĐẮC XÁ LỢI TỬ. 

 

CỨU ĐỘ KHI CHUYỂN HÓA THÂN TRUNG ẤM. 

 Xương sọ của Trần Di Dân có Xá lợi màu hồng, cũng có Xá 

Lợi màu xanh biếc, có thêm Xá Lợi kết tinh sáng, đây là một đại 

chứng minh vãng sinh tại “Ma Ha Song Liên Trì”. Đây là một đại 

kết tinh của định lực, linh lực và sắc lực. Tì Kheo xuất gia tu trì 

còn không có Xá Lợi Tử, mà đứa bé nhỏ cuối cùng lại có Xá Lợi, 

đây không phải do lực của cả nhưng là lực “trung ấm cứu độ” của 

Mật Pháp. 

 Tôi có một đệ tử “Hoa Kỳ” Trần Tổ Liệt, ở Kết Long Ba. Bà 

có người con Trần Di Dân bệnh nặng sắp chết. 
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 Liên Kỳ thời gian ở Mã Lai, buổi chiều từ 4 giờ đến 5 giờ, 

dùng phương pháp “Silva Mind Control” để nhập định, thuật ngữ 

là “go into my level”, tần số não ba hạ xuống cứ mỗi giây 10 vòng. 

Đồng thời quán tưởng hình dung của Thượng Sư, trong tâm nhiều 

lần bẩm báo với Thượng Sư: “Bệnh của Trần Di Dân thành ung 

thư, nay ở Kết Long Ba chuyển đến trung tâm y khoa trị liệu để 

chẩn đoán gấp rút, bác sĩ chứng thực là ung thư, ung thư gan, sinh 

mệnh chỉ còn trong sớm chiều, cầu xin Thượng Sư nhủ lòng đại từ 

bi cứu vớt Trần Di Dân”.  

 Liên Kỳ đã dùng pháp tĩnh tọa phát ra điện báo não ba (làn 

sóng của não).  

 Chẳng bao lâu, đỉnh đầu bên trái thuộc phần não bộ phía sau 

của Liên Kỳ thu được cảm ứng điện tiếp xúc rất nhẹ “Tè…tè…tè”, 

đây không phải là đầu bị đau, mà là một loại cảm ứng liên tục kéo 

dài suốt 3 giờ đồng hồ mới ngưng. “Liên Kỳ” xưa nay chưa bao 

giờ cảm ứng như thế, nên biết ngay đó là chỉ thị của Thượng Sư 

muốn thông cáo. 

 Chỉ thị của Thượng Sư thông cáo: “Trần Di Dân nghiệp 

chướng nặng nề sẽ chết, thân xác không thể cứu chữa, nhưng trong 

giai đoạn chuyển hóa thân trung ấm sẽ được cứu độ.” 

 Căn cứ theo thư của “Liên Kỳ” gửi đến nói: Trần Di Dân, 

vào sáng ngày 11 tháng này tức 8 giờ 20 phút giờ Mã Lai Á đã tạ 

thế, trước khi tạ thế hai ngày, nhằm ngày 9, sau buổi trưa khoảng 2 

giờ, đột nhiên mặt mày tươi cười, cố gắng chắp tay ngồi dậy, nói 

với bà vợ: “Thượng Sư Lư Thắng Ngạn đã đến rồi, đứng ở trước 

giường, Thượng Sư đến để cứu tôi.” Bà vợ một mặt nói chồng hãy 

nằm xuống, một mặt sai người xuống phòng ăn ở lầu dưới của y 

viện thông báo đệ tử. Đợi cho đệ tử đến trước giường, Trần Di Dân 

nằm xuống giường, hai mắt nửa mở nửa nhắm lại. Ngoài những lời 

an ủi ra, đệ tử còn thực hành pháp “Silvia Mind Control”, gấp rút 

rơi vào giấc ngủ, kết quả trầm trầm ngủ rất lâu. Sau sự việc, chính 

bà vợ nói với tôi, kỳ ngủ say này cũng thuộc vào kỳ tích, vì người 

bệnh ngày gần đây bỏ uống thuốc ngủ an thần và ngưng châm kim 

giảm đau nên ngủ ít, trong phút chốc, ngày đêm chỉ có thể ngủ 50 

phút mà thôi. 
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 Chính bà vợ nói vói đệ tử: “Di Dân tỉnh dậy nói với bà rằng 

Thượng Sư nói đã quá trễ, nhưng đã vì tôi mà ở trong bệnh viện, 

tất cả an bài thỏa đáng. Di thể của Di Dân vào ngày ké tiếp (ngày 

12 tháng 9), khoảng 10 giờ sáng, tại bản địa (Kết Long Ba) được 

hỏa táng ở trong chùa Thiên Phật Tự, tro cốt thờ phụng tại chùa. 

Sau khi hỏa táng, Hòa Thượng kiểm tra lại thấy hai khối xương 

khô nhỏ ở đầu, trong đó một khối có màu hồng phấn, khối khác có 

màu xanh lục, trong khối màu xanh lục lai chứa một viên tràng hạt 

Xá Lợi, người xuất gia thấy thật kỳ lạ cho là làm sao trên thân thể 

đứa nhỏ lại có Xá Lợi Tử, vật tượng trưng đã thành Phật.” 

 Trong lá thư của Liên Kỳ Trần Tổ Liệt gửi đến nói có rất 

nhiều kỳ tích, tôi đem huyền cơ này đặc biệt giải thích tường tận 

như sau: Thế giới thanh tịnh Liên Hoa Đồng Tử tại Ma Ha Song 

Liên Trì, cũng là thế giới hiển hiện của Chư Phật, do có hai diệu 

tràng (lá cờ làm nghi vệ), nên có hai hồ sen cùng nhau lưu thông, 

có một hồ Phật hiện thân, biến Song Liên Trì 18 Đại Liên Hoa 

Đồng Tử, đây là ứng với thời tiết mà xuất hiện, có 18 bảo tòa, mỗi 

mỗi bảo tòa lại có 500 bảo toà vây quanh, Song Liên Trì này là do 

Phật rủ lòng thương mà giáng hạ. 

 Mười tám Liên Hoa Đồng Tử này đều có thể phóng ánh sáng 

cảnh chung quanh, hiện xuất ra pháp thân, ứng thân, báo thân, 

năng hiện xuất ánh sáng kiết tường, làm lợi ích cho quần sinh, 

cảnh giới của Liên Hoa Đồng Tử chính là đại cảnh giới không 

chướng ngại, chính là đại cảnh giới cứu độ ứng thời mà sinh. 

 Mười tám Liên Hoa Đồng Tử có uy lực của Phật, Vưu Kỳ 

Bạch Y Chủ Tôn là Thượng Thủ Đồng Tử, thần thông lực của 

Ngài quảng bác và nghiêm tịnh. Trong Tịnh Thổ của Ngài có đủ 

loại lưu ly, đủ các loại quý hiếm, có thể nói có nhiều màu sắc trang 

nghiêm, so với đất Tịnh Thổ của Phật không có gì khác, có đủ loại 

hương thơm, hơn hẳn các loại hương thơm trên thiên cung, có thể 

nói “phân phức sung mãn” (hương thơm tràn đầy, ngào ngạt) 

 “Vô Tà Nhãn Như Lai” này hóa sinh thế giớiTây Phương 

Cực Lạc Ma Ha Song Liên Trì, có lần biến hiện ra vô lượng vô tận 

Liên Hoa Đồng Tử, tái xuất hiện hai hồ vô tận đại liên hoa, tái xuất 

hiện danh hương tối phân phức ở trên đời.  
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 Ở thế giới này, phát ra diệu âm mỗi liên hoa hóa thành liên 

hoa bảo tòa (chỗ ngồi) của người vãng sinh, mỗi liên hoa phóng 

ánh sáng hiện xuất điềm lành để tiếp dẫn thiên hạ đại chúng, làm 

cho thế nhân yêu thương hạnh phúc như Tịnh Thổ, Tịnh Thổ này là 

do Tứ Bảo làm thành, có “thiên y bảo”, có “bảo tòa bảo”, có “diệu 

liên hoa bảo”, “giác hoa bảo”. Nếu người nào tin vào và phụng 

hành “Liên Hoa Đồng Tử Kim Cương Tương Tương Ứng” nhất 

định vãng sinh. Cảnh giới này, tín giả, hành giả, sau khi tịch diệt sẽ 

không sinh vào cảnh giới nào khác, lập tức được Liên Hoa Đồng 

Tử tiếp dẫn, tức thì vãng sinh. 

 Liên Hoa Đồng Tử vi lập tướng (tướng đứng), và toạ tướng 

(tướng ngồi). Tướng đứng 4 phương hiển hiện nhanh, rất nhanh 

tùy cơ phó cảm, hạnh phúc hiển hiện. Tọa tướng là 4 uy nghi, ngồi 

có thể thuyết pháp, trụ lâu không động đậy, tướng trang nghiêm, 

cũng có thể hàng ma (làm ma quỷ khuất phục), đây là tướng thuyết 

pháp trú định đại trí tuệ. Liên Hoa Đồng Tử phóng quang, một, 

làm cho người sinh tịnh tín; tái phá đi hắc ám, ngu si; ba, hiển hiện 

chân thân; bốn, làm cho người hiểu được pháp của mình; năm , 

cưú được hằng hà sa số chúng sinh; sáu, hiển hiện sự cát tường (tốt 

lành); bảy, nhiếp thụ vãng sinh (gather together, act for or with) 

 Do có đại công đức như thế nên trong vô số lượng cảnh giới 

của tam thiên đại thiên thế giới, những chúng sinh sở hữu chịu ơn 

đại uy lực của Phật, nhận được thắng diệu lạc pháp lực của Liên 

Hoa Đồng Tử, căn bản là ít có, cũng chính là người phụng hành 

đều ly khổ đắc lạc. 

 Con trai của Trần Tổ Liệt “Liên Kỳ” là Trần Di Dân sẽ mất 

mạng, cầu cúng “Liên Hoa Đồng Tử”, Liên Hoa Đồng Tử tại lúc 

mệnh chung của Trần Di Dân (thời gian chưa chết hẳn), hiện ra 

thực tướng Kim Cương Thượng Sư Lư Thắng Ngạn đứng tại đầu 

gìường, lấy ánh sáng quang minh dẫn đạo thuyết pháp. Mà còn 

thuyết minh “bảo hữu nhục thân” tất cả đều chậm trễ, làm cho hiểu 

được rõ để tự ý ra đi. 

 Sau khi mệnh chung, Liên Hoa Đồng Tử tác pháp tức “Trung 

Ấm Cứu Độ Mật Pháp”, làm tỉnh táo lại thần thức của Trần Di 

Dân: “Khí thở của con không thể tái tuần hoàn, bây giờ điều căn 
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bản trọng yếu là làm khởi lên ánh tịnh quang trở lại, nhập định 

quán cảnh giới thực tướng Liên Hoa Đồng Tử. Liên tục quán tưởng 

cảnh quang minh thanh tịnh của Ma Ha Song Liên Trì, hiện tại tối 

trọng yếu là nhận thức được thực địa. Ý của con về cảnh Liên Hoa 

thanh tịnh, thức quang (ánh sáng của nhận thức) cùng đi theo với 

tôi, ánh sáng quang minh Liên Hoa Đồng Tử, cần nên biết, ở trong 

đây, như một khoảng tinh không chẳng vẩn đục bởi mây mờ, 

không được sợ sệt, tận hưởng sự an toàn cùng theo, hợp tác không 

gián đoạn, tâm ánh sáng của Thượng Sư sẽ mang con theo cùng, 

nhập vào cảnh thái hư không, vô biên tế. Tôi trong thời kỳ trung 

ấm của hắn (Trần Di Dân) sẽ biến hóa, nắm bắt những cơ hội độ 

thoát cho hắn, làm cho vọng tâm của hắn hoàn toàn bình lặng, 

không bùng cháy, giờ này, nơi này chỉ chỉ dẫn dạy nương theo ánh 

quang minh mà đi, dắt dẫn hắn nhập vào quang minh thắng tuệ, mà 

không giảm sút, yếu đuối. Tất cả quang với quang tướng hợp lại, từ 

đỉnh đầu xuất ra, cách này hoàn toàn xác định, linh hồn con người 

được vãng sinh, an trụ tại Bỉ Ngạn. 

