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CHƯƠNG    I 
 

1- Ảo   cảnh. 

Kim Bồ đề tên tục là Địch Ngọc Minh, lúc nhỏ là một đứa trẻ yếu 

đuối, nhiều bệnh, thích tĩnh mịch, thích những nơi vắng vẻ. Buổi tối, cậu 

thường nằm trên đám cỏ ngắm sao trời, nói chuyện cùng vầng trăng sáng. 

Có lúc, cậu ngồi trên bờ ruộng nhìn trời đất, quan sát những vật chưa 

từng thấy qua. Cậu thường chăm chú nhìn tường, trên đó như xem điện 

ảnh, xem quá khứ, xem tương lai, hoặc khi không suy nghĩ ảnh cũng tự 

nhiên hiện ra, hấp dẫn cậu vô cùng. Đến sau này cậu mới biết thì ra 

những tòa nhà chọc trời đó là đô thị, là nơi cậu bắt đầu thuyết pháp : 

thành phố Quảng Châu. Người đoan trang tọa thiền dưới một gốc cây 

lớn là Thích Ca Mâu Ni. Ngọn núi phủ tuyết trắng xóa là nơi cậu thường 

đi qua là Hi Mã Lạp Sơn. Đạo trường rộng lớn nhiều người nghe một 

người giảng là cậu. Vầng trăng sáng là một bông sen trắng, cậu tin rằng 

sẽ có một ngày mình ngồi trên đó. Thời gian chậm chạp qua, cậu thường 

phát ngốc trong ảo giác, trong tương lai hoàn mỹ. 

 

2- Đau  khổ  và  kỳ  vọng. 

Thời thiếu nhi không thể quay lại. Cùng thời, các bạn cùng tuổi ca hát 

nhẩy nhót, thì Ngọc Minh im lặng chịu những khổ nạn, thể ngộ thế nào 

là nhân tình ấm lạnh. 

Năm Ngọc Minh lên bốn, cậu đã chứng kiến anh cậu, 16 tuổi và em 

cậu 1 tuổi chia tay với cậu. Nguyên nhân anh em cậu chết cũng chỉ vì 

đói khát. Lúc đó, cả nước khốn cùng, mỗi gia đình đều phấn đấu để giảm 

đói. Gia đình Ngọc Minh bất hạnh vì bố bị oan phải giam vào ngục : 

đúng là trên tuyết lại thêm sương. Người anh đói khát không có gì ăn, 

không chịu được lạnh đã mắc bệnh viêm khí quản. Để trị bệnh cho 

người anh nhà cậu đã phải bán hết đồ gia dụng lại vay mượn rất nhiều 

tiền. Kết quả bệnh của người anh càng ngày càng nặng cuối cùng người 

anh đã lìa đời. Mẹ cặm cụi đan chiếu bó cho người anh, hàng xóm 

thương tình cho một hòm gỗ. Mẹ đã không có gì ăn còn có sữa đâu cho 

con bú ? Lúc thường em nằm bên cạnh Ngọc Minh, sinh mạng bé bỏng 
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đó đói đến khóc không ra tiếng, im hơi lìa đời. Mẹ khóc không lệ rơi, 

tưởng sẽ tự sát  . . . 

Lúc đó Ngọc Minh kỳ vọng nếu không có đói khát, bệnh khổ, chia lìa 

thì thế gian này sẽ tốt biết bao. 

 

3- Thời  thơ  ấu  và  đau  bệnh. 

Lúc lên 6, gia đình Ngọc Minh có tin vui : bố Ngọc Minh sau khi 

được xét lại đã được tuyên bố vô tội. Cáo biệt phần mộ của người anh và 

em, Ngọc Minh theo bố mẹ về Thanh Hải. Lần thứ nhất cậu đặt chân 

trên cao nguyên thần bí. Đó là một nơi đẹp đẽ, thần kỳ. Núi Tuyết Sơn 

hùng vỹ sừng sững chọc trời làm cậu mơ màng đến những chuyện thần 

tiên. Những bầy dê, trâu vô tư lực, tự do đi lang thang trên cánh đồng cỏ 

hoang dã, những nữ mục đồng xinh đẹp, với những nụ cười làm tan nát 

lòng người, những làn gió từng đợt thổi qua như những tiếng tụng kinh 

rì rầm. Tại Thanh Hải cậu như vào được thiên đường. Chỉ cần ăn no, 

mặc ấm, không cần gì nữa. Nhưng Thanh Hải là cao nguyên cao 4 ngàn 

thước, thiếu dưỡng khí. Ngọc Minh thân thể yếu đuối lại nhiều bệnh nên 

bị ho, toàn thân mụn nhọt chẩy mủ. Bác sĩ nói là do ăn uống không đầy 

đủ mà ra. Bố mẹ tứ xứ tìm thuốc mà chả ăn thua gì. Cha mẹ thì lo lắng 

nhưng Ngọc Minh thỉ chả quan tâm gì, chỉ ngồi một mình xem sự thay 

đổi của thế giới. 

 

4- Lão  điên.  

Ngọc Minh mỗi ngày đều đau bịnh, cậu sống trong cảnh sống và chết. 

Vào năm 7 tuổi, vào tháng 3 cậu đã ngủ như chết nhiều ngày, bỗng cậu 

thấy từ xa một chỗ rất đẹp. Có núi xanh, cây đầy trái, suối róc rách, chim 

hót  . . . cậu thích quá, mải chơi quên cả về nhà. Có một vị tóc bạc trắng, 

mặc áo trường bào trắng, chống gậy, trên đầu gậy có treo một hồ lô, từ 

từ đến chỗ Ngọc Minh bảo : 

-Bé con, đừng rỡn nữa, hãy mau về nhà, bố mẹ đang đợi.  

Nói rồi nắm tay Ngọc Minh kéo đi. Khi Ngọc Minh mở mắt ra thì 

người nhà vây chung quanh, mẹ ngồi cạnh mắt đẫm lệ. Mọi người mừng 

rỡ kêu to : 

-Tỉnh rồi ! Tỉnh rồi ! Sống lại rồi ! ! 
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Nguyên lai cậu đã ngủ nhiều ngày rồi. Trước lúc cậu tỉnh có một lão 

điên xông vào nhà, đến trước Ngọc Minh ghé tai nói nhỏ gì đó. Và một 

lúc sau thì cậu tỉnh lại. Điều làm mọi người kinh ngạc là Ngọc Minh lúc 

trước nói năng không thông, nay kể chuyện rành rẽ. Cha mẹ đều mừng 

rỡ cho là đắc họa mà được phúc. Mọi người đều khích động và cao hứng, 

quên cả lão điên. Khi mọi người lấy lại được tinh thần, tìm kiếm ông thì 

không thấy ông đâu cả. 

 

5- Gia  trì. 

Ngọc Minh chẳng gặp mặt ông nội là một võ lâm cao thủ. Ông là một 

học đồ của phái võ Thiếu Lâm. Công phu của ông rất cao siêu và có 

năng lực rất lớn. Ông nhận thấy các con ông không có khiếu về võ nghệ 

nên ông cũng không truyền thọ. Cha Ngọc Minh cũng chỉ học được  một  

chút công phu ngoài da, cũng không được một cái gì gọi là chân truyền. 

Để giúp Ngọc Minh trị bịnh ông dạy cho Ngọc Minh những gì ông đã 

học được. Thân thể Ngọc Minh dần dần mạnh lên. Năm lên 10, có lần 

Ngọc Minh đang đắm chìm nhìn bức tường, bỗng nhiên có người vỗ vai, 

ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy một lão già ăn mặc như kẻ ăn mày đang 

nhìn mình kêu : 

-Không sai ! Không sai ! tên này có thể độ đây ! Để ta giúp cho. 

Ngọc Minh lúc đó đầu óc trống rỗng, không thể nói cũng không thể 

cử động, ông lão đó rút ra một cái khăn vàng để lên đầu Ngọc Minh, nói : 

-Dù trông thấy gì, nghe thấy gì cũng đừng sợ. 

Trong chớp mắt Ngọc Minh thấy toàn mầu đỏ, như mặt trời, như máu, 

có xen lẫn nhiều tiếng mắng chửi, tiếng cười, tiếng đập phá, loạn cả lên. 

Ngọc Minh nghe mà muốn ói. Bỗng nhiên các tiếng đó im bặt, trời đất 

trở lại yên tĩnh. Lúc đó, cậu cảm thấy như có con vật gì đó bò trên lưng 

rất dễ chịu. Cậu đắm chìm trong cảm giác đó. Bỗng nhiên một ánh hồng 

quang xuất hiện từ đỉnh đầu xuyên qua tâm phúc. Cậu cảm giác chưa 

bao giờ thấy thế, như biến thành một người khác. Cậu liền hướng ông 

lão cảm tạ. Ông lão cười : 

-Được rồi ! Dược rồi ! Vì có người nhờ nên ta mới tận sức, không 

phải cảm ơn. 

Nói rồi chuyển mình đi mất. 

Từ đó về sau, Ngọc Minh càng ngày càng mạnh. 
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6- Chìa  khóa  vàng. 

Thời gian như tên bay, chớp mắt Ngọc Minh đã 11 tuổi. Một lần tan 

học trên đường thấy một bầy con trai mỗi đứa cầm vài cục đá ném về 

một phía. Ngọc Minh háo kỳ chạy lại coi. Thì ra bọn trẻ đang ném một 

con mèo bị thương. Con mèo bị thương rất nặng, không thể cựa quậy; 

chỉ đành chịu bị ném đá, miệng kêu la thảm thiết. Ngọc Minh muốn 

ngăn những hành động xấu của lũ trẻ, nhưng có nói cũng vô dụng, cậu 

liền chạy tới ôm con mèo mà chạy đi. Bọn trẻ bị đoạt mất mèo vừa đuổi 

theo vừa ném đá vào Ngọc Minh. Có cục đá ném trúng vào chân Ngọc 

Minh khiến cậu ngã sõng soài trên đất. Bọn trẻ vây quanh đánh, đá, nói : 

-Con mèo này là của bố mày hay mẹ mày hả ? 

Có đứa đạp vào mặt Ngọc Minh đến chẩy máu. Ngọc Minh cứ ôm 

con mèo không bỏ. Có đứa nhỏ lượm một cục đá định ném vào đầu 

Ngọc Minh. Cậu nhắm mắt. Bỗng có tiếng hét : 

-Ngừng tay. 

Ngọc Minh mở mắt ra nhìn thì thấy một lão già đầu bạc một tay nắm 

lấy đứa trẻ, một tay cướp lấy hòn đá, dụng sức bóp hòn đá thành cám. 

Ngọc Minh và bầy trẻ chính mắt trông thấy kinh ngạc đến phát ngốc. 

Khi Ngọc Minh định thần lại thì bọn trẻ đã tản cả không còn tung tích. 

Ông lão nâng Ngọc Minh dậy, giúp Ngọc Minh xóa các vết bầm trên 

mặt. 

-Mau theo ta về nhà ! 

Nguyên lão già này là khách của nhà hàng xóm, ông có họ với nhà 

hàng xóm. Ngọc Minh cùng ông già về nhà hàng xóm, rửa ráy. Cậu 

tưởng đến con mèo bị thương, chỉ thấy ông già đang vuốt ve con mèo. 

Điều kỳ lạ là con mèo nhẩy nhót như không có chuyện gì xẩy ra vậy. 

Ngọc Minh hỏi ông lão : 

-Cụ ơi ! Con mèo này chả bị thương nặng hay sao ? 

-Không có chuyện gì ! Đã khỏe rồi ! 

Ngọc Minh như gập được thần tiên, về nhà trằn trọc thâu đêm. Cậu 

mơ thấy cụ già đầu bạc với cây gậy có treo hồ lô. Đây có phải là cụ già 

chỉ cho mình sư phụ đó sao ? Ngay khi thức giấc, Ngọc Minh chạy ngay 

sang nhà hàng xóm, bái yết cụ già. Ngọc Minh quỳ ngay xuống : 

-Sư phụ ! Xin người nhận con làm đồ đệ. 
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-Con nít ! Con định xin học gì ? 

-Học võ công. 

-Không được ! Ta thâu đồ đệ khó khăn lắm 

-Con làm được, bất cứ người nói gì con cũng y lời. 

-Được, đứa nhỏ này có lòng tốt nhưng ta muốn con phải cung cấp bữa 

ăn, và tiền tiêu vặt, hơn nữa bữa cơm nào cũng phải có rượu. Thế nào ? 

Ngọc Minh đáp ứng mọi điều kiện không do dự. Đó là sư phụ căn bản 

của Ngọc Minh : Nhân tổ sư. 

Ngọc Minh đem chuyện này kể với cha mẹ, cả nhà đều cao hứng. Cha 

mang vài chai rượu quý và mua vài lạng miến sang biếu tổ sư. Vào lúc 

đó cung dưỡng tổ sư là một gánh nặng cho gia đình Ngọc Minh, nhưng 

vì Ngọc Minh gập được thầy giỏi nên mọi người đều cam tâm tình 

nguyện chịu khổ. 

 

7- Thoát  thai  hoán  cốt. 

Từ khi bái sư, Ngọc Minh bước vào một giai đoạn mới. Tổ sư yêu cầu 

Ngọc Minh thức dậy từ 3 giờ sáng, đến một nơi hoang vu không người 

để luyện võ. Nơi đó gọi là vườn Kỳ Lân, và phải đến một mình. Ngày 

thứ 2 Ngọc Minh dậy lúc 3 giờ đến vườn Kỳ lân luyện võ công. Trời tối 

tăm, gió lạnh thấu xương. Trời sinh ra đã yếu đuối, Ngọc Minh không 

dám đi, cũng không muốn đi. Cậu lấy hết can đảm, đi qua những quãng 

rừng u ám. Sau một tháng, cậu dần dần quen, không sợ nữa. Về sau cậu 

mới thấu rõ thâm ý của tổ sư khi lựa một nơi như thế. 

Như vậy được nửa năm, sau khi tập xong những điều căn bản, tổ sư 

mới dạy Ngọc Minh ngồi thiền. Mới đầu Ngọc Minh chỉ ngồi bên mà 

xem thôi. Khi tổ sư đi rồi thì Ngọc Minh mới bắt chước ngồi, và im lặng 

cảm thọ. 

 

8- Tỷ  thí. 

Nhân tổ sư đến Thanh Hải không lâu, có một vị võ sư là Diệp đại sư 

coi tổ sư là một người khác thường. Ông đến chỗ luyện võ đòi giao đấu. 

Tổ sư cũng không cự tuyệt. Diệp đại sư bộ pháp thâm trọng, một động 

tác đầy sức mạnh, khi ra tay liền bức bách Nhân tổ sư. Nhưng tổ sư chỉ 

hích một cái Diệp đại sư đã bị bắn ra cả 10 thước. Tốc độ quá nhanh nên 

người xem không kịp nhận biết. Diệp đại sư vận công, bắp thịt tay cuồn 
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cuộn, cải biến chiêu thức, tay múa chân đạp thế như nặng ngàn cân. 

Nhân tổ sư tay trái nắm đầu Diệp đại sư, tay phải để vào bụng ông. Diệp 

đại sư như bị nam châm hút không gỡ ra được, ngã quỵ xuống. 

-Đại sư, võ công thật cao siêu, tôi thật không bằng, tay chân tôi rã rời 

như bị điện giật. Xin ngài chỉ giáo. 

-Người luyện võ để cho thân thể khỏe mạnh, không phải để đả thương 

người. Tôi không dùng võ công, chỉ là hóa giải sát khí của ông. Sát khí 

quá nặng chính là nhược điểm của ông. Mong ông có những thiện niệm 

để bình hòa lại. 

Diệp đại sư chỉ thè lưỡi ra, không trả lời được. 

Ngọc Minh đứng ngoài xem như người trong mây, không thấy chiêu 

thức gì cả, chỉ thấy tổ sư như nghịch con rối. 

Ngọc Minh hỏi Diệp đại sư : 

-Diệp đại sư ! Thế mà 2 người gọi là tỷ thí sao ? Chẳng thấy ông ra 

chiêu thức gì đã nhận thua rồi ? 

Diệp đại sư mắc cỡ nói : 

-Còn chưa ra chiêu mà suýt mất mạng mấy lần rồi. 

Lúc đó Ngọc Minh tuy không hiểu chỉ thấy 2 người như đùa rỡn, 

nhưng trong lòng kính phục Nhân tổ sư vô cùng. 

 

9- Thánh  cảnh. 

Một buổi sáng, Ngọc Minh đến trường luyện võ, không thấy Nhân tổ 

sư tới. Ngọc Minh cũng như các trẻ khác, không học luyện công chạy ra 

bờ suối chơi. Nghe tiếng suối reo róc rách làm cho tâm Ngọc Minh cảm 

thấy mát mẻ. Cậu vốc nước suối vào mặt và thấy da mặt như linh hoạt 

hơn. Cậu bắt chước tổ sư ngồi thiền. Không lâu trong khoảng mông lung 

như có tiếng nói : 

-Định lên thiên giới chăng ? 

Ngọc Minh nghĩ thầm : 

-Đương nhiên rồi ! Không biết thiên giới như thế nào nhỉ ? 

Niệm đầu vừa khởi, cậu liền cảm giác như mình bay lên không, như 

sau này cậu từ phi cơ nhìn xuống mặt đất. Cậu càng khoái chí tưởng xem 

cả thế giới. Tiếng nói lại cất lên : 

-Sau này hãy xem, tương lai cậu sẽ đi khắp thế giới mà. 
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Tiếng nói vừa dứt Ngọc Minh có cảm giác như rơi xuống đất vậy. 

Ngày thứ hai tổ sư cũng không tới. Ngọc Minh cũng ngồi thiền ở chỗ tổ 

sư ngồi. Bỗng chốc Ngọc Minh biến thành Thiên thủ thiên nhãn Quán 

Thế Âm, uy lực dũng mãnh vạn phần. Ngày một ngày hai tổ sư không có 

mặt nhưng Quán Thế âm đều hiện diện trước mắt Ngọc Minh và tương 

thông với cậu. 

 

10- Thánh  hỏa. 

Từ ngày theo tổ sư học võ, thân thể Ngọc Minh càng ngày càng mạnh, 

bệnh tật ngày càng ít đi. Buổi trưa hôm đó, toàn thân cậu thấy ớn lạnh, 

đầu hôn, mắt hoa, ngồi đứng không yên. Mẹ thấy tình trạng ấy thì mang 

một chén nước gừng nóng cho cậu uống. Ngọc Minh uống xong toát mồ 

hôi, xong rồi ngủ một giấc. Tỉnh dậy thì đã giờ ngọ. Bỗng nhiên nhìn 

vào bức tường thấy có một con chim trắng hướng về phía luyện võ 

đường bay đi. Ngọc Minh như lãnh ngộ, bèn trờ dậy, mặc áo quần tử tế 

chạy đi luyện công. Khi tới nơi bắt đầu cậu ngồi thiền. Khi lạnh như vào 

xương tủy, răng run lập cập, thân thể run rẩy : 

-Sao lại lạnh thế này ? 

Lạnh đến không chịu được, Ngọc Minh định về nhà ngay. Chính lúc 

đương do dự thì một tiếng nói thần bí xuất hiện : 

-Hãy đốt cả thân thể, đốt cho hồng. 

Ngọc Minh nghe lời, cứ làm theo thế, có một quả hỏa cầu trong thân 

thể như một cái lò, lục phủ, ngũ tạng đều bị đốt cháy cả. Không lâu có 

mùi khét từ trên thân phát ra. Không lâu tiếng thần bí lại xuất hiện : 

-Lửa lớn biến thành lửa con, quả cầu lửa lớn biến thành quả cầu lửa 

nhỏ, từ dưới đi lên. 

Cậu làm y lời. Quả cầu lửa từ bụng biến thành quả cầu lửa nhỏ như 

quả trứng tiến lên thẳng đỉnh đầu. 

Thâu công lại, cậu thấy nội y đều cháy vàng. 

 

11- Ánh  trăng. 

Từ khi Ngọc Minh tu luyện hỏa công rồi thì chỗ ngồi của cậu biến 

thành mầu trắng; vào khoảng 3 thước. Những vùng đất chung quanh 

không có mầu ấy. Cậu xem xét kỹ mầu sắc ấy không phải do người làm 

mà có. 10 năm sau khi Ngọc Minh lìa khỏi nơi ấy, đặc biệt đến thăm chỗ 
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cũ thì nó vẫn còn trắng như xưa. Ngọc Minh giơ tay sờ đất, mắt không 

ngăn được lệ rơi. 

Tổ sư truyền pháp cao thượng ấy, bí ẩn ấy mà không nhắc qua một 

chữ thiền, Phật. Tổ sư đem Phật pháp, thiền cơ dung hợp với ánh trăng 

mà dạy cậu, khiến cậu sung mãn tương hòa sáng láng trong đêm tối cô 

độc. Nay mỗi khi nhớ lại Ngọc Minh còn cảm thấy sự nhu hòa của ánh 

trăng. Cậu thường nhớ đến những ngày đặc biệt ấy. 

 

12- Học  pháp. 

Sau đó, Ngọc Minh lại học pháp với một vị thầy cao minh khác. Vị 

này là Biện thiền sư, là đời thứ 10 của kinh sư. Ông trú ở một hang vừa 

tối vừa u ám. Vị sư phụ này đối xử rất tốt với Ngọc Minh, nhưng cũng 

rất nghiêm khắc. Từ sáng sớm, ông dạy Ngọc Minh đọc sách, lý luận, 

khẩu quyết. Buổi chiều, ông cùng Ngọc Minh ngồi thiền. Ngồi thiền là 

không được ngủ, không đốt đèn. Ngồi cho tới sáng. Ngày thứ nhất, Ngọc 

Minh phát hiện hiện tượng kỳ dị. Ngồi cạnh sư phụ cậu thấy quanh đầu 

sư phụ xuất hiện một vòng sáng, càng ngày càng sáng như ánh trăng rầm. 

Ngọc Minh thấy rất lạ, ngày hôm sau bèn hỏi sư phụ vì duyên cớ gì ? 

-Duyên cớ với chẳng duyên cớ. Đó là công phu tự nhiên thành hà tất 

phải hỏi. 

Về sau sư phụ lại nói : 

-Ngươi tu hành sau một tháng mà không có vòng hào quang đó thì ta 

đuổi khỏi sơn môn, không nhận ngươi làm đệ tử. 

Ngọc Minh nghe mà muốn khóc. : 

-Sư phụ sao người lại bức đệ tử như thế ?  

Thấy cậu hoảng sợ, sư phụ bảo : 

-Ngươi không cần phải gấp, chỉ cần dụng tâm học tập, luyện pháp 

thành tâm, thành ý là được. 

