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Kể  chuyện  hoang  đường. 

 
Tác giả : Lư Thắng Ngạn 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Năm 2014, tôi từ Đài Loan về nhà Nam Sơn nhã xá ở Seattle. Về nhà tôi 

có 4 cảm giác vì  : 

1/Không khí phi thường mát mẻ 

2/Cây cối xanh tươi 

3/Đất rộng, nhà lớn, người ít  chỉ có 2 người 

4/Không linh. 

 

Tôi trở về lập tức thí thực, tôi niệm : 

Đại  bàng  kim  xí  điểu 

Khoáng  dã  chúng  quỷ  thần 

Mẹ,  con,  la  sát  quỷ 

Cam  lộ  tất  đầy  tràn. 

 

Chú  :  Ông ! Mục đế Lợi, thoa ha  (3 lần) 

            Lấy Kim cương chỉ, trên ly cúng hoạ phù 

            Vẩy nước 4 phía. 

 

Tôi về Mỹ, nhà không có ai. Thí thực một tuần, bầy quỷ xuất hiện. 

Nhà tôi ở Mỹ có nhiều đặc sắc : 

1/Tôi về, quỷ liền đến 

2/Tôi đi, quỷ liền đi. 

3/Tôi và quỷ giao thiệp rất tốt. 

4/Tôi thích quỷ, quỷ cũng thích tôi. 

5/Khi tôi tỉnh dậy, quỷ liền chào hỏi. 

 

Có một chuyện rất lạ tôi kể cho mọi người nghe, tôi ở Đài Loan làm 

thí thực nhưng quỷ xuất hiện không nhiều, về sau tôi mới biết chùa, 

miếu ở đây rất nhiều. Có nhiều chùa, miếu cung dưỡng tàn thực. Phần 

lớn các quỷ đến thụ hưởng những đồ cúng ấy. Do đó họ không xuất hiện 
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ở chỗ tôi. Ở Seattle thì lại khác, chùa miếu ít nên quỷ tụ tập ở nhà tôi, do 

đó vật hiếm thì quý, tôi từng hỏi quỷ : 

-Chư vị vì sao không cùng tôi về Đài Loan ? 

-Vì lãnh vực quỷ, không thể vượt qua biên giới, tỷ như chúng tôi là 

quỷ Mỹ châu, chúng tôi không thể rời bỏ Mỹ châu. Quỷ ở nơi khác cũng 

không thể xâm nhập vào nơi đây. 

-Ai coi các vị ? 

-Giới thần. 

-Có ngoại lệ không ? 

-Đương nhiên là có, phải có thông qua điệp văn như sổ thông hành 

của người đời.  

 

Cuốn sách này là cuốn số 243 của tôi. Tôi viết ở Nam Sơn nhã xá, tả 

về quỷ do đó có tên “Nói chuyện hoang đường”, hy vọng mọi người 

xem ra những ẩn nghĩa thâm sâu trong đó, được như vậy tôi rất hạnh 

phúc. 

 

1- Niệm  hương  kỳ  lạ. 

 

Trong một lần trước tôi có đề cập đến Niệm hương lỳ lạ. Thực ra 

chính tôi đã gập một chuyện không thể nghĩ bàn. Đó là pháp hội luận 

bàn về Kim Cương ở Ấn Ni Gia Ca Đạt, tôi niệm hương, hướng Đàn 

thần chí kính đảnh lễ : Tôi tập trung tinh thần đọc thi : 

Mật  pháp  tối  thắng 

Tay  cầm  diệu  hương,  diễn  pháp  kỳ 

U  linh  bay  về  Tây  đấy 

Chân  thành  kính  lễ  đó  chi. 

Đầu  cúi  xuống 

Khói  mông  lung 

Tâm  buồn  bã 

Kỳ  vọng  Kim  Cương  xuống  cùng 

Phật  tử  nay 

Đều  quy  y. 
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Trong khung cảnh ấy khói hương tự nhiên ngưng tụ, kết thành một 

đầu Kim Cương, có mắt, mũi, miệng, tai, đội mũ. Có dáng vẻ giận dữ 

như Thời Luân Kim Cương. Có người chụp một bức hình Lư Thắng 

Ngạn đối diện với Thời Luân Kim Cương. Những người xem bức hình 

ấy, càng có lòng tin với tôn sư. 

 

Tôi  mời 

Thần  tới 

Dùng  khói  hương  tụ  lại. 