 

GHI NHỚ LƯ NGỌC NỮ SIÊU PHÀM, NHẬP THÁNH. 

 Nữ sĩ Lư Ngọc Nữ, mẹ của Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng 

Ngạn, sinh tiền Bà có lòng tín ngưỡng đối với Phật pháp rất kiền 

thành, ngày ngày Bà thực tu, niệm Phật trì chú, đã từng giúp đỡ 

cho rất nhiều người quy y cửa Phật. Nữ sĩ Lư Ngọc Nữ nhận từ con 

Liên Sinh Hoạt Phật “Quang Uẩn Thiên Thức Pháp” thí pháp dẫn 

độ, thuận lợi vãng sinh Phật Quốc. Lư Ngọc Nữ, sau khi hỏa táng 

đã được “Toàn Thân Xá Lợi”, hơn nữa quá trình vãng sanh của Bà 

được an tường, chẳng những tương ứng với pháp tu hồi hướng Bà 

tu đã lâu năm mà ấn chứng Lôi Đình Vạn Quân của “Quang Uẩn 

Thiên Thức Pháp”.  

 Văn tập dưới đây đều được trích từ một cuốn sách: “Sư Ma 

Vãng Sinh Phật Quốc Kỷ Niệm Chuyên Tập” 

 Ngày trước, mẹ tôi thường hỏi tôi: “Sư Tôn, trạm cuối cùng 

của kiếp nhân sinh sao rất là nhanh chóng?” (mẹ tôi cũng quy y tôi, 

nên cũng gọi tôi Sư Tôn). 
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 Tôi đáp: “cái chết của con người bởi tim, tạng và não”, vãng 

sinh xảy đến rất nhanh” 

 Mẫu thân tôi trong mỗi ngày mỗi tu, chẳng có nhu cầu gì cả, 

ngược lại hồi hướng đến lúc vãng sinh, không bị bệnh triền miên 

nằm trên giường, không bị nằm bệnh dài qua năm tháng, không 

gây phiền lụy cho con cháu, không đại tiểu tiện vung vãi (tục ngữ 

nói: tha thỉ liên, túc là ỉa vãi; tục). 

 Mẫu thân tôi cầu cúng Diêu Trì Kim Mẫu, Quan Thế Âm Bồ 

Tát, xin được một sự chuyển đổi, trực tiếp được nhanh thăng Phật 

Quốc. Hiện nay mọi sự đã được như ý nguyện. Mẫu thân tôi phát 

bệnh não, rất nhanh chóng vãng sanh Phật Quốc. Đây là tưóng ứng 

của Mật Giáo. 

 Ngày 22 tháng 3 năm 1998, mẫu thân cùng em gái tôi Lư 

Thắng Mỹ, đi đến chỗ tôi ở đây, chủ yếu là điều dưỡng thân tâm. 

Trước khi họ còn chưa đến, tôi đang ở phòng ăn của Lôi Tạng Tự, 

hốt nhiên tôi đứng bật dậy nói vói mọi người: “Sư Ma đến Seattle, 

tổ tụng kinh của Lôi Tạng Tự phải chuẩn bị cho tốt”. Các đệ tử của 

Lôi Tạng Tự vừa nghe thì rất ngạc nhiên.  

 Tôi nói xong câu nói này, chuyển mình chạy thật nhanh. Có 

vài đệ tử trong lòng họ tỏ ý hoài nghi, Sư Tôn nói như vậy, chắc 

sắp hữu sự, trong lời nói có ý nói ra như thế, nhưng các đệ tử 

chẳng ai dám hỏi. Không ai tưởng tượng được, Sư Tôn mở lời nói 

ra là lời đó đúng. 

 Sáng sớm ngày 31tháng 3 năm 1998, tôi ở tại “Chân Phật 

Mật Uyển” tôi trông thấy mẹ tôi ngồi thật thẳng trước bàn thờ tu đã 

xong pháp tu. Bà chuyển người quay nói với tôi: “Xin Sư Tôn gia 

trì”. Tôi đáp lại: “Hôm nay không cần”  

 Mẫu thân hỏi: “Vì sao hôm nay không cần?” 

 Tôi đáp: “Về sau vĩnh viễn không cần.” Bà hơi run một chút, 

không nói gì. (trước đây, mỗi ngày, vào sáng sớm tôi nhất định gia 

trì cho mẫu thân tôi một lần, độc nhất ngày 31 hôm nay, tôi nói 

không cần). Buổi trưa, tại phòng ăn, tôi và mẫu thân đàm đạo rất 

nhiều. Sau khi ăn cơm bà vui vẻ rủ Liên Đặng Thượng Sư đi mua 

thuốc nhuộm tóc, bà cùng Liên Đặng cùng đi, Liên Đặng lái xe. 
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 Bà đặc biệt tắm gội vào buổi trưa, thay quần áo, nhuộm tóc 

xấy khô. (tập quán sinh hoạt của mẫu thân, chiều tối tăm, trước 

buổi trưa tắm). Những ý vị này quả không tầm thường, cũng ý vị  

dự trù biết thời gian đến. Cũng chính là lúc bà đang cầm máy xấy 

khô tóc, đầu cúi xuống, cũng là cách thức nghênh hướng chung 

trạm (trạm cuối) của kiếp nhân sinh. 

 Ngày 1 tháng 4, tôi tại “Nga Mạc Liệt Khắc” hospital, vì mẫu 

thân tôi thực hành “Quang Uẩn Thiên Thức Pháp” của Mật Giáo 

cho mẹ. 

 Trước tiên, tôi dùng “Cam Lộ Vương Chân Ngôn”, sái tịnh 

kết giới. Lại phụng thỉnh Đại Uy Đức Kim Cương Minh Vương hạ 

giáng, thỉnh Tam Bản Tôn. Tôi, tay phải đẩu quyết, tay trái lôi ấn. 

 Đại Uy Đức Kim Cương phóng ánh sáng xanh lam rất mạnh, 

chữ “HUM” trong ánh sáng xanh lam, trú ngay trên tay ấn đẩu 

quyết của tôi. Tôi quát to một tiếng: 

 “Khai Thiên Môn, Bế Địa Hộ, Trở Nhân Đạo, Tắc Quỷ Lộ” . 

Tay phải đẩu quyết, trước tiên mở một huyệt đỉnh đầu, liên tục 

điểm một số huyệt, giống như điểm huyệt. 

 Những đồng tu chứng kiến “quang uẩn thiên thức pháp”, 

miệng há hốc, mắt nhìn trừng trừng. Tôi nói: 

 “Toàn thân Sư Ma đã kết giới quang minh, chư quỷ thần đều 

thối lùi tránh xa 3 lạy, không dám xâm phạm. Các lỗ huyệt trên 

toàn thân Sư Ma đều đã đóng lại, linh hồn muốn xuất đi không có 

đường nào, ngoài hiện tại có một huyệt ở đỉnh đầu đã mở, trực tiếp 

thăng lên Phật Quốc thanh tịnh mà thôi.” Mọi người nghe nói đều 

cảm thấy Mật Giáo Thiên Thức quả nhiên không thể nghĩ bàn. 

 Lúc bấy giờ, chủ trị y sư Hoa Tư Tiên Sinh nói với chúng tôi: 

“Sinh mệnh của Bà ước chỉ có thời gian 6 ngày.” 

 Tôi nói với Thượng Sư Liên Hương và các đồng môn: “Tôi 

được Chư Phật linh thị, ngày mai, buổi sáng giờ tị (9-11AM) (kết 

quả giải đáp cho biết ngày 2 tháng 4, trước buổi trưa lúc 10 giờ 

chính thức vãng sinh, ngày và giờ, một phút không sai) 

 Mẫu thân, ngày 31 đầu gục xuống để bắt đầu cho đến ngày 2 

tháng 4 trưóc ngọ giáng sinh, liên tục chỉ là nằm trong trạng thái 

ngủ say, nằm theo thế cát tường (Phật nằm), các đồng môn trong 
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Lôi Tạng Tự thay phiên trực gìn giữ, tụng kinh và niệm Phật hiệu 

không dứt, không một khắc nào ngưng.  

 Sắc mặt của mẫu thân hồng hào, rất là an tường, rất tự nhiên, 

không có sự biểu lộ đau khổ. Y Sư nói: “một chút xíu đau khổ Bà  

cũng không có, như thế này rất hiếm khi thấy.” 

 Trước 2 tiếng đồng khi lâm chung, tôi bắt đầu thực hành: 

“Trung Ấm Văn Giáo Đắc Độ” pháp, miệng phụ cho tai, đặn dò 

lần nữa: 

 1/ Hiện tại chỉ một lòng trì niệm “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ 

Tát” 

 2/ Trông thấy tất cả huyễn cảnh, đều không kinh, không sợ, 

nhất lòng trì niệm “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát” cho đến khi 

trông thấy Bồ Tát, trông thấy ánh sáng của Bồ Tát.” 

 3/ Phân biệt được ánh sáng hồng cực mạnh của “Quan Thế 

Âm Bồ Tát” 

 4/ Bất cứ oan thân, trái chủ nào, tổ tiên trước kia đến, đều 

không đưọc đi theo họ. 

 5/ Duy có một lòng Quan Âm, niệm Quan Âm, nhiếp nhập 

vào Đại Hồng Quang của Quan Thế Âm. 

 6/ Quên đi tất cả thế gian, cắt bỏ tất cả, một lòng Quan Thế 

Âm Bồ Tát. 

 Tôi đã căn dặn đi, căn lại hơn cả 10 lần. 

 Buổi sáng đúng 10 giờ, nhưng thấy đầu của mẫu thân nâng 

dậy, linh hồn từ tâm luân (tim, ngực), đến hầu luân (cổ), từ hầu 

luân đến mi tâm luân (giữa hai lông mày), lại thấy từ đỉnh luân 

(đỉnh đầu) mà xuất ra, Quan Thế Âm Bồ Tát tiếp dẫn. Nhìn thấy 

cảnh tượng kỳ lạ này mọi người rất thán phục! 

 Sư Cô Tú Liên từng giữ chức Hộ Sĩ nhiều năm nói: “Từ xưa 

đến nay chưa từng trông thấy sự kiện không thể nghĩ bàn này.” 

 Tôi thừa nhận, tôi trước mọi người muốn nói rằng mẫu thân 

tôi có rất nhiều Xá Lợi Tử, Xá Lợi Hoa. 

 Kết quả hỏa táng của Bà, không những chỉ có Xá Lợi Tử, Xá 

Lợi Hoa, còn có Xá Lợi Răng trông giống như hoa sen nở to màu 

xanh, chính là mẫu thân tôi đã sở đắc “Toàn Thân Xá Lợi”, toàn 

thân đều là Kết Tinh Xá Lợi.  
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 Wow! Thật là vĩ đại! Mẫu thân là người đã thành tựu. Sự tu 

pháp của Bà, tu xuất ra công lực! Xá Lợi Tử, Xá Lợi Hoa của mẫu 

thân chẳng những có 7 màu óng ánh, thậm chí còn phóng ra ánh 

sáng lấp lánh! 

 Hồi tưởng lại trong thời gian ở Seattle, có một hôm Bà đột 

nhiên nói với tôi: “Hiện nay tôi có thể nói thẳng với Sư Tôn rằng 

tôi rất tin vào Sư Tôn, nhưng tôi cũng đã hiểu rõ vạn pháp vô 

thường, tôi với Diêu Trì Kim Mẫu và Quan Thế Âm Bồ Tát dung 

hợp thành một.”  

 Tôi nghe xong câu nói này của Bà lúc còn sống, thì biết mẫu 

thân đã có năng lực của người tu hành, ở vào đẳng cấp cao nhất. 

Câu nói thật đơn giản này, kỳ thực đã bao hàm sự “kính sư”, “chân 

lý của Phật Đà”, “vị Du Già”. 

 Có đệ tử hỏi tôi: “Sư tôn có quan sát thấy thần thức (linh 

hồn) của Sư Ma không? Tôi đáp “có quan sát thấy”. 