Một tháng sau quả nhiên Ngọc Minh luyện được khi cậu ngồi thiền, 

không những trên đầu có ánh hào quang mà còn nhìn rõ các vật trong 

đêm tối nữa. Dĩ nhiên vật cực tắc phản, Ngọc Minh khi sáng không thấy 

các vật nữa. Sư phụ lại dạy Ngọc Minh luyện nhãn thông một tháng nữa, 

mới hồi phục thị lực. Sau đó Ngọc Minh có một năng lực đặc biệt là có 

thể nhìn suốt con người. 



12 

 

Sau đó sư phụ giới thiệu cho Ngọc minh sư muội của mình. Sư muội 

của sư phụ là một lão bà hơn 50 tuổi. Lần gập mặt đầu tiên bà mặc một 

áo dài mầu tím, lưng thắt lụa vàng, đầu chít khăn đen có tua mầu vàng, 

má dài, mồm vẹt, chỉ có cặp mắt long lành khiến người ta cảm thấy bà 

cao thâm mạc trắc. Ngọc Minh và sư phụ vừa bước vào nhà đã nghe 

tiếng hỏi : 

-Có phải là đồ đệ đó không ? Ta chờ đã lâu rồi. 

-Sư muội pháp lực cao thâm thật, chưa bói mà đã biết rồi. Ta mang đồ 

đệ đến đây. 

Vừa nói sư phụ , vừa nắm tay Ngọc Minh : 

-Lại đây, bái kiến tân sư phụ đi, về sau con sẽ học pháp với bà. 

Ngọc Minh vội hành lễ với bà. Lão thái bà nhìn Ngọc Minh gật đầu : 

-Miễn lễ ! Miễn lễ ! Được rồi ta thâu gã này. 

Trong nhà bà có vẽ nhiều đồ án và ký hiệu. Ngày thứ bà dạy Ngọc 

Minh những quy định về động tác và niệm chú. Học vẽ một số phù hiệu. 

Ngày nào cũng như thế. Bà lão rất thần bí, cổ quái. Bà ở xa thôn xóm, 

trừ các bệnh nhân đến xin bà chữa bệnh còn không ai dám đến phiền bà. 

Bà biểu hiện thần khí rất lớn, buồn vui vô thường, nhưng bản tâm rất từ 

ái. Khi vui bà mỉm cười, nhưng khi bà giận thì như gió dữ, mưa xa. Lão 

thái bà pháp lực cao cường hô phong hoán vũ. Trời vốn không có gió chỉ 

cần bà mở rộng hai tay đọc vài câu chú là gió đến liền. Có một lần bà 

đang hái thuốc, có một cơn gió thổi qua, làm bay mấy quả dược trong 

giỏ của bà. Bà nổi giận cung tay vào đám mây đen và niệm chú. Không 

lâu đám mây đen vẹt ra làm hai lộ rõ trời xanh. Có một lần bà bảo Ngọc 

Minh hướng đầu vào nồi bếp mà ngủ. Nồi bếp rất tanh, Ngọc Minh 

không vui nhưng không dám cãi. Nằm một lúc đợi lão bà ngủ rồi, Ngọc 

Minh liền xoay đầu sang hướng khác mà ngủ. Trời gần sáng Ngọc Minh 

lại chuyển đầu về hướng cũ. Ngày hôm sau, Ngọc Minh lại chuyển đầu 

như hôm trước, nhưng đến nửa đêm thì bị lạnh làm cho thức giấc, mở 

mắt ra cậu thấy trăng sao đầy trời căn phòng không có nữa, chỉ thấy nồi 

bếp. Ngọc Minh biết lão bà phạt cậu, liền quỳ lạy xin lỗi, xin đem căn 

phòng trở lại. Chỉ nghe lão bà nói : 

-Ngươi chả nằm trong phòng là gì ! 

Ngọc Minh nhìn lại thì quả mình đương ngủ trong phòng. 
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Có một lần bà đang cùng Ngọc Minh luyện công dưới trăng, bà bỗng 

nói : 

-Đồ nhi, có khách từ mặt trăng tới. 

Ngọc Minh nhìn theo hướng bà chỉ, quả nhiên thấy bóng người xuống 

nơi luyện võ. Một lúc sau, bà lại nói : 

-Khách muốn đi, để ta tiễn.  

Bà bước xuống thềm rồi không thấy nữa. Một lúc sau từ trong nhà có 

tiếng : 

-Đồ nhi, về đi. 

Ngọc Minh cảm thấy rất kỳ lạ. 

Một lần lão thái bà bảo đi thăm em ở trong thành, hỏi Ngọc Minh có 

muốn đi không. Huyện thành cách xa vào khoảng 50 dặm. Dĩ nhiên là 

Ngọc Minh chịu đi. Lão thái bà nói đi là đi. Không lâu bà bỏ xa Ngọc 

Minh. Dù Ngọc Minh chạy cách nào cũng không đuổi kịp. Lão bà không 

có biện pháp nào khác, chỉ đành cắp Ngọc Minh vào nách. 

-Thật là đồ vô dụng ! Mau nhắm mắt lại ! 

Ngọc Minh làm y lời, chỉ nghe gió thổi bên tai. Bỗng nghe bà nói : 

-Đến rồi ! 

Cậu mở mắt ra, họ đang tiến vào huyện thành, đến nhà em bà lão rồi. 

Lúc về cũng thế, trừ khi ở nhà em bà, đi về hơn 1 trăm dậm mà không 

đến một buổi công phu. 

Lão bà có một hộp sắt thần bí, trong có một quyển kinh bọc bằng một 

tấm lụa vàng. Lão bà thường lấy quyển kinh đó ra xem. Có lúc miệng 

đọc chú, tay họa phù, tiếng bà rất nhỏ nghe không rõ. Ngọc Minh thấy 

rất kỳ. Có một ngày lão bà bảo sẽ đi vắng một ngày, hôm sau mới về, để 

Ngọc Minh ở lại trông nhà. 

Ngọc Minh không nhịn được muốn xem quyển kinh ấy. Cậu tưởng 

xem trộm rồi để nguyên như cũ thì sư phụ không thể nào biết. Do đó cậu 

dùng hết sức để mở hộp sắt ra. Nhưng khi nhìn vào hộp sắt, mở khăn 

vàng ra thì chả thấy quyển kinh đâu. Cậu đóng hộp lại như cũ. Kỳ quái 

là ngày hôm sau, sư phụ sau buổi trưa về đến hỏi Ngọc Minh : 

-Ngươi ở nhà làm gì ? 

-Con ngồi thiền. 

-Con có muốn đọc kinh không ? 

-Có, có. 
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Lão bà mở hộp sắt, mang quyển kinh ra.  

Ngọc Minh nghĩ thầm : Sao mình mở ra thì không thấy gì ? 

Lúc đó lão bà mở quyển kinh ra chỉ một hàng chữ viết bằng chữ Tạng 

cổ, bảo : 

-Ngươi có hiểu câu này có nghĩa gì không ? 

-Không. 

-Ta bảo cho ngươi biết : Làm chuyện bậy sau lưng sư phụ sẽ bị phạt. 

Ngọc Minh nghe rồi, nghĩ bụng ta phải nhận tội. Bèn nhận tội và hứa : 

-Đệ tử không dám tái phạm nữa ! 

Lão bà không những không phạt Ngọc Minh mà từ hôm đó còn 

truyền thụ những bí mật của quyển kinh. 

Thấm thoát Ngọc Minh đã học với lão bà được 6 tháng. Sáu tháng 

này Ngọc Minh đã học được nhiều pháp thuật và có nhiều kỷ niệm khó 

quên. 

 

13- Từ  biệt  học  đường. 

Một ngày, trên đường tan học trở về nhà, Ngọc Minh đeo kính mát 

của anh, lòng rất vui vẻ. Bỗng nhiên xuất hiện một gã cao lớn chừng một 

thước tám ở vùng phụ cận, tên là Ngô Phi, lớn hơn Ngọc Minh 3,4 tuổi. 

-Mày lại đeo kính mát nữa à ? 

-Đó là kính mát của anh tao. 

-Đưa cho tao. 

-Sao phải đưa cho mày ? Không đưa. 

-Mày có đưa không, không đưa ông đục cho bây giờ. 

-Tao lại đưa cho mày sao ? Còn lâu. 

-Xem  ra mày cứng mồm lắm nhỉ để ông đục mày. 

Nói rồi Ngô Phi tiến tới trước bẻ quặt tay trái của Ngọc Minh về sau 

lưng. Một mặt dùng hết sức đẩy ngã cậu xuống đất. Ngọc Minh không 

dự trù bị Ngô Phi cưỡi lên mình, chẩy máu mũi, kính mát bị Ngô Phi 

đoạt lấy. 

-Mày đưa hay không đưa cho tao ? 

Ngọc Minh thừa cơ hội đấm vào mũi Ngô Phi một cú. 

-Ôi chao ! 

Ngô Phi kêu lên một tiếng, ngã xuống. Ngọc Minh bò dậy nhìn xem 

thì Ngô Phi đã bị chẩy máu mũi dầm dề. Bất hạnh là cha Ngô Phi là bạn 
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đồng học của viên công an sở tại. Ngọc Minh bị câu lưu 4 ngày. Sau đó, 

một hội nghị được triệu tập gồm dân cư quanh vùng, các bạn đồng học, 

thầy giáo. Trong văn thư có đóng dấu và ký tên của hiệu trưởng phê 

“Ngọc Minh là một học sinh xấu, tôi cảm giác là một ngày nào đó sẽ bị 

tù tội . . .” 

Sự thực là ngoài học pháp ra, Ngọc Minh đến trường rất ít nói, không 

từng thị phi.Lời nói không thật này đối với Ngọc Minh là một đả kích 

lớn. 

Sau khi bị giam 15 ngày, Ngọc Minh được thả ra. Trở lại trường thì 

bạn lánh, thầy khinh. Ngọc Minh không chịu được bèn không đặt chân 

đến trường nữa. 

 

14- Hoa  của  khổ  não. 

Đối với cậu thiếu niên, sự đả kích đó quá lớn như sét đánh ngang tai. 

Về sau cậu cô độc, thường trầm mặc, ít cười nói, tìm những chỗ vắng vẻ 

không người, có lúc mặt đầy lệ, có lúc bưng mặt khóc. Cha mẹ thấy vậy 

rất đau lòng, chỉ sợ cậu mang bệnh. Họ an ủi cậu, chỉ dẫn cậu. Những 

ngày tháng đó cậu thường nhớ lại những ngày thơ ấu. Lúc chưa tới 

Thanh Hải, ông ngoại bị bệnh nặng. Cha phải bán chiếc xe máy mà ông 

yêu quý để chữa trị cho ông ngoại. vì vậy cha cậu mắc vào tội đầu cơ 

tích trữ bị giam 2 năm. Mẹ phải dắt anh em Ngọc Minh về Hà Bắc. Ở đó 

mẹ bị cháu từ bỏ đến không dám đi qua nhà. Chị bị đánh đến chẩy máu 

mũi khóc, chạy về nhà. Khi cha được thả, cả nhà đến Thanh Hải. Ở 

trường, các thầy giáo và đồng học coi Ngọc Minh như con của Lao 

phạm. Dần dần những ký ức ấy biến thành cừu hận. Cậu quyết chí luyện 

võ. Chỉ trở thành một người mạnh mới không bị ai bắt nạt. Đã tìm được 

một con đường, cậu hết sức cố gắng. Cây cổ thụ, bao cát cậu coi như kẻ 

thù, dùng tay làm kiếm đâm xuyên tâm, toàn là chiêu chí mạng, vô tình, 

vô nghĩa. Cậu luyện ưng trảo công, thương tích đầy mình, vết thương cũ 

chưa lành, đã có vết thương mới. 

Đã 3 năm luyện công, thân thể Ngọc Minh trở nên cường tráng tăng 

cường ý chí, không ai dám khinh khi cậu nữa, dĩ nhiên họ không phải là 

đối thủ của cậu. Sau mỗi khi luyện võ cậu đều ngồi thiền. Mới đầu cậu 

định tìm cơ hội để hạ thủ trên kẻ địch nhân. Một hôm cậu đang ngồi 

thiền bỗng có một tiếng nói vọng tới : 
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-Vì sao ngươi muốn báo thù ? 

-Vì họ làm thương tổn đến người thân của tôi. 

-Vì sao họ lại làm thế ? 

-Vì thân nhân tôi không có năng lực. 

-Tại sao họ làm thế ? 

-Vì họ là người xấu. 

-Kỳ thực, chỉ vì họ ngu ngốc, không biết gì, chỉ tham lam trước mắt, 

không biết hậu quả ra sao. Ngươi hãy nghĩ kết cục thế nào ? 

Ngọc Minh nghĩ thầm, phải a ! Những kẻ địch này vô tri, ngu dốt. 

Báo thù rồi được  gì chứ ? Chỉ là nhất thời thỏa mãn được tinh thần, 

nhưng đã tạo ra oán cừu, tội ác dù tương lai có bồi bổ ngàn lần cũng 

không được. Nếu ta báo cừu giết hết bọn họ cũng không khó, nhưng con 

cái họ có tội tình gì chứ ? Ngọc Minh tưởng nhìn thấy những đôi mắt sợ 

hãi, nhuốm lệ của các cô nhi khi cha mẹ bị giết. Cậu cảm động đến rơi lệ. 

Cho tới một ngày Ngọc Minh thắng được tự ngã, cậu bỏ hết lời thề báo 

thù. Cậu đã tha thứ những lỗi lầm của kẻ thù. 

 

15- Cường  ba. 

Năm Ngọc Minh 16 tuổi, cậu thường nhiều ngày ở trong thiền cảnh 

thấy tỉnh Hà Nam, thấy núi Tuyết Sơn, thấy những bầy trâu, dê, những 

con đường nhỏ hẹp, nghe thấy những tiếng cười. Ngọc Minh nghĩ thầm 

đây là chỉ thị cho mình phải đến Hà Nam; chắc là có những cơ duyên 

đang chờ đợi mình. Do đó Ngọc Minh nghe ngóng mọi nơi về Hà Nam. 

Cậu biết được Hà Nam là nơi có nhiều trâu, dê là nơi mà người Tạng, 

người Mông Cổ ở nhiều; giáp với Hoàng Nam Châu. 

Ngọc Minh có 2 vé tới Hoàng Nam Châu bằng xe chở hàng. Tài xế xe 

là một người Tạng tên là Cường Ba. Thân thể cường tráng, ăn nói thô lỗ. 

Khi lên xe, đã dự cảm sẽ đánh cho Ngọc Minh một trận hoặc bỏ mặc ở 

dọc đường. Ngọc Minh định nói chuyện dẫn đạo Cường Ba, thấy hắn 

đeo một tượng Phật bằng bạc bèn gợi chuyện : 

-Tượng Phật của ông rất đẹp. 

Cường Ba tự hào : 

-Đương nhiên rồi, vật này do xác Tây hoạt Phật gia trì đó ! Cả một 

dải Tây Tạng, Thanh Hải người đời đều đeo những vật do cao tăng gia 

trì qua. 
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-Tôi cũng tin Phật, xác Tây hoạt Phật ở Tháp Nhĩ Tự là bạn thân của 

tôi. 

-Hả ! 

-Vật đeo ở cổ tôi cũng là do xác Tây hoạt Phật tặng đấy. 

Cường Ba lấy tay sờ vào bùa đeo ở cổ của Ngọc Minh, tự tay tát vào 

má, nghĩ thầm : Xong rồi ! Xong rồi ! Đáng nhẽ mình phải mời cơm hắn 

mới phải. Lại chuyển hay là hắn dùng cách dối gạt này để làm quen với 

mình đây ? Vừa lúc đó một thôn trấn hiện ra trước mặt. Bỗng Ngọc 

Minh có cảm giác bất an, bèn bảo Cường Ba đi chậm lại : 

-Là ông lái xe hay tôi lái xe đây? 

Tuy không đồng ý nhưng Cường Ba cũng lái chậm lại. Một xe sau 

vượt qua, bỗng bị lật cách xe của Ngọc Minh chừng 50 thước. Các xe 

đều dừng cả lại, may là xe bị lật không có người nào bị thương hay chết 

cả. Nguyên lai là đường chữ chi, cứ phóng bạt mạng sẽ xẩy ra tai nạn. 

Cường Ba toát mồ hôi : 

-Lúc khẩn không nhanh không được ! 

-Lúc cần nhanh thì nhanh, lúc phải chậm thì chậm ! 

Lúc đó thái độ của Cường ba đối với Ngọc Minh thay đổi hẳn không 

còn hung dữ như trước. 

 

16- Quỷ  Kiến  Sầu. 

Xe chạy trên đường núi nhỏ, quanh co uốn khúc. Cường Ba nói : 

-Sắp tới Quỷ Kiến Sầu rồi ! 

Quỷ Kiến Sầu là đoạn đường rất hẹp, 2 xe đối đầu nhau thì một xe 

phải lùi lại một quãng để xe kia đi qua; nếu không thì một xe sẽ rơi 

xuống vực.  Ngọc Minh nhìn bên trái thì thấy vực rất sâu, bên phải là 

vách núi. Phía trước có xe chạy như bay phi tới. Cường Ba ép sát vào 

vách đá để tránh xe đó. Nói thì chậm, Ngọc Minh thấy xe đó phóng qua 

và rơi xuống vực thẳm. Cái cảm giác thê thảm như trong tích tắc cả thế 

giới bị hủy diệt. Cường Ba và Ngọc Minh nhẩy ra khỏi xe, nhìn xem 

dưới vực, chỉ thấy nước suối loang máu. Họ ngạc nhiên, không nói lên 

lời. Cái gì là vô thường bấy giờ Ngọc Minh mới thể nghiệm. Về sau mới 

biết trong xe đó là Cục trưởng chân chính phủ và 4 tùy tùng. Cả 5 người 

không có ai sống sót. 
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17- Bàn  Long  Kim  Giới  Chỉ. 

Cường Ba là một người có tiếng ở bản địa, giúp đỡ cho Ngọc Minh 

rất nhiều. Đến Hoàng Nam Châu, trời mưa tuyết. Ông chủ của Cường Ba 

không đồng ý cho Cường Ba đi đến huyện Hà Nam. Do đó Cường Ba 

giới thiệu cho Ngọc Minh một xe hàng đi Hà Nam. Trên xe rất nhiều 

người nên Ngọc Minh phải đứng ở cuối xe, xe không có bạt che, gió 

lạnh thấu xương, tuyết rơi trên má như dao cắt. Sau 4, 5 giờ xe tới Hà 

Nam. Ngọc Minh như bị đóng băng, người ta đưa Ngọc Minh ra phơi 

nắng, lại có người có lòng tốt đưa chén nước nóng cho Ngọc Minh uống. 

Ngọc Minh dần dần tỉnh lại. 

Chủ quán họ Chu thấy Ngọc Minh là người ngoại tỉnh thì cho trú ngụ. 

Phòng rất lạnh có rơm làm chăn ấm. Đệm ướt như nước đái trẻ con. Một 

người đem một bánh đen to là phân trâu khô đem đốt để sưởi ấm. Thật là 

một chiến trường giữa cái lại và cái nóng. Ngọc Minh ngồi thiền cả đêm. 

Bỗng Ngọc Minh thấy một con giao long bay tới, ánh sáng chói lòa, rồi 

không thấy nữa. Ngày hôm sau Ngọc Minh thấy tay trái mình, ngón giữa 

có đeo một nhẫn vàng là Kim giới chỉ. Vào lúc đó, những người mang 

giới chỉ rất hiếm. Chu lão phẩm thấy Ngọc Minh có giới chỉ thì rất nhiệt 

tình. Ngọc Minh cũng không có việc gì làm bèn ở trong bếp làm bánh 

bao và giúp làm các việc lặt vặt. 

 

18- Lời  dự  ngôn  thần  bí. 

Vào ngày thứ 3 có 3 vị khách đến quán. Bà chủ bảo cho Ngọc Minh 

biết trong đó có một vị là huyện phó. Ông người cao lớn, cùng đi có tài 

xế và bí thư. 

Phó huyện trưởng vừa ngồi xuống, liền hô : 

-Tửu bảo ! 

Ngọc Minh vội mang rượu và đồ nhắm tới. 

Phó huyện trưởng nhìn tay Ngọc Minh rất lâu : 

-Giơ tay ra cho tôi coi. 

Ngọc Minh do dự nhưng cũng giơ tay ra. Bí thư cũng tới xem. Bỗng 

nhiên phó huyện trưởng quỳ trước mặt Ngọc Minh. 

-Cuối cùng tôi đã tìm thấy chân chủ. 

-Chuyện gì vậy ? Có phải là ông ta quá chén sao ? 

 Bà chủ bảo : 
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-Đừng nói bậy,ông ta là phó huyện trưởng đó ! 

Lúc đó phó huyện trưởng giơ thẻ hành sự ra : 

-Đừng hiểu lầm, đây là thẻ hành sự của tôi ! 

Ngọc Minh nhìn qua thì không sai, thẻ có hình của phó huyện trưởng.  

Tiếp đó phó huyện trưởng cho biết ông xuất thân từ một dòng họ 

danh giá, tinh thông tướng thuật, mẹ là người Tây Tạng cha là người 

Hoa, sau khi học hết trung học thì làm việc cho chính phủ. Nay làm phó 

huyện trưởng ở nơi này. Năm ngoái có thần nhân báo mộng cho ông 

năm nay sẽ gập thánh nhân; ông vẫn chờ đợi. Hôm nay khi khai hội, ông 

thấy lòng bất an, đứng ngồi không yên, nên đi đến chốn này, không ngờ 

gập được người ông đang chờ. Nghe lời giải thích, Ngọc Minh suy nghĩ 

mãi. Phó huyện trưởng lại nhìn tay đeo nhẫn của Ngọc Minh nói : 

-Ông phải là chủ của Long Vương. 

Sau đó lại hỏi bát tự của cha mẹ Ngọc Minh, rồi la lên: 

-Không phải là đế vương thì cũng là thánh nhân, không sai. 

-Ông đừng nói bậy ! 

-Tôi là phó huyện trưởng, sao nói bậy được. 

-Ông thấy tôi có giống không ? 

-Chưa tới lúc, lúc đó ông sẽ hiểu.  

Ngọc Minh đỡ ông dậy, bà chủ cũng nói : 

-Phó huyện trưởng mau đứng dậy ! Không có làm sao chúng tôi đành 

lòng ? 

Phó huyện trưởng tức giận : 

-Bà chẳng hiểu gì cả ! Đừng lôi tôi dậy nếu không tôi sẽ tát tai bà bây 

giờ ! 

Về sau ông xin Ngọc Minh : 

-Tôi có một việc yêu cầu. 

Ngọc Minh tưởng ông ta muốn tiễn liền dấu cái nhẫn vàng vào người, 

hỏi : 

-Ông muốn gì ? 

-Mong ông phong hầu cho tôi, nếu không tôi không đứng dậy. 

-Cái này  . . . Được rồi, ông muốn quan văn hay quan võ ? 

-Quan võ. 

-Được, phong cho ông là Thiên địa tướng quân. 

