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Mộng  thấy   Lư   Tôn  Sư 

                   Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

I. Lời mở đầu. 

Bài giảng năm 2015 của Lư Thắng Ngạn tại Lôi Tạng tự đối diện 

trăm ngàn đệ tử. Lư tôn sư hỏi đại chúng : 

-Các vị đệ tử, có ai mộng thấy sư tôn ? 

Các đệ tử giơ tay lên. Có cả ngàn vạn cánh tay giơ lên, thật là một kỳ 

quan. 

-Chư vị đều nằm mộng ? 

-Phải. 

Tôi nghĩ nằm mộng thấy Lư Thắng Ngạn chẳng kỳ diệu gì, cho nên 

không phải là vọng ngữ. Do đó, tôi có linh cảm, sao không thu thập các 

giấc mộng của các đệ tử thành một cuốn : Mộng thấy Lư tôn sư. 

Tôi phát giác các giấc mộng phi thường ưu mỹ. Mộng có nhiều khải 

thị, có nhiều cảm ứng, dò xét, có chiều sâu, có tính nhân quả, có khải thị, 

có kỳ diệu, có chỉ đạo, v . v . 

Trong mộng có pháp tác nghiệp lực nhân quả, có thần thông cảm ứng, 

có trị liệu, có lên trời, xuống đất, có những chuyện thần kỳ không thể 

tưởng tượng được, có những chuyện khai ngộ trăm kỳ ngàn quái. Tôi 

nghĩ viết làm sao cho mọi người đều hiểu. Làm sao viết ra trí tuệ, từ bi, 

triết lý, biến hoá, ngộ cảnh, làm cho mọi người hứng thú với Phật pháp. 

Tôi nghĩ rằng cuốn sách này sẽ làm mọi người tin tưởng, kiên cố đạo 

tâm, chính tín Phật đạo, cuối cùng hướng dẫn người tu hành khai ngộ đại 

viên mãn giác tỉnh. 

Có một bài kệ : 

Tất  cả  pháp  hữu  vi 

Như  bọt  nước,  bào  ảnh 

Như  sương  cũng  như  chớp 

Cứ  quán  như  vậy  đi. 

 

Mộng đứng hàng thứ nhất, bạn không thấy sao ? Cuộc đời chỉ là một 

giấc mộng lớn. Chúc các bạn có giấc mộng lành. 
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II. Ngô  Mạnh  Hoa  tự  thuật. 

Khi mới gia nhập Chân Phật tông, tôi nhận biết Dư Huệ Phương và 

Lưu Gia Hào, hai vị sư thư và sư huynh. Lúc đó mọi người đều là những 

người  tu hành có tiếng. Họ là người cùng huyện, nên thường gặp mặt 

trong quán ăn chay, có lúc luận bàn Phật pháp. Có lúc tôi cảm thấy thích 

thú tìm các nghiệm thư của họ, họ là những người tôi kính phục. Nhưng 

tiếc thay qua một thời gian quan sát tôi thấy họ đã thay đổi, càng ngày 

càng xa Chân Phật tông. Trong lòng tôi có cảm giác nửa tin, nửa ngờ. 

Khi còn tin tưởng họ, tôi ghi tên vào hội phóng sinh. Khi họ vừa mới bắt 

đầu phóng sinh, tôi mộng thấy Lư tôn sư. 

Lư tôn sư trong mộng bảo tôi : 

- Phóng sinh không kể số lượng, chỉ kể lòng thành. 