 Chính mắt tôi trông thấy: Mẹ tôi trong một thái độ thật ưu 

việt, đẹp đẽ như một con chim đang lúc phi bay, nhe nhàng lướt 

qua phía trên núi đao thương, kiếm nhọn, phía trên ao hồ chứa đầy 

máu, mẹ đã bay qua 3 cửa lớn ấy. (Mẫu thân tôi chính là con chim 

Thái Bình ở trong rừng trúc tím của Quan Thế Âm Bồ Tát hóa sinh 

chuyển thế). Sau khi mẹ đã bay qua 3 cửa chính ấy, Quan Thế Âm 

Bồ Tát hiển hiện tại hư không, hai tay Ngài mở rộng đón mừng mẹ 

tôi lúc bay đến. 

 Quả vị của mẹ tôi là “Trung Phẩm Trung Sinh” tại Ma Ha 

Song Liên Trì Thế Gìới Tây Phương Cực Lạc, có cung điện rất thù 

thắng Liên Vân. Mẫu thân tìm tìm kiếm kiếm… 

 A Di Đà Phật ngồi tại Bảo tòa Hoàng Kim thất Bảo, kim 

quang lấp lành chói chang, uy nghi như núi cao, A Di Đà Phật thấy 

mẫu thân tôi tìm tìm kiếm kiếm, mẫu thân hồng đôi má hồi đáp: 

“Vật ở thế gian của tôi” 

 A Di Đà Phật bèn chỉ vào Bảo tòa thất Bảo Hoàng Kim nói: 

“Vật ở thế gian của Bà so được với Bảo toà thất Bảo Hoàng Kim 

cao như núi được không? 

 Bảo tòa cao như núi kia toàn là do hoàng kim (vàng), kim 

cương làm thành, là thứ bảo sáng lạn, quang minh, vô giá. 
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 Mẫu thân tôi hồi đáp: “Không thể so sánh được”. 

 A Di Đà Phật nói với mẫu thân tôi: “Bảo toà này là của Bà 

đó.” Do đó mẫu thân tôi hân hoan ngôi lên trên Bảo tòa thất Bảo 

Hoàng Kim, trong thời gian một sát na, mặt của mẫu thân đã biến 

thành mặt của Như Lai, giống y hệt một mô dạng.  

 Phía dưới Bảo tòa tôi trông thấy lăn ra ngoài rất nhiều Xá Lợi 

Tử, Xá Lợi Hoa. (Đây chính là do tôi thiền quán mà thấy) 

 Mẫu thân vĩnh viễn là mẫu thân của tôi, chúng tôi đều rất 

kính yêu Bà và tôn trọng Bà, sự hằng trì tu pháp của Bà làm tâm 

tôi rất kiêu hãnh, sự vãng sanh và thành tựu của Bà, chúng tôi đều 

hân hoan, mừng rỡ. Đặc biệt khi thu thập Xá Lợi Tử và Xá Lợi 

Hoa, trong lòng vô cùng phấn khởi, mọi người đều kinh ngạc và 

cao hứng.  

 Lại nữa, trong nội tâm tôi cũng không tránh khỏi khó khăn. 

Tôi đã thật biết rằng nhân sinh như huyễn ảo, mọi pháp đều vô 

thường, nhưng còn chỉ là tương lai khi tôi trở về Đài Loan, làm sao 

trong đám người quần tụ kia tôi có thể tìm kiếm  đâu  ra được ánh 

mắt yêu thương hiền thục của mẫu thân tôi? 

 

MÃ THỤY NGUYÊN VÃNG SANH KÝ. 

 Nữ sĩ Trâu Nghi Lan có người con là Mã Thụy Nguyên, năm 

Dân quốc 89 (Tây lịch là năm 2,000), ngày 22 tháng 5, chẳng may 

bị chết trong một tai nạn xe vào năm 19 tuổi. Thụy Nguyên đang 

lúc ở tuổi thanh xuân hoa niên, bình sinh chưa hề tu qua Phật pháp, 

nhưng sau khi hỏa táng vãng sinh lại có được Xá Lợi Tử, chứng 

minh rằng Thụy Nguyên đã được Phật Bồ Tát tiếp dẫn, được vãng 

sinh Phật Quốc Tịnh Thổ. 

 Nữ sĩ Trâu vì kỷ niệm đứa con của mình nên muốn đem tính 

quan hoài lúc lâm chung để bá cáo với mọi người, nữ sĩ đã dốc 

toàn lực, toàn tâm vào sự biên soạn cuốn sách “Làm Thế Nào Để 

Vượt Qua Sinh Tử Luân Hồi”, cuốn sách đã ghi lại rất chi tiết, tỉ 

mỉ về Thụy Nguyên trước và sau vãng sinh. 

 Dưới đây là cách xử lý của tôi cho Mã Thụy Nguyên, người 

bị chết trong tai nạn xe ngoài ý muốn, được Phật lực trong Chân 

Phật Tông Căn Bản Truyền Thừa Thượng Sư Liên Sinh Hoạt Phật 
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đại gia trì, cùng với chư vị Thượng Sư, Pháp Sư, các đồng môn trợ 

niệm lúc lâm chung, cũng như dùng Chân Phật Mật Pháp “Trung 

Ấm Siêu Độ” cầu vãng sinh. 

 Buổi sáng, vào khoảng lúc 8 giờ ngày 22 tháng 5 năm 89, 

cùng với cháu ngọai từ nhà Nghi Lan lái xe đi Đài Trung, lúc 10 

giờ 30 phút tại chặng đường cao tốc thì tiếp được điện thoại của 

phụ thân từ nhà Nghi Lan gọi, báo cho biết: “Thụy Nguyên ngồi 

trên xe hơi do người bạn lái, bị một chiếc xe do người tài xế say 

rượu, vượt đèn đỏ đụng phải, hiện tại do Nam Thuần phái Đài 

Trung xuất sở xử lý. 

 Khoảng sau trưa, 1giờ 30 phút, phải vội tới y viện gia hộ 

bệnh phòng, trông thấy chú em nhỏ, cô gái nhỏ và bà má ở ngoài 

gia hộ bệnh phòng đứng khóc. Trong khi tôi đang thay áo tiêu độc 

để vào gia hộ bệnh phòng thăm xem, chỉ trông thấy bé trai hai mắt 

nhắm vội, nằm dài trên giường bệnh, chìm vào một giấc ngủ thật 

an tĩnh, toàn thân không có một vết ngoại thương nào, nhưng từ 

lồng ngực tới bụng có một vết sẹo khâu dài hơn một thước, đầu 

sưng to, khoang bụng có một đường ống dẫn máu tích tụ ra, lỗ mũi 

có gắn ống hô hấp, đủ loại khí cụ gắn đầy giường bệnh. Bác sĩ trị 

bệnh nói với tôi: “Các bộ phận bên trong của lồng ngực, khoang 

bụng đều chảy máu ra, vì chưa được người nhà đồng ý khẩn cấp 

dùng dao mổ cấp cứu, trước mắt đã không có dấu hiệu gì là sống 

đưọc, nên chỉ duy trì ống khí thở để duy trì sự sống.” 

 Người ở bên ngoài đứng bên gìường đã phải ngẩn tò te thấy 

tôi tức khắc từ bên trong một cái bao lấy ra Kim Cương Sa và Cam 

Lộ Hoàn, đúng theo pháp vẩy lên và cho vào miệng, rồi trước ngực 

đeo thêm Xá Lợi Tử, bỏ vào miệng nữa. Bên tai tôi dặn đi, dặn lại 

bệnh nhân: “Thân xác của con đã bị hủy hoại không xử dụng được 

nữa, đừng giữ nó nữa, mọi chuyện hãy bỏ qua, một lòng niệm 

Phật, cầu Sư Tôn tiếp dẫn hoặc A Di Đà Phật tiếp dẫn vãng sinh về 

thế giới Tây Phương Cực Lạc, trông thấy luồng ánh sáng lớn mạnh 

thì đừng sợ, hãy mau mau nghênh tiếp mà đi, không được do dự né 

tránh, đó là ánh sáng của Phật đến tiếp dẫn con đó, nhớ đừng bao 

giờ để lỡ mất cơ duyên này. Phải nhớ kỹ ánh sáng cách xa yếu ớt, 
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ảm đạm thì không được tiến đến tương nhập, vì đó là ánh sáng đưa 

con rơi vào lục đạo luân hồi.” 

 Bác sĩ đi theo sau gỡ bỏ ống khí thở, mặc áo cho bệnh nhân 

để vào gian nhà thái bình (nhà giữ xác người chết), tôi tức khắc 

yêu cầu đừng cho xác chết vào phòng ướp xác lạnh, bèn mời nhân 

viên làm việc tại nhà giữ xác chết, nhà quàn, tìm kiếm một đoàn 

thể Phật Giáo đến để trợ niệm khi có người lâm chung, tông phái 

nào cũng được, nhưng kiểm tra hỏi mãi lại chẳng có điện thoại của 

nhóm trợ niệm nào để có thể liên lạc. 

 Tuy nhà ngoại trú tại Đài Trung, con trưởng cũng đi theo Tổ 

Phụ Mẫu sống tại đó, nhưng tôi, Nghi Lan ở Đài trung có thể nói là 

không quen lắm nhân sinh tại đây, lại cũng chẳng hay biết Hoa 

Quang Công Đức hội của Chân Phật Tông đã thành lập vào tháng 

4 có đoàn lo toan việc trợ niệm người lâm chung. 

 Lúc bấy giờ cảm thấy vô vọng, chỉ còn biết gọi điện thoại về 

Nghi Lan, mời các đồng môn tại Hương Hoa Hội xin trợ giúp. 

 Chủ Phật đường họ Lâm của Hương Hoa Đường rất nhiệt 

tâm cho biết sẵn sàng, rồi liên lạc với Thảo Thuần Lôi Tạng Tự và 

thay mặt xử lý tất cả các nghi lễ trợ niệm. Khoảng 6 giờ, sĩ quan 

pháp y và kiểm tra đến gian phòng thái bình để cùng kiểm nghiệm, 

để kiểm nghiệm họ đã dùng sức rất mạnh để lật qua lại xác chết, 

chụp hình để giữ chứng tích, Pháp Sư Liên Thôn đứng bên cạnh 

thấy thế rất thương tâm, dằn lòng không đặng, nên đã yêu cầu họ 

hãy làm việc nhẹ tay một chút. (nguyên nhân làm cho người chết 

trong tai nạn xe, phải được sĩ quan pháp y và kiểm tra cùng kiểm 

tra xong mới có thể thiết lập chứng minh thư tử vong) 

 Chờ cho làm xong chứng minh thư, lúc 7 giờ, trong rất nhiều 

linh đài có nhà quàn Thị Lập, tại nhà quàn lúc mờ tối, nhỏ hẹp, 

trong một không gian ồn ào, buồn bực, Pháp Sư Liên Thôn, Sư Cô 

Phương, Hoàng Sư huynh hiệp sức lập một bàn thờ nhỏ tiếp tục trợ 

niệm, khai thị. Vì lợi ích của người vong, trợ giúp cho người vong 

được vãng sinh trong giai đoạn vãng sinh là rất quí, họ đã không 

nghỉ, không chú ý đến việc đúng giờ phải đi ăn cơm chiều, tình 

cảm vì người mà quên mình như cứu lửa đang cháy, thực làm tôi 

cảm phục.  
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Phật đường chủ họ Lâm của Hương Hoa Đường, cũng xuất ra 

một số 10 đồng môn vào buổi chiều, lúc hơn 7 giờ cũng đến để trợ 

niệm, tiếp tục đến sáng sớm 1giờ 30 mới nghỉ để ăn cơm, tôi thực 

cảm thấy thẹn thùng, vì con đường sống, cũng phải kể đến công 

lao của Sư Cô. Hết lòng cảm ơn các đồng môn đã linh động bỏ cả 

một ngày với công tác nặng nhọc, mệt mỏi, không có dịp nghỉ ngơi 

thân thể, khi xuống ca từ sở làm, lại hy sinh thời gian nhàn rỗi, đi 

đến với cả tấm lòng yêu thương chân thành, đến một nơi mà người 

người đều sợ sệt không dễ dàng để đến, chỉ vì trợ niệm cầu vãng 

sanh cho một người chết không hề quen biết. Sư huynh Lại Tam 

Cơ, ban đêm khoảng 12 giờ, cũng vội mang đến giấy vàng bạc, áo 

vãng sinh, cam lộ hoàn, kim cương sa (cát), các phẩm vật như 

nước trà, lúc này mọi phẩm vật, mọi thứ đã sẵn sàng đầy đủ, chỉnh 

tề. Đương phải tiễn chân Pháp Sư ra về, đồng môn đã ở tại nơi để 

quan tài tới 2 giờ sáng sớm, trên hành lang dài, tức khắc trở nên 

tĩnh lặng lạ thường. Trừ tiếng trợ niệm của máy từng tiếng, từng 

câu Phật hiệu vang vọng trong khoảng trời không mênh mông giữa 

đêm đen tối, thời gian không gian phảng phất sự lắng đọng, tất cả 

hiện ra cảnh thê lương, lại hư huyễn. Một thanh niên còn sống vui 

sướng, cá nhân đối với mạng sống đầy kỳ vọng ở tương lai, nhưng 

lại chưa kịp kéo lên bức màn trên vũ đài để diễn xuất, chỉ trong 

một sát na, giống như ngôi sao băng, sáng lóe ra rồi rơi mất, lấy 

tay mà bắt sao lại nhưng không kịp. Nhìn từ xa thân thể bị đặt trên 

giá khiêng, che phủ bằng lớp vải trắng, làm cho tôi một lần nữa 

ngộ hiểu ra chân lý của Phật Đà đã dạy chúng sinh: “Vô Thường 

Tấn Tốc”  

Phật Đà trong “Kim Cương Kinh” đã khai thị rằng: “Nhân 

sinh như mộng huyễn bào ảnh, như lộ, cũng như điện, ứng tác như 

quán”. Như đề hồ quán đỉnh tại tâm nổi hiện lên (đề hồ: sữa đặc, 

tinh hoa đạo Phật) rung chuyển tâm tôi thật sâu sắc.  