Phó huyện trưởng cúi đầu 3 lần, rồi bảo bà chủ quán : 
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-Ngươi là mắt phàm thấy núi Thái Sơn mà không biết, gập khách quý 

mà chẳng hay. Vị khách đây tốn bao nhiêu tiền hãy tính vào tên ta. 

Sau đó lại mời Ngọc Minh tới nhà để cung dưỡng. 

 

19- Canh  trứng  lấy  mạng.  

Hôm đó còn ở lại quán trọ, ông chủ bảo Ngọc Minh : 

-Hôm nay đặc biệt nấu cho ông canh trứng và bánh bao đặc biệt. 

Tuy món đó chẳng đặc biệt gì, nhưng ở hàng quán tầm thường, chỉ 

bán thịt dê và thịt trâu thì đó là món đặc biệt. Ngọc Minh rất cảm động. 

Lúc Ngọc Minh định húp canh thì đứa bé 2 tuổi con chủ quán giơ tay 

đòi bế, làm đổ bát canh trên đất, con chó đang nằm dưới gầm giường bò 

lại liếm. Không lâu nó co quắp, sùi bọt mép mà chết. Ngọc Minh kinh dị 

hỏi : 

-Sao vậy ? Con chó vì sao mà chết ? 

Chủ quán bỗng lộ hung quang , giơ dao về phía Ngọc Minh : 

-Giỏi lắm, nguyên ngươi biết ta đã đã bỏ độc nên đề phòng rồi. 

Lúc đó Ngọc Minh còn không hiểu hỏi : 

-Ông nói sao ? 

Ông chủ quán thấy Ngọc Minh không biết gì, lại nói : 

-Ngươi trộm giới chỉ của nhà ta, còn không mau hoàn trả ? 

Lúc đó Ngọc Minh mới hiểu chủ quán yêu tài, đoạt mạng. Ngọc Minh 

hỏi : 

-Giới chỉ của ông có khắc chữ không ? 

-Hình như có, nhưng ta không nhớ là chữ gì. 

-Ông lầm rồi, nhẫn này không có chữ gì. 

-Có chữ hay không, đó là nhẫn của ta. 

-Tôi có thể đưa cho ông, nhưng ông có giữ được không ? 

-Đó chẳng phải là nhẫn vàng sao ? Dù là núi vàng ta cũng cân. 

Ngọc Minh tháo nhẫn để lên bàn rồi về phòng lấy hành lý rời khỏi 

quán. 

Chủ quán vui mừng vồ lấy nhẫn vàng không để ý đến mắt con rồng 

trên nhẫn vàng phát ra tia sáng hồng. 

Một năm sau khi Cường Ba đến thăm Ngọc Minh đưa ra một tin tức. 

Lão chủ quán họ Chu bị thương do cháy nhà đã trở thành người thực vật. 

Ngọc Minh thở dài : Tham tâm thì mang họa. 
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Lại một năm nữa trôi qua. Một sự kiện lạ lại phát sinh. Đây là một 

chuyện không thể tưởng tượng được. Một ngày nọ khi Ngọc Minh dọn 

dẹp nhà cửa bỗng nhìn thấy Bàn long kim giới chỉ long lanh sáng. 

-À ! Kim giới chỉ đã tự mình về nhà. 

Về sau, Ngọc Minh dùng Kim giới chỉ này chữa bệnh cho nhiều bệnh 

nhân. 

 

20- Giữa  đường  thấy  chuyện  bất  bình,  rút  dao  tương  trợ. 

Sau một thời gian dài tu hành và luyện võ, Ngọc Minh trở thành một 

chàng thanh niên khôi ngô. Một hôm, một bạn là A Xuyên tới tìm Ngọc 

Minh. A Xuyên là một hán tử 30 tuổi, chưa thốt ra lời đã khóc thất thanh. 

Nguyên lai nhà của A Xuyên bị cách mạng ra lệnh phải rời đi, nhưng 

không nói rõ phải trú ở đâu. Nhà phải rỡ đi, do một bọn vô lại, của một 

tay anh chị cầm đầu chỉ huy. Bọn này lấy hết lương thực của A Xuyên, 

lại đái vào nhà, khiến trẻ con bất an, mẹ A Xuyên giận quá sinh bệnh. 

Ngọc Minh nghe rồi không nói một lời, tìm tên thủ lãnh để lý luận. 

Tên thủ lãnh ở lầu 2, Ngọc Minh leo gác lên lầu, những thủ hạ của tên 

anh chị thấy Ngọc Minh tay không tấc sắt lên lầu cũng lên theo. Có vào 

khoảng 10 tên. Ngọc Minh hỏi lão đại : 

-Ông là người phụ trách, có biết thủ hạ làm chuyện thất đức không ? 

-Ông là ai, định làm gì ? 

-Tôi là ai, nói ra làm ông sợ. Các ông khinh bỉ người già, ăn trộm 

lương thực, còn đi tiểu vào nhà họ nữa, làm bà già tức đến phát bệnh. 

Không để Ngọc Minh nói hết, lão đại nổi giận : 

- Coi bộ mày muốn chết, dám động đến ông. Anh em mau ra tay. 

Nói chưa dứt lời Ngọc Minh bị một người ôm chặt ở phía sau. Lúc đó 

lão  đại vung đao chém xuống. Ngọc Minh không chỗ tránh né, bèn ra 

chiêu thiên cân trụy, trườn mình xuống đưa người ôm mình lên đầu. Chỉ 

nghe tiếng kêu : Ôi chao, lưỡi đao lão đại đã chém xuống vai người ôm 

Ngọc Minh. Lão đại thấy mình chém nhầm người thì nổi giận, lia đao 

chém Ngọc Minh. Ngọc Minh bèn thuận tay đẩy đao chém vào đầu lão 

đại, lão đại kêu thất thanh ngã trên vũng máu. Những người đứng quanh 

biết là gập tay cứng, không dám động đậy. 

Ngọc Minh gọi xe, kêu A Xuyên đưa lão đại vào bệnh viện. Vài ngày 

sau A Xuyên bảo Ngọc Minh : 
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-Lão đại chết rồi . 

-A ! 

-Hắn chết không liên quan gì đến ông. Hôm đó hắn chỉ bị ngoại 

thương, y viện không giữ hắn, cho hắn về nhà. Hai ngày trước hắn còn 

chỉ huy việc xây cất, bị tường đè mà chết. 

A Xuyên thao thao bất tuyệt, nhưng Ngọc Minh chẳng nghe gì cả. 

cuộc đời thực vô thường, lão đại thân cường tráng không biết dùng sức 

mạnh của mình mà giúp người, lại làm ác nên bị họa. Lại nghĩ đến mình : 

võ công, pháp lực khiến mình đang yếu đuối trở thành mạnh mẽ, mẫn 

tiệp. Nhưng tu hành đâu thấy tiến bộ. Tâm linh như bị cái gì ngăn trở. 

Có lẽ bề ngoài tuy uy phong, pháp lực hơn người khiến Ngọc Minh chấp 

trước, tự phụ. Làm sao để không chấp trước những cái bên ngoài này mà 

tìm thấy cái “ngã” chân chính ? Phải vượt lên chính mình ư. Ngọc Minh 

khổ sở tìm kiếm. 

 

21- Lễ  Phật. 

Ngay tối Bàn long chỉ trở về, Ngọc Minh có một giấc mộng. Trong 

mộng thấy ông nội tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt, bảo : 

-Cháu ơi, cháu có biết là mạng cháu do Phật ban cho không ? Cháu 

thoát khỏi kiếp nạn là do Phật dùng tay đứa nhỏ nhà họ Chu đánh đổ, 

con chó kiếp trước là quan huyện họ Trần bị oan khuất, cả nhà 10 người 

chờ xử tội, vì cháu cố sức minh oan cho họ. Vua xét lại vụ án và tha 

bổng. Quan huyện họ Trần cảm động thề sẽ đem thân báo đáp, ông trời 

đã thỏa mãn nguyện vọng này của ông; sau sự kiện này ông đã được làm 

tiên trên trời. Hy vọng cháu mau đạt được Bồ đề, cứu được nhiều người, 

hãy tạ ơn Đức Phật đã cứu con. 

Nói rồi biến mất. 

Ngọc Minh kinh tỉnh, cảm khái vạn phần. Đức Phật đại từ, đại bi, gập 

khổ thì cứu mà mình chưa thắp một nén nhang, chưa cúng một đóa hoa, 

một quả nào. Ngọc Minh thành tâm sám hối, cậu không tôn trọng Phật, 

không tôn trọng thân sinh, không hiểu những khó khăn của họ, tất cả 

chúng sinh mà cậu đã mạo phạm. 

Mỗi lần sám hối, cậu đều lạy Phật và quán tưởng mỗi tế bào trên thân 

thể là một “ngã”, vô số ngã đó đều niệm Phật, lễ Phật. Đầu cậu lễ Phật 

đến chạm đất. Sau khoảng một thời gian, Ngọc Minh thấy mình lên trời, 
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tới những cảnh rất đẹp, những người trời, Bồ tát hoan nghênh hình như 

nói : 

-Hoanh nghênh trở lại. 

Ngọc Minh trong lòng rất vui, như lâu ngày mới gập người thân. Sau 

cùng cậu thấy Đức Phật đại từ, đại bi ngồi ở trên nhìn cậu gật đầu. cậu 

tiến đến quỳ phục xuống đài sen, nhiều lời muốn nói đã trở thành tiếng 

khóc. 

Qua một lúc, cậu từ từ ngẩng lên, một đóa tường vân nâng cậu dậy. 

cậu được nhìn rõ dung nhan Đức phật đại từ, đại bi, đại huệ, đại dũng 

mãnh. 

Về sau ở ấn đường Ngọc Minh xuất hiện một viên Ngọc xanh, viên 

Ngọc này tùy hô hấp mà bay ra xa cả vài thước, lại theo hô hấp mà về 

trán. Càng ngày viên Ngọc càng sáng rõ. Từ đó Ngọc Minh thấy mùi vị 

thịt tanh tưởi, thấy dao thì thấy đau đớn như bị người đâm vào da thịt 

mình. 

 

22- Phật  vàng  bốn  mặt. 

Hôm ấy, trong cơn thiền định, Ngọc Minh thấy một vị Phật vàng có 4 

mặt, quay ra bốn hướng. Phật vàng thấy chúng sinh kêu khổ, khóc lóc ai 

oán thì giơ tay vỗ về chúng sinh, cho đến khi họ bớt thống khổ và mỉm 

cười. Điều làm cho Ngọc Minh kinh dị là Phật mặt vàng giống mặt mình. 

Mặt mình sao là mặt Phật được ? Có phải là tâm ma phát tác ? Ngọc 

Minh tự mình phẫn nộ, tự trách mình không tôn trọng Phật, chẳng biết 

trời cao, đất dầy là gì ? Nhiều lần cậu cúi đầu sám hối. Tại nhiều lần 

thiền định cậu đều thấy như vậy. Do vậy, nhiều phen, cậu tránh thiền 

định, mà thay vào là chạy bộ hoặc đến chỗ xây cất làm công, vác tới 2 

ngàn viên gạch lên tầng 2. Về đến nhà là mệt nhoài. Cậu lại tưởng đến 

bố cậu, thấy bố đã già mà còn bận rộn công tác. Cậu hỏi : 

-Bố đã già, còn bận công tác làm gì ? 

-Nếu xây nhà không cẩn thận, người ở sẽ gập nguy hiểm, ta có khổ 

thêm một chút thì có ngại gì ! Còn ở đó mà phân ra ta- người ? 

Câu nói này khiến Ngọc Minh suy nghĩ mãi. Ngọc Minh sau đó lại 

thiền định, cảnh tượng vẫn xẩy ra như cũ. Ngọc Minh suy nghĩ, bỗng 

nhiên cậu tỉnh ngộ. 
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Tu hành mục đích là gì ? Ngồi thiền có phải là tu không ? Chỉ ngồi 

thiền có thành Phật không ? Phật chỉ an trú trong thiền sao ? Thiền là gì ? 

Từ, bi, hỷ, xả có phải là thiền không ? Thiền sẽ sinh ra định; định sẽ sinh 

tuệ ? tuệ sinh ra cái gì ? . . . Nghĩ sâu hơn, Ngọc Minh thấy Đức Phật đại 

từ , đại bi vì chúng sinh lìa khổ được vui nên khổ tu, vào thiền định đại 

trí tuệ, đại giải thoát. Giải cái gì ? Thoát cái gì ? Giải căn nguyên của cái 

khổ, thoát mọi tham niệm chấp trước, xả bỏ tự ngã. 

 

23- Sự  nhiệt  tâm  của  Diệp  lão  sư. 

Từ sau khi đi Hoàng Nam châu, Ngọc Minh và Cường Ba trở thành 

bạn. Mỗi khi lái xe qua Cường Ba đều ghé thăm Ngọc Minh, thường hỏi 

Ngọc Minh về Phật sự. Sự hung bạo của Cường Ba đã đổi hẳn. Lúc đó 

Ngọc Minh có khả năng chữa bệnh, và hết sức vì người trị bệnh. Nhà 

Ngọc Minh lại ở gần nhà người đã đấu võ với Nhân tổ sư là Diệp đại sư. 

Diệp đại sư thường đến thăm Ngọc Minh, mang cho hoa quả . . . Một lần 

thấy Ngọc Minh mang giép rách, bèn mua một đôi mới lại thân xỏ giép 

cho Ngọc Minh, làm Ngọc Minh rất cảm động, dù có từ ái như cha ruột 

thì cũng đối xử đến như thế là cùng. Cậu cảm kích : 

-Diệp đại sư, ông tốt với tôi quá ! 

-Đừng khách sáo, tôi và lão sư của cậu coi là có duyên phận, đối với 

hậu bối thì mình phải có trách nhiệm chứ ! 

-Đa tạ đại sư, mong ông chỉ giáo nhiều. 

-Đáng tiếc là nếu cậu có năng lực bằng 1 phần trăm của sư phụ cậu 

thì tốt biết bao.. 

Do Diệp đại sư có năng lực phi phàm, có thể trị bệnh, nên bệnh nhân 

xếp hàng dài để nhờ chữa. Một hôm Ngọc Minh nhìn qua cửa sổ thấy có 

một đám người xúm quanh. Ngọc Minh tò mò chạy lại xem. Chỉ thấy 

một phụ nữ trung niên, mặt trắng bạch thống khổ rên la, bên cạnh người 

nam nói : 

-Khổ quá, hết đường rồi !Chúng tôi chạy chữa khắp nơi đều nói 

không trị được. Vài hôm trước nghe có người nói Diệp đại sư  rất thần 

kỳ liền đến xin trị bệnh, mà Diệp đại sư cũng bảo hết cách. Thực là thọ 

tội sống mà ! 

Ngọc Minh hỏi : 

-Bị bệnh gì vậy ? 
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-Bị bệnh đau đầu, đau đến mất cả lý trí. 

Ngọc Minh quan sát trung niên phụ nữ một lúc rồi bảo : 

-Thực ra bệnh này rất khó trị, bệnh này phải mắc đã 20 năm rồi. 

Vừa nói cậu vừa nâng bà ta lên bảo : 

-Hãy nhìn vào mắt tôi. 

Bà đó đưa mắt thất thần nhìn Ngọc Minh. Một lúc sau, mắt bà có thần 

trí, sắc mặt hết trắng bệch, thở một hơi dài : 

-Hình như đầu tôi hết đau rồi ! 

Và bà ta vỗ vỗ đầu  : 

-A ! Đầu tôi hết đau rồi ! Tôi chưa từng thấy vậy. 

Về sau cả nhà hơn 10 người đến tạ ơn Ngọc Minh. 

Từ đó tin tức lan truyền, nhiều người đến xin trị bệnh. Từ sáng đến tối, 

cậu đều bận rộn. 

Sau đó vài ngày Diệp đại sư mang nhiều lễ vật đến chúc mừng Ngọc 

Minh. Ông nói : 

-Cháu à ! Tài cán không lộ. Sư phụ cháu thật không chọn lầm người. 

-Đại sư quá khen, xin tiền bối chỉ thị thêm cho. 

-Cháu còn khiêm tốn, ta thật ra không phát hiện ra tài năng của cháu, 

thật là hậu sinh khả úy. 

Việc trị bệnh nhiều Ngọc Minh không có thì giờ ngồi thiền, nhưng 

khí lực rất xung mãn và cảm thấy rất vui. 

3 tháng sau, một buổi sáng sớm Diệp đại sư đến kiếm Ngọc Minh. 

-Cháu ơi , gần đây ta cảm thấy Hắc Ngưu Sơn có khoáng sản trân quý, 

cháu có cảm thấy không ? 

-Không có, có lẽ khả năng cháu không đủ. 

-Cháu có đồng ý cùng ta đến Hắc Ngưu Sơn xem thử báu vật ở đâu 

không ? 

Ngọc Minh vốn không có hứng thú với bảo vật, nhưng sợ Diệp lão sư 

đi Hắc Ngưu Sơn một mình thì nguy hiểm nên đồng ý đi. 

Do đó, hai người kết bạn cùng đi Hắc Ngưu Sơn. 

 

24- Ở  Hắc  Ngưu  Sơn  gập  hiểm. 

Đường đến Hắc Ngưu Sơn càng ngày càng hẹp, càng nguy hiểm. Khi 

hai người tới núi thì đã gần trưa rồi. Ngọc Minh nhìn quanh thì là vách 

đá sừng sững, nếu 2 quân giao chiến mà một bên phục kích thì bên kia 
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chẳng có đường lui. Khi lên tới đỉnh núi thì đường hẹp hóa thành đường 

rộng. Cảnh vật hùng tráng khiến Ngọc Minh phấn khởi. 

Diệp đại sư cảm thán : 

-Thật là tiên cảnh ! 

Ông ta chỉ ra phía trước nói : 

-Ta cảm thấy năng lượng thần bí từ đó phát ra. Cháu còn trẻ thử lại đó 

xem có phát hiện gì không ? 

Ngọc Minh lại gần, đó là một vực sâu vạn trượng, gió lạnh thổi vù vù. 

Ngọc Minh hớp một hơi dài nhắp mắt lại cảm nhận. 

Bỗng nhiên một lực lượng mạnh từ sau lưng Ngọc Minh  xô tới, cậu 

A lên một tiếng ngã xuống vực. Trong khi nguy cấp Ngọc Minh sinh trí, 

cậu xoay người lại vung tay bám vào bờ vực, hô lớn : 

-Diệp đại sư, cứu cháu. 

Diệp đại sư  lúc đó như biến thành một người khác, cười ha hả : 

-Cứu ngươi ư. Đồ ngu ! Sắp vào quan tài rồi mà cũng không rõ tại sao 

mình chết. Để ta nói cho ngươi rõ. Năm đó thua sư phụ ngươi ta tâm 

phục, khẩu phục, không ngờ mấy năm sau ngươi lại lọt vào tay ta. Người 

tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương. Lão tử lần này không bỏ 

qua. 

-Diệp đại sư, ông hiểu lầm rồi. Tôi coi ông như cha, cũng không làm 

hại gì ông cả. 

-Không làm hại ta ? Sao các bệnh nhân của ta đều chạy đến chỗ ngươi. 

Ta sớm đã có  ý thâu phục ngươi, nay ngươi chỉ có đường chết. 

Nói chưa dứt lời Diệp đại sư A lên một tiếng ngã lăn ra đất. Ngọc 

Minh còn chưa rõ sự gì đã xẩy ra thì thấy Cường Ba xuất hiện. Một tay 

vung liềm, một tay xốc nách Ngọc Minh kéo lên. Cường Ba hỏi : 

-Ông có sao không ? 

-Không sao ! 

Cường Ba chỉ Diệp đại sư nằm trên đất : 

-Tôi đã sớm biết hắn không phải là người tốt. Sao ông ngu thế, tin lời 

hắn mà đến đây ? Tôi theo rõi 2 người nếu tới chậm thì ông đã mất 

mạnng rồi. Để tôi thanh toán lão này. 

-Đừng hạ thủ. 

Ngọc Minh cản trở Cường Ba, và dùng tay chỉ huyết cho Diệp đại sư. 

Chừng nửa giờ sau Ngọc Minh nói : 
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-Không có vấn đề gì nữa rồi ! 

Vừa nói vừa nâng Diệp đại sư dậy. Diệp đại sư khóc : 

-Cháu ơi ! Giết ta đi, ta chẳng có mặt mũi nào mà sống nữa. Ta càng 

già càng hồ đồ. 

Ngọc Minh ngắt lời : 

-Lão tiền bối, nhất định là tôi tuổi trẻ vô tri đã mạo phạm đến người, 

mong người chỉ chính. 

Diệp đại sư sau đó khóc ồ ồ.  

Hành vi của Diệp đại sư làm Ngọc Minh khốn cảm một thời gian dài. 

Diệp đại sư võ công cao cường, thanh danh hiển hách, lại có tiền tài. 

Hơn nữa 2 người giao thiệp với nhau đều hợp lễ, vì sao lại ra tay độc ? 

Tự cảm thấy danh vọng, địa vị mình bị uy hiếp sao ? Thế mới biết nhân 

sinh vô thường, thế sự khó biết. 

Ngọc Minh do đó đối với nỗi khổ của con người thực có thể ngộ. Vài 

tháng sau Diệp đại sư hoàn toàn bình phục. Ngọc Minh từ bi và khoan 

hòa làm ông đối với tu hành có nhận thức mới. Ông sám hối và hỏi đạo 

Ngọc Minh, về sau ông trở thành một đệ tử đặc biệt của Ngọc Minh. 

 

25- Mộc  dục. 

Hôm đó trong thiền cảnh Ngọc Minh thấy Phật Quán Thế Âm hiện ra 

trước mặt bảo : 

-Hãy đi theo ta ! 

Do đó 2 người cùng bay tới một đại sơn cốc. Nơi đó có một con sông 

lớn, có bãi cỏ non, có cây đầy trái xum xuê. Nước sông trong suốt trông 

thấy cả đáy. Ngọc Minh vốc nước lên mặt, thấy mát lạnh cả thân. Lúc đó 

Bồ tát rẩy nước cành dương vào đầu, vào miệng Ngọc Minh. Bất tri, bất 

giác Ngọc Minh nằm trên mặt nước, cảm thấy toàn thân có một mầu 

xanh lơ, mặc cho sóng nước đưa đẩy. Ngọc Minh nhìn trời xanh, núi 

xanh cùng những làn mây trắng, nghe nhạc trời dìu dặt vang lên. Cậu 

đắm mình trong cảnh tượng ấy. Bỗng nhiên Ngọc Minh thấy trong thực 

tế cậu đang nằm trên giường trong nhà. Lật nệm lên cậu thấy những giọt 

nước long lanh, nếm có vị ngọt. 

 

26- Mây  lành  tới. 
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Trời lạnh lắm, cửa phòng, tường vách đều có những hạt nước đóng 

băng lóng lánh. Đêm khuya lắm, Ngọc Minh niệm Phật và tiến vào cảnh 

giới không tịch. Lúc đó Ngọc Minh mới thể nghiệm cảm giác không 

sinh, không diệt. Không lâu cách vài thước, xuất hiện một đám mây tím. 