- Khi tỉnh dậy tôi thấy nghi hoặc. Tôi nghĩ phóng sinh là chuyện tốt, 

vì sao Lư tôn sư lại nói thế ? Về sau tôi lại liên tục ghi tên. Bây giờ tôi 

đã rõ rồi. Khi họ phóng sinh không lâu sau đó Lư tôn sư đã rõ ít nhiều sự 

tình. Họ dụng tâm phóng sinh là vì tiền. Không những tâm họ không 

thành thực mà cũng không dụng tâm chân chính, không có tâm trong 

sạch mà có ý riêng. Bởi vì thế sau có người thấy ra, trong ảnh chiếu họ 

phóng sinh cua đồng vào biển (phóng sinh bằng phóng tử) oa ! Xem ra 

Lư tôn sư mộng là thật vậy. Tôi được Lư tôn sư trong mộng chỉ ra, lại 

nghe đồng môn nói họ làm vậy là không đúng pháp. Tôi chỉ ghi tên một 

lần, về sau không dám nữa. Tôi cảm ơn Lư tôn sư đã giúp tôi không bị 

cộng nghiệp. Tôi nói (Lư tôn sư) không bỏ một ai. Do đó, trong đám đệ 

tử có tam giáo cửu lưu, có lưu manh, kỹ nữ, có thể nói Chân Phật tông 

đệ tử không phân phàm thánh, quý tiện, già trẻ, trí trá, chân thật, chân 

giả. Dĩ nhiên tôi yêu đệ tử giữ pháp luật quốc gia, giới luật Phật pháp, 

giới luật Mật giáo tại hợp tình, hợp pháp, hợp lý tinh tiến tu hành. Trong 

Chân Phật tông hãy tự xét mình, tự nhiên sẽ thành tựu. Nhưng chớ lừa 

tái, lừa sắc, đừng thiên vị, đừng hung bạo, đừng giả vờ có thần thông. 

(Hãy tu hành theo đường chính). 

 

III. Cuối  cùng  bạn  là  ai ? 

Ông Lưu Danh Thiện nói : 

-Tôi mộng thấy Lư tôn sư một lần. Lần cuối cùng tôi mộng thấy Lư 

tôn sư nói điện thoại. 
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Nói bao lâu ?  

-2 giờ. 

Khi nói xong, Lư tôn sư hỏi : 

-Ông hỏi gì ? ông là ai ? 

Ha !  Ha !  Ha ! 

Đó là đêm 24/12/2015, là bữa cơm cúng dường của Lạc Trí thượng sư 

trong sảnh đẹp đẽ. 

Lưu Danh Thiện kể chuyện nói điện thoại, rất ly kỳ. Nói trong điện 

thoại trong 2 giờ không phải là ngắn. Câu nói sau cùng “Ông là ai ?” rất 

buồn cười, mọi người đều cười, cười xong lại im lặng, ăn cơm. 

Tôi muốn hỏi mọi người : Cuối cùng tôi là ai ? Câu hỏi này không 

phải là dễ, nó là một cơ phong.  

Tôi nói : 

-Người trong thế giới này đều muốn tự biết mình. Người tu hành chân 

chính phải trước là biết mình, người tu hành phải biết chính mình, phân 

tích mình, thâm nhập vào mình, rõ ràng mình. Có nhiều người cả đời mơ 

hồ chả biết mình là ai. Có nhiều người tưởng là rõ mình, nhưng sự thực 

chỉ là bề ngoài. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều không biết. Vậy thì biết 

gì ?  

Nhiều người hỏi : 

-Tôi từ đâu tới ? Tôi đi về đâu ? Tôi vì cái gì mà sống ? Vì sao mà 

nói ? 

Tôi nói : 

-Đương khi tôi hỏi : Ông chính thực là ai ? Ông nói : Tôi chính là 

Phật. Tôi là bản tôn. Tôi biết rõ tôi đang trả nghiệp, tôi giúp đỡ chúng 

sinh, tôi bố thí chúng sinh. Tôi có bồ đề tâm, tôi rõ ý nghĩa của cuộc đời. 

Tôi muốn thành tựu ở đời 

Đời 16, Đại bảo pháp vương kim cương có hiệu : Tự tâm minh bạch 

kim cương. Chúng ta trong đời này phải rõ chính mình, nghiệp của mình, 

tập tánh của mình, tâm mình, niệm đầu, giá trị sinh mạng của chính 

mình. 

Tôi hỏi : 

-Ông chính là ai ? 

Câu đáp hay nhất : Tôi rõ tâm tôi. 
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IV. Hoá  thân  y  sĩ  ngoại  khoa. 

Có một nữ đệ tử tên là Liên Hoa Nhất Na. Cô bị chứng ung thư ngực 

thời kỳ thứ 2. Y sĩ khuyên nên giải phẫu, dùng hoá trị. 

Liên Hoa Nhất Na nghe vậy rất thương tâm. Cô đến gặp tôi. Tôi bảo 

cô : 

-Tất cả là do nhân duyên, chẳng phải tự sinh, tha sinh hay cộng sinh. 

Tất cả đều do nhân duyên sinh, nếu đã do nhân duyên thì chỉ có cách là 

đối diện với nó. Hãy nghe lời bác sĩ mà trị liệu. 

Cô hỏi : 

-Có nên giải phẫu không ? Nếu giải phẫu thì xong đời rồi. (Cô đang 

chuẩn bị kết hôn). 