Do từ phía bên trong đầu bị xuất huyết, nước máu từ lỗ mũi 

chảy ra không ngừng, thấm ướt qua tấm vải trắng che, cho nên tối 

cứ phải cách mỗi lúc lại mở tấm khăn che mặt lau nhẹ nhẹ, đồng 

thời tôi cũng phải đứng bên cạnh nhắc bên tai lời Phật dạy: “Con 

ơi! Đương lúc con còn sống tại thế gian, ta là mẹ của con, nhưng 
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hiện nay, duyên phận của con trai mẹ đã hết, con hãy vứt bỏ mọi 

thân tình, đừng chấp trước nữa, mọi thứ trên thế gian đã không 

thuộc quyền sở hữu của con, con sẽ có một đoạn lữ trình phải đi, 

phải nhớ rõ những lời Sư Tôn chỉ dạy là một lòng niệm Phật, thấy 

Sư, thấy Phật, A Di Đà Phật tiếp dẫn, hãy mau mau dung nhập vào 

ánh sáng quang minh lớn mạnh của Chư Phật, tức là có thể vãng 

sinh Ma Ha Song Liên Trì, cần thiết không được hoảng loạn, sợ 

hãi, ở nơi đó sung mãn những khoái lạc, thế giới Cực Lạc không 

ưu lo, phiền não, đây là cơ hội duy nhất con được vãng sinh vào 

thế giới Cực Lạc, nếu không nghe theo lời của Thượng Sư, Pháp 

Sư chỉ đường, nếu như để lỡ mất cơ hội, sẽ bị vào lục đạo luân hồi, 

ắt phải chịu khổ! Đây là một đại sự cuối cùng mà cha mẹ có thể 

làm cho con, đây cũng là đại sự của chính con, con hãy ngoan 

ngoãn nghe theo.” 

Lúc này tôi không có thời gian trống để bi thương, chỉ dồn 

hết tâm lực, khẩn thiết cầu xin Sư Phật, Chư Phật, Bồ Tát, Không 

Hành Hộ Pháp từ bi gia trì, tiếp dẫn vãng sinh Phật Quốc Tịnh 

Thổ. Sáng sớm lúc 3 giờ đã nghe tiếng chân bước, quay đầu lại 

nhìn thấy Liên Thượng Pháp Sư, Dương Phương Linh Sư Cô và 

đồng môn của Đài Bắc Trang Nghiêm Đường, họ từ Đài Bắc xa 

xôi có chương trình đến trợ niệm, không chú ý đến đêm đã khuya, 

lúc phải đi ngủ, phải xa nhà cửa, chẳng ngại cảnh thê lương của 

nhà quàn Tấn Nghi Quán, đường xá xa xôi, mang đến những pháp 

bản, hoa sen, giấy vàng Chân Phật, Cam Lộ hoàn, Kim Cương sa 

vân vân, các bảo vật cùng rất nhiều, rất nhiều sự quan hoài nồng 

ấm, tôi ngoài sự ngạc nhiên ra, các đồng môn trợ giúp kịp thời mọi 

thứ, thật là cảm động mãi không thôi. 

Vào buổi sáng lúc 7 giờ ngày 23, tiễn chân Pháp Sư trợ niệm 

từ Đài Bắc xa xôi, cùng các đồng môn; Liên Thôn Pháp Sư, Liên 

Phương Pháp Sư cũng đón tiếp Liên Quốc Pháp Sư cũng từ Đài 

Bắc đến trợ niệm. Sau trưa, khoảng 1 giờ, Liên Diệu Thượng Sư, 

Liên Đặng Thượng Sư nghe tin, lộ trình có cả Liên Duyệt Thượng 

Sư lái xe từ Đài Bắc tới hiện trường tu pháp siêu độ, gia trì vãng 

sinh. Cảm ơn Liên Diệu, Liên Đặng 2 vị Thượng Sư, Liên Duyệt 

Pháp Sư đã không quản ngại sự khó nhọc trên lộ trình xa, địa 
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trường dơ bẩn mà vẫn thân thiết, ân cần ở bên cạnh người chết để 

chỉ dẫn chìa khóa của vãng sinh. Buổi chiều khoảng 4 giờ hơn, 

cách vãng sanh được một ngày, linh thức đã xa lìa thân thể, xác 

chết được đặt nằm trong kho chứa của nhà xác. 

Người vong tuy đã quy y Sư Phật, vì chiếc xe liên quan đến 

việc gây tai nạn ngoài ý muốn cho thân thể của người vong, thì khi 

còn sống người này chưa từng tu hành Phật pháp, tuy cũng đã từng 

đi theo tham gia pháp hôi, tại Seattle đã bái kiến qua Sư Phật, gặp 

mà chưa có thuận lợi, nên lòng bán tín bán nghi, ngẫu nhiên niệm 

vài câu tâm chú của Sư Tôn, nên tôi e rằng sự oán hận của người 

vong chưa tan được và không có cách nào thuận lợi vãng sanh. 

Lương Lệ Hoa Sư Cô và Lâm Sư Cô của Hương Hoa Đường biết 

được sự khó nghĩ của tôi, bèn tự động, hăng hái thay mặt làm, an 

bài tất cả siêu độ pháp sự thích nghi. 

May được Liên Thi Thượng Sư và Liên Kiệt Thượng Sư đã 

từ bi đồng lòng, ngày 25 tháng 5 do Liên Thi Thượng Sư tụng “Địa 

Tạng Kinh” siêu độ. Ngày 26, sau buổi trưa do Liên Kiệt Thượng 

Sư chuyên đàn lấy “Địa Tạng Vương Bồ Tát Trung Ấm Siêu Độ” 

để thực hành siêu độ pháp sự. 

Buổi sáng ngày 26, tháng 5, Liên Thượng Pháp Sư, Liên Mục 

Pháp Sư của Vĩnh Hòa Viên Thông Tự, Liên Kiệm Pháp Sư của 

Trang Nghiêm Đường, Dương Phương Linh Sư Cô cùng đồng 

môn, đường chủ họ Truyền của Quảng Hỷ Đường và đồng môn lại 

lần nữa từ Đào Viên Đài Bắc đến, vì người vong mà cử hành Thủy 

Sám pháp sự Từ Bi Tam Muội, vì vong linh mà sám hối nghiệp 

chướng giúp cho người vong thuận lợi vãng sanh 

Bảy giờ chiều ngày 29 tháng 5, do Pháp Sư Liên Thôn của 

Thảo Truân Lôi Tạng Tự Chân Phật Tông, Liên Quốc Pháp Sư, 

Liên Trị Pháp Sư, Liên Dục Pháp Sư, Liên Mục Pháp Sư, Liên 

Thượng Pháp Sư dùng nghi lễ của Chân Phật Mật Pháp để tẩm 

liệm. Buổi tối 9 giờ 30 phút, do Trúc Ba Cát Cử Tra Đột Nhân Ba 

Thiết của Bạch Giáo chủ trì chuyên đàn “Liên Hoa Sinh Đại Sĩ 

Trung Ấm Siêu Độ” Mật pháp, vì nguời vong mà siêu độ. 

Ngày 30 tháng 5 xuất tấn (đua ma đi chôn), cũng y theo nghi 

lễ của Chân Phật Mật Pháp, do các vị Pháp Sư: Liên Thôn Pháp 
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Sư, Liên Thượng Pháp Sư, Liên Mục Pháp Sư, Liên Kiệm Pháp 

Sư, Liên Dục Pháp Sư hoàn thành việc xuất tấn. Lúc này ngài Tra 

Đột Nhân Ba Thiết cũng từ bi thân đến dự, để tu pháp niệm kinh 

gia trì siêu độ, tự thân cùng Lạt Ma đi theo vảy Cam Lộ hoàn của 

tứ đại giáo phái lên trên thân thể người vong. 

Bảy giờ di quan đến lò hỏa táng, khi hỏa táng hoàn thành, tro 

cốt được lấy ra, nhân viên hỏa táng bá cáo với chúng tôi: “Xương 

đầu toàn bộ là Xá Lợi”. Tôi bèn hỏi: “Anh làm sao mà biết được?” 

Anh ấy trả lời: “Tôi trông thấy nhiều lần rồi, đương nhiên cứ nhìn 

thấy là biết ngay.” Quả nhiên, tro xương đẹp quá, có sắc trắng, sắc 

vàng kim, sắc xanh lục, sắc phấn hồng, sắc vàng, sắc lam, đủ các 

loại màu sắc. Trên những khối xương to màu trắng có đồ án trạm 

nổi màu vàng kim, có hình tay Phật, có hình Bảo tháp, ở trong đó 

có hình giống Bảo tháp phía dưới xương, có những hột lớn nhỏ 

giống như hột đậu màu vàng, trắng trong suốt, như thủy tinh, màu 

tinh ngọc nổi bật, cứng như thạch, nhưng lại lấp lánh ánh sáng rất 

đẹp, tôi nhặt lấy một số mang về nhà. 

Cẩn thận tôi đã tôi lấy một số tro xương chụp ảnh, làm cơ 

duyên khi tham gia Thời Luân Kim Cương Pháp Hội ở Hồng 

Kông. Ngày 26 tháng 8 Sư Phật, Sư Mẫu tập trung trong tiệc hội, 

thỉnh Sư Phật nhìn qua, khẩu Phật của Sư Phật thân chứng: “Đã 

vãng sinh, là Xá Lợi Hoa”. 

Liên Hoa Thụy Nguyên lúc còn sống chưa từng tu tập Phật 

pháp, nhưng khi vãng sinh lại được đại phúc báo, được Sư Phật 

Liên Sinh Hoạt Phật, Chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp gia 

trì tiếp dẫn vãng sinh, có thể không có gì ân hận cả! 

Tôi và toàn gia đình ngoại do tang lễ mà cảm ơn Liên Sinh 

Hoạt Phật cùng Chư Phật Bồ Tát, Kim Cương Hộ Pháp, Không 

Hành Hộ Pháp, từ bi gia trì tiếp dẫn vãng sinh, cảm ơn Chư vị 

Thượng Sư, Giáo Thụ Sư, Pháp Sư, các đông môn, từ tâm tưong 

trợ của chư đại đức, đại ân đại đức này, không lời cảm tạ nào có 

thể xứng đáng, xin kính cẩn ghi lại những người thật, việc thật mà 

sự vãng sanh của Mã Thụy Nguyên đã thực sự trải qua. 