Ngọc Minh mở mắt ra, thì thấy đó là mây thật. 

-Mây lành ơi, ngươi từ đâu tới ? Vì duyên cớ gì ? 

-Tôi đến tìm ông. 

-Vì sao tìm tôi ? 

-Vì tôi vốn là ông, thân thể tôi là một phần của ông. 

Mây bao vây Ngọc Minh một vòng rồi tiến vào eo Ngọc Minh, cậu 

cảm giác một luồng năng lượng mầu tím, mầu hồng, mầu xanh . . . 

truyền khắp thân thể. Cảm giác này kéo dài một lúc lâu. Ngày hôm sau, 

Ngọc Minh thấy đầu mình phát sáng. Cậu mở mắt ra thì thấy mắt mình 

chiếu sáng tứ phía. Đầu nổ tung, tất cả những chuyện quá khứ đều quên 

hết không còn tung tích. 

Ngày thứ 3, Ngọc Minh hãy còn trong trạng thái ấy, trùng hợp ở nơi 

ấy lại phát sinh động đất. Vài ngày sau Ngọc Minh mới phục hồi ký ức. 

Năm đó Ngọc Minh được 21 tuổi. 

 

27- Sà  vương  năm  đầu . 

Hôm đó khi ngồi thiền Ngọc Minh thấy một miệng rắn rất lớn mở 

rộng toang hoác như muốn nuốt mình. Ngọc Minh nghĩ thầm đây là 

vọng tâm tác quái. Vài ngày sau cũng vậy, âm khí nặng nề, lòng buồn bã, 

hễ chợp mắt là thấy miệng rắn. Ngọc Minh không ngồi thiền nữa, mà 

như hồi nhỏ nhìn vào bức vách. Khoảng chừng nửa giờ thì thấy một con 

rắn nhỏ, lúc đỏ, lúc xanh, lúc nhỏ, lúc lớn, há mồm giơ nanh lớn. Ngọc 

Minh nhanh tay đút ngân chùy vào miệng rắn, làm rắn không khép 

miệng lại được. Tất cả xẩy ra trong khoảng thời gian ngắn, tưởng như 

ngân chùy mọc rễ trong miệng rắn không làm sao lấy ra được, dù đã cố 

gắng hết sức. Một lúc sau bên cạnh con rắn xuất hiện một đồng tử mặc 

quần áo xanh, nhăn mày trợn mắt, tức giận hỏi Ngọc Minh : 

-Sao ông đâm chùy vào miệng tôi ? 

-Không thì ông nuốt tôi sao ? 

-Mau lấy ra nếu không tôi không làm khách. 

-Ông có giỏi thì cứ làm đi. 
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Sà vương tức giận, biến nhỏ, ngân chùy cũng biến nhỏ lại, biến to thì 

chùy cũng biến to, vô luận làm gì ngân chùy cũng biến theo như ý bổng 

nên không thể bỏ ra. Linh sà bị bức đến phát khóc. 

-Kỳ thực tôi không đến để ăn ông. Tôi đã tu hành ngàn năm, vài hôm 

trước đang tu hành ở Kỳ Liên Sơn bỗng nhiên thấy có báu vật ở nơi này 

từ trời rơi xuống thân ông. Tôi chỉ ăn ông mới được. 

-Sao ông tàn nhẫn vậy, tu một ngàn năm mà sao không biết đạo lý ? 

-Đạo lý cái gì, chỉ cần có được thôi 1 

-Ông không hiểu, có nói cũng vô dụng, tôi có năng lực giết ông 

nhưng không làm. Chúng ta không thù oán, tôi rút ngân chùy ra, ông 

mau rời khỏi đây. 

Nói rồi Ngọc Minh hết sức rút ra nhưng không được. 

-Tôi không muốn châu báu nữa, đã biết mình sai rồi. 

-Biết sai là tốt, nhưng tôi cố sức mà rút ra không được, chỉ cầu thiên 

thần thôi. 

Do đó Ngọc Minh đọc chân ngôn thỉnh thiên thần tới. 

-Có chuyện gì ? 

-Mời giúp tôi lấy ngân chùy ra. 

Thiên thần vung tay một cái, ngân chùy như một cây kim bạc được 

rút ra. 

-Tôi xin lỗi, con súc sinh này phạm luật trời nên bị phạt, tu ở Kỳ Liên 

Sơn. Vì nóng lòng về trời nên mạo phạm ông. Kỳ thực đó là ý Phật, ngài 

muốn nó đến để ông giáo hóa, đồng thời bảo hộ cho ông. 

Nói rồi biến mất. Từ đó, sà vương trở thành hộ pháp trung hậu của 

Ngọc Minh. 

 

28- Chứng  đạo. 

Ngọc Minh phảng phất thấy mình lên trời, chung quanh thấy mây nhẹ 

nhàng mông lung, thấy thân mình có sắc vàng. Cậu tự hỏi : 

-Phật ở nơi này sao ? Sao ta chẳng thấy gì ? 

Lúc đó có 2 vị Bồ tát xuất hiện. 

-Bồ tát, Phật ở đâu ? 

Vửa hỏi, Ngọc Minh thấy mây vẹt ra và thấy Phật. 

Cậu như thấy từ phụ, vui sướng, khích động. 

-Con lại đây ! Lòng từ bi của con đã đủ rồi, ta ban cho con đấy. 
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Vừa nói Phật vừa giơ một hạt châu có 7 mầu ra. 

-Con không dám xin gì, Phật đã ban cho con nhiều rồi.  

Đức Phật gật đầu như bằng lòng và để viên bảo châu lên đầu Ngọc 

Minh, và Ngọc Minh cảm thấy đầu mình như nhô lên cao. 

Ngọc Minh chắp tay tạ ơn. 

-Chúng sinh đang đợi con, con đã đắc đạo, ta tặng con một thanh bảo 

kiếm hàng ma, điều động chư thần. 

Phật vẫy tay một tòa sen nâng đỡ Ngọc Minh, tay phải Ngọc Minh 

xuất ra 3 đạo hào quang soi sáng trời đất, tay trái cũng chiếu sáng bốn 

phương, và cả hư không. Ngọc Minh nghe các tiếng tán thán và tiên nữ 

múa trong không. 
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Chương   I I 

Kết   Duyên. 
 

Chuyện của Thượng sư Kim Bồ Đề, đọc tới đây độc giả nhất định 

muốn biết tác giả là ai ? Tôi là Bạch Y, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi 

hành nghề ký giả ở một thành phố ở Phương Nam. Tôi và Thượng sư kết 

duyên thì chuyện hơi dài. Mùa Xuân 1995, một bạn học rất lâu không 

gặp là Đặng Vĩ Văn gọi điện thoại, mời chúng tôi đến chúc phúc cho con 

sinh đầy tháng. Đặng Vĩ Văn là bạn học hồi ở Trung học. Anh ta cao 

trung bình, cũng không đẹp trai gì lắm. Ở trường anh ta thường kháo 

chuyện với các nữ sinh, nhưng cũng không ai tiếp nhận anh ta. Sau khi 

tốt nghiệp anh ta làm nghề buôn bán linh kiện điện tử. Kiếm không thiếu 

tiền. Hôm đó yến tiệc linh đình, con trai rất đáng yêu, chúng tôi thay 

nhau bồng ẵm. Sau vài chầu rượu Đặng Vĩ Văn khích động anh ta sẽ bảo 

cho chúng tôi biết về bí mật sinh ra của đứa trẻ. Nghe thấy thế chúng tôi 

đều vểnh tai để nghe. Anh ta ngừng lại một lúc rồi cao giọng nói : 

-Ký thức tôi và nhà tôi suýt ly dị. Lấy nhau đã 3 năm mà chả có con 

cái gì cả. Đi nhà thương kiểm tra. Bác sĩ nói bà xã tôi có bệnh ở buồng 

trứng khô có khả năng sinh dục, còn đề nghị làm giải phẫu cắt bỏ. Về 

nhà chúng tôi chỉ ôm đầu mà khóc. Tôi là con độc sanh, sau khi cha mẹ 

tôi biết chuyện đã đề nghị chúng tôi ly hôn. 

Tôi hỏi : 

-Có thể nhà thương kiểm nghiệm sai không ? 

-Đã đi hơn 10 bệnh viện, uống thuốc và dùng ngoại khoa cũng chẳng 

có kết quả gì. Chúng tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. 

Có người hỏi : 

-Về sau thì sao ? 

-Chúng tôi gặp cứu tinh. 

-Có phải là dùng ống nghiệm không ? 

-Không phải, có người giới thiệu một vị đại sư, ông dùng một phương 

pháp thần kỳ, chữa trị được nhiều bệnh nan y. Không những ông mà cả 

đệ tử của ông cũng có nhiều kỳ tích. Do đó chúng tôi đến xin trị. 
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-Kết quả thì sao ? 

-Thì bà xã mang thai. 

-Có thể kể rõ không ? 

-Bà xã tôi tham gia học tập một tuần lễ. Khi học tập Thượng sư bảo 

học viên ôm lấy chỗ bị bệnh. Bà xã tôi thấy bụng nóng lên. Về sau, sau 

khi học về nhà đều thấy dã phục, không còn đau bụng nữa, qua một 

tháng thì bà xã có hiện tượng thọ thai. Đến bệnh viện thử thì quả thật là 

đúng. Ngay cã bác sĩ cũng cho là kỳ tích. 

-Là vị đại sư nào vậy ? 

Kim Bồ Đề. 

Nhưng chuyện huyền bí của tôn giáo tôi cũng chẳng thấy hứng thú gì. 

 

 

Chương  III 

Án  Kiếp  Nạn 
 

 Ngày 12, tháng 12, năm 1995 một kiếp nạn sanh động toàn quốc. Kẻ 

cướp đã cướp đi 15 triệu đồng của một ngân hàng. Một nhân viên bảo vệ 

đã may mắn thoát khỏi tay tử thần. Mẹ của viên bảo vệ ấy là đệ tử lâu 

năm của Kim Bồ Đề. 

Là một ký giả, tôi tới làm một cuộc phỏng vấn bà. 

-Hôm đó trước cửa Nông Nghiệp Ngân hàng đậu một xe bọc sắt, 

chung quanh là các bảo vệ viên bảo vệ. Thùng bảo hiểm đã mang ra xe, 

xe sắp sửa khởi hành thì đằng sau một xe mì, các thổ phỉ xông ra, bắn 

thẳng vào tài xế và các bảo vệ viên. Lúc đó con tôi chỉ cách thổ phỉ 

chừng một thước, nhanh trí nó chui xuống gầm xe và chạy thoát. Thổ 

phỉ lái xe chạy đi 

Bà mẹ này đã nghe Thượng sư giảng qua : 

-Một người học pháp, toàn gia được ích lợi. 

Có nhiều học viên hoặc mang bùa bảo hộ hoặc hình của Thượng sư 

đều được tai qua nạn khỏi. Tôi biết công việc của con tôi gập nhiều nguy 
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hiểm cho nên tôi cho nó một cái ảnh của Thượng sư và dặn nó đeo vào 

người mỗi ngày. Con tôi có lẽ có duyên phận và biết nghe lời. Mỗi ngày 

đi làm đều đeo cả. 

Nói tới đây bà cúi đầu : 

-Tạ ơn Kim Bồ Đề đã cứu con tôi. 

Tôi xem hình thì thấy đó là một thanh niên anh tuấn, ôn hòa, thiện 

lương khiến người xem thấy thân thiết. Khi về nhà tôi đem các chuyện 

trên kể lại cho chồng tôi nghe. Chồng tôi bảo : 

-Em làm sao lại tin vào những chuyện này ?Đó chỉ là những chuyện 

tào lao của những người mê tín dị đoan. Có thì giờ thì hãy lo việc nhà đi. 

Tôi không để ý đến lời nói của chàng. 

Chồng tôi thấy tôi mất hứng cười nói : 

-Có tin mừng, chúng ta có tiền rồi. Anh vừa ký một hợp đồng 30 vạn 

đồng. Sang năm chúng ta có thể mua một biệt thự và mua cho em một 

chiếc xe hơi. 

Nghe chồng nói tới đây tôi thấy phản cảm. 

-Anh chỉ nghĩ đến tiền, còn nghĩ gì khác nữa đâu ? 

Chồng tôi thấy tôi không có hứng thú bèn bỏ đi. Đến nửa đêm chàng 

mới về nhà, say bí tỉ. Nói là vì gia đình bận rộn, lao khổ chỉ là tìm cớ. 

Trừ khi đi làm mỗi ngày, tôi thường về nhà bố mẹ để thăm ông cụ bị bị 

bệnh ung thư dạ dày.Một năm qua tôi đã đưa ông cụ đi khắp các y viện 

lớn. Bệnh của ông cụ cũng không có chuyển biến tốt, còn có vẻ ác hóa. 

Vì đó mọi người trong gia đình rất lo lắng. Tôi chợt nghĩ tới Kim Bồ Đề. 

Nhưng ông cụ chịu ảnh hưởng của duy vật giáo dục,không tin vào thần 

quyền, phải làm sao đây ? 

 

 

 

 



34 

 

Chương   IV 

Kiều  Đông  đáng  yêu 
 

Thông qua Đặng Vĩ Văn, chúng tôi nhận biết nhiều người thọ ích lợi 

từ Kim Bồ Đề, trong đó có lão đệ tử là Kiều Đông. Kiều Đông phụ trách 

về thể dục, hơn 40 tuổi ngoài, rất nhiệt tình, cởi mở, chỉ sau vài câu nói 

chuyện là trở thành thân thiết.  

Một hôm sau giảng khóa của Thượng sư, Kiều Đông bèn mời Thượng 

sư đến công hội giảng dạy. Thái cực quyền của tôi cũng không dở, 

nhưng tôi vẫn thường bị đau lưng. Tôi đã đi trị bệnh tại nhiều bệnh viện, 

cũng như hỏi vài vị khí công sư nhưng cũng không khá gì. Có lẽ bệnh 

này sẽ theo tôi suốt đời. Tôi tìm cơ hội lúc Thượng sư nhàn rỗi xin 

Thượng sư điều trị. 

-Xin lỗi nhé, tôi thấy lưng ông có vấn đề, định bảo ông, nhưng vì bận 

quá nên không có thời gian bảo ông. Bệnh này của ông đã lâu rồi, hơn 

10 năm có đúng không ? Lại đây, nằm sấp xuống. 

Thượng sư nhặt lấy một quả táo, đặt lên lưng tôi, lăn từ từ. Tôi cảm 

thấy lạ : có sự trị liệu như vậy sao ? Độ 10 phút sau Thương sư bảo tôi 

đứng dậy. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ : lưng không còn đau nhức nữa. Bệnh 

10 năm mà trị trong vài phút. Cho đến nay tôi không bị đau lưng một lần 

nào cả. 

Tôi đã gặp nhiều thầy, lần này tôi đã được mở mắt gập được cao nhân 

rồi. Thượng sư từ bi, thiện lương, bác học, khí độ bất phàm, ánh mắt làm 

cho tôi khắc sâu ấn tượng. Đó chính là sư phụ tôi, chẳng bái sư còn chờ 

gì nữa ? 

Ngày hôm sau, tôi tắm gội sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề mang 2 chai rượu 

quý và một đồng hồ đeo tay Nhật Bản đến bái sư . 

Tôi gõ cửa cạch cạch, đệ tử của Thượng sư là Đơn lão ra mở cửa, dẫn 

tôi vào. 

-Thượng sư đang thiền, mời ngồi. Hôm nay ăn mặc chỉnh tề thế, vì 

sao vậy ? 

-Tôi định bái sư. 
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-Có mang theo lễ vật không ? 

-Có, ông xem đi. 

-Không cần coi, không thâu lễ vật của ông. 

-Tại sao ? Nhỏ tiếng chút ! Thượng sư nói ông không thành tâm. 

Thượng sư không uống rượu, ông vì sao lại mang rượu đến ? Ông có 

3500 đồng vì sao lại mua đồng hồ 2500 đồng ? 

Tôi nghe rồi phát ngốc. Lễ vật tôi còn không mang ra, làm sao ông ấy 

biết. Tôi kinh hãi : 

-Sao ông biết rõ thế ? 

-Chiều qua Thượng sư bảo tôi. 

Lúc đó đầu tôi như nổ tung, Đan lão sư an ủi : 

-Đừng khích động quá, ông hãy về nhà đã. Ông như là học viên bình 

thường không phải là tốt sao ? 

Tôi đỏ mặt không trả lời được. 

Đan lão sư khách khí mời tôi về. Trả lại cái đồng hồ 2500, lại bỏ ra 

8800 mua một cái đồng hồ khác. Tôi nghĩ lần này chắc thành công. Tôi 

gõ cửa lại là Đan lão sư ra mở cửa. Tôi giơ đồng hồ ra nói : 

-ông xem lễ vật mới này có được không ? 

Thượng sư bảo đồng hồ thì giữ lại, còn ông thì về đi. 

Tôi nghe rồi khựng lại, nghĩ thầm : 

-Có lẽ lần này phải mua đồng hồ Oméga. 

Lại hỏi : 

-Lúc nào thì bái sư ? 

-Thượng sư nói rồi : đồng hồ này thì được rồi, nhưng còn chưa đủ. 

-Chưa đủ ? Còn muốn gì nữa ? 

-Ông còn có 6 vạn, ít nhất là một nửa. 

-Thật là đồ chó sói. 

Đan lão sư cười cười. Không lẽ ông đùa tôi. 

-Thế là bái sư sao ? Cái gì là giúp người, vô tư phụng hiến, chỉ là lừa 

người, bây giờ tôi mới rõ, ông thầy này tôi không bái nữa. 

Nói rồi tôi bỏ đi. Đan lão sư nói : 

-Trở lại, mang đồng hồ của ông đi, đây không có chỗ chứa. 

Ông mở ngăn kéo ra, tôi thấy có 3 đồng hồ nạm kim cương, đồng hồ 

của tôi so với có đáng gì. 

Kiều Đông kể đến đây, khích động bảo : 
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-Bạch Y có biết không một cái đồng hồ đó đáng giá 10 vạn đồng, 

ngay một cái tôi cũng chẳng mua nổi. 

Đan lão sư đưa đồng hồ cho tôi. 

-Thượng sư chữa bệnh đau lưng cho ông có đòi tiền không ? 

Tôi lắc đầu. 

-Thượng có bảo ông bái sư không ? 

Tôi lại lắc đầu. 

-Thượng sư có lừa ông không ? 

Tôi lại lắc đầu. 

-Vậy thì tốt, mang đồ của ông về. Ông cũng về điđợi ông bình tĩnh rồi 

nói chuyện. 

Tôi về nhà đá đá vào cây mà chẳng thấy đau chân. Từ nhỏ đến giờ, tôi 

chẳng bị mất mặt bao giờ. Tôi tự giận mình, ăn chẳng thấy ngon. Mất 

ngủ vài đêm, bái sư không thành. Tôi không cam tâm. Tôi hẹn Đan lão 

sư ra nhờ ông chỉ điểm. Ông hỏi tôi : 

-Ông nói coi : đời người có gì là trọng yếu nhất ? 

-Sinh mạng và tiền tài. 

-Cái nào quan trọng hơn ? 

-Đương nhiên là sinh mạng. 

-Vậy sinh mạng không còn thì tiền có ích gì. 

-Đương nhiên. 

-Vậy có mạng là có tiền. Đúng không ? 

-Đúng. 

-Ông bái sư có mục đích gì ? 

-Muốn có công phu vì người trị bệnh. 

-Tốt. Ông có thể sáng tạo giá trị không ? 

-Có. 

-Bao nhiêu ? 

-Giá trị này tiền không mua được. 

-Nói vậy ông chẳng phải là hồ đồ, còn mang tiền đi bái sư. 

Tôi như được mở mắt. 

Ngày hôm sau, tôi đến gõ cửa. Lại là Đan lão sư ra mở cửa, lần này 

ông nhiệt tình dẫn tôi vào. Thượng sư nhắm mắt ngồi thiền. Tôi dâng cả 

5 vạn và đồng hồ dâng lên và quỳ xuống. 

-Thỉnh thầy nhận cho. 
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-Ông nghĩ kỹ chưa ? 

-Dạ đã. 

-Ông có biết yêu cầu của tôi đối với đệ tử không ? 

-Dạ biết. 

-Nói coi ! 

-Đem một nửa tài sản ra hiến cấp. 

-Vậy tại sao ông lại mang cả tài sản ra ? 

-Chỉ là 1/3 tài sản. Còn nhà cửa. 

-A ! Nói thực sao ông bỏ được? 

-Thượng sư ban diệu pháp, không thể dùng tiền mà đo lường được. 

-Được rồi, tôi thu ông làm đệ tử, đặt tên là Giác Tham. 

-Cám ơn Thượng sư, Thượng sư muốn đệ tử làm gì xin cứ ra lệnh. 

-Mang đồng hồ về, dùng một vạn tặng cô nhi viện, tiền còn lại mang 

về nhà mà tiêu.Việc này tự ông làm. 

Nói tới đây Kiều Đông bảo : 

-Đến nay tôi mới rõ Thượng sư bồi dưỡng thiện tâm tôi, khiến tôi 

chuyển từ tiểu ngã sang đại ngã. 

 

 

Chương   V 

Nhà  gần  siêu  cấp 
 

Kiều Đông đã kể xong chuyên. Nhưng tâm tôi còn thắc mắc về mấy 

cái đồng hồ mắc tiền : 

-Kim Bồ Đề làm sao có mấy cái đồng hồ mắc tiền ấy ? 

-Đúng rồi, Bạch Y có biết ông X. ở Hương Cảng không ? 

-Đương nhiên biết, ông nổi tiếng ai mà chẳng rõ. 

-Vài năm trước ông nhà giầu ấy mắc một bệnh lạ : ý thức thì còn, 

nhưng thân thể bất động như một thây chết. Đi bao nhiêu bệnh viện mà 

không tìm ra nguyên nhân, cũng không trị được. 
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Cả nhà bệnh rất đau khổ. Nghe tiếng Kim Bồ Đề, ông phái người đem 

vài đồng hồ quý làm lễ ra mắt. 2 tháng sau, người nhà khiêng ông đến ra 

mắt. Thượng sư khám xong bảo vợ ông : 

-Ông nhà bị bệnh nặng lắm, khả năng bình phục như cũ rất ít, nếu quý 

vị làm nhiều công đức thì may ra. 

-Làm gì cũng được, tùy thầy dạy bảo. 

-Phi châu bị hạn hán, dân chúng rất khổ. Lòng tôi vẫn luôn buồn bã. 

Đây chính là cơ hội cho quý vị làm công đức. 

Bà vợ ông X. hỏi : 

-Thầy bảo bao nhiêu mới thích hợp ? 