-Hãy nghe lời bác sĩ. 

-Con không muốn bị giải phẫu. 

-Tôi biết, nhưng đó là chuyện bất đắc dĩ. 

Cô khóc : 

-Tôn sư ! Xin giúp con tìm biện pháp. Con rất kính ngưỡng tôn sư. 

Tôi vẽ một đạo phù cho cô uống, và bảo cô niệm Thượng sư tâm chú 

càng nhiều càng tốt. 

(Ông ! Cổ lỗ, liên sinh tất địa, hồng !) 

 

V.  Da  bị  đốt. 

Liên Hoa Tông Nguyên ở Mã Lai quy y đã 10 năm, làm công trên 

thuyền, 2 năm trước bị nạn nổ khí đốt trên thuyền, toàn thân thiêu đốt bị 

phỏng tới 70%. Đau đớn, co giật, da bị cháy đen, cả người và tinh thần 

bị huỷ hoại. Bác sĩ nói chân là bị nặng nhất phải ghép da. Nhưng da lấy 

ở đâu ra ? Lấy da ở bụng. Đó là thủ thuật ghép da. Liên Hoa Tông 

Nguyên có một cháu gái, trước tiên cho cậu uống nước Đại bi chú, sau 

đó lại để ảnh Lư Thắng Ngạn. Dao Trì kim mẫu. Còn Liên Hoa Tông 

Nguyên thì tay kết liên hoa đồng tử ấn, quán tưởng đại lễ bái, cầu Lư tôn 

sư bảo hộ thủ thuật thành công. 

Ngày giải phẫu, Liên Hoa Tông Nguyên được di chuyển đến phòng 

mổ. Chỉ trong 5 phút, bị đẩy ra khỏi phòng. Thân bằng quyến thuộc kinh 

ngạc. Bác sĩ nói : 

-Không cần làm thủ thuật nữa, da chân đã tự mọc ra rồi ! 

Đây là tin tốt !  
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Ha  !  Ha !  Ha ! 

Liên Hoa Tông Nguyên nói : 

-Buổi chiều trước hôm đi giải phẫu, tôi mộng thấy Lư tôn sư ngồi trên 

một bông sen trắng đến trước mặt tôi, lấy tay chỉ vào chân tôi, phóng 

ánh sáng trắng nhiều lần, sau không thấy nữa. A ! Nguyên lai là ánh 

sáng trắng làm da chân đã mọc lại. Là Lư tôn sư đã cứu tôi. 

Da chân của Liên Hoa Tông Nguyên khỏi rất nhanh. 

Có người nói : Tâm thành thì Phật ứng cứu. Lư Thắng Ngạn không 

nơi nào không cứu. Bị phỏng 70% trị liệu hẳn phải lâu, nhưng chỉ mộng 

thấy Lư tôn sư một đêm là mọc lại da, thật là kỳ tích.  

Tôi nói : 

-Bồ đề chỉ trong gang tấc, người có duyên thì sẽ gặp được, là chỗ dựa 

của chúng sinh. Hãy mau quy y. 

 

VI.  Đột  nhiên  tìm  ra  mình. 

Liên Hoa Hỷ Khánh thường nghĩ đến một vấn đề : Lư tôn sư thường 

nói mọi người đều là Liên Hoa đồng tử, điều đó có thật không vậy ? Tôi 

là một người làm nghề tẩm quất. Tôi cúi gập người làm việc, có khi quỳ 

trước khách, nắm bóp, rửa ráy. Tôi làm nghề mát-xa ở Dưỡng sinh quán. 

Tôi có là Liên Hoa đồng tử không ? 

Liên Hoa Hỷ Khánh là đệ tử quy y, ông rất tu hành đại lễ, cung dưỡng, 

đọc Tứ quy y chú, sám hối pháp. Ông ít đọc sách, chỉ nghe Lư tôn sư 

giảng từ hành pháp. Trừ thời gian làm việc, còn là tu hành. Ông nói : 

-Lúc khách nhàn,  tôi cũng nhàn, lúc khách im lặng tôi liền niệm Tứ 

quy y chú : Nam Mô cổ lỗ ca. Nam ma bát đã gia. Nam ma tăng già gia 

hoặc niệm Thượng sư tâm chú : Ông ! Cổ lỗ. Liên sinh. Tất địa hồng ! 