 

MAO HỢP QUẢN TIÊN SINH VÃNG SANH KÝ. 
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Tiên sinh Mao Hợp Quản trong thời gian nằm bệnh, thì nhớ 

đến Căn Bản Thượng Sư, trì tụng Thượng Sư tâm chú. Trong khi 

bệnh, vẫn có thể an tĩnh khoan thai, một tuần trước khi vãng sanh 

đã dự báo cho biết thời gian xa lìa nhân thế, thần thức còn minh 

mẫn thân tụng Thánh hiệu A Di Đà Phật, còn trong tư thế ngồi 

mỉm cười mà đi.  

Ngày đem xác hỏa táng, trên trời có hiện tượng lạ, mây bậc 

thang sắc mây hồng rất lâu không tan, sau khi hỏa táng, phần đầu 

phát hiện hoa sen ngàn lá màu đen, trên Xá Lợi Hoa đen lại có rất 

nhiềuXá Lợi Tử màu trắng lớn nhỏ 

Sự tích tương quan trước sau vãng sinh và thời gian nằm 

bệnh, do con gái ông là nữ sĩ Mao Dũ có ý định sắp xếp, sưu tập lại 

thành cuốn sách “Mao Hợp Quản Vãng Sanh Ký”, cũng nhân cuốn 

sách của tiên sinh Mao Hợp Quản mà sau khi ông chết cũng đã độ 

được cho rất nhiều người. Dưới đây là đoạn văn trích từ “Mao Hợp 

Quản Tiên Sinh Vãng Sinh Ký” 

Mao Hợp Quản Trí Thân Hữu Thư. 

Các thân hữu kính ái: 

Đây là một phong thư, tôi dẫn đầu vợ tôi, các con cháu để 

viết đến quý vị những lời chúc tụng năm mới. Chúc phúc cho quý 

vị năm mới 1997 được phúc thọ, khoẻ, bình an, vạn sự như ý, hạnh 

phúc mỹ mãn. 

Đây cũng là phong thư cuối cùng của tôi nói lời cáo biệt với 

quý vị, người của thế gian này, nhân vì tôi sau khi được giải phẫu 

đã hai lần kiểm tra, truy cứu bệnh tình thì phát hiện ung thư trên dạ 

dày sót lại lại tái phát, tuyến lymph (bạch huyết) thấm ướt toàn 

thân. Trước tiên là phần dưới bụng, khối nhọt tuyến lymph sưng  

phô thiên cái địa (rợp trời kín đất), sôi sùng sục, phía dưới bụng 

sưng to như cái trống, tiếp theo là hai chân tích chứa nước, nước 

trữ lại mỗi ngày mỗi tăng, cuối cùng đã vượt quá 50 bảng (đơn vị 

Anh), kế tiếp lại khuếch đại lên phần trên bụng, phổi, tất cả các bộ 

phận đều chịu sự đe dọa, sự hô hấp trở nên khó khăn, tùy thời có 

khả năng nghẹt thở, mọi người cho rằng tôi khó qua khỏi lễ 

Thanksgivings Day, không thể hiểu nổi tôi đã vui vẻ vượt qua lễ 

Tạ Ơn, lại vượt qua cả năm mới, kỳ tích này là do lòng chí hiếu 
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của đứa con gái tôi cảm động lòng trời đất. Mao Dũ tại Lôi Tạng 

Tự Chicago đã thỉnh cầu Pháp Sư dẫn đầu các Phật tử đồng môn 

niệm kinh 3 ngày cho tôi, rồi bay tới Seattle Phật giáo thắng địa 

Thải Hồng sơn trang thỉnh mời Sư Tôn mà tác pháp, do vì toàn thể 

các đồng môn, hơn cả nghìn người tụng niệm kinh, rồi cũng vì tôi 

thỉnh được 100 Tôn Tượng Kim Thân Địa Tạng Vương Bồ Tát, ấn 

kinh sách 100 ngàn bản, quyên hiến cho Chicago Lôi Tạng Tự, 

mỗi ngày con gái tôi quỳ kế bên giường niệm kinh lâu tới 3 hoặc 4 

giờ. Đặc biệt cảm tạ Sư Tôn, Thượng Sư cùng toàn thể Sư Huynh, 

Sư Cô đã tụng kinh gia trì, ơn giống với ơn tái tạo. 

Bất chợt nước tích chứa trong người thong chảy ra, bụng 

trướng giảm nhẹ như người bình thường, nhưng vì nước bài tiết 

quá nhanh, máu trong huyết quản mất hết chất bổ dưỡng, bệnh 

nằm trên giường động đậy không được, tất cả vấn đề ăn uống, đại 

tiểu tiện, tắm giặt, rửa ráy đều do vợ và con gái tôi hầu hạ. Người 

trong nhà nghe tin này, đừng lo nghĩ vì tôi nhiều nữa, mà phải vì 

tôi mà vui sướng mới đúng, bởi vì hiện giờ tâm trí tôi cảm thấy rất 

bình tĩnh, như Sư Tôn đã nói: “Sinh ra đời là buồn bã, chết thật là 

giải thoát, hãy nên chúc cho một lần. Trong một đời người, cần 

phải tinh tấn tu hành, tự thân thành tựu vô lượng thanh tịnh quang 

minh, ắt sống sao lại lo âu, chết sao lại sợ. Dự trù thời gian đến, 

tắm gội thân thể cho thanh tịnh, nhẹ nhàng tự tại, cùng mọi người 

trong gia đình chuyện trò vui vẻ, nói lời chia tay, cũng ăn hết một 

miếng bánh ga- tô! Sau đó, trang nghiêm thanh tịnh niệm Phật, 

trong lời xưng tán Phật, sung sướng trở về.” 

Cuối cùng tôi nhận ra rằng với kinh nghiệm về cuộc sống của 

con người, xin viết tặng đôi lời: 

Hạnh phúc của đời sống con người khai mở, đầu tiên do tự 

cầu, cho đến khi nói đã được sự hạnh phúc. Thứ đến là phải trợ 

giúp cho người khác cũng được hạnh phúc, lại nữa cần biết đủ để 

thường lạc (vui mãi). Tiến tới bước nữa là đả phá quan niệm về 

danh lợi, quan niệm về sinh tử, về tình ái, tình cảm, ắt sống vô tư, 

vô ngã, vô ưu, vô lo, vô phiền não, tâm an lý đắc, bình tĩnh buông 

bỏ, thế là có được một cuộc sống hạnh phúc. 
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Xin chuyển lời kính chúc năm mới hạnh phúc và gia đình an 

lạc đến mọi nguời! 

Mao Hợp Quản viết ngày 3 tháng 1 năm 1997. 

Gia Phụ Dự Đoán Trước Ngày Vãng Sinh. 

Những Lời Ghi Chép Chân Thực Của Con Gái Mao Hợp 

Quản Là Mao Dũ. 

Cuối tháng 12 phụ thân nói: “Bồ Tát bảo tôi là ngày 4 tháng 

giêng tôi sẽ ra đi.” Tôi nhảy dựng ngạc nhiên vì sao ông biết được 

như thế. Ông nói trong mộng có âm thanh bá cáo cho ông: “Mời 

ông 14 ngày tin đến.” Mọi người trong nhà đều phân tích là mồng 

4 tháng 1? Hoặc ngày 14 tháng 1? Hoặc ngày 4 tháng 1 Âm lịch? 

Nhưng cha kiên trì nói là ngày 4 tháng giêng.  

Cô nữ y tá người Mỹ của chúng tôi, lần đầu tiên đến gặp cha 

tôi, đã cảm thấy trên phương diện tâm linh có một sự gần gũi với 

cha tôi, cô ta có thể cảm nhận được cha tôi tán phát ra một sự gì 

thật đặc biệt an bình. Tôi thường nói với cô y tá trong thời gian 

cuối cùng, Thượng Đế phái một Thiên Sứ đến, cô ta cũng không 

phủ nhận. Cuối tháng 12, khi cha tôi thấy cô y tá, cũng đã bá cáo 

với cô về giấc mộng rằng ngày 4 tháng 1 ông sẽ ra đi, lần tới e rằng 

không còn gặp cô nữa. 

Cô y tá sau khi nghe thì đờ đẫn cả người, đột nhiên hai dòng 

lệ chảy ròng, nói không được nữa. Tôi bèn khuyên cô, cô bản thân 

là y tá đã từng chăm sóc cho rất nhiều bệnh nhân sắp chết, tại sao 

không cầm lòng được trước tình cảnh này, như vậy sẽ không tốt 

cho sức khỏe. Cô y tá từ từ giải thích: “Ngày 4 tháng 1 là sinh nhật 

của tôi. Thật là không phải lúc, tôi cũng mộng thấy Mao Tiên Sinh 

cũng sẽ ra đi vào ngày 4 tháng 1. Lòng tôi cảm thấy thật kinh ngạc. 

Cha tôi đã nhận thức rằng cần lợi dụng 3 ngày cuối cùng, 

tổng cộng ông viết 3 lá thư, một lá viết cho thân thích ở Trung hoa 

đại lục, một lá cho các con, trai gái chúng tôi, ngày 3 tháng 1, sau 

buổi trưa ông hoàn thành lá thư thứ 3 cho các bạn hữu trí thân, thư 

cáo biệt. 

Ngày 3 tháng 1, khí trời ở Chi Thành rất tốt, tôi cũng vội đốt 

lên một đàn Homa ngưng tai ương của Đại Bạch Liên Hoa Đồng 

Tử, lần này tôi đặc biệt thỉnh mời thêm toàn bộ các quỷ, thần trong 
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“Địa Tạng Vương Bản Nguyện Kinh”, cầu nguyện các quỷ thần 

đặc biệt hộ trì cho phụ thân tôi được bình an vãng sinh.  

Sau khi hoàn thành Homa, xem trong toàn thể lò, nào bỏng 

lửa, nào trấp  (gọi chung là Arya: Thánh) rất nhiều, được mang ra 

đổ vào ly, vội đưa thẳng đến phụ thân, ông bèn tự nhiên cầm uống 

hết. Đây là lần thứ nhất đưa cho ông đồ ăn ở trong lò, trước đây chỉ 

lấy tro ở trong lò ra để sái tịnh (purifying by sprinkling), không thể 

nghĩ tới sự quá ư chân thành, ông ăn hết cả. 

Buổi chiều ngày 3 tháng 1, mẹ tôi cùng toàn thể anh chị em 

chúng tôi đều ở bên cạnh cha tôi, ông cầm và tuyên đọc 3 lá thư do 

ông đọc cho Chu tiểu thư viết lại. Không người nào tin rằng ngày 4 

tháng 1 ông sẽ ra đi cả. Lá thư cáo biệt ông mới hoàn thành sau 

trưa, làm sao một người sắp lâm chung lại có thể viết được, thần 

thức của ông quả rất tỉnh táo, tinh thần của ông khác hẳn người 

bình thường, ông không thể ngày mai đi. Buổi tối, chúng tôi vừa ăn 

bánh ga tô, vừa tán gẫu cho tới sau nửa đêm 12 giờ khuya, anh chị 

em mới bỏ ra về. Sau đó cha tôi thực sự ra đi, chúng tôi trịnh trọng 

xem lá thư cáo biệt của ông, hết sức kinh ngạc, ông đã dẫn chứng 

những lời dạy pháp của Sư Tôn, đương nhiên chính là dự báo lúc 

lâm chung của cha tôi “ăn một miếng bánh ga tô xong và cùng mọi 

người cười nói chuyện cáo biệt.” 

Ban đêm tôi ở lại bên cha tôi để chăm sóc. Ông đi đại tiện 

tổng cộng hai lần, hai lần tiểu tiện, tôi như mê hồ. Mỗi lần thay 

tấm vải dính nước tiểu xong mới có thể ngả lưng và truyền âm 

thanh xưng tán Đức A Di Đà Phật, tôi nghĩ rằng mình đã nghe quá 

nhiều nên ù tai. Đợi đến ngày 4 tháng 1, cha tôi quả thật ra đi, tôi 

mới tưởng đến, có thể là Bồ Tát thực sự đã đến đón cha tôi, vội hỏi 

mẹ tôi có nghe gì không, mẹ tôi nói bà cũng nghe tiếng truyền lệnh 

từ bên ngoài cửa sổ đối diện với giường bệnh của cha tôi, nhưng bà 

lại cho rằng đó là âm thanh phát ra từ máy phát âm, nhưng cũng 

thật là kỳ quái sao tiếng truyền lệnh lại từ ngoài cửa sổ truyền vào. 