-Hành bố thí không nhiều, không ít, điều chính yếu là chân tâm, 

không cần hồi báo. Căn cứ vào tài sản và bệnh tật của ông nhà mà quyết 

định. 

Vợ ông và các người tùy tùng thương nghị. Tiền mặt không có bao 

nhiêu. Bán đi một cửa hàng châu báu sẽ được vài chục triệu. Bà vợ báo 

cho Thượng sư : 

-Bán rất thuận lợi, được 50 triệu, giao cho ai đây ? 

-Bà liên lạc với các lãnh sự ở Hương Cảng, nói đây là tiền cứu trợ nạn 

dân ở Phi châu. 

Vài ngày sau, bà vợ bảo thủ tục đã xong xin Thượng sư từ bi cứu 

chồng bà. 

-Ông nhà đã không có vấn đề gì rồi. Kiều Đông lay ông ấy dậy. 

Nghe Thượng sư nói thế, tôi chạy lại khẽ lay tay ông. 

-Ông ơi ! Tỉnh dậy mau ! 

-Thượng sư, ông ấy không phản ứng ? 

-Ông ta chắc khát nước, hãy cho ông ấy uống. 

Nói rồi lấy bình trà ở trên bàn, nhắm mắt đọc chú. Chốc lát chạy tới 

bên bệnh nhân cho ông uống. Mọi người nghe thấy bụng bệnh nhân kêu 

ùng ục. Mọi người thấy bệnh nhân mở mắt, cố ngồi dậy, rồi đứng dậy đi. 

-Ông đã tỉnh rồi, mau tạ ơn Thượng sư ! 

Mọi người đều vỗ tay. 

Thượng sư kêu Đan lão sư đem những đồng hồ quý ra trả lại. 

-Quý vị đã cứu trợ nạn dân Phi châu, công đức thật vô lượng, tôi rất 

cảm tạ. Những lễ vật này rất quý trọng. Quý vị hãy mang về đi. 

-Thượng sư giữ lấy làm kỷ niệm, hoặc để làn việc thiện. 
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Nói thế nào vợ chồng ông X. cũng không nhận lại. 

Vài tháng sau, những đồng hồ quý giá ấy được một nhà buôn ở 

Hương Cảng bán được, Thượng sư mang tiền ấy cấp cho các hội cứu trợ 

trẻ em ở Thanh Hải, Cam Túc, Tây Tạng. 

 

 

 

 

Chương   VI 

Phỏng  Vấn  Tôn  Bá  Bá 

 
Chuyện của Kiều Đông làm cho tôi cảm động. Trong xã hội này sao 

còn có những người như  Kim Bồ Đề nhỉ ? Tôi có cảm giác là nếu bố tôi 

mà gập Kim Bồ Đề thì sẽ được cứu. Năm 20 tuổi bố tôi đã làm quan, 

ông chịu ảnh hưởng của nền giáo dục Duy Vật, nên coi tôn giáo là mê 

tín, phong kiến nhất định là không tin tưởng những người như  Kim Bồ 

Đề, có năng lực siêu phàm. Ông tính tình nóng nẩy, từng là viện trưởng 

Pháp viện. Tôi phải làm gì đây ? 

Về sau với sự giúp đỡ của Kiều Đông tôi quen biết nhiều người thọ 

ơn Kim Bồ Đề. Phi thường xảo hợp, là biết Tôn  Bá Bá là một bạn đồng 

sự của bố tôi. Ông bị bệnh phổi, đau ngực, thở hổn hển, do đó về hưu 

sớm. 

Hôm đó tôi đến nhà ông, gập lúc ông đang ngồi Thiền. Sắc mặt ông 

tươi nhuận, hơi thở rõ ràng. Thấy tôi hỏi ông kể : 

-Sức khỏe của bác, cha cháu biết rất rõ. Năm đó vì bệnh phổi, bác 

phải xin về hưu sớm. Nếu không tu theo pháp của Tu Bồ Đề, không biết 

bác phải chịu khổ thế nào ? Cháu thấy đó sức khỏe của bác lúc này thế 

nào ? 

Ông vỗ tay vào ngực, đi vòng quanh phòng như con nít. 

-Bạch Y ! Cháu bảo bố cháu đến đây tập với bác, chỉ có tốt chứ 

không có xấu đâu. 



40 

 

-Bác biết mà, bố cháu từ khi biết mình có bệnh phổi điều trị cả năm 

rồi mà không thấy khá. Cả nhà đều lo. 

Im một lúc ông nói : 

-Ở lớp của Kim Bồ Đề cũng có người bị bệnh này. Có người tập 

luyện mà khỏi có người còn trị cho người khác nữa cơ. Chẳng hạn lão 

Trương bị ung thư ruột, bác sĩ nói chỉ sống được nửa năm nữa thôi. Ông 

tập theo Kim Bồ Đề mà hơn một năm rồi cũng chưa chết, đi bệnh viện 

khám thì chả có thấy có ung thư gì cả. Cứ vậy đi ! Bác sẽ tập với bố 

cháu. 

-Tốt lắm, bác nói thì bố cháu mới tin. 

Về sau Tôn Bá Bá là thường khách của nhà tôi. Mới đầu bố tôi không 

tin, nhưng nghe Tôn Bá Bá nói riết dần dần tập theo và thấy thú vị. 

 

 

Chương    VII 

 

Tự  chứng  kiến  Hoa  Đà 

 
Hôm đó Tôn Bá Bá đến nhà tôi, cho biết Kim Bồ Đề đến thành phố 

chúng tôi diễn giảng. Nghe tin này bố tôi lập tức đề nghị tôi đưa ông đi 

nghe, thấy bố thay đổi, tôi rất cao hứng. Thể dục hội có thể chứa đến vài 

ngàn người, các người bại liệt nằm trên cáng la liệt. Người chủ trì xin 

chúng tôi vỗ tay đón Thượng sư đến. Một người nam cao lớn, hiền hòa 

giơ tay vẫy chào mọi người. 

Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy Kim Bồ Đề. Ông có thần thái an 

tường, nhãn quang xa xôi nhưng gần gũi. Lúc đó, thanh âm của Thượng 

sư truyền đến, như một trường từ lực hấp thâu sự chú ý của tôi. Ông kể 

về tuổi trẻ của ông, ông tu luyện thế nào, nhân sinh quan, thế giới quan 

của ông. Khi lên đại học, tôi thường nghe những người nổi danh diễn 

giảng, khi làm việc tôi thường tham dự nhiều hội nghị nhưng so với lối 

diễn giảng của Kim Thượng sư thì thấy khác nhiều. Ông dùng lời hài 

hước, những điều triết lý khó khăn ông giải thích đơn giản, bố tôi luôn 

gật gù. Sau đó, ông nhường chỗ cho một đệ tử chữa bệnh.  

Bố tôi nói với tôi : 
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-Nhiều bệnh nhân thế, trị một ngày cũng chửa xong. 

-Dạ ! đúng vậy. 

Vị đệ tử nói : 

-Mọi người đừng khẩn trương, tôi trị bệnh phong thấp cho quý vị. 

Sau đó ông phát tiếng thổi khí ra. Phần lớn mọi người đều nhắm mắt, 

chỉ có vài người như tôi là mở mắt ra, nhìn Tây, nhìn Đông. Phía sau tôi 

có tiếng : 

-Ha ! Ha ! Nhìn tên ngốc kia kìa, còn tưởng là thật chứ. 

-Đừng nói bậy, một lúc sau sẽ rõ. 

Độ 10 phút sau giáo sư lại nói : 

-Mời mọi người mở mắt ra, xoa tay vào nhau, chân để yên, không di 

động.  

Sau một lúc lại nói : 

-Hiện tại nhìn dưới chân, di chuyển chân, mọi người nhìn thấy gì ? 

-A ! Dưới chân có nước. 

Nhiều người kêu lên như thế. 

Bố tôi nói : 

-Dưới chân bố không có nước, con có không ? 

Tôi chỉ chú ý nhìn dưới chân người khác chứ không để ý nhìn dưới 

chân mình, nghe bố hỏi mới di chuyển chân xem. Kỳ thay gót chân tôi 

quả có nước. 

-Thật là lạ, xem quần lót có ướt không ? 

-Không, hãy còn khô ran. 

Tiếng giáo sư lại vang lên : 

-Ai ướt gót chân giơ tay lên. 

Hàng loạt người giơ tay. 

-Mừng mọi người phong thấp đã được bài tiết. 

Tôi nắm 2 tay lại, trong quá khứ tôi thấy tay tê nhưng bây giờ thì 

không. Tôi hỏi bố : 

-Con bị phong thấp sao ? 

Lúc đó lại nghe giáo sư nói : 

-Bây giờ tôi tiếp tục trị những bệnh viêm gan, những bệnh về dạ dầy, 

phù thủng .  . . những bệnh nào có thể sờ được như bướu cổ v . v. quý vị 

hãy sờ đi và so sánh khi tôi trị bệnh xong. 

Nói xong, giáo sư lại tay nắm Đông nắm Tây. 
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Một lúc sau tôi thấy bố tôi mặt trắng xanh, họng khúc khắc ho, sau 

cùng ọe ra một cục tanh tưởi. 

Sau đó độ 20 phút, giáo sư lại nói : 

-Mọi người xoa tay, đánh toàn thân. Thấy thế nào ? Có thấy gì khác 

không ? 

Nhiều người vui sướng la lên : 

-Tôi khỏi bệnh rồi ! 

-Cái bướu ở cổ tôi không còn nữa ! 

Tôi hỏi bố : 

-Bố thấy sao ? 

-Tốt lắm, lúc đầu thì không chịu nổi, bây giờ thì khá rồi, nhổ ra một 

cục. Có lẽ bệnh đau dạ dầy đã khỏi. 

Lúc đó Kim Bồ Đề hỏi : 

-Bây giờ mọi người thấy thế nào ? 

-Tốt lắm. 

-Vậy được, thân thể mạnh, tinh thần tốt, gia đình hạnh phúc, công 

việc càng tốt, bây giờ tôi xin hát một bài chúc phúc và cung cấp năng 

lượng cho mọi người. 

Thượng sư ca : 

-Hồi  nhỏ  mẹ   bảo  tôi  rằng 

Biển  lớn  là  cố  hương  .  .   . 

Tiếng ca như dẫn tôi tới đỉnh núi ngoài biển khơi. Núi không mây, có 

một cô gái ngồi trên một tảng đá xanh, tay cầm một đóa hoa nhỏ, đón 

chờ mặt trời mọc  .  .  . Tiếng Thượng sư lại vang lên : 

-Hãy đứng dậy, đừng sợ gì cả. 

Tôi mở mắt ra, thấy mọi người đều khích động đứng dậy, có những 

người từ xe lăn đứng lên, có những người từ cáng ngồi dậy và đứng lên 

vừa đi vừa khóc. 

Đó là lần đầu tiên làm tôi chấn động, nước mắt chan hòa. 

Buổi chiều, chồng tôi tới. Tôi biết, không có chuyện thì anh không 

lên bảo điện. Chồng tôi nói : 

-Con có mang thuốc trị đau bao tử của Đức quốc đến nếu bố uống 

thấy tốt thì con sẽ đem lại. 

-Thuốc nào tôi cũng đã thử qua, chẳng có công hiệu gì. 
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Hôm nào cũng đau, chỉ có hôm nay chữa trị của Kim Bồ Đề là được 

không đau thôi. 

-Bố đừng tin, đó là mê tín. 

-Đại Quân, con không biết sự tình thì đừng vội kết luận. 

Chồng tôi thấy vậy bèn đổi đề tài : 

-Gần đây con sắp có việc hoàn thành kiếm lời lớn. 

-công việc ra sao ? 

-Thì cũng bình thường, gập bạn bè ăn nhậu để phát triển quan hệ. 

Tôi chêm vào : 

-Chẳng là muốn bốc giời sao ? 

-Bố xem cô ấy kìa ! Chúng ta đang sống ở trái đất mà ! 

Lại nói với tôi : 

-Tôi mỗi ngày dậy từ sáng sớm, tối mịt mới về, khổ sở vì ai chứ, 

không phải vì tốt cho gia đình sao ? 

-Gập mặt là cãi nhau ! Đại Quân. Tôi không phản đối con lo cho sự 

nghiệp, nhưng phải giữ pháp. 

-Con biết rồi, những việc con làm đều hợp pháp. Bố có quen Cục 

trưởng Thông Tin Trương không ? 

-Có, có chuyện gì ? 

-Con nghe nói cục định trang bị một khí cụ, hãng của con đang chú ý 

đến sản phẩm này. Bố hãy gọi điện thoại cho ông ấy đi. 

-Con có năng lực làm khí cụ này không ? 

-Chúng con chỉ tiếp liệu thôi. 

Nói tới đây chồng tôi đưa ra một tờ quảng cáo. Tôi còn chưa xem 

xong thì bố đã nói : 

--Đừng nói nhiều nữa, để cho bố nghỉ. 

Trở về nhà, chồng tôi nổi lôi đình, oán trách tôi đã không nói giúp 

cho anh. Nhưng tâm tôi còn vương vất những gì nghe và thấy ở Tổng 

hội thể dục. 

Tôi dẫn bố tôi đến bệnh viện để thử nghiệm. Kết quả bệnh đau dạ dầy 

của bố tôi không còn nữa. Bố tôi nhỏ lệ chan hòa, ôm chặt lấy tôi. Ngày 

hôm đó Thượng sư Kim Bồ Đề đã chính thức xâm nhập tâm tôi. 
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Chương   VII 

Nhỏ   lệ 

 
Tôi đem những gì chứng kiến viết xuống. Ngày hôm sau Tổng biên 

tập gọi tôi đến : 

-Bạch Y ! Cô làm ký giả đã lâu rồi, cô viết thế này thực làm khó tôi. 

Tôi đã chuẩn bị nên nói : 

-Thưa ông, tôi viết theo những gì tôi nghe được, có bằng chứng rõ 

ràng không phải là bịa đặt ra, tại sao lại không cho phát biểu  ? 

-Tôi không cần biết họ nói gì, nếu bài này đăng thì tôi và cô cùng bị 

tiêu tùng. Xin cô đó. 

-Nhưng đó toàn là sự thật, bác Tần, bố tôi  toàn là những người ông 

biết mà. 

-Tôi đương nhiên là biết nhưng bài này không thể tùy tiện đăng. Cô 

phải biết là nhà nước rất nghiêm khắc với các cơ quan truyền thông. 

Chuyện này tôi sẽ trực tiếp giải thích với bố cô. 

Ra khỏi phòng biên tập tôi rất buồn. Tôi về thẳng nhà ngủ một ngày 

một đêm. Tỉnh dậy như đứa trẻ có nhiều ủy khúc, nhiều cay đắng, nhiều 

đau khổ, tôi khóc, mắt xưng, gối ướt. tôi nghe như có tiếng gọi, tôi 

ngửng đầu lên  : trong phòng không có người, ngay cạnh là bức ảnh của 

Thượng sư an nhiên, cao viễn. Dần dần tâm tôi bình tĩnh lại. 

Ngày hôm sau tôi kiếm Kiều Đông tâm sự. Tôi kể những khốn cảm 

cho ông nghe. 

-Tôi cũng đã trải qua giai đoạn khó khăn đó. 

-Hiện tại thì sao ? 

-Không tìm kiếm gì nữa, Thượng sư đã nói : Cái gì nên làm thì làm, 

tương lai muốn tìm gì sẽ thấy. 

Tôi hạ quyết tâm truyền pháp giúp người. 

-Cô nên tới Đới Hà, Thượng sư có mở lớp huấn luyện, ở đó có nhiều 

sư huynh, sư tỷ sẽ giúp đỡ cô. 

Đến phi trường tôi mới gọi cho Tổng biên tập xin nghỉ nửa năm, 

không đợi ông trả lời, tôi tắt máy. 
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Chương    VIII 

Bắc   Đới   Hà 
 

Tới Bắc Đới Hà tôi phải đi xem phong cảnh cho mãn nhãn. Tôi đã 

xem biển xanh thẫm, bãi cát mịn màng, những núi nhỏ lên xuống, những 

thuyền đánh cá buổi hoàng hôn., và đám người hiền hòa. Thật đúng là 

một cảnh tiên. Những học viên của Kim Bồ Đề được phân phối đến 

phòng 805. Chúng tôi đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy trong phòng có một 

cái giường. Trên thảm có một người đàn bà đang ngồi thiền, bên cạnh có 

một đứa con gái chừng 8, 9 tuổi. 

Nhân viên công tác giới thiệu : 

-Các vị đều là người miền Nam, xếp vào một phòng dễ tiếp ứng nhau. 

Khí hậu miền Bắc khá lạnh, nên cấp thêm mỗi người một cái chăn len. 

Nếu cần thêm gì quý vị hãy bảo cho chúng tôi biết. 

Chỉ còn lại 2 người, vị nữ lưu tự giới thiệu cho tôi biết bà từ Hồ Nam 

tới, dắt luôn cả con gái tới học. Bà còn cho biết thêm : 

-Cháu tôi, con bà chị, học kém, tánh tình cô độc, kỳ nghỉ hè vừa rồi 

tham dự Thượng sư thiếu niên hội, kết quả là niên học rồi đứng hạng 

nhất, nhì, bình thường giao tiếp với bạn bè. Điều đáng nói là trước cháu 

bị cận thị, mà nay bỏ cả đeo kính. Nói thật, những thuốc bổ trí chúng tôi 

đều mua cho các cháu dùng mà chả ăn thua gì, vì vậy tôi mới dẫn cháu 

tới đây. 

Nghe vị này nói, tôi cảm khái, tấm lòng của các bậc cha mẹ thật đáng 

thương. 

Các vị cạnh phòng có người tọa thiền, có người tán gẫu : 

-Các vị thấy có lạ không ? Tôi là một Hội kế sư từ nhỏ đã mắc nhiều 

bệnh : phong thấp, xưng đốt chân, toàn người phù thủng, vậy mà chỉ tập 

vài ngày là khỏi hẳn. 

-Tôi là lão Ngô bị đau xương sống, đến mặc quần áo cũng phải nhờ 

người giúp, chỉ nghe CD của Thượng sư, mà một ngày thấy mình khỏi 

hẳn. 

Nghe mọi người nói lòng tôi phấn chấn. Có người hỏi tôi : 
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-Cô mới đến, đã từng học qua chưa ? 

Tôi lắc đầu. 

-Cô không tin đâu, cứ hỏi ông Thuế vụ này thì rõ. 

-Cô cứ học đi, tôi sẽ kể cho cô nghe sau. 

 

 

 

Chương    IX 

Khai   giảng   khóa   học 

 
Khóa học bồi dưỡng của Kim Bồ Đề cuối cùng cũng khai giảng. 

Khóa học có hơn 3.000 người, vì quá đông nên chia làm 7 nhóm. Mỗi 

nhóm gồm vài trăm người, ngồi tĩnh tọa thành hàng. Lần đầu tiên ngồi 

kiết già, tôi không quen, không tự tại như giảng viên. Giảng viên tên là 

Mã Thục Linh, bà như biết cái khổ của chúng tôi, nói : 

-Lần đầu ngồi kiết già có thấy khổ không ? Tôi lúc đầu cũng giống 

như mọi người, 2 chân cứng ngắc, nhìn những người chung quanh ngồi 

dễ dàng, tôi rất nóng lòng. Thượng sư bảo chúng tôi : 

-Đừng gấp, cứ làm như lời chỉ ngồi thẳng, từ từ nhắm 2 mắt lại, tưởng 

tượng có một giọt nước, đó là hóa cốt thủy chẩy xuống bộ đầu, đầu bị 

hòa tan, rồi tới cổ, 2 tay, ngực, chân đến tận ngón chân đều tan hết. Làm 

3 lần. Làm theo chỉ dẫn của giảng sư, lại làm thêm 2 lần nữa, kỳ lạ tôi 

thấy toàn thân như tan biến hết. Lại nghe giảng sư nói : 

-Mọi người hãy dùng tay nhấc chân phải đặt lên chân trái. 

Tôi làm theo, phương pháp này làm tôi càng có lòng tin. 

Kết thúc bài học thứ 12, mọi người đều ngủ yên. Tôi không ngủ được, 

bèn ngồi thiền như Thượng sư chỉ. Toàn thân thư dãn, điều chỉnh thế 

ngồi. Quán tưởng Tuyết Sơn. A ! Ngọn tuyết sơn này sao lại là tôi ? Tôi 

ở đâu vậy Tùy theo câu hỏi này Tuyết sơn đã biến thành thân tôi. Thân 

tôi biến thành một khối băng trong suốt. Tôi sợ mình sẽ biến mất, tôi từ 

từ mở mắt ra. Tôi nằm xuống ngủ, nhưng ngủ mà như không. Tôi bỗng 
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thấy một phiến trắng như giấy, như chim bay tới. Cả đêm tôi ngủ mà 

như  không ngủ, như nói chuyện với phiến trắng đó. Trời sắp sáng, tôi 

thiếp đi, Cả ngày hôm sau tôi không thấy đói bỏ cả bữa trưa, bữa chiều, 

chỉ uống một chén nước. Cho đến khi khóa học kết thúc, tôi không ăn gì, 

cũng không thấy đói. Đó là tỵ cốc. Có người không ăn cả tuần, cả tháng 

hay cả năm. Ngoài tỵ cốc ra tôi không thấy gì lạ xảy ra cả. Nhưng tôi 

vẫn muốn ở lại học tập thêm. 

 

 

Chương   X 

Thiên   nhãn 

 
Khóa học tiếp theo, các học viên lục tục báo danh. Trước ngày khai 

giảng một hôm. Tôi chợt có ý ra bờ biển chơi. Do đó tôi lững thững ra 

biển. Chừng độ vài phút tôi đã đi trên bãi cát ven biển. Tôi tụt giầy đi 

chân trần. Thấy một tảng đá lớn, tôi bèn lên đó ngồi. Nhìn bầu trời mênh 

mang. Và chân trời xa xa tôi từ từ nhắm mắt lại. A ! Tôi giật mình kinh 

hãi mở mắt thì ra là lão Lý cục phó cục thuế vụ. Tôi định trách thì thấy 

tim lão Lý có khiếm khuyết rõ ràng là không chính thường, phổi bên 

phải của ông có vết. Tôi liền hỏi : 

-Lão Lý tâm, phế ông có vấn đề có chịu được không ? 

-Sao cô biết ? Cô nhìn thấy sao ? 

Tôi kể cho ông nghe những gì tôi thấy. 

-Mẹ ơi ! Mở thiên nhãn rồi. Từ nhỏ tôi đã bị kết hạch phổi. Còn bệnh 

tim là tiên thiên bất túc. 

Khi ông nói, tôi thấy ngực ông có hình bóng một người con gái, tóc 

ngắn, da trắng rất dễ thương. Tôi kể cho ông nghe. 

-Cô làm sao biết, đó là ái nữ của tôi. 

-Tôi không biết, chỉ là nhìn thấy ở ngực ông. 