Trong khi làm việc ông niệm Tâm chú. Nói thì kỳ, nhưng ông có rất 

đông khách. Khách đặc biệt thích ông án ma chân. Ông nhận rằng tu 

pháp có tiểu thần thông. Ông muốn ngày nào làm cho bao nhiêu khách 

thì y như rằng có đúng bấy nhiêu khách. Ông muốn làm ít đi thì số 

khách ít đi. Thí dụ ông muốn làm 20 người thì có 20 người, ông muốn 5 

người liền có 5 người. Loại chứng nghiệm này làm ông rất vui, không 

ngờ chỉ tu Tứ gia hành pháp mà được như vậy. Có một đêm ông nằm 

mộng thấy Lư tôn sư, ông bị trói bởi nhiều giây thừng, không động đậy, 

không thấy thoải mái. Lư tôn sư, mặc thường phục, giúp ông gỡ giây 
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thừng từng sợi một, cởi hết ra. Điều làm người kinh ngạc là cuối cùng 

ông được giải thoát. Lúc các giây thừng được cởi ra thì phóng xuất ánh 

sáng ra là Liên Hoa đồng tử. Lư tôn sư là Liên Hoa đồng tử. chính ông 

cũng là Liên Hoa đồng tử. Lư tôn sư nói : 

-Tâm, Phật, chúng sinh ba cái là một. Chỉ cần biết mọi người đều là 

Phật.  

Tỉnh dậy : Liên Hoa Hỷ Khánh cảm tạ Lư tôn sư giáo huấn. 

 

VII.  Chẩy  máu  lần  thứ  hai. 

Vợ chồng Liên Hoa Vĩ Hào, lấy nhau nhiều năm mà không có con. 

Do đó cầu có con, cầu đã 3 năm, khắp cả Đông, Tây y mà chẳng ăn thua 

gì. Bác sĩ nói : 

-Bà vợ rụng trứng không đủ, trứng không tốt, tỷ lệ đậu thai rất thấp. 

 Đã làm thủ thuật kích thích noãn sào, làm thụ thai nhân tạo mà cũng 

không đạt. Dùng nhiều tiền mà hết lần này đến lần khác đều thất vọng. 

Do đó, bà ấy rất lo, cơ hồ không  có đường thoát. Tôi bảo bà ấy đừng 

buồn cứ thử tụng : Cao vương quán thế âm kinh hướng đàn thành nhà 

mình : Kết quả là một vạn lần. Tôi cũng bận rộn tụng giùm, vì một vạn 

lần không phải là ít. Chúng tôi tụng đến 7 ngàn, tâm cảnh của bà ấy biến 

đổi hẳn không buồn rầu, cũng không cưỡng cầu. Bà ấy nói : 

-Đời này không có con là không có con. 

-Không có cũng chẳng sao, hãy tiếp tục tụng. 

Khi niệm xong một vạn lần, thì mộng thấy Lư tôn sư. Mộng cảnh là 

Lư tôn sư bước vào, không có phóng ra hào quang, không có thiên hoa 

rơi loạn, mọi sự đều tự nhiên, bình thường, im lặng. Tuy chỉ có trên vai 

của Lư tôn sư là một đứa bé đáng yêu. Thỉnh thoảng Lư tôn sư đùa với 

nó hi hi  ha  ha. Sau đó Lư tôn sư nói với tôi : 

-Đây là tặng cho ông, nhưng vợ ông phải chịu 2 lần chẩy máu mới 

được như nguyện. 

Sau giấc mộng, vợ tôi quả nhiên mang bầu. Nhưng chửa ngoài tử 

cung, bị băng huyết. Bác sĩ lại nói phải cắt bỏ buồng trứng mé trái, nếu 

không cắt sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa việc sinh sản đã khó 

cũng khó hơn. 
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Phẫu thuật thuận lợi. Không ngờ sau khi làm phẫu thuật vợ tôi lại 

mang thai, mọi sự đều tốt đẹp, mộng toàn là lành. Khi tới kỳ khai hoa, 

mẹ tròn con vuông. 

Liên Hoa Vĩ Hào nói : 

-Lư tôn sư nói câu nào là đúng câu đó. Tĩnh tín là tối trọng yếu, cảm 

ơn Căn bản thượng sư. 