Sáng sớm ngày 4 tháng 1, cha thường dậy ăn điểm tâm, sau 

khi hâm nóng cháo loãng thì phát giác cha đã ngủ rồi, nửa giờ sau 

lại hỏi tôi, cháo xong chưa? Tôi cứ nghĩ cha còn chưa có răng giả, 
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nhưng ông đã tự lấy răng giả và đeo vào, rồi lại ngủ nữa. Ông cứ 

làm vậy vài lần, đều ngủ không tỉnh. 

Buổi sáng khoảng 8 giờ, mẫu thân chạy lại bảo tôi, lại thấy 

một vị mang mũ mão đến rồi (xem sách Thần Tự Nhiên), tôi nghĩ 

đến hôm nay là ngày 4 tháng 1, tôi sợ ngày chính xác đã đến, nên 

thông báo cho các anh chị em mau đến. 

Các em và tôi hợp tác rất tốt, chúng tôi mang bức ảnh chụp 

toàn gia đình treo trên tường và các bức ảnh khác hạ xuống, rồi 

mang chiếc bàn ăn cơm di động bệnh nhân thường dùng, cải thành 

đàn tràng nhỏ (bàn thờ). Trên đàn tràng đặt hình tướng của Sư Tôn, 

Tam Thánh của Tây Phương Cực Lạc, Địa Tạng Vương Bồ Tát và 

di chuyển chiếc đàn tràng nhỏ này đến phía trước chỗ ngồi của cha 

tôi. Tấm chăn trên giường cũng phủ ở trên bằng tấm đà la ni, và 

đem hình ảnh của các Bồ Tát, Hộ Pháp bày ở trên tấm đà la ni. Bố 

phía chiếc gối đầu đều dán hình của Sư Tôn, như thế là cha tôi 

ngồi ngay chính giữa một Mạn Đà La.  

Tôi khởi đầu tụng A Di Đà Phật, mắt cha tôi từ lúc đó không 

mở nữa, nhưng ông theo được chúng tôi để tụng Phật hiệu. Chữ 

“A” của mỗi câu, đều được nghe phát âm của ông, nhịp phách ông 

cũng theo kịp. Tôi cũng lập tức fax đến Seattle, cầu xin Sư Tôn gia 

trì cho cha tôi được vãng sanh. Lại thỉnh hai vị Pháp Sư Liên Tử, 

Liên Cảnh của Chi Thành Lôi Tạng Tự cúng dường và đốt giấy 

vàng. Thời gian này, tôi còn cho một viên Cam Lộ vào trong 

miệng cha tôi, ông tự nhiên nhai vụn ra và nuốt, ông lại há miệng 

cho tôi xem, ý nói với tôi ông đã ăn hết cả viên Cam Lộ rồi. Trong 

khi tụng Phật hiệu cha tôi đột nhiên mỉm nụ cười thật đẹp, hiền 

hòa, kéo dài hai tiếng đồng hồ thì vãng sinh. 

Lúc đó, tôi nghĩ rằng cha tôi ngủ, nên vội tụng cho xong kinh 

Địa Tạng mà tôi tụng chưa xong, lại niệm thêm 21 lần Chân Ngôn 

Thất Phật Diệt Tội. Xem xét lại cha tôi thì thấy mạch ở cổ cha tôi 

đã ngưng, em tôi nói 1 giờ 40 phút, cha tôi không mỉm cười nữa, 

ông đã ra đi. 

Thời gian ấy sấm chớp và mưa như trút nước. 
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Thời gian ấy hai vị Pháp Sư của Chi Thành Lôi Tạng Tự đốt 

giấy vàng vừa xong. Cũng thời gian ấy Sư Tôn nhận được bá cáo 

của Liên Ninh Pháp Sư. 

Độ khoảng nửa giờ sau, thời khí tại Chicago trở nên trong 

sáng, độ nóng tăng cao đến 62 độ, vượt hơn nhiệt độ cùng ngày 

trong năm. Sau này tôi so sánh hai khoảng thời gian, mới nghĩ đến 

lúc cha tôi ra đi, mưa bão, sấm sét cùng xuất hiện, ắt phải là do Sư 

Tôn đã dẫn Hộ Pháp đến. Phụ thân tôi vào ngày 4 tháng 1, lúc 1 

giờ 40 phút thực sự ra đi. Sự ra đi thật an toàn, sự ra đi thật yên 

tĩnh. Tôi hồi tưởng lại, Bồ Tát báo cho cha tôi: “Nhất tứ nhật lai 

báo đáo” (một bốn ngày tin báo đến). Một bốn thế không là một 

đời thật tốt đẹp sao? Đây là Thụy Tướng (điềm báo tốt) cho sự 

vãng sinh của cha tôi, là bá cáo cho chúng tôi kiếp đời sau cùng 

của ông? “nhất thế” (một đời) cũng là “ý nghĩa”, nghĩa là đời kiếp 

con người không đến nữa! 

Phân tích cho thật kỹ lưỡng, càng nghĩ càng thấy lý thú. Nói 

gì chăng nữa, cha tôi cũng đã để lại một tấm gương, một lòng tin: 

“Đoán trước được ngày vãng sinh là một khả năng đúng thật.” 

Không phải từ xưa chỉ có lợi cho các cao tăng. Hễ ai có lòng tin 

vào Đức A Di Đà Phật, lòng tin nơi Căn Bản Thượng Sư, thì việc 

vãng sanh tựa như thật dễ dàng vậy. 

Thụy Tướng Vãng Sanh Của Mao hợp Quản/ Mao Dũ. 

Cha tôi quy y Liên Sinh Hoạt Phật tháng 8 năm 1991, lúc ông 

đã 70 tuổi, rất nhiều bạn bè khuyên ông: “Ông tuổi đã cao, chẳng 

cần phải tu theo Mật Pháp làm gì.” Thậm chí có người nói: “Người 

già trên 65 tuổi, nghiệp dĩ quá ư nặng nề, rất khó sửa đổi.” Đâu có 

ai ngờ được, sự vãng sinh của ông là một đại kỳ tích, tất cả những 

thụy tướng trên kinh sách, cha tôi đều tương ứng, đây toàn là do 

Liên Sinh Hoạt Phật đã không bỏ qua những đại nguyện của chúng 

sinh mà dùng đại lực gia trì cho, còn có những hồi hướng của các 

sư huynh, sư cô nữa, làm cho cha vào thời gian cuối cùng của ông, 

một lòng hướng Phật, một lòng hướng Pháp và trong pháp lưu, 

pháp ngữ của Sư Tôn cha đã thanh tịnh hóa tất cả nghiệp chưóng 

của mình, tức thân thành Phật. Những thụy  tướng vãng sanh được 

tính ra như sau: 
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1/ Khối nhọt dạ dày từ khoang bụng lan tới hệ thống tuyến 

hạch, cuối cùng lan khắp toàn thân, nhưng ông cho đến lúc trước 

khi vãng sanh, chưa hề cảm thấy đau đớn, cũng không dùng qua 

morphine (thuốc giảm đau) hoặc thưốc ngừng đau nào khác cả. 

2/ Da dẻ toàn thân hoàn toàn tốt, không một chút gì bị mưng 

mủ, hoặc thối rữa. 

3/ Mỗi ngày ăn ít nhất 5 bữa, mặc dù toàn thân là tế bào ung 

thư, nhưng cho đến lúc lâm chung, cha vẫn có thể ăn, uống, bài tiết 

4/ Rất cận kề lúc lâm chung, đầu óc càng minh mẫn, trí tuệ 

mỗi ngày tăng trưởng. 

5/ Sau ngày 7 tháng 12 những chỗ phù sưng có nước trên 

thân thể, đột nhiên xẹp xuống, khả dĩ có thể hô hấp thông thoát, 

chuyện trò tự do tận đến lúc vãng sinh. 

6/ Trước khi vãng sinh một ngày, viết thư cáo biệt các thân 

hữu, văn viết thật thanh tao, thoát tục, tư tưởng nhanh nhẹn, đó là 

hiện tượng của sự khai ngộ. 

7/ Trước một tuần Bồ Tát báo trước, cho biết ngày vãng sinh. 

8/ Đêm trước khi vãng sinh, đại tiểu tiện mỗi thứ hai lần, toàn 

thân thanh tịnh. 

9/ Trước khi vãng sinh một đêm, trong hư không âm thanh 

xướng Thánh hiệu A Di Đà Phật. 

10/ Khi vãng sinh, trọng lượng hạ xuống 108 pounds, tương 

ứng trong mộng. 

11/ Ngồi trong tư thế vãng sinh. 

12/ Lúc vãng sinh thần trí tỉnh táo, tự thân niệm A Di Đà 

Phật. 

13/ Diện kiến được Phật Đà, miệng mỉm cười hai tiếng đồng 

hồ, sau khi vãng sinh. 

14/ Khi vãng sinh toàn bộ mắt, miệng khép lại rất là an nhiên, 

tự tại. Nhưng ngược lại với những ngày bình thường khi ngủ 

miệng, mắt hé mở một nửa. 

15/ khi vãng sanh, sấm chớp, mưa gió đột nhiên xuất hiện 

16/ Sau khi vãng sanh, khí trời chuyển thành trong sáng, 

nhiệt độ cao lên tới 62 độ, vượt qua nhiệt độ ghi cùng ngày năm 

trước. 
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17/ Khi di thể từ nhà di chuyển đến chỗ tẩm liệm, đột nhiên 

hoa tuyết bay rất nhiều, sau nửa giờ mới ngừng, khí trời trong sáng 

như ngày vãng sanh. 

18/ Trước ngày tang lễ, lúc bố trí linh đường ở trên trời cầu 

vồng rũ thẳng xuống. 

19/ Buổi sáng lễ hoả táng cũng lại có cầu vồng xuất hiện. 

20/ Ở tại Chi Thành Lôi Tạng Tự làm trước 7 giờ, Sư Tôn 

thay hình phụ thân xuất hiện cùng lúc, hiện rõ để mẫu thân trông 

thấy, hai người vui cười, còn nói chuyện với mẹ nữa.. 

21/ Sau khi hỏa táng, phần đầu có xá lợi hoa màu đen, trên 

hoa kết đầy những Xá Lợi Tử màu trắng to có nhỏ có, có số hơn 

mười hạt, còn những phần khác có nhiều Xá Lợi Tử, Hoả táng 

xong thì xương đầu toàn là màu trắng. 

Thụy Tướng Về Liên Sinh Hoạt Phật Nói Chuyện Với Mao 

Hợp Quản. 

Thưa các vị Thượng Sư, Pháp Sư:  

Vừa được nghe câu chuyện vãng sanh của phụ thân của Mao 

Dũ Sư Cô. Chúng tôi quyết định mang sự tích vãng sanh này nhờ 

Mao Dũ Sư Cô viết ra thành văn, in thành sách, phim chụp bao 

quát Xá Lợi Tử. Chúng tôi mang kinh nghiệm về vãng sanh này ra 

giải thích. Những điểm quan trọng là: Ông đã dự tính được thời 

gian sẽ chết, Xá Lợi Tử, trên không trung hiện ra cầu vồng, sự kiện 

mẹ của Sư Cô trông thấy, ngoài ra ông có thể niệm Phật, nghe 

được âm thanh Phật, còn khả dĩ ở trong tư thế ngồi lúc ra đi. Đây 

quả là hiện tượng rất đặc thù. 

Tụng, in ấn “Địa Tạng Vương Bồ Tát Bản Nguyện Kinh”, 

công đức đắp Tôn Tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát đã được 

giảng rất rõ ràng trong “Địa Tạng Kinh”. Người nào đúc kim thân 

Địa Tạng Vương Bồ Tát, in “Địa Tạng Vương Bô Tát Bản Nguyện 

Kinh”, công đức của người đó rất to lớn, nghiệp chướng đều khả dĩ 

tiêu trừ. Trong trăm lần sinh trở lại, vãng sinh trên thiên thượng 

giới. Trong tương lai chuyển thế đều ở trong dạng vãng sinh. 