-Tôi không nhớ tới ai, chỉ là nhớ con gái thôi. Cô nhất định là có tuệ 

nhãn thâm hậu. 
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Tôi rất kinh hỉ, khích động như bị điện giật. Toàn thân tê dại. 

 

Chương    XI 

Ngọc    Phỉ    Thúy 

 
Lão Lý có lúc rảnh rỗi là tuyên truyền cho mọi người nghe nên bạn 

đồng tu cứ vây quanh nhờ tôi xem bệnh. Có một buổi trưa nọ, lớp học 

vừa xong một nữ học viên vừa chạy đến trước tôi vội nói : 

-Chị ơi hãy giúp em. Ngọc phỉ thúy không còn nữa. Chỉ còn vòng 

không. 

-Cô có cho ai xem không ? 

-Hôm qua trong giờ nghỉ em có cho vài người xem. 

Lão Lý đứng bên chêm vào : 

-Đừng gấp, không mất đâu ? Tới đây toàn là những người thành tâm 

học đạo, không có kẻ trộm đâu. 

-Nên báo cáo một tiếng cho Mã giáo sư biết. 

Mọi người thấy ý kiến hay bèn theo cô đến Mã giáo sư. 

Mã giáo sư đang bận gọi điện thoại, thấy một bọn đến bèn hỏi : 

-Có chuyện gì ? 

Cô bạn đồng học bèn thuật lại câu chuyện. 

Mã giáo sư nghiêm khắc : 

-Đây là nơi học đạo, sao cô lại mang đồ quý ra vậy, làm sao mà chú ý 

học ? 

Cô nữ học viên bèn xin lỗi. 

-Hãy sửa đổi đi. Lần sau đừng lộn xộn nữa. Đây là của cô. 

Mã giáo sư nói xong, bèn móc trong túi ra một viên ngọc phỉ thúy 

hình cái lá và thêm : 

-Hôm qua, thấy cô khoe khoang làm nhiều học viên hoảng loạn, lúc 

đó tôi định cho cô một trận. Kết quả vật này lại chạy đến đây. Tôi chính 

đang tìm cơ hội để nói chuyện với cô. 

Tôi ở hiện trường bị truyện thần kỳ này làm mắt trợn, miệng há hốc. 
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Chương    XII 

Hạn   hán   đổ   mưa 

 
Khóa học thừ 2 đã khai giảng được vài ngày, tôi liên tục tỵ cốc, đã 

gần nửa tháng rồi mà không có cảm giác đói nào, thân thể nhẹ nhàng, ít 

ngủ. Sau buổi học chiều tôi định nằm xuống nghỉ một lúc, sửa soạn ngồi 

thiền, thì nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ : 

-Bạch Y ! Mở cửa mau lão Lý đây. 

Tôi ra mở cửa. Thấy lão Lý cầm một giỏ Tần, cười cười : 

-Bạch Y, đây là bạn tôi lão Chu, phó chủ tịch dân chính cục, lúc đi 

học chúng tôi vẫn gọi là Chư Bát Giới. 

Tôi cám ơn ông và mời ông vào nhà.. 

Lão Lý lại nói : 

-Những quả Tần này là do ông bà cụ thân sinh của lão Chu trồng đó. 

Ông cụ bị sốt, chích chả ăn thua gì, nhờ cô xem hộ. 

Tôi không chuẩn bị gì : 

-Tôi sợ xem không trúng bệnh. 

-Lão Chu là bạn của Thượng sư à. 

Thật không, kể tôi nghe đi. 

Do đó, lão Chu kể cho chúng tôi nghe : 

-Mùa Xuân năm nay có hạn hán địa khu Hà Bắc đã lâu không mưa. 

Tục ngữ có nói : mưa Xuân quý như dầu. Nếu không có mưa, thì không 

có thu hoạch : nông dân không có lương thực. Mọi người biết không lúc 

đó Hà Bắc những con sông không có nước, nhiều chỗ đã trở thành con 

lạch nhỏ. Chúng tôi từ nhỏ sống ở nông trại thấy hạn hán mà không có 

cách giải quyết, bèn thành tâm nhờ Kim Bồ Đề giúp đỡ. Nghe giúp đỡ 

người Thượng sư bèn đáp ứng. Lúc đó là buổi trưa, Thượng sư cầu mưa, 

đợi cầu xong tôi hỏi : 

-Bao lâu thì trời mưa ? 

-Chiều nay khoảng 7 giờ. 
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Chúng tôi chờ đợi đến 7 giờ. Lúc 6:30 đột nhiên mây đen xuất hiện, 

sấm chớp đầy trời. Mưa bắt đầu rơi xuống. Tôi đứng dưới mưa, thực 

thống khoái. 

 

Chương    XIII 

Lần   đầu    chữa    bệnh 

 
Chu phó cục trưởng kể xong, tôi chưa trị bệnh cho người nào, nên 

nghĩ có lẽ gọi lão sư Mã Thục Linh thì hơn. Xảo hợp, chính lúc đó Mã 

giáo sư đến kiểm tra phòng. Tôi nói cho bà hay ý của Chu phó cục 

trưởng. 

-Bạch Y ! Cô có khả năng khám bệnh, tìm tôi làm gì. 

-Tôi sợ khám sai. 

-Trước hết, cô hãy nhìn vào mắt Chu phó cục trưởng. Tôi nhìn vào 

mắt Chu phó cục trưởng quả nhiên nhìn thấy một ông cụ nằm trên 

giường. 

Giáo sư Mã Thục Linh lại nói : 

-Chu phó cục trưởng bây giờ nhắm mắt lại. 

Rồi quay qua nói với tôi : 

-Cô hãy nhìn chân bệnh nhân. 

-Dạ ! Chân bị đen. 

-Dùng lửa cho hết đen. 

Tôi dùng lửa quả nhiên chân hết đen 

Tôi theo chỉ dẫn của Mã giáo sư mà điều trị khoảng 10 phút. Mã giáo 

sư nhìn tôi gật đầu : 

-Được rồi, bảo người nhà gọi điện thoại báo cáo kết quả. Mọi người 

mau đi ngủ đi. 

Vậy, đó là lần trị bệnh đầu tiên của tôi, trị bệnh cho bố trên mình 

người con mà bố lại ở xa. 

 

 



51 

 

Chương    XIV 

Dưới    Trăng 

 
Khóa thứ 2 gần kết thúc. Tối hôm ấy, túc xá tắt đèn gần hết. Tôi có 

một cảm giác không diễn tả ra được, muốn tọa thiền vì ngủ không được. 

Tôi nhìn ra song cửa, một luồng sáng trắng bay qua, giống như một con 

chim hay giấy trắng. Có chuyện gì vậy ? Tôi vội mang áo khoác, theo 

hướng của vầng sáng trắng mà đi. Trên trời nhiều mây che khuất hình 

trăng bán nguyệt. Một lúc sau trăng lại ló ra, sáng mông lung. Tôi đi ra 

bờ biển dạo trên bãi cát, tiến về tảng đá xanh. Hình như trên tảng đá về 

phía trước, có một người đang ngồi tọa thiền. Hình như người này giống 

tôi mất ngủ phải ngồi thiền, nhưng nếu ngồi 2 người nhỡ tảng đá đổ thì 

làm thế nào ? Chả là đáng cười sao ? Nếu là bạn đồng tu thì chào hỏi 

một chút cũng nên chứ. 

-Ô chỗ này cũng được lắm, không làm bạn kinh ngạc hả, định lực tốt 

lắm. Bạn từ đâu tới ? 

-Thanh . . . 

-Thanh Hải hả ? Rất đẹp, tôi đã đi qua, bạn có tỵ cốc không ? 

-Không, còn cô ? 

-Gần 20 ngày rồi ! 

-Khóa học kết thúc rồi, cô định làm sao ? 

-Không biết nữa, còn bạn ? 

-Tôi cũng không nghĩ tới. 

-Bạn giúp ý cho tôi đi. 

-Làm những gì mình muốn, đó là khoái lạc. 

-Nhưng tôi là ký giả, làm được gì ở chỗ này ? 

-Sao lại không ? Đọc các tư liệu gửi đến, có nông nghiệp, kiến trúc, 

giáo dục  .  . . 

-Nếu là vậy thì tôi làm tốt lắm. 

-Được rồi, có nguyện vọng thì hành động đi. 

-Nói cả nửa ngày, nhưng tên bạn là gì ? 

-Kim 
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-Còn cô ? 

Bạch Y. Mẹ tôi mộng thấy một bà vận quần trắng bay tới như Phật bà 

Quan Âm nên đặt tên tôi như thế. 

-Mong cô thành Bồ tát. 

-Nếu được như thế thì tôi sẽ cùng Thượng sư vân du khắp nơi, chẳng 

ngại gì, mặc gì cũng được. 

-Cô như người mù sờ voi. Người tu hành chân chính phải kiểm điểm 

hành vi, giáo hóa và giúpđỡ mọi người không những không tiêu cực, mà 

còn có hoạt lực. Chẳng hạn cư sĩ Duy Ma Cật ngày xưa, không những là 

một cư sĩ mà lại còn là một ông nhà giầu, trí tuệ vô biên, giúp đỡ mọi 

người không câu thúc.  

-Còn giữ giới thì sao ? 

-Loại trừ tham thì từ bi, đại ái sẽ thăng hoa. 

-nguyên lai là vậy. 

Nhưng đêm đã khuya, gió biển thổi tới lạnh lẽo. 

-Cùng bạn nói chuyện rất khai tâm, có duyên mai gập. 

 

 

Chương    XV 

Tôi   kinh   hãi 

 
Ngày hôm sau, trời sáng là tôi đi tìm Mã giáo sư định nói sẽ chỉnh lý 

tư liệu. Tôi còn chưa mở miệng Mã giáo sư cười nói : 

-Đây là thẻ hành sự của cô. 

Tôi tiếp lấy thấy đề rõ tên mình, ngày ký là hôm qua. 

-Tôi còn chưa nói là sẽ lưu lại, tại sao các người lại cấp thẻ công tác 

cho tôi, ngày hôm qua vậy ? 

-Buổi chiều ngày hôm qua, Thượng sư gọi điện thoại cho biết, lại bảo 

sửa soạn một phòng yên tĩnh cho cô, vì cô thíc yên lặng. 

Thượng sư thật hiểu tôi, biết tôi nghĩ gì. Tôi tin tưởng là chúng ta và 

hoàn cảnh chung quanh có liên quan mật thiết với nhau.  
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Sau đó mất 2 tháng tôi phân các thư tín làm 3 loại : một loại là chữa 

bệnh, một loại là cám ơn, một loại là đối với Bồ Đề, thân tâm chứng 

nghiệm.  

Có nhiều bệnh quái đản chỉ sau khi tiếp xúc với Bồ Đề đều trở thành 

chính thường. Các đệ tử hoặc nghe Bồ Đề ca, hoặc uống nước do Bồ Đề 

trì chú đều khỏi bệnh. Có một thư làm tôi chú ý : là một nông gia cho lúa 

nghe âm nhạc của Kim Bồ Đề mà lượng lúa thu hoạch tăng gấp 3 so với 

những người khác gieo hạt tương tự. Hàng xóm láng giềng đều bắt 

chước và được kết quả tương tự. Tin tốt truyền đi, bộ trưởng nông 

nghiệp phải tiếp kiến Thượng sư và vị chuyên gia hàng tỉnh. 

 

 

 

 

Chương    XVI 

Bái   sư 

 
Lớp học của Thượng sư ở Bắc Đới Hà tuy công tác bận rộn, nhưng 

trong lòng tôi rất vui vẻ. Nhưng vào đêm xuống tôi lại muốn đi ra biển, 

muốn gập người ngồi trên tảng đá. Không biết tại sao tôi không gạt đi 

được hình bóng của người đó. Tôi đã đi ra bờ biển mấy lần mà không 

gập, tôi có cảm giác trống trải. Hôm đó trăng lưỡi liềm rất sáng, tôi lại 

thấy hình bóng một người ngồi trân tảng đá. Tôi lại gần : 

-Mấy hôm nay bạn đi đâu vậy ? Hôm nay gió lại thổi bạn tới đây. 

-Rất bận à. 

-Lần trước nói đến chuyện chỉnh lý tư liệu, tôi đã làm rồi. Có nhiều 

người thọ ích. Thượng sư đã giúp nhiều người khỏi bệnh. 

Người ngồi trên đá gật đầu. 

-Nhiều trẻ học tập không tốt được Thượng sư giúp đã khá hơn. 

Những nông phu dùng âm nhạc của Thượng sư đã thu hoạch được nhiều 
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nông phẩm hơn. Tôi nghĩ Thượng sư là Phật sống. Tôi muốn mang cả 

sinh mạng mình kính, ái thờ phụng ổng. Bạn có hiểu không ? 

-Hiểu, cô đã động chân tình rồi. 

-Đương nhiên, tôi nghĩ những người cảm thọ đều cảm động cả, còn 

bạn thì sao ? 

-Tôi cũng như cô. 

-Bạn là người tốt, ở đội nào vậy ? 

-Bạch Y ! Cô nghĩ tôi là ai ? 

Tôi lại gần nhìn xem thì là Kim Bồ Đề. 

-Thượng sư, tôi không biết là ông, tôi có nói sai xin ông bỏ qua cho. 

Tôi cúi đầu đảnh lễ. 

--Xin thu nhận tôi làm đồ đệ, tôi thành tâm đó, làm gì cũng được. 

-Được rồi, tôi thu nhận cô, về sau không làm những chuyện mà mình 

thấy không đúng, hãy ăn chay không nên ăn thịt rắn, rùa, chó. Thật tình 

phục vụ đại chúng. 

-Tôi sẽ làm, Thượng sư còn yêu cầu gì nữa không ? 

-Không. 

Lúc đó, tôi tưởng đến Kiều Đông bèn nói : 

-Tôi nguyện đem ½ tài sản hiến cấp. 

-Như cô thì đem cả tài sản ra cũng chẳng đủ. 

Tôi không biết nói gì. 

-Cô đã chẳng nói đem cả sinh mạng ra phụng sự tôi sao ? Cô đã quên 

rồi à ?  

-Không quên đâu ! Tạ ơn Thượng sư đã thâu nhận. 

Khi tôi ngửng đầu lên thì không thấy ai cả, chỉ thấy  ánh trăng soi trên 

tảng đá. Tiếng sóng vỗ rì rào, như vỗ vào tâm hồn tôi. 

Ngày hôm sau, sáng sớm Thượng sư gặp mặt tôi. 

-Cô mau về nhà đi, chồng cô có khả năng bị tù. Ông ta có tâm quá 

tham lam. Tôi đã báo mộng khuyên ông, nhưng coi bộ không xong. 

Tôi nghe mà như bị xét đánh. 

-Tôi phải làm sao đây ? Xin Thượng sư giúp ổng. Ông ta là một người 

tốt, chỉ nhất thời hồ đồ vì tham tiền. 

-cô cứ nói chuyện với ông. 

Rồi Thượng sư lẩm bẩm. 
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-Kiếp trước đã tham, kiếp này cũng tham, chẳng chịu hối cải, tự làm 

tự chịu biết sao bây giờ ? 

Về túc xá, tôi gọi cho Đại Quân ngay bảo chàng hãy ngừng ngay 

buôn bán, không có sẽ bị tù tội. Tôi lại chuyển những lời cảnh cáo của 

Kim Bồ Đề.Chàng vẫn không nghe : 

-Có tiền thì đi khắp nơi, không tiền thì chỉ đi một bước cũng khó. 

Người tu thì xa lánh xã hội cứ tưởng mình thanh cao, hiểu gì chuyện đời 

chứ ? 

Tôi điện thoại khuyên chàng hoài, hễ rảnh là tôi lại gọi. Chàng không 

nghe tôi, cắt điện thoại, không thèm để ý đến lời tôi nói.. Có lẽ phải về 

nói ngay mặt thì may ra mới thay đổi được suy nghĩ của chàng. Có lẽ tôi 

phải bỏ xuống hết để về nhà. 

 

 

 

 

Chương    XVII 

Về   nhà 

 
Tôi ly khai Bắc Đới Hà nơi tôi cảm thọ đặc biệt người cùng cảnh. Về 

đến phi trường, tôi liền đến thăm bố mẹ. Bố mẹ cho tôi biết chuyện của 

Đại Quân. Nguyên lai, Đại Quân cung cấp một khí cụ truyền tin cho cục 

thông tin. Nhưng khí cụ này làm thương vong cho người. Chồng tôi bị 

câu lưu. Bố mẹ tôi không muốn tôi đau buồn nên đã không nhắc đến 

chuyện trước đó. Tôi bình tĩnh chấp nhận sự thực này. Tôi đi thăm 

chàng, và đem hết tiền dành dụm, bồi thường cho gia đình người bị hại.. 

Tôi thường hồi tưởng lại những ngày ở Bắc Đới Hà, đến từng bệnh 

nhân, chúng tôi cùng cố gắng luyện tập cho tới khi an lạc. Tôi mới chân 

chính cảm nhận được giá trị của con người. Tôi thích cảm giác đó. Đó 

mới chính là ý nghĩa của cuộc đời. Về sau tôi có tham gia vào vài lớp 
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huấn luyện, nhưng tôi không thấy Thượng sư. Trong đêm vắng tôi 

thường ngắm trăng, sao không biết Thượng sư bây giờ thế nào ? 

 Tôi nghe nói ông  đã đi Gia Nã Đại. 

Đêm thu trăng sáng, tôi nhớ Thượng sư có bảo : 

-Nhớ đến tôi, cứ nhìn trăng sáng. 

Thượng sư, tôi cảm được,ông không lìa tôi. 

Với ý niệm đó tôi đi tìm Thượng sư, một năm sau tôi xin được hộ 

chiếu vào Gia Nã Đại. 

Trước khi đi tôi vào thăm Đại Quân.Nhìn thấy chàng tiều tụy tôi 

không khỏi cảm khái. Vì sao chàng nên nỗi này ? ngày đêm bận rộn lo 

kiếm tiền vì gì chứ ? 

Chàng trước mặt tôi luôn nói : 

-Đều là vì em ! 

Tôi công tác, có năng lực, có thâu nhập có xin tiền chàng bao giờ đâu ? 

Trải qua một khoảng thời gian chiết ma, chồng tôi đã bình tĩnh trở lại : 

-Đều là anh không phải. Kim Bồ Đề trong mộng đã cảnh cáo anh, bảo 

anh đừng tiếp liệu máy điện đó, nhưng anh mê tiền nên không nghe. Bây 

giờ có hối cũng đã muộn. 

Khi tôi bảo chàng tôi sắp đi Gia Nã Đại, chàng bảo : 

-Em đi đi, hãy làm những gì em muốn. Anh sẽ tiếc những ngày ta 

sống bên nhau. 

-Đại Quân, đến ngày anh ra tù, em sẽ đến đón. 

Lúc đó tôi mới thấy Đại Quân chiếm một vị trí quan trọng trong tâm 

tôi. 

-Bạch Y em đi đi, đừng lo cho anh. Em đã phí nhiều công cho anh rồi. 

-Chỉ còn một năm nữa thôi. Em sẽ về đây đón anh. Anh đừng mất 

lòng tin. Quá khứ cãi nhau với anh chỉ là sợ anh có chuyện. Anh chả nói 

chân trời góc biển, cây khô biển cạn, chúng ta sẽ chẳng bao giờ xa nhau. 

Đại Quân khóc,lúc bấy giờ một người coi tù nói : 

-Quý vị đã quá nửa giờ rồi ! Từ biệt đi. 
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Chương   XVIII 

Ôn  Ca  Hoa,   như  thơ   như   họa 

 
Tôi đến phi trường Ôn Ca Hoa vào một ngày mùa Thu. Trời Thu Gia 

Nã Đại mầu hồng. Đi đâu cũng thấy lá phong, có lẽ vì vậy quốc kỳ cũng 

có hình lá phong. Sương Thu đã khiền lá phong thành đỏ. Gió Thu thổi 

lá rụng đầy đất. Ngày càng thấy Ôn Ca Hoa đẹp quá sức tưởng tượng 

của tôi. Gió Tây từ Thái Bình Dương mang đấn nhiệt lượng và độ ẩm. 

Một năm có đủ 4 mùa. Mùa Hạ khí hậu ôn hòa, không nóng quá. Ra đón 

tôi tại phi trường là Lý sư huynh. Ông nói Thượng sư đương bế quan, sư 

mẫu an bài ông đón tôi, và dẫn tôi đi tham quan những cảnh đẹp của Ôn 

Ca Hoa. Chúng tôi đi xem Sử Đan Lợi công viên trong đó có một cây cổ 

thụ mà mấy người vòng tay mới ôm hết thân cây. Các thú vật được đối 

đãi tử tế, không có hành vi ngược đãi. Bãi bể có nhiều người nằm phơi 

nắng. Nhưng những cảnh đẹp đó không làm nhạt đi khát vọng gập 

Thượng sư của tôi. 

 

 

Chương   XIX 

Gập   Thượng   sư 

 
-Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Ngày mai Thượng sư xuất quan 

rồi, sẽ gập cô. 

Sư mẫu cao hứng nói. 

Ngày hôm sau tôi có nhiều mộng, trong mộng thấy Thượng sư mặc 

một áo bào trắng, giống như Bồ tát cùng luận đạo với các vị Bồ tát khác. 

Tôi vội chạy tới : 

-Thượng sư, gập được ông rồi ! 
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-Bạch Y cô đến rối. 

-Thượng sư, chúng tôi rất nhớ ông. 

Thượng sư đứng dậy cao lớn, nhiều người đứng dưới chân ông, họ chỉ 

cao đến mắt cá chân của Thượng sư, ông giơ tay xoa đầu họ. Các vị Bồ 

tát vẩy cam lộ, rải hoa, tiêu ác nghiệp, trừ vô minh. 

Tôi giật mình tỉnh dậy, ánh trăng sáng rọi qua song. Hôm sau tôi cùng 

Lý sư huynh theo sư mẫu đến nơi Thượng sư bế quan. Đó là một ngôi 

nhà trắng nhỏ ở ven biển. 

Lão Vương nói  : 

-Cả 100 ngày Thượng sư không ăn gì cả, 10 ngày gần đây chỉ ăn cháo. 

Sư mẫu coi đồng hồ : 

-Đã 10 giờ rồi, chúng ta hãy mời Thượng sư xuất quan. 

Tôi cảm giác thấy Thượng sư đặt tay lên đầu, toàn thân như bị điện 

giật, một luồng khí nóng chạy khắp thân thể. Đầu như có một hạt minh 

châu nhét vào. Cái cảm giác tôi chưa hề cảm nhận. Tôi mở mắt thấy 

Thượng sư bất động mà ở cách xa mình chừng 5 mét. 