 

VIII.  Bắt  rắn,  bắt  trùng. 

Có một vị lão bà pháp danh là Liên Hoa Chiêu Đệ. Lúc trước vì mẹ 

đã sinh nhiều con gái, vì muốn được sinh con trai nên đặt tên là Chiêu 

Đệ (gọi em trai). Tôi mỗi lần có pháp hội đều xoa đầu tín chúng. Tới 

lượt Liên Hoa Chiêu Đệ ngoài xoa đầu, bà bảo tôi xoa vai, lưng, eo, 

chân, toàn thân. 

-Làm sao vậy ? 

-Cả người đau nhức. 

Bà lão này già cả, tôi không đố kỵ, bà muốn tôi xoa, tôi liền xoa. Sau 

nhiều lần xoa đầu, tôi hỏi : 

-Còn đau không ? 

-Còn đau. 

Sau một tháng tôi lại hỏi : 

-Còn đau không ? 

-Còn đau. 

-Thực xin lỗi, tôi và bản tôn dung hợp làm một, cùng xoa đầu bà, có 

lẽ công lực không đủ.  

-Kỳ thực tôi đã đi chữa, các y sư đều bó tay, tôi mới kiếm tôn sư. 

Rất lâu sau đó, bà lão nắm tay tôi : 

-Cảm ơn Lư tôn sư, tôi khoẻ rồi ! 

Tôi nghe rồi ngạc nhiên, ngay chính tôi cũng không tin, tôi xem bà 

lão tuổi đã cao, khí huyết suy nhược, mặt nhăn nheo, bước đi khập 

khễng làm sao khoẻ được. 

-Thực đấy. Tôi hàng ngày trì chú Căn bản thượng sư tâm chú. 

-Chuyện thế nào ? 

-Tôi thấy Thượng sư đầu đội nón lá, ăn mặc bình thường, không nói 

một câu hoa tay một cái từ đầu tôi bắt ra một con rắn nhỏ, dài màu xanh 

ném một cái không thấy nữa. Lại chộp vào lưng tôi bắt ra một con trùng 
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đen, ném vào gió không thấy nữa, lại chộp vào 2 vai rút ra 2 con rết mầu 

vàng, dài vứt đi, sau lại chụp vào eo lôi ra mấy con ong, những con ong 

mật này bay đi hết. Đầu gối là đau nhất, tôn sư móc ra những con đỉa 

đen miệng đầy máu. Toàn thân tôi là trùng, đều bị bắt ra hết. 

Lư tôn sư cả cười rồi bỏ đi.  

Tỉnh giấc tôi thấy mình sảng khoái. Trời ạ ! Các cảm giác đau đớn 

đều biến mất. 

 

IX.  Xương  sống  hết  cong. 

Câu chuyện này liên quan đến Liên Hoa Thắng Khánh tôi chỉ sửa 

trước sau. Liên Hoa Thắng Khánh nói : 

-Tôi tên Hoàng Thắng Khánh, quy y năm 2006 tới nay đã 10 năm rồi. 

Tôi từ nhỏ đã mắc nhiều bệnh.  Năm 13 tuổi bác sĩ chẩn đoán tôi bị bệnh 

cong xương sống. Do đó các cơ ở lưng không phát triển bình thường, 

đến nỗi tôi bị đau lưng. Đứng lâu một chút là lưng bị đau, càng đứng lâu 

càng đau, càng ngày càng nghiêm trọng. Tôi cơ hồ mỗi chiều đều nhờ 

người nhà đấm lưng cho tôi mới ngủ được. Cứ thế, tôi đã chịu đau nhiều 

năm. Tôi quy y Chân Phật tông chưa tới một tháng đã mộng thấy Lư tôn 

sư. Tôi nằm mộng thấy như vầy : Sư tôn thật sáng láng, trang nghiêm. 