Tôi từng giảng qua từng câu thật chân thực, đột nhiên giảng 

đến có Xá Lợi Tử trên thân thể của ông ta. Kỳ thực lòng dạ ngây 

thơ của bản thân Mao Hợp Quản rất nặng, ông ta có tâm tính của 
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một trẻ thơ, đó là người tốt, điều này là rất tốt rồi. Cho nên tôi đã 

dạy mọi người tâm thuật phải chính, ngũ giới phải giữ, tốt nhất là 

khôi phục lại xích tử chi tâm (tấm lòng son sắt), đừng mang tâm 

hại người. Tất cả những gì ông làm đều là bạch nghiệp (Không tạo 

nghiệp), lại thêm người con gái của ông vì ông mà in “Địa Tạng 

Kinh”, đắp kim thân của Địa Tạng Vương, tụng niệm Địa Tạng 

Kinh, nên ông khả dĩ được vãng sinh. Có những người khi sắp chết 

không biết niệm Phật, như thế không có cách nào cứu được. Hoặc 

giả có những kẻ mang lòng nghi hoặc, thật là rất khó. Bạn không 

nghi hoặc, thì cũng khó. Một khi bạn nghi hoặc, có tin có nghệm. 

Khi bạn đã tin rồi, bạn phát nguyện vãng sinh, nhất tâm bất loạn, 

khi sắp chết còn có thể niệm Phật, ắt sẽ được ơn cứu độ. Do đó 

Phật Bồ Tát phóng quang cứu độ ông ta, rõ ràng đây là Thụy 

Tướng. Đây chính là điểm rất quan trọng, niệm Phật lúc lâm chung 

của chúng ta, những người học Phật. Khi lâm chung bạn chỉ cần 

niệm Phật một câu cũng được vãng sanh. Ông ta khi lâm chung 

còn niệm Phật, chữ “A” không gì hơn được. Ba chữ “Um, A, 

Hum”, chữ “A” chính là chữ chủng tử (hạt giống) của Chư Phật. 

Khi bạn có thể niệm được ra chữ “A”, nhất định sẽ được vãng 

sanh. Chỉ đơn thuần một chữ “A” là khả dĩ làm cho bao nghiệp 

chướng trong thân thể toàn bộ bị tiêu trừ, thậm chí nguyên tố tinh 

thần đều hướng lên cao, đương nhiên có được Xá Lợi Tử. “Chữ 

“Um” thay cho vũ trụ, chữ “A” thay cho Chư Phật, chữ “Hum” là 

thành tựu. Bạn niệm “Hum” cũng được, vì đây là thành tựu. Nhất 

tâm hướng Phật, nhất tâm bất loạn, nhất định vãng sanh. Tuy 

không thể nghĩ bàn, nhưng lại là sự thực. 

Chân Phật Mật Pháp, nếu như bạn chịu nguyện tu trì, nguyện 

niệm Phật hiệu, nguyện trì tụng chú ngữ, đều khả dĩ vãng sanh. 

Đây là một chứng minh, đây là Thụy Tướng, trong mộng có người 

đến cho biết ngày chết. Hy vọng mọi người đến lúc phải ra đi đều 

thấy được, đều nghe được là ngày ra đi của mình là ngày nào. Tôi 

cũng mong được biết trước như thế! Trước đây Thượng Sư của Sư 

Tôn, đến khi bản thân Ngài phải ra đi thì Thiên Thần mang đến 

một tấm vải đỏ, trên mặt tấm vải có viết ngày ra đi đưa cho Ngài 

xem. Người tu hành cần phải biết được ngày vãng sinh của mình. 
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Trên thân thể thế nào cũng có Xá Lợi Tử, lúc ra đi guơng mặt vui 

tươi cười, rất từ bi. Chứ không thể mặt mày xanh lét, trông thấy 

khó coi, có thể ra đi với tư thế ngôi càng tốt. Giống như Bảo Pháp 

Vương Ca Mã Ba thứ 16. Trong khi đang hỏa hóa Ngài, trên trời 

không xuất hiện một cầu vồng thõng xuống giữa hư không, còn có 

Tâm Xá Lợi, Tâm Tạng thiêu không cháy. Đây đều là Thụy 

Tướng. 

Ngày nay, chúng ta trong Chân Phật Tông thấy được hiện 

tưọng này, có thể trông thấy bản thân Chân Phật Tông là luồng ánh 

sáng vạn trượng. Cũng có người nói rằng tu Chân Phật Mật Pháp 

không có tương ứng. Nhận định này một lần chúng ta đã bác bỏ. 

“Bạn tu có được tương ứng không? Không khả năng có thành tựu.” 

cũng có người nói như thế. Bên ngoài cũng có người nói như thế, 

thậm chí ngay chính mình cũng nói như thế. Ngày nay sự thực 

được chứng minh: “Chân Phật Mật Pháp là thành tựu, là nhất định 

khả dĩ vãng sanh.” 

Các bạn đã biết được sự thực vãng sanh này, các bạn cũng 

cần kiên định tâm đạo của chính mình, nhất tâm trì chú, nhất tâm 

niệm Phật, tụng kinh, làm thật nhiều công đức. Năng tu nội pháp, 

bạn chính mình tu nội pháp; không thể tu nội pháp, chính bạn nhất 

định Bản Tôn tương ứng, cần Bản Tôn hiển tướng. Điều này rất rõ 

ràng, tại hư không rất rõ ràng. 

Mao sư huynh cùng vợ giảng: “Sau khi vãng sanh đã cùng ở 

chung với Sư Tôn 7 ngày.” Tôi giả như cùng gặp ông ta trong 7 

ngày, thì gặp ông không phải tại Lôi Tạng Tự ở Seattle. 

Nhưng bạn cần biết rằng ở trong hư không có rất nhiều Hộ 

Pháp, cũng có rất nhiều phân thân (parturition, fractional part). Khi 

bạn tu trì đến một cảnh giới, Hộ Pháp của bạn rất nhiều, một ý 

niệm của bạn Hộ Pháp biết để làm. Hộ Pháp không nhất định hiển 

hiện thành dạng Hộ Pháp, Hộ Pháp cũng có thể hiển hiện dưới 

dạng Sư Tôn, bởi vì đệ tử Chân Phật Mật Tông đều nhận ra Sư 

Tôn. Hộ Pháp, bản thân là phân thân của Sư Tôn, cùng ở với mọi 

người trong 7 ngày. Điều này có thể giải thích như vậy. Không 

gian trong vũ trụ, xưa nay rất là kỳ bí, xưa nay có rất nhiều sự việc 

không thể nghĩ bàn. 
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Sư Tôn có 4 trăm vạn đệ tử, có rất nhiều đệ tử không là ra đi 

hôm nay, ngay cả ra đi ngày mai, có ngày có cả mấy người ra đi. 

Fax gửi báo mỗi ngày. Sư Tôn chỉ dùng trí nhớ gặp mặt một lần, 

sau đó quán tưởng luồng ánh sáng này phóng đi để gia trì, cầu xin 

các Hộ Pháp gia trì cho những người ra đi (chết), niệm Phật niệm 

chú. Bạn xem mỗi ngày ngay tại thư xin gia trì, tôi thỉnh ngay Diêu 

Trì Kim Mẫu xin gia trì cho họ, thỉnh A Di Đà Phật, thỉnh Địa 

Tạng Vương Bồ Tát gia trì. Người trả lời ở trung tâm hồi tín của 

Mật Uyển đều thấy cả, khi mở thư ra tôi cũng phải niệm Phật, lúc 

đề tên cũng niệm Phật, tại thư gia trì tôi cũng niệm Phật như vậy 

không ngừng nghỉ lúc nào, cho nên một ngày tôi không biết đã 

niệm Phật bao nhiêu nữa. Trong lúc niệm Phật tôi cũng quán tưởng 

những luồng ánh sáng xuất đi gia trì cho những thư, những người 

cần được gia trì. Do đó Hộ Pháp tiếp nhận được những pháp chỉ thì 

các Ngài sẽ thi hành các công tác giao phó  

Mọi người bản thân rất cần đạo tâm không được thối lui. Đạo 

tâm của bạn nếu để thối lui thì thật đáng tiếc. Phật pháp tốt đẹp 

này, cũng có minh chứng về vãng sanh. Bạn nói: “Tôi báo tin phải 

vĩnh biệt đây.”Tin biệt ly cũng khả dĩ, nhưng bạn cần có niềm tin 

vào chánh pháp. Tương lai mang cuốn sách này in ra những ấn 

bản, đó là “Mao Hợp Quản vãng sanh ký”; in ra để mọi người có 

dịp xem, đây là một sự chứng minh. 

Có rất nhiều người hỏi Sư Tôn: “Ngài nói Chân Phật Mật 

Pháp tốt, hay, Ngài có chứng minh gì không? Có hay không có 

chứng cứ?” Hiện tại đây chính là chứng cứ. Tôi hy vọng rằng mọi 

người giữ được đạo tâm kiên cố, một lòng học Phật, một lòng học 

Pháp, đừng để rất nhiều những hiện tượng bên ngoài làm mê hoặc. 

Bạn biết thế giới này có rất nhiều thứ lôi cuốn con người, bạn nhất 

định phải giữ tâm cho ngay thẳng, cho nên tôi nói “trực tâm là đạo 

tràng.” Tự thân bạn là đạo tràng của bạn, tâm của bạn cũng là đạo 

tràng của bạn. 

Vậy cái gì là đạo? Trực tâm chính là đạo, con đường bạn phải 

đi, một lòng đi tới, không thể sai lầm. Người khác giảng cho bạn 

nghe những lời phế thải (vô dụng), bạn nhất định không nghe, bởi 

vì những lời vô dụng đó chỉ làm nhiễu loạn tâm thần bạn. Bạn chỉ 
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giữ một lòng học Phật, ai cũng không thể ngăn cản bạn, người 

khác hứa đã gặp được chánh pháp, ông ấy không học, không tu, 

không tin, bạn không có cách nào được, nếu bạn nghe lời người 

khác bạn sẽ bị nhiễu loạn tâm thần, ngược lại bạn không thể vãng 

sinh. “Trực tâm chính là đạo tràng”, bạn một lòng tiến thẳng tới, 

đó chính là đạo tràng, người khác có hoặc không khai ngộ cũng 

chẳng liên can gì đến việc của bạn, cứ thẳng đường mà đi tới ắt 

thành tựu. 

Um. Ma ni Bei Mi. Hum. 

 

THÍCH ĐẠI HÙNG PHÁP SƯ VIÊN TỊCH ĐẮC TÂM XÁ LỢI. 

Đại Hùng thiền sư, họ Đinh, nguyên quán Hồ Nam, hiệu Năng 

Tịnh. Năm 1943 tại chùa Tây An Thiên Trì lễ tính thiện thượng 

nhân, cắt tóc độ sư, còn thụ cụ túc giới, trải qua ở Hồ Nam, trước 

tiên đến Tân Thành Phật học viện, sau xuống Kim Mã Lôn Bảo tự, 

cuối cùng đến Tân Gia Ba, trước tiên ở Bì Lư tự, rồi đến đảo Đức 

Quang đối diện với Thiên Hậu cung, đóng cửa một năm rưỡi, 

duyệt đọc tạng kinh, lực cầu tinh tấn, lại ở Pháp Thi Lâm 2 năm, 

đóng cửa tu một năm rưỡi. 

 Sau đó thiền sư đến Đài Loan Tùng Sơn Tự ở một mình, từng 

ở trong Hoa Học Thuật viện tại Đài Loan chuyên viên nghiên cứu,  

nghiên cứu văn hóa Phật Giáo, làm luận văn “Chính Tri Chân Như 

Dữ Vô Minh Lập Phá Chi Duyên Khởi Luận”, sau khi về lại Tân 

Gia Ba, thiền sư trụ trì tại Đại Giác Tự nỗ lực hoằng dương Thiền 

giáo, đối với Tính Tông khá tâm đắc, hết sức tuyên dương Thiên 

Đài Maha Chỉ Quán, đại chuyển pháp luân. 

 Cả đời Đại Hùng pháp sư niềm tin vãng sanh nơi Tịnh Thổ 

rất vững mạnh. Thiền sư đại lực bố thí, lấy pháp bố thí là tối trọng 

yếu, thường đi đến các đoàn thể giảng học, đối với Thiền Tông 

công án, Tổ Sư hạnh nguyện nhất nhất khai triển, dạy bảo người 

không biết mệt mỏi. 