 

 

 

 

Chương    XX 

Gấu   lớn 

 
Ở bên cạnh Thượng sư mỗi ngày là một thần kỳ khiến người khắc cốt, 

minh tâm. Hôm đó, tôi theo Thượng sư đến một tòa núi ở Bắc bộ Ôn Ca 

Hoa. Trên đường lên núi, cây cối xum xuê rậm rạp. Tôi đang ngắm cảnh, 

chợt bị té ngã. Nguyên là tôi dẫm phải đám nấm trơn tuột. Tôi quỳ dậy 

hái một cái nấm đưa lên mũi ngửi thì thấy rất thơm. Hai con sóc đuổi 

nhau dưới dặng thông, bốn con mắt tròn xoe nhìn tôi không sợ hãi gì. 

Tôi kêu lên : 
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-Thượng sư, cảnh đẹp quá, tôi thấy chỗ này như cảnh tiên, chẳng cần 

tu cũng thành tiên. 

Khi tôi ngắm cảnh đã đủ, mới thấy là Thượng sư đang tọa thiền nhập 

tĩnh. Tôi cũng nhắm mắt lại, hô hấp. Không lâu tôi nghe có tiếng thở gấp. 

Tôi vội mở mắt ra. Rồi lại nhắm mắt lại. Nhưng tiếng thở hổn hển ngày 

càng gần lại, như là tiếng thở của một con vật. Tôi giơ tay ra trước nắm 

lấy không khí ngửi thì thấy mùi tanh nồng. Tôi kêu Thượng sư, nhưng 

ông vẫn ngồi yên không động đậy. Không lẽ ông không có cảm giác ? 

-Thượng sư mau mở mắt ra, có dã thú đến. 

-ngồi yên ! Đừng sợ ! 

-Không xong rồi, dã thú đến rồi. 

-Đừng sợ. 

-Tôi tôi . . . 

Tôi đang nói thì một con gấu lớn chạy tới. Lần đầu trong đời tôi thấy 

một con gấu lớn thế, răng trắng nhởn, tôi trốn sau lưng Thượng sư. 

Muốn chạy nhưng chân giơ lên không nổi. Kỳ lạ là con gấu đến cách 

chúng tôi chừng 2 mét thì ngừng lại, phục xuống, mắt không lộ vẻ hung 

ác gì cả. 

-Bạch Y ! Con gấu này rất ôn hòa, chúng tôi quen nhau đã lâu rồi. 

Tôi nửa tin, nửa ngờ. 

-Đại Bảo lại đây. 

Con gấu như nghe hiểu, lại trước Thượng sư, há to mồm. 

Tôi sợ quá, lúc đó Thượng sư lại nói : 

-Bạch Y ! Mang kẹo cao su trong áo tôi ra đây. 

Tôi vội mang ra, tôi cứ tưởng là Thượng sư dùng chứ. 

-Cô cho nó ăn từng thẻ một. 

Tôi ném từng thẻ cho con gấu giống như cho chó nhỏ ăn. 

-Bạch Y cô thấy không, cô coi con gấu lớn này, tiếp xúc với nó, hiểu 

nó, đem lòng từ bi đối đãi nó như bạn thì nó sẽ hiểu cô. Cũng thế đối với 

người nếu không thì có cứu người cũng bằng không mà thôi. 

-Tùy bệnh cho thuốc ? 

-Đúng vậy, học Phật cũng vậy, không thể tùy tiện mang một bộ kinh 

Phật, không chịu trách nhiệm trao cho một người không có chút nhận 

thức nào. Kinh Phật có hơn ngàn bộ đều d0 Đức Phật khai thị cho những 

người có cùng trình độ, nội dung và cố sự đều tương đồng. Nếu quả chỉ 
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tùy tiện độ nhân thì kết quả cũng như người cho thuốc bừa bãi không 

những không cho kết quả tốt mà còn hại người nữa.  

Con gấu Đại Bảo ngồi bên nghe Thượng sư giảng pháp cho tôi nghe, 

2 mắt nhắm lại, cho đến khi chúng tôi về mới trở lại rừng. Thì ra động 

vật cũng nhu thuận, vì vậy Thượng sư có nói : 

-Phải bảo vệ và thương xúc vật, không nên sát hại chúng. 

Đúng a. Chỉ cần có thiện niệm và ái tâm là thành bạn của chúng sanh. 

 

 

Chương    XXI 

Thiên   sứ 

 
Một chiều tôi đang ngồi thiền bỗng nghe tiếng gõ cửa.Thì ra đó là cô 

dương người hàng xóm. 

-Thấy cô rảnh rỗi, có đi vận động một chút không ? 

Thấy cô nhiệt tình, tôi lập tức đáp ứng. 

Cô dẫn tôi đến một nơi có nhiều người đang đánh cầu, có người đang 

chạy trên máy. 

-Cô biết đánh bóng bàn không ? 

-Biết. 

Do đó chúng tôi bắt đầu chơi, cô là một cao thủ. Tôi định nhận thua 

thì một bà béo tốt ở bàn đối diện ngã lăn ra đất. 

-Eo của tôi đau quá, không cử động được. 

-Eo bà Tôn không cử động được nữa rồi ! 

-Mau đưa vào bệnh viện. 

Tôi vẹt mọi người ra. 

-Để tôi thử, tôi có học qua y thuật, không có vấn đề gì ! 

Tôi đặt tay vào eo bà Tôn, và y theo Thượng sư chỉ dạy truyền năng 

lực cho bà. Sau một lúc bà Tôn ngồi dậy, lại một lúc sau đứng dậy, 

chuyển động eo và kinh dị nói : 

-Eo tôi không đau nữa ! 
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-Bà Tôn từ nay bà phải cẩn thận, đứng vận động mạnh. 

Lúc đó có người nói : 

-Cô ấy nhất định là Thiên sứ do chúa sai đến. Trừ Chúa ra ai có năng 

lực ấy ? 

-Tạ ơn Thiên Chúa lúc nào cũng thương chúng con. 

Nghe mọi người nói thế tôi rất ngạc nhiên nhìn quanh bốn phía tường 

nhà thì mới biết  đây là nhà giáo hội Cơ Đốc của người Hoa. 

 

 

Chương   XXII 

Lên   núi 

 
Thượng sư bảo tôi : 

-Ngày mai chúng ta lên núi, mang nhiều đồ ăn một chút. 

Lên đến đỉnh núi, chưa kịp ngồi thì Đại Bảo đã chạy tới cùng với con 

gấu nhỏ, Thượng sư gọi là Tiểu Bảo.Tiểu Bảo vừa chạy vừa kêu. Tôi 

liền mang kẹo cao su ra cho, nhưng chúng không ăn. Có chuyện gì vậy, 

tôi đang buồn thì Thượng sư nói : 

-Mang mì gói ra, Tiểu Bảo đang bệnh. 

Tôi vội mang mì gói ra, Thượng sư cầm trong tay, niệm thầm rồi đút 

cho Tiểu Bảo ăn, sau đó Thượng sư xoa bóp bụng và mông Tiểu Bảo 

một lúc. 

-Tiểu Bảo, sau này ăn uống phải để ý một chút. 

Tiểu Bảo quả nhiên không kêu nữa, còn dùng mũi cọ vào lưng tôi 

khiến tôi mang hết đồ ăn ra cho Tiểu bảo đến nỗi Thượng sư phải phá 

lên cười. Đại Bảo sợ Tiểu bảo làm rộn chúng tôi bèn dẫn nó đi. Sau khi 

ngồi thiền tôi bèn đem chuyện xẩy ra ở giáo hội Cơ Đốc kể cho Thượng 

sư nghe. 

-Cô làm tốt lắm, Bồ tát thí không chấp tướng. 

Trong mắt tôi, không có tín ngưỡng, chủng tộc, quốc gia địa vị. 

Chúng sinh đều là người thân của chúng ta. Một bà mẹ khi con gập nguy 
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hiểm, liền không do dự liều thân gánh vác, không sợ nguy hiểm đến tính 

mạng. Bồ tát cứu người như từ mẫu cứu con, đại đảm thức, đại trí tuệ. 

Những người có tâm phân biệt không phải là Phật tử. 

-Còn thiên chúa giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo  . . . thì sao ? 

-Còn phải hỏi, mặt trời không chiếu được chúng ta sao ? 

 

 

Chương   XXIII 

Mục  sư  cần  trị  bệnh 

 
Hôm đó cô Dương tìm tôi . 

-Bạch Y ! Bây giờ tất cả mọi người trong giáo hội đều biết là cô có 

thể trị bệnh, cô có thể trị bệnh cho chúng tôi không ? 

Tôi đương nhiên là nhận lời. Do đó, tôi là thường khách của giáo hội, 

trị những bệnh thông thường, và bệnh tim của mục sư cũng được thuyên 

giảm. Mọi người đều gọi tôi là Bạch Y thiên sứ. Tôi vui mừng thấy 

những người thoát khỏi cảnh khổ tươi cười.  

Một ngày nọ, khi đang quét lá rơi, tôi bỗng thấy từ xa chạy lại là mục 

sư Uy Liêm : 

-Good morning. 

Tôi mời ông vào phòng khách. Sau khi uống trà ông nói : 

-Mỗi ngày cô trị bệnh cho tôi, không dùng thuốc, không dùng dụng 

cụ mà hiệu quả rất nhanh, thật không tưởng tượng được. Về nhà tôi nghĩ 

đi  nghĩ lại mà không giải được. Cô nhất định là sứ giả của Chúa. 

Tôi nghĩ thầm : 

-Đệ tử của Thượng sư còn có nhiều người giỏi hơn tôi cơ. 

-Rất cám ơn cô, tôi mỗi tuần đều phát bệnh. Khi bệnh phát thì tim đau, 

thở hổn hển. Mỗi lần bệnh phát cả 2, 3 ngày. Qua vài lần trị liệu, tôi thấy 

đỡ hơn nhiều. Nửa tháng mới thấy bệnh phát lại. Tôi hy vọng nhờ cô trị 

tuyệt căn. 
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-Bệnh tình của ông khá nghiêm trọng, muốn trừ tuyệt bệnh thì khó, 

tuy nhiên vẫn có hy vọng. 

-Bạch Y, cô có yêu cầu gì, tôi đều đáp ứng. 

-Tôi có biện pháp đặc biệt, giản dị, tuy nhiên  .  .  . 

-Tốn bao nhiêu, chỉ cần tôi có thể  .  .  . 

-Ông lầm rồi, không phải vậy. 

-Cô nói đi. 

-Được rồi, hôm nay không nói chuyện này nữa. 

Ngày hôm sau, sáng sớm mục sư lại đến. 

-Bạch tiểu thư, đây là tâm ý của tôi. 

Ông chìa ra một chi phiếu 2 vạn đồng. 

-Ông hiểu lầm rồi ! 

-Bạch Y ! Cô đừng làm khó tôi. 

-Được rồi ! Ông hãy thâu lại chi phiếu đi. Chiều nay từ 4 đến 6 giờ 

ông đến đây. Đừng ăn no quá, và mặc quần áo rộng rãi. 

Buổi chiều ông đến và tôi dạy ông Bồ Đề tu trì pháp sơ cấp. Ông 

ngoài những luyện tập, còn được tôi điều trị. Một tháng sau bệnh ông 

khỏi hẳn. Sau đó, ông gọi tôi là Bạch Y lão sư. 

 

 

Chương   XXIV 

Bồ   Tát  hiển  thánh 

 
Gần mấy tháng nay, Bồ Đề thượng sư thường nhớ lại những kinh 

nghiệm tu tập trong quá khứ. Đồng thời kể lại những kinh nghiệm trong 

quá trình thành đạo. Tôi mãi mãi không quên tình cảnh này. 

-Tại mỗi lần truyền pháp độ người của tôi đều có Bồ Tát thị hiện 

chứng minh. Các người sẽ tự thấy chân dung Bồ tát. 

Ngày hôm sau là ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo, tôi 

dậy sớm, đốt hương ngồi thiền cảm thấy phi thường mỹ diện. Lúc đó 

chuông điện thoại reo vang. Đó là con gái của bà Trần bị nóng tới 40
0
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mấy hôm liền mà không hạ. Đưa vào bệnh viện bác sĩ chỉ cho uống vài 

viên thuốc giảm nhiệt, nhưng cũng không ăn thua gì. Từ tối hôm qua 

nhiệt độ lại bắt đầu tăng lên. Người nhà sợ xẩy ra vấn đề nên gọi xin cứu. 

Tôi vội chạy từ nhà bà Trần đến nhà Thượng sư. Tới nơi tôi thấy các 

các sư huynh, sư tỷ đều khích động, tôi vội hỏi : 

-Có chuyện gì xẩy ra vậy ? 

Có một vị sư tỷ nói : 

-Bồ Tát thật đã thị hiện   .  .  .  lúc đó Thượn sư dùng máy ảnh thông 

thường chụp 2 cái. Hiện đang đi rửa không biết có được ảnh gì không ? 

Ngày hôm sau, ảnh rửa ra thấy nhiều đám mây trắng có nhiều hình 

các Phật hoặc ngồi hoặc đứng quanh một bà mặc áo trắng tay cầm tịnh 

bình. 

 

 

Chương   XXV 

Nghi  vấn  của  mục  sư 

 
Tôi lấy ảnh Bồ tát Quán Âm phóng lớn, treo ở phòng khách. Nhiều 

người trông thấy và xin tôi, tôi in ra nhiều bản phát cho họ. Về sau mục 

sư Uy Liêm trông thấy ông than : 

Thật là không thể nghĩ bàn. 

Ông năn nỉ tôi ba bốn lần xin gập mặt Thượng sư. Ông hỏi Thượng 

sư : 

-Có thật có Bồ tát không ? 

Thượng sư gật đầu. 

-Ông nói có thể thành Bồ tát không ? 

-Ông hỏi rất hay, theo tôi nghĩ thì mọi người đều có thể trở thành Bồ 

tát, chỉ cần có động cơ Bồ tát. Cái Bồ tát tìm không phải là giải thoát cho 

riêng mình mà là giúp đỡ giải thoát cho chúng sinh. 

-Chỉ đơn giản như thế ? 
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-Chỉ như thế nhưng người thường và Bồ tát có một điểm sai biệt 

người thường tuy biết như thế nhưng thực tế vì tự ngã mà bị sa ngã. Vì 

vậy học Phật đầu tiên phải biến tự ngã thành vô ngã. Bồ tát tặng cát 

tường và phú quý cho người, do đó Bồ tát là người phú quý, thiện lương, 

bi mẫn, nếu giúp được nhiều người thì xã hội này đã thành thiên đường. 

-Như vậy ông nói thiên đường là ở nhân gian ? 

-Đúng, nếu mọi người đều ra sức thì thiên đường ngay bên cạnh. 

 

 

Chương   XXVI 

Thiên   đường   trong   tâm 

 
Mục sư Uy Liêm đi rồi, Thượng sư bèn hỏi tôi : 

-Bạch Y ! Lúc còn là con nít, cô nghĩ thiên đường là cái gì ? 

-Lúc còn là con nít thì người ở thiên đường mặc toàn áo trắng như 

công chúa Bạch Tuyết, muốn gì có đó, ở trong nhà thủy tinh. có người 

làm, có một vườn hoa rất lớn, có kỳ hoa dị thảo, có khổng tước, có vàng 

anh  .  . . 

Tôi nói một hơi. Thượng sư nghe rồi bèn nói : 

-Cô biết lúc nhỏ, thiên đường đối với tôi là gì  không ? 

Tôi lắc đầu. 

-Thiên đường hồi nhỏ với tôi là ngày ngày được ăn no, mặc ấm, 

không bị người khinh khi. Kinh Phật mô tả thiên đường có cây ngọc, nhà 

vàng, có ao sen lớn, có nước công đức tắm vào hết phiền não, thoát sinh 

tử. Do đó mọi người tìm kiếm thiên đường cũng phải thôi. 

Tôi từ nhỏ đã được ăn ngon, chưa bị đói bao giờ, có vài bộ áo chưa 

từng mặc, khi định mặc thì nhỏ quá rồi. 

-Cô có biết thiên đường của cô và của tôi khác biệt chỗ nào không ? 

Thượng sư lại lắc đầu : 

-Thiên đường lý tưởng của cô có thực hiện được không ? 

-Không, còn ông ? 
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-Thực hiện được. Kỳ thực cô không biết mình đang sống ở thiên 

đường. 

Tôi gật gù. 

-Vì đó cô còn tìm kiếm thiên đường. Hiện tại cô đã rõ thiên đường ở 

đâu chưa ? 

Lúc đó, tâm linh tôi mở rộng, bình tĩnh, hạnh phúc. Tôi nhìn ra bãi cỏ 

xanh, nhiều bông hoa trắng lay lay, tưởng như cực lạc thế giới. 

 

 

Chương   XXVII 

Khải   Hoa   pháp   sư 

 
Hôm đó mục sư Uy Liêm mời Thượng sư đến thăm giáo hội của ông. 

Tháp tùng Thượng sư là Lý sư huynh. Lý sư huynh gọi điện thoại tới nói 

Khải Hoa pháp sư cầu kiến Thượng sư. Ông bị bệnh viêm thận, đi chữa 

khắp nơi không khỏi, do đó sư huynh trị một tháng đã khởi sắc. Tôi đem 

chuyện này nói với Thượng sư. 

-Hiện tại tôi tới giảng đường Cơ Đốc. pháp sư tới không tiện, hãy để 

ngày mai đi. 

Nhưng một lúc sau, Lý sư huynh và pháp sư Khải Hoa đã ở trước mặt 

chúng tôi. 

-Pháp sư Khải Hoa muốn gập thầy, không ngại là giáo đường hay 

không. 

-A Di Đà Phật ! Làm phiền ông rồi. 

-Không cần khách khí, tôi sớm đã nghe danh ông. 

-Thượng sư, tôi bây giờ thấy khỏe lắm, lão tăng có thể bị bệnh nữa 

không ? 

-cùng loại bệnh, ông bị nhẹ nhất. 

-Tôi đã đi Nhật, đi Mỹ mà chẳng ăn thua gì, chỉ sau khi ông gia trì, 

ông nhất định có biện pháp. 

-Tôi dĩ nhiên có, chỉ sợ ông không tiếp thụ. 
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-Mời ông nói đi. 

-Ông không làm được, chi bằng không nói. 

Ông chắp tay lại, quỳ ngay xuống. Các đệ tử đứng chung quanh cũng 

quỳ xuống. 

-Sư phụ chúng tôi là một đại đức cao tăng, bôn ba các nước hoằng 

pháp lợi sinh là một vị thiện lương, từ bi. Kinh Phật có nói : Cứu người 

một mạng còn hơn xây 7 cây cầu. Thượng sư nhất định có biện pháp, xin 

cứu sư phụ chúng tôi. 

-Vậy mời pháp sư sám hối. 

-Sám hối ở đây ? 

-Ở đây. 

-Chúng tôi là tăng sĩ, ở đây là giáo đường sợ không tiện. 

-Lão pháp sư, ông vì sao tu ? 

-Để giác ngộ. 

-Giác ngộ rồi làm sao ? 

-Giác ngộ rồi thì sinh trí tuệ. 

-Có trí tuệ rồi sao ? 

-Trừ thống khổ của mọi người. 

-Căn nguyên của thống khổ là gì ? 

-Tham, sân, si, tâm phân biệt. 

-Xin hỏi ông còn tham, sân, si và phân biệt tâm không ? 

-Tôi  . . . tôi. 

Ông cả nửa ngày không trả lời được. 

-A Di Đà Phật, lão tăng mắt không thấy Thái sơn, ngày nay nghe một 

lời đã lay tỉnh người trong mộng. Thầy ở trên hãy nhận một lạy của ngu 

đồ. 

Các đồ đệ xung quanh cũng quỳ xuống sám hối. 

Thượng sư ra ngoài giáo đường, thở sâu, nhìn những đám mây trắng 

bay trên bầu trời. 

Trải qua một thời tu tập đại minh tu trì pháp, ông đã có thể ngộ. Vài 

tháng sau sức khỏe đã hồi phục như cũ. 
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Chương   XXVIII 

Nhi  đồng  châu   Phi 

 
Ngày hôm đó, Lý sư huynh mang tới cho tôi những tư liệu về nhi 

đồng Phi châu. Nhỏ thì 1 tuổi, lớn thì 10 tuổi. Tất cả đều thiếu dinh 

dưỡng. Nếu tôi sinh ở Phi Châu thì cũng bị vậy. Lý sư huynh nói : 

-Trên thế giới không thiếu các trẻ giống như những đứa này. Tôi xem 

mà không ngăn được lệ. Tôi không cho con gái học dương cầm lấy 

1.000 đồng cứu những đứa trẻ này. 

Lúc đó pháp sư Khải Hoa đi tới, ông đi giầy thể thao, tay cầm một 

đóa hoa bách hợp 

-Thấy thế nào ? Có đẹp không ? 

-Ông mặc thế hoa bách hợp cũng phải thất sắc. 

-Bạch tiểu thư, làm sao cô lại khóc rồi ? 

-Đều là tôi tôi, tôi đã cho cô ấy coi các ảnh về trẻ con Phi châu. 

-Để tôi xem nào. 

Ông xem rồi, im lặng hồi lâu. 

Lúc ấy mục sư Uy Liêm đến hỏi : 

-Có chuyện gì vậy ? 

Lý sư huynh chỉ đống ảnh : 

-Ông xem đi, chúng tôi đang bàn về trẻ Phi châu. 

Mục sư xem xong nói : 

-Co tôi một phần, tôi tặng 3.000  đồng. 

Tôi nói : 

-Mục sư ! 2 vạn tiền của ông còn đây, ông muốn lấy lại không ? 

-Đó là tiền tôi đưa cho cô, không phải là tiền của tôi nữa. Cô không 

phải lo, tôi có tiền, nói thật tôi vừa thừa hưởng một khối gia sản. 

-Vậy tốt quá. Tôi sẽ mang 2 vạn này bố thí cho mục sư. 

-Lão sư ! đừng làm vậy. 

-Cứ làm vậy đi. Ai cũng cũng đừng nói nữa. 

Lão pháp sư nói : 

-Xin lỗi nhé, tôi nghèo nhất chỉ có 300. 
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Chương XXIX 

Âm   thanh   thần   bí 
 

Một hôm Lý sư huynh gọi điện thoại đến tôi : 

Tôi mang một người tới, cô có ấn tượng không ? Ông ta là một 

chuyên gia về thanh học, đã có nhiều thực nghiệm về âm thanh của 

Thượng sư. 

-Có ấn tượng. 

-Vị khoa học gia này từ Mỹ tới. Cô có hứng thú gập không ? 

-Đương nhiên rồi ! 

Chúng tôi không bao lâu gập mặt. Vị chuyên gia này người Mông Cổ, 

thuộc sở nghiên cứu Trung quốc. 

-Đối với những chuyện huyền bí, tôi rất thích nghiên cứu. Tôi chuyên 

về thanh âm, đã nghiên cứu các sóng âm của các người có công năng 

đặc dị. Tôi đã phân tích và thấy thanh âm của Thượng sư có âm ba khác 

người thường. Có một hôm tôi về nhà thấy cháu nhỏ khóc không ngừng. 