Đứng trên đài vì đại chúng quán đỉnh chúc phúc. Chỉ thấy sư tôn trên đài 

phóng quang. Tôi cùng tín chúng xếp hàng đợi quán đỉnh. Trong một sát 

na kỳ tích bỗng nhiên xuất hiện. Nhiều ánh sáng chiếu rọi vào đầu và 

thân tôi. Tôi như người gỗ, đứng yên không cử động được, chỉ tiếp thụ 

luồng ánh sáng. Cứ như thế mà tỉnh dậy, vĩnh viễn không quên. Lúc tỉnh 

dậy, thấy bình tĩnh, an tường, cảm động, sướng khoái. Có một sự kiện 

không thể nghĩ bàn phát sinh. Sau khi nằm mộng, thấy lưng không còn 

đau nữa, cơ hồ khỏi hẳn, đến nay không phát sinh ra chuyện gì. Thật là 

một chuyện lạ. Đúng là một kỳ tích. Bây giờ nghĩ lại thật là mắc cỡ 

không cảm ơn tôn sư, cũng không kể chuyện quán đỉnh với ai, cũng 

không độ người quy y. Bà nhà tôi khuyên tôi nên kể chuyện này cho mọi 

người nghe, dẫn độ mọi người quy y Chân Phật tông. Lư tôn sư là hoạt 

Phật. Mạt học hy vọng chư huynh, muội đọc bản văn này đạo tâm kiên 

cố, tu hành tinh tiến, những bạn chưa quy y mau quy y. Hành ngũ thể 

đầu địa (năm vóc sát đất), thành tâm cảm ơn sư tôn từ bi cứu độ. Chúc 

nguyện tôn sư trường thọ tự tại, pháp luân thường chuyển. 
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X.  Đánh  đau  một  lần  thôi. 

Liên Hoa Gia Vệ bị vợ trẻ đẹp bỏ. Ông rất hối hận, ông tìm trăm 

phương, ngàn kế để mong đoàn tụ lại với vợ. Nhưng vợ ông tâm đã chết. 

Liên Hoa Gia Vệ nhờ tôi gia trì. Một lần, 2 lần, 3 lần  .  . . một lần, lại 

một lần không biết là bao lần. Một hôm ông hỏi tôi : 

-Vợ con có về không ? 

Tôi không trả lời. Lại một lần nữa ông hỏi tôi : 

-Vợ con có về không ? 

Tôi trả lời : 

-Sẽ trả lời ông trong mộng. 

Mộng thấy Lư tôn sư dẫn Liên Hoa Gia vệ đi tìm vợ, xem hiện tại 

tình trạng của vợ ra sao ? 

Ông thấy vợ nay thành một tửu nữ tại dạ điếm sinh hoạt là vợ, là gái 

nhẩy, ngủ với khách bao, bà vợ đã thay đổi, ham chuộng hư danh, hoàn 

toàn quên Liên Hoa Gia Vệ. Ông ta thấy cả. Trong mộng tôi hỏi ông : 

-Ông còn yêu vợ không ? 

-Còn. 

-Yêu làm sao ? 

-Đi cứu bà ấy. 

-Làm sao cứu, ông có năng lực gì ? 

-Con lấy tình yêu của con mà cứu. 

Tôi tức giận mắng ông : 

-Tên tiểu tử trí thức thối này, đồ ăn mày, tâm còn chưa chết, bà ấy đã 

là gái bao, toàn tâm toàn ý đặt trên người bao, không lâu bà ấy sẽ bay 

cao. 

-Nhưng con vẫn yêu. 

Tôi nổi giận lấy một cây gậy đánh ông, đánh đến chết đi sống lại, 

toàn thân đều bị thương. Tôi nói với ông : 

-Yêu với hận là đối lập, 2 cái chấp này nếu không bỏ xuống sao có 

thể thấy rõ cảm giác sáng lạng vô hạn. Tôi đánh ông là đánh cái chấp vô 

minh ấy.  

Ông tỉnh giấc, thể nghiệm một loại ninh tĩnh cảm giác, trời xanh thẳm, 

giống như hiểu rất nhiều chuyện. Ông đã vào Mật pháp, biết tất cả đều 

do duyên phận, cũng minh bạch nhân quả. 
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Cuối cùng ông đã hiểu : tuỳ duyên mà đến, tuỳ duyên mà đi. Tự do 

rồi ! 

 

XI.  Trong  tối  thấy  ánh  sáng. 

Có một ngày, đất đá lở chôn sống cả một làng dưới chân núi. Đoàn 

cứu hộ lập tức tới cứu nạn. Họ không dám dùng máy móc để đào bới, sợ 

làm hại những người còn sống sót thay vì hại chết họ. Đội cứu hộ dắt 

chó, ngửi hơi người, nếu ngửi thấy thì dùng những công cụ cuốc sẻng 

mà đào bới. Từng ngày qua đi, tìm ra càng nhiều tử thi. Mưa tầm tã, mây 

xám đầy trời. Cả một làng bị chôn vùi, biết bao là đau thương. Qua 15 

ngày, mọi người đều tuyệt vọng, không một người sống sót. Trong lúc 

mọi người đã tuyệt vọng thì có tin tức truyền đến : bới ra một đứa trẻ. Dĩ 

nhiên là nó còn sống. Toàn thân không một vết thương, tinh thần sảng 

khoái. Có người hỏi : 

-Con làm sao sống ? 