 Ngày 15 tháng 4 năm 1986, Thích Đại Hùng Pháp Sư từ Tân 

Gia Ba đến “Chân Phật Mật Uyển” ở Seattle Mỹ quốc, quy y “Liên 

Sinh Hoạt Phật”, nhận tổng cộng 3 lần quán đỉnh. Thiền sư học từ 

Liên Sinh Hoạt Phật, học đến “Vô Thượng Mật Dữ Đại Thủ Ấn”. 
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 Rạng sáng, lúc 4 giò 25 phút, ngày 30 tháng 6 năm 1987 

Thích Đại Hùng pháp sư viên tịch. Ngày 5 tháng 7 hỏa hóa, trong 

tro cốt sau hỏa hóa đã thấy xuất hiện vô số Xá Lợi Tử và Xá lợi 

Hoa. Thích Đại Hùng pháp sư là một trong vô số các đệ tử xuất gia 

của Liên Sinh Hoạt Phật, một vị tuổi tác đã cao, việc tu hành của 

ông có thành quả như vậy, Liên Sinh Hoạt Phật cảm thấy vô cùng 

sung sướng. Thêm nữa trên báo chí ở Tân Gia Ba đã đăng tải như 

sau:  

Cao Tăng Hỏa Hóa, Tâm Tạng Còn Rất Tốt, Trong Tro Xương 

Xuất Hiện Vô Số Xá Lợi Tử, Xá Lợi Hoa. 

 Trưởng Lão Thượng Đại Hạ Hùng Thiền sư, đại trí tuệ, đại 

biện tài, đại hùng nguyện, cụ đại bi tâm của Phật giáo ngày nay, 

lúc 4 giờ 25 phút, sáng sớm ngày 30 tháng 6 nhập diệt, ngày 5 

tháng 7 hỏa hóa tại Quang Minh sơn, xuất hiện vô số Xá Lợi Tử và 

Xá Lợi Hoa, càng thêm kỳ lạ là tim ruột, sau khi hỏa hóa bày ra 

một trạng thái cứng rắn, ở 3 phần trong của tim, huyết quản và 

động mạch vẫn còn trông thấy rõ 

Kỳ Tích Khó Giải Thích. 

 Bác sĩ giải phẫu Tarum Barua đến từ Ấn Độ hôm nay, nói với 

bản báo rằng thi thể sau khi hỏa hóa, tim ruột vẫn ở trong tình 

trạng hoàn hảo thì y học không biết sao giải thích. Bác sĩ nói: “Bạn 

chỉ có thể thừa nhận đó là một loại ký tích, bởi vì bất cứ tử thi nào 

trải qua sự hỏa hóa, xương dưới hàm tất nhiên thành tro, xương 

dưới hàm là xương rất cứng, xương dưới hàm còn thành tro mà 

tim, ruột còn y nguyên, ở trạng thái nửa cứng thì không có cách 

nào giải thích. 

 Bác sĩ Tarum Barua hiện là 30 tuổi, năm 1979 tốt nghiệp Bác 

sĩ, tốt nghiệp xong ông làm y sư tại Gia Nhĩ Các 5 năm, trước 

khicắt tóc xuất gia, pháp hiệu là Rriya Rat na. 

 Ông ta nói: “Tử thi của Đại Hùng thiền sư sau khi hỏa hóa, 

còn giữ lại những chiếc răng không đốt cháy được, đây chưa hết kỳ 

lạ, ai mà có được hiện tượng vậy, ngay trong tro xương cũng có rất 

nhiều Xá Lợi Tử, Xá Lợi Hoa, ông nói cũng chưa đủ kỳ lạ, bởi vì 

sau khi hỏa hóa, người theo Phật Giáo đều có thể có hiện tượng 

này. Ông cũng cho biết bất cứ ai xuất gia, tu định, tu quán sau khi 
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hỏa hóa đều có thể có Xá Lợi Tử, vả lại chỉ cần giới hạnh trang 

nghiêm, hành động đoan chính, cũng có thể có Xá Lợi Tử.  

 Xá Lợi Tử của Đại Hùng Pháp sư là do hôm qua lấy kiểm tra 

tro xương mà thấy ra, ông là đệ tử duy nhất xuất gia, Thích Nhân 

Mật Pháp sư nói rằng những Xá Lợi Tử và Xá Lợi Hoa đều thuộc 

phần xương trên của thân thể, nhất là xương sọ, bày ra các màu 

tím, xanh, lam, lục, vàng, lại còn có những tinh thể kết tinh trong 

suốt. 

 Bác sĩ Tarum Barua mang một phần Xá Lợi Hoa đi thử 

nghiệm hóa học, kết quả xuất hiện một sắc xanh lưu ly, nhưng Xá 

Lợi không đổi. Các Phật tử giữ lại, bảo quản tim tạng sau khi hỏa 

hóa của Đại Hùng thiền sư, duy nhất chúng ta có thể giải thích đây 

là một loại kỳ tích, chứng minh khi thiền sư còn tại thế, thiền sư tu 

cả hai Hiển Tông và Mật Tông, bi trí song toàn. Đối với chúng 

sinh thiền sư kiền thành đối xử bằng đại bi tâm. Trong năm cuối 

của cuộc đời ông, ông đã đem chính đạo hoằng dương Phật pháp, 

cao tăng Ấn Độ Chậm Ma La Thập từ Ấn Độ vào Tây Tạng Trung 

quốc, khi Ngài vãng sinh và sau khi hỏa hóa thì lưỡi, sọ đầu cũng 

còn y như vậy. 

Lời Nguyện Lưu Lại Của Đại Hùng Pháp Sư Khi Lâm 

Chung. 

Do Đại Hùn Pháp Sư thành tựu ở Mật Tông, ví dụ như năm 

1979 Chân Hi Hoạt Phật đã truyền thụ y bát Mật Tông Đại Thủ Ấn 

cho ông. Ông luôn luôn lễ kính tất cả Chư Phật, Bồ Tát trong quá 

khứ, lễ kính đối với các vị Tổ sư trong quá khứ, các Tông sư, 

Thượng sư, ông cũng một lòng ngưỡng mộ kính trọng các vị đang 

có uy quyền trong Phật học, như các pháp sư Thái Hư, Ấn Thuận, 

Tinh Vân, Tùng Niên, Diễn Bồi, Trúc Ma, vân vân, bình thường 

ông rất khiêm tốn hướng đến các vị này để cầu xin được dạy bảo 

những điều hữu ích. (Vị thày cuối cùng ông quy y là Liên Sinh 

Hoạt Phật). Khi lâm chung ông để lại một câu kệ: 

Mộng lý minh minh hữu lục thú 

Ngộ thời không không vô đại thiên 

 Thích Đại Hùng pháp sư tự thuật rằng ông luôn cam chịu 

danh đạm lợi bạc, cho nên được đại hạnh bố thí công đức. Ông có 
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thiện duyên giao tiếp rộng rãi, do đó trong ngày tang rất nhiều cao 

tăng và Phật tử đến tham dự, đến cả hơn 3,000 người. 

 Tùng Niên pháp sư đã ca ngợi ông: “Lục độ vạn hạnh, danh 

đạm, lợi bạc Đại Tì Kheo.” 

 Tính Nhân lão pháp sư có câu kệ: 

  Đắc đạo Tây phương khứ, liên hoa đóa đóa khai 

  Hoa khai vô số diệp, diệp diệp kiến Như Lai. 

 Một đại cao tăng từ đó mỉm cười để về Tây phương Cực Lạc, 

nhưng lòng yêu thương của ông ở tại nhân gian, vì Xá Lợi Tử, Xá 

Lợi Hoa của ông, cùng tâm đại từ, đại bi vẫn còn lưu lại thế gian 

này. 

Con Chó Lành “Dou Dou” Chết, Hỏa Hóa Được Xá Lợi Tử. 

Một phụ nữ đã từng được tuyển chọn trong 10 người đại kiệt 

xuất của ngành công thương nghiệp, đã nhiều năm nay tham gia, 

trưóc sau rất nhiệt tâm, trong lãnh vực phục vụ xã hội, bao gồm hộ 

trì pháp vụ Chân Phật Tông, sư cô Lý Tổ Gia. Ngày 24 tháng 1 

năm 2008 sư cô gọi điện thoại từ Đài Loan đến Chân Phật Mật 

Uyển bá cáo rằng tháng 10 năm ngoái từng bị bệnh, đặc biệt thỉnh 

cầu Liên Sinh Hoạt Phật quán đỉnh gia trì cho, con chó yêu quí 

“Dou Dou” đã theo sư cô nhiều năm mới bị chết hôm qua, cầu xin 

Liên Sinh Hoạt Phật siêu độ cho con chó. 

Liên Sinh Hoạt Phật trong điện thoại bá cáo với sư cô: “Hôm 

qua trong lúc cầu siêu độ cho con chó thì thấy miệng, mũi của chó 

chảy ra nước màu đen, biểu thị rằng bao nhiêu nghiệp chướng của 

nó đã tiêu trừ, cùng chính tay đã giao phó con chó vào tay A Di Đà 

Phật.”  Ngài căn dặn sư cô hãy an tâm, bớt đi sự buồn thảm, mọi 

sự tốt đẹp. 

Sư cô Lý Tổ Gia sau khi nghe xong, ngạc nhiên nói: “Đôi 

mắt của Liên Sinh Hoạt Phật thấy thật là hoàn toàn chân thực, bởi 

vì sau khi Dou Dou ngưng thở, được bao bọc xác lại, thì phát hiện 

ra bên cạnh chiếc gối đầu có thấm nhiều nước sắc đen, chứng tỏ 

những gì Thánh Tôn nói là sự thực!” 

Sáng mai Tổ Gia sư cô cũng gọi điện thoại bá cáo: “Sau khi 

hỏa hóa Dou Dou, cuối cùng thì có 25 Xá Lợi Tử màu hồng, xanh 

biếc, xanh lục cùng với Xá Lợi Hoa nhiều màu sắc.” Thời gian ấy 
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các nhân viên công tác tại Mật Uyển đã vui mừng hoan hô vang ồn 

như sấm, kinh ngạc vô cùng. 

Sự vãng sanh của Dou Dou như một viên đạn nổ làm chấn 

động và cảnh tỉnh tâm tư của mỗi vị hành gỉả, sinh ra làm người 

như chúng ta tự vấn lấy mình: “Chuẩn bị đã tốt chưa? Đã có thể 

bảo chứng rằng mình cũng đủ khả năng vãng sinh?” 

 

CHÚ THÍCH. 

 1/ Phụ Phật ngoại đạo: Đó là ngoại đạo trong Phật Pháp. Có 3 

loại: ngoại đạo ngoài Phật Pháp, ngoại đạo phụ vào Phật Pháp và 

học Phật Pháp trở thành ngoại đạo. 

 2/ Kiến trọc: một trong ngũ trọc (5 thứ vẩn đục). Ở đời mạt 

pháp tà kiến của chúng sinh dấy lên rất nhiều làm vẩn đục cả thế 

gian, như hữu kiến (chấp có), vô kiến (chấp không) 

 3/ Phiền não trọc: một trong ngũ trọc. Những đam mê, lầm 

lẫn của ham muốn, giận dữ, ngu si, kiêu ngạo, ngờ vực rất thịnh 

hành trong thế gian thời mạt pháp. 

 4/ Tứ sinh: a/ hóa sinh (không dựa vào đâu mà sinh, do 

nghiệp lực bỗng khởi lên, trường hợp sinh của chư thiên, địa ngục; 

b/ thấp sinh (hàn nhiệt hòa hợp sinh, ở nơi ẩm thấp mà sinh ra); c/ 

thai sinh (từ bào thai sinh ra như loài người, còn gọi là phúc sinh); 

d/ noãn sinh (từ trứng sinh ra, như chim).      

*Bao nhiêu công đức có đưọc từ cuốn sách dịch này, con xin 

hồi hướng đến bạn cùng khóa 21VBĐL của con là NGUYỄN 

HỒNG THÀNH và Mẹ Thành mới qua đời tại San Jose, CA. Lễ 

tang của Thành đưa ngày 20 tháng 2 năm 2013 tức ngày 11 tháng 

giêng năm Quí Tỵ. Xin Chư Phật Bồ Tát tiếp độ cho Thành và cụ 

bà mẹ Thành được về Thế Giới An Lạc. 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT. 

(Plano, ngày 14 tháng 2 năm 2013, tức ngày 5 Tết Quí Tỵ 2013)        