Đưa đi bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Tôi thử mở nhạc của 

Thượng sư cho nó nghe, thì lạ thay nó ngưng khóc, mà còn ngủ say. 

Người Mông Cổ chúng tôi có những con bò cái không ra sữa, những 

người chăn nuôi lo lắng. Tôi thử mở nhạc cho chúng nghe, chưa được 

nửa ngày đã có sữa. 

-Ha !  Ha ! Nhạc của Thượng sư cho sữ bò. 

-Hơn thế nữa, tôi cho gà ở trại gà nghe nhạc của Thượng sư cũng đẻ 

nhiều trứng hơn. Và nấm cũng sinh sản gấp 3 lần. Tôi đang thí nghiệm 

nước mà Thượng sư đã gia trì để trị bệnh. 
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Chương    XXX 

Bệnh   tham   hại   người 

 
Đêm đã khuya, tôi bị tiếng điện thoại reo vang làm giật mình tỉnh 

giấc. Thì ra là vợ của Hà Tinh gọi cầu cứu. 

-Hà Tinh hôm qua được phòng thí nghiệm cho kết quả là bị bệnh ung 

thư gan thời kỳ cuối. Xin Thượng sư từ bi cứu ổng. 

Từ 2 năm qua chúng tôi đã gọi Hà Tinh nhiều lần, nhưng khi biết là 

chúng tôi, liền cắt đứt điện thoại. Chúng tôi gọi cho vợ Hà Tinh, nhưng 

bà ta nói vợ chồng bà đã rời bỏ Bồ Đề rồi, xin đừng gọi họ nữa. Thượng 

sư cảnh cáo bà ta là đừng dùng danh nghĩa của hội mà lừa gạt tiền tài 

của người khác. Trước khi gập Bồ Đề, cặp vợ chồng này đã gập đả kích 

lớn : đứa con 10 tuổi của họ nhân tranh cãi với anh họ đã bị giết chết. 

Tâm trí họ tưởng như bị băng hoại. May gập Thượng sư họ mới bình 

tĩnh trở lại. Từ đó họ làm ăn phát đạt, lại bán một loại thuốc nói là do 

Thượng sư gia trì, trị bá bệnh. Một lần biết Thượng sư trú ở khách sạn, 

sau khi Thượng sư rời khỏi nơi đó, Hà Tinh bỏ tiền mua chăn, mền, 

giường mà Thượng sư đã dùng, đem về nhà dùng. Sau đó không bao lâu 

cả nhà đều vị sốt. Họ không dám dùng nữa. 

Tôi trả lời điện thoại của vợ Hà Tinh : 

-Hiện thời Thượng sư không có ở đây, nhưng tôi sẽ chuyển lời. 

Nhưng tôi có cảm giác là muộn quá rồi. Về sau, quả nhiên Ha tinh 

qua đời. Nhân nói đến chuyện nhân quả Lý sư huynh kể cho tôi nghe 

chuyện sau. 

Đêm đó, Thượng sư từ Bắc Kinh về Hà Bắc đến Thạch cia trang để 

giảng pháp. Dùng xe hơi đi trên đường cao tốc. Lúc đó đường chưa tu 

sửa xong trên đường còn có ổ gà, nhưng tệ nhất là đèn đường không có, 

không có bảng chỉ dẫn gì. Thượng sư bảo tài xế : 

-Đường đi có vẻ nguy hiểm, phải lái cẩn thận. 

-Tôi cũng có cảm giác lạ. 

Tài xế vừa nói xong thì thấy không xa đã có chuyện. Ông liền dừng 

xe lại, chạy ra trước giúp đỡ. Chỉ thấy một xe lật ngửa, Thượng sư và 
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các đệ tử giúp kéo các nạn nhân ra. Lúc đó ở trong một lùm cây xuất 

hiện một cảnh sát giao thông. 

-Sao rồi ? Lái xe không cẩn thận, tạo nên tai nạn rồi. 

-Đường nguy hiểm sao không có bảng chỉ dẫn gì vậy ? 

-Có nha ! Ở bên này. 

Mọi người nhìn mà chẳng thấy gì cả, tài xế bị thương nhẹ. Viên cảnh 

sát hỏi : 

-Ông có thể lật lại xe không ? 

-Không. 

-Tôi có xe có thể giúp được, nhưng nửa đêm rồi phải trả 1.000 đồng. 

-Tôi làm gì có tiền nhiều thế, chỉ có bây nhiêu. 

Viên cảnh sát đếm rồi nói : 

-Còn thiếu 600, không được. 

Thượng sư thấy viên cảnh sát hắc ám đó bèn chìa ra 600 : 

-Tiền này tôi trả, mau chở nạn nhân tới bệnh viện. 

Thì ra viên cảnh sát này tắt đèn bảng chỉ dẫn và nấp sau lùm cây để 

phạt. 

-Đáng lẽ ông phải mở đèn  bảng cảnh báo mới phải chứ ? 

-Ông là ai mà dám buộc tội tôi. Đi mà hỏi tỉnh ủy bí thư kìa. 

-Được thôi, tôi sẽ bảo ông ấy. 

Sau đó Thượng sư bảo đệ tử viết thư kể rõ sự tình cho bí thư tỉnh ủy, 

người phụ trách giao thông công lộ tỉnh Hà bắc, nhưng không thấy trả 

lời. Ít lâu sau đọc báo thấy viên bí thư đó phải ra tòa đền tội. 

 

 

Chương   XXXI 

Giải    tỏa 

 
Mỗi ngày đều có nhiều người đến thăm Thượng sư. Một hôm, Khải 

Hoa pháp sư đem vài đệ tử đến tĩnh tu. Trong lúc nghỉ, có một vị tiểu 

hòa thượng hỏi Thượng sư : 
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-Vì sao sư phụ tôi, từ bi tọa thiền 20 năm mà không có thần thông ? 

Lại có một số sư phụ khác phản cảm với thần thông, cho đó không thể 

cưỡng cầu. Xin hỏi ý kiến của Thượng sư đối với vấn đề này thế nào ? 

-Trước hết phải rõ mục đích tu hành của chúng ta là gì, có phải là 

hoàn thiện thân tâm và giúp đỡ kẻ khác không ? Loại trừ khổ đau, cống 

hiến những điều thiện cho xã hội, nhưng muốn thế thì phải có năng lực, 

nếu không thì nguyện vọng và lý tưởng chỉ là những lời trống rỗng. Tỷ 

như một người khiếm thiếu ngũ quan và tứ chi có thể  giúp cho người 

sao ? Khi tu hành về lợi ích của chúng sinh mà giác ngộ, dùng phương 

pháp thích hợp, tu trì tinh tấn thì thần thông sẽ tự nhiên sinh ra. Đương 

nhiên truy cầu thần thông là sai lầm, nhưng chỉ trích càng sai lầm hơn. 

Trong quá trình tu thiền không gấp không hoãn, không trên không dưới, 

không trong không ngoài, không vui không buồn, không chấp không bỏ, 

không sinh không tử. Đó là chính đạo. 

-Cụ thể, làm sao tu ? 

-Học Bồ Đề, bắt chước Bồ Tát phụng hiến chúng sinh. Đại quang 

minh tu trì pháp là pháp thiền tối phương tiện, tối thực dụng, kiến hiệu 

mau chóng. 

Giản dị nhất là âm nhạc của thượng sư, rất phổ thông có hiệu quả, tu 

hành nửa giờ mỗi lần, 2 lần trong 1 ngày. Không những là trừ mệt mỏi, 

bệnh tật, thanh tịnh thân tâm, tu tập năng lượng, sản sinh ý tưởng thần 

kỳ. 

-Tu hành đơn giản vậy mà được thần thông sao ? 

-Tuy giản đơn, nhưng theo giáo pháp của tôi rất có hiệu quả. 

Tiểu hòa thượng y lời tu tập mà còn giới thiệu cho các bạn, không 

ngờ gây bất mãn cho sư thúc Khải Năng. Một hôm ông đến chỗ chúng 

tôi. Chúng tôi nhiệt tình giới thiệu thiền pháp, không ngờ ông nói : 

-Chúng tôi là Phật tử, chỉ niệm Phật. 

-Ông niệm Phật để làm gì 

-Đương nhiên là về tây phương cực lạc thế giới. 

-Vì sao muốn về tây phương ? 

-Ở cực lạc thế giới cây ngọc, dất vàng  .  .  . đẹp không thể tả. Nhưng 

chính yếu là giải thoát mọi chúng sinh. 

Đương nói chuyện thì Kim Bồ Đề tới, cười cười hỏi : 

-Các vị nói chuyện gì mà hăng hái thế ? 
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-Thượng sư có muốn về Cực lạc không ? 

-Tôi chẳng đang ở thế giới cực lạc sao ? 

-Ý ông là Cực lạc thế giới chính là thế giới này sao ? 

-Nếu đi tìm Cực lạc thì giống như đeo kính mà tìm kính vậy. Vạn sự 

đều do tâm. Tâm tĩnh thì Phật thổ tĩnh. 
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Một  bài  giảng  của  Kim  Bồ  Đề 
 

Tăng cường tỉnh thức như xây một căn nhà trên bảng vẽ phác. Bạn 

đào một khoảng không gian cho nền móng, rồi bạn lấp đầy với sỏi, cát, 

xi-măng. Một nền móng vững chắc sẽ chống lại sự động đất. Rồi thì bạn 

xây nhà trên đó. Nếu bạn muốn nâng cao sự tỉnh thức, bạn cần có một 

nền tảng vững vàng. 

Sự thật thà rất cần cho sự tự tu, dù bạn là một người của tôn giáo nào, 

hay là bạn là một người vô thần đi nữa. Cũng như học võ thuật. Chỉ học 

những kỹ thuật căn bản, bạn không thể chống đỡ hay tấn công kẻ khác. 

Thầy dạy võ cũng dùng những kỹ thuật cơ bản đó nhưng ông ta mãnh 

liệt biết bao. Tại sao ? Vì ông thường tập và chuyên cần. Và nhất là ông 

đặt hết tâm vào đó. 

Nền tảng càng vững, thì kết quả càng cao. 

Một vị thầy thiền định nói rằng : khi một người tu nhận thức được sự 

quan trọng của sự tự tu thì hắn ta phải bắt đầu sự tự tu như tóc trên đầu 

bắt lửa. Hắn ta phải cấp tốc tu hành. Vì sao ? Vì cuộc đời là vô thường. 

Cuộc đời không vĩnh viễn không đổi. Không kể là bạn 20 tuổi hay 50 

tuổi, chưa chắc sang năm bạn còn sống, có phải không ? Hiểu được điều 

đó, không có nghĩa là ngày mai là ngày tận cùng của thế giới, hay là 

người ta sống trong sự sợ hãi mà hoan hỉ từng giây phút làm những gì 

mà ta coi là quan trọng. 

Nếu bạn không tỉnh thức, bạn sẽ luôn thấy có một cái gì sai rồi trong 

cuộc đời của bạn : bệnh tật, trả tiền mua nhà không bao giờ dứt. Luôn 

luôn có sự bất mãn. Nhiều người mang tình cảm này cho đến khi chết. 

Lo lắng đến cùng. Tình yêu thì rất tốt, nhưng chấp vào nó thì thành đau 

khổ. Một vài sự đau đớn cứng đầu đến nỗi ta không thể bỏ được. Một sự 

khó khăn nhỏ có thể trở thành một con ác quỷ lớn tiêu thụ hết cả năng 

lực của chúng ta. Những sự rắc rối, xẩy ra hàng ngày. 

Các đệ tử của tôi, biết tôi liên hệ giữa thân xác và tinh thần. Theo sự 

nghiên cứu của tôi thì trừ những bệnh do di truyền ra thì các bệnh đều do 

tâm mà ra. Các bác sĩ tây y đều nghĩ tâm là óc. Nhưng còn tim thì sao ? 

Tôi nghĩ là tim giúp óc với sự suy nghĩ. Mọi vật bên ngoài đều được cấu 

tạo bởi tình trạng nội tâm. Một trong các điều kiện tạo ra u bướu ung thư 
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là sự giận dữ. Sự giận dữ bị cầm giữ trong 1 cơ quan và tăng trưởng theo 

thời gian không được thải ra dưới dạng khí hay chất lỏng. Đấy là nguyên 

nhân của các bệnh khác. Trừ những bệnh di truyền, phần lớn các bệnh 

đều do các cảm xúc mà cảm xúc gây nên do tư tưởng. Chúng ta cần tỉnh 

thức hơn để nhìn các sự vật xẩy ra. Điều đó không có nghĩa là bạn bay 

lên thiên đường ngay bây giờ như tôi đã nói : thiên đường hay địa ngục 

là ngay ở đây. Như thế nào ? Khi chúng ta chỉ nghĩ đến mình thì động cơ 

để làm bất cứ một việc gì, thì trực tiếp hay gián tiếp đều liên quan đến 

bản ngã. Nếu là trường hợp ấy, người ấy đang sống trong địa ngục, giúp 

đỡ kẻ khác là ở thiên đường. Điều này có vẻ là trái ngược với thực tế. 

Nếu đem hết tiền mình có ra giúp người thì mình sẽ bị chết đói sao ?Đó 

là hiểu lầm. Đừng làm theo lời tôi nói một cách mù quáng. Đó là hiểu sai. 

Giúp đỡ kẻ khác là sự tỉnh thức cả thân, tâm không những kẻ khác mà cả 

chính mình. Khi chúng ta ăn hoặc uống, chúng ta hãy nghĩ tới những 

người không được như chúng ta, chúng ta săn sóc họ trong tâm ta.Có 

phải tư tưởng được coi là một hành động ? Phải ! Tư tưởng là một hành 

động  của tâm. 90% của hành động, kể cả lời nói là tư tưởng khi thực 

hành. Tư tưởng xác định hành động. Những sự việc xẩy ra quanh ta, 

khiến chúng ta có cảm giác khác nhau và những cảm giác ấy ảnh hưởng 

đến cách nhìn các sự vật khác. Nhiều người các bạn đã hiểu rằng không 

kể cảm xúc nào bạn gập (đúng hoặc sai) chúng đều có thể dẫn bạn đến 

bệnh hoạn và đau khổ. Sư đau khổ quá đáng sẽ dẫn bạn đến ung thư rất 

nhanh. Đôi khi đau tim, đái đường là do tâm bịnh. Do đó tâm tư và tâm 

tình rất quan trọng cho sức khỏe và số mệnh của chúng ta. 

 

Nhiều bệnh và đau khổ của chúng ta là do tình 

trạng của tâm chúng ta. 

 

Khi chúng ta phải tiếp xúc với người khác, chúng ta nhìn họ với lòng 

từ  bi, và không dễ dàng nổi giận với những tư tưởng thụ động. Trong 

khi làm việc, chúng ta coi các đồng nghiệp với lòng từ bi. Ở nhà ta coi 

vợ, chồng, con cái với lòng từ bi. Nếu thiếu lòng từ bi thì vợ chồng khó 

mà hài hòa với nhau. Có rắc rối trong hôn nhân không ? Có nhưng đó là 

những người phải tranh đấu để có hôn nhân, không phải do tình yêu mà 
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là sự cạnh tranh. Mặc dầu nhiều cuộc hôn nhân là do tình yêu, nhưng sau 

vài năm vì không có lòng từ bi sự liên hệ đã trở thành đấu tranh quyền 

lực. Vợ chồng tìm đủ mọi cáchđể thắng đối phương. Tình trạng này trái 

ngược hẳn với những gì là ý nghĩa của hôn nhân. Hôn nhân là để có 

hạnh phúc, làm sao bất hạnh lại chen vào ? 

Nếu một người chỉ nghĩ đến mình và không để ý người khác. Sự tự kỷ 

và cái ngã làm người đó cảm thấy bị tấn công. Một người vợ quá ích kỷ 

sẽ làm người chồng cảm thấy đau khổ. 

Nếu chúng ta bị giữ trong một phòng nhỏ, chúng ta không bị bệnh 

sao ? Những tù nhân đều có vấn đề về sức khỏe. Nếu tâm ta rộng mở 

như bầu trời, hay như bãi cỏ vô tận thì chúng ta đẹp đẽ biết bao ? Bạn đã 

nghe những người chăn nuôi hát trên những đồng cỏ bao la bao giờ 

chưa ? Giọng hát của họ thật mạnh, vang xa vì họ có lòng rộng mở. Khi 

chúng ta trị bệnh cho người với lòng từ bi, những khó khăn của chúng ta 

sẽ giảm sút. 

Những người chăn nuôi này đều rộng lượng vì tâm của họ to và cởi 

mở. hãy rộng lượng, và chịu đựng do đó mở rộng khả năng của chúng ta 

về tâm và thân, và đừng có bị ngăn cách bởi sự vật. Nếu chúng ta không 

bị ám ảnh bởi được hay thua thì tâm ta sẽ mở ra không gian rộng lớn 

hơn. Chúng ta phải học tập bể cả. Bể cả dung nạp hết các con sông, nước 

bẩn, đá, cát, đất nó chứa tất cả. Phật tử học chấp nhận không chiến đấu 

lại thực tại. Họ tin vào nghiệp và luật nhân quả. Nếu một người chịu đau 

khổ ngày nay, vì họ đã tạo nghiệp trong quá khứ. Tôi thích cái cách Phật 

giáo giảng thực tại. Có nghĩa là thực tại ở đây là có lý do, do đó không 

than van hay từ chối nó. Nếu không từ chối nó thì làm sao bị bệnh được ? 

Nhiều Phật tử  dù gập khó khăn nhưng tâm vẫn yên bình. Trái lại nhiều 

người từ chối thực tại thành ra đau khổ. 

 

Bạn sẽ tự do khi chấp nhận thực tại. 
 

Nếu chúng ta chịu một gian khổ thì chúng ta đã rút ra một một kinh 

nghiệm, hãy tiếp nhận nó. Trong chuyện Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không 

cùng 2 bạn theo Tam Tạng đi Tây phương thỉnh kinh. Họ phải trải qua 

81 tai nạn trước khi gập Phật tổ. Ngay khi trải qua 80 tai nạn họ cũng 
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không gập được Phật thật, mà là gập một Phật giả. Chỉ sau 81 tai nạn họ 

mới gập được Phật. bạn thấy đó, chỉ không gập 1 tai nạn là mất cơ hội 

thực hiện 1 tri thức rút ra từ kinh nghiệm trước đó, thì bài học sẽ được 

lập lại và sau cùng là bạn học được kinh nghiệm này là nó sẽ dẫn đắt bạn 

tới giác ngộ. Sau khi học Phật pháp chúng ta vẫn sống đời chúng sinh 

yếu hèn. Chúng ta không thể dứt bỏ nó, do đó chúng ta học cách dùng 

nó một cách khôn khéo. Thí dụ nếu bạn ghét một người nào, hãy ghét sự 

lười biếng của bạn. Bạn sẽ làm gì với sự làm biếng của bạn ? Hãy cố 

gắng lên. Chúng ta sẽ tìm cách biến đổi những cảm giác tiêu cực thành 

tích cực. Chúng ta bố thí để chế ngự lòng tham. Yêu 1 người không phải 

vì lòng từ bi mà là thỏa mãn tâm sinh lý của mình. Tranh đấu vì quyền 

lợi của mọi người là biểu lộ lòng từ bi. Những người hiểu được lý lẽ này 

là những người lãnh đạo. nếu không có sự chịu đựng và từ bi thì không 

thể giác ngộ được. Nếu không có lòng từ bi thì khi những cảm giác tiêu 

cực nổi lên, làm sao bạn có thể tự chữa cho mình. Cũng vậy, nếu không 

có nghiệp tốt, thì có may được giầu có cũng sẽ trôi qua. Cũng như thấy 

núi vàng ở bên kia hồ, trông thấy mà không có được. Lúc đó bạn sẽ có 

cái nhìn khác và đời bạn sẽ thay đổi. Chúng ta cần một chỉ dẫn trong đới 

những người cố chấp khó mà chấp nhận. Khi thiền định chúng ta làm 

thông những chỗ bị bế tắc. Những gợi hứng này từ đâu ra ? Nó đến từ sự 

thiền định, mà sự tỉnh thức sẽ vô tận. Khi tôi gập khó khăn, và tôi thiền 

định và tìm ra giải pháp thích ứng, có khi sau lúc thiền, có lúc ngày hôm 

sau. Khi tôi gập một vấn đề thì như một giọt nước rơi vào óc tôi, như 

một lá thư rơi vào hộp thư. Lời giải nếu phân tích có khi không hợp lý. 

Chẳng hạn khi bạn nhức đầu, đến bác sĩ ông ta lại nói có thuốc tốt nhất 

trị bệnh trĩ. Lời giải có khi phi lý không có liên quan gì đến sự việc 

nhưng lại là phương cách tốt nhất. Đó là sự bí mật của thiền. 

Thiền thì không nói. Ở Trung Hoa cổ có một người tên là Lão Tử, 

ông là người sáng lập ra Đạo giáo. Ông coi về thư tịch. Một ngày nọ ông 

đi về vùng Thanh Hải, Tây Tạng, Tân Cương, ông gập một vị quan trấn 

ải xin ông giảng đạo. Và ông việt bộ Đạo đức Kinh đã làm cho nhiều 

người thuộc nhiều thế hệ cảm hứng mà giác ngộ. Thế nào là Đạo ? Theo 

Lão Tử thì Đạo không thể gọi hay giảng nghĩa được. Tuy nhiên ông cố 

gắng chỉ cho người, Đạo không thể giảng ra được, chỉ có thể cảm thấy 

và biết nó ở trong mình. Làm sao để được lời giải ? Chúng ta cần có một 
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tâm trong sạch, thành thực và chăm chú. Bạn không cần hiểu tất cả 

những gì tôi dạy, tôi không hiểu tất cả những gì Phật tổ giảng, nhưng tôi 

tin và lòng từ bi của Ngài. Do đó tôi theo bước của Ngài và đó đã đủ cho 

tôi. 

 

Càng thành thật càng hưởng lợi lộc của Thiền 

 

Có một lần tôi dạy các thiền sinh một phương pháp tụng, các bạn còn 

nhớ không ? Phương pháp đó như sau : Khi ta tụng ta mường tượng cả 

triệu người cùng tụng. Những cái tôi như những hạt cát trong toàn vũ trụ 

cùng tụng và ích lợi chỉ 12 ngày bằng trăm ngàn năm. Bạn hãy nhắm 

mắt và tưởng tượng các cái tôi tràn đầy vũ trụ và cùng tụng : Tôi là ánh 

sáng, là trời, là đất, là thiên  nhiên, là hạnh phúc, là trí tuệ, là sức khỏe, 

là thành thật. Sự hòa hợp của trời, đất, nhân loại là sự tỉnh thức cao nhất. 

Trong trạng thái này chúng ta có thể tạo ra và giải quyết những vấn đề 

tưởng không thể nghĩ bàn. 