-Như trong một thùng đá tối, không bóng mặt trời. 

-Con ăn, uống thế nào ? 

-Có nước mưa chẩy xuống, còn ăn thì có một vị mặc áo hồng cho con 

ăn trong giấc mộng. 

-Người mặc áo hồng đó là ai ? 

-Hoà thượng. 

-Con có nhận ra là ai không ? 

-Con không biết là ai, nhưng đêm đêm cho con ăn, nếu đứng trước 

mặt ông con sẽ nhận ra ngay.  

Những người nghe đều nói thiệt là kỳ. Đó là chuyện lạ lùng thiên hạ. 

Có một ngày đứa trẻ xem truyền hính thấy một vị hoà thượng đang nói 

pháp. Đứa nhỏ mở miệng hét lớn : Đó chính là vị hoà thượng mặc áo 

hồng ! Mọi người nhìn lại thì đó là : Lư Thắng Ngạn.  

Có người hỏi tôi : 

-Có phải là tôn sư vào đất cứu em bé đó không ? 

-Không biết. 

-Hoá thân đó có phải là tôn sư không ? 

-Không biết. 

-Đứa nhỏ đó nhận ra là tôn sư. 

-Nhận lầm rồi. 
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Tôi chỉ nói : 

-Bồ tát ở khắp nơi, nghe tiếng mà cứu khổ. A Di Đà Phật ! 

 

XII.  Ba  giấc  mộng. 

Có một đệ tử của tôi tên là Chu Dũng. Ông là một nhà nhiếp ảnh. Ông 

đi theo ký giả, đến tham phỏng tôi. Ông thấy tôi xoa đầu quán đỉnh đệ tử. 

Tâm ông động, ông nghĩ thầm xoa đầu có ý gì ? Và thấy có thú vị, Chu 

Dũng theo mọi người nói với tôi : 

-Tôi muốn được xoa đầu ! 

Tôi cười xoa đầu cho Chu Dũng. 

Chu Dũng về nhà, tối đó ông nằm mộng, thấy Lư tôn sư tới nhà ông, 

không có tuỳ tùng. Lư tôn sư tay cầm 5 ngàn bảng Đài nói : 

-Có phải ông đang tìm 5 ngàn bảng có phải không ? 

-Phải ! 

Lư tôn sư vào nhà kho, đến trước một chồng báo cũ để 5 ngàn bảng 

trong một cuốn sách. Chu Dũng nhìn thấy rõ ràng. Lư tôn sư nói : 

-Chính ở chỗ này. 

Chu Dũng tỉnh mộng. Sự tình là thế, Chu Dũng dấu tiền là tập quán. 

Gặp lúc gấp gáp, ông bỏ 5 ngàn bảng dấu vào một cuốn sách. Cách vài 

ngày sau ông quên bẵng, ông tìm kiếm khắp nơi : ngăn quần áo, ngăn 

giầy dép, dưới giường, dưới ghế so-pha, tìm hoài mà không thấy. Không 

ngờ Lư tôn sư chỉ thị cho ông. Ông vội chạy vào kho, tìm cuốn sách cũ : 

đây rồi, tìm thấy rồi, thật là kỳ.  

Chu Dũng mộng thấy Lư tôn sư lần thứ 2. Lư tôn sư nói : 

-Ông có thể tìm ra tiền, gia đình, sự nghiệp nhưng có một thứ mà ông 

không thấy. 

-Là thứ gì ? 

-Phật pháp. 

-Phật pháp tôi chưa nghĩ tới.  

Chu Dũng nằm mộng thấy Lư tôn sư lần thứ 3. 

Lư tôn sư nói với Chu Dũng : 

-Ông có thể quy y với tôi, thời gian đã tới rồi. 

-Tôi không có thời gian. 

-2 tuần nữa, đến lúc đó ông sẽ quy y với tôi. 
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Chu Dũng gật đầu, tỉnh mộng. Điều lạ là 2 tuần sau ông nhận được 

thông cáo đi Đài Loan phỏng vấn Lư tôn sư. Do đó Chu Dũng trở 

thành đệ tử quy y. Tôi dạy ông Tứ gia hạnh. 

 

 