 

Trong pháp hội ấy người người đều có pháp hỉ, pháp vị, mọi người 

đều được Thời Luân Kim Cương quán đỉnh. Tối thù thắng là : 

Cung dưỡng hương, hương ngưng tụ lại thành “Thời Luân Kim 

Cương” pháp tướng, thật là không thể nghĩ bàn. Lúc quán đỉnh, có một 

người ở bệnh viện ra, nằm trên giường bệnh nhiều năm, chưa từng ngồi 

dậy, đột nhiên đứng dậy, tự mình đi. Toàn trường oanh động, thật là thần 

kỳ. Trong pháp hội ấy tôi giảng pháp luyện Kim Cương. Có người quay 

phim. Hiện trường là một thể dục quán, những người bệnh đều đứng dậy 

khi luyện kim cương. Đó là sự tương ứng. Pháp hội này có nhiều kỳ tích, 

khiến mọi người xem không chuyển mắt, nói tóm lại là kỳ diệu. Trong 

đời này, đây rất là truyền kỳ, danh bất hư truyền, rất hoang đường, chỉ 

có ở trên trời, trên đời ít có. Vạn tuế. 

 

2-Người  quỷ  không  khác. 

 

Cứ như tôi biết : người quỷ không khác. Tuy có khác biệt như : 

-Người có hình thể, quỷ thì không. 

-Người là dương, quỷ là âm. 

-Người chết thành quỷ; quỷ chết thành người, biến hoá qua lại, vì vậy 

cho nên nói đời như mộng ảo. Chính thực là mộng, là diễn kịch. Người 

đời có quốc gia, có chủng tộc, có gia đình, có cá nhân, đều là diễn kịch. 

Quỷ cũng có quốc gia, có chủng tộc, có gia đình, có một con quỷ, đều là 

diễn kịch. Mọi người thử nghĩ xem nói chuyện quỷ thật hoang đường, 

vậy chuyện người không có hoang đường sao ? Quốc gia, chủng tộc, gia 

đình, cá nhân, cái nào là không hoang đường ? Quỷ giới cũng hỗn loạn 
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như cõi người, có thiện, có ác, hỉ, nộ, ai, lạc. Quỷ với quỷ cũng có cạnh 

tranh như người với người. Phần lớn quỷ sợ người vì người có dương 

khí còn quỷ có âm khí. Âm thì sợ dương. Quỷ quấy rối người vì : 

1/Người vào quỷ vực, quỷ bất an, do đó biến hoá để đuổi người đi. 

2/Quỷ muốn người thờ nó nên biểu lộ tiểu thần thông mong người thờ 

cúng nó. 

3/Quỷ có sức mạnh, tung hoành tàn bạo, gập người mạnh vía thì lui, 

gập người yếu vía thì đoạt thân xác. 

4/Người bị quỷ ám : 2 bên lợi dụng lẫn nhau : mưu lợi như đồng 

bóng. 

5/Những quỷ hung dữ : lúc sống bị lăng nhục, chết còn oán khí, xuất 

hiện báo thù người thế. 

Người không mê quỷ, quỷ không mê người, người có thể gập quỷ là 

tự mình thôi. 

Người dâm dục bị quỷ dâm dục ám 

Người hung ác bị lệ quỷ ám.  

Người có lòng tốt thì quỷ tốt ám. 

Người mê tiền thì tài quỷ ám. 

Người tàn bạo thì ác quỷ ám. 

Người tự bế thì quỷ cô độc ám. 

.  .  .  .  . 

Đều là do mình tự kêu gọi quỷ tới. 

Tôi đã thấy một vị tài chủ có nhiều quỷ đi theo. 

Tôi đã thấy một vị yêu mị, liễu ngõ, hoa tường có nhiều quỷ ôm ấp. 

Tôi đã thấy một vị chính nhân quân tử không có quỷ đeo theo bên 

mình. Quỷ có thể lộng hành là do tâm niệm của mình. Bạn không cần 

phải hỏi bên mình tôi có quỷ không ? Tôi có thể trả lời bạn : bạn hãy thử 

hỏi lòng mình, nếu tâm có quỷ tự nhiên có quỷ, nếu tâm không quỷ tự 

nhiên không quỷ. 

 

3-Nhớ  Liên  Phẩm  thượng  sư. 

 

Có một năm tôi tại quãng trường Mạch Du Sâm, Nữu Ước làm pháp 

hội. Pháp hội này do Kim Cương Lôi Tạng tự chủ trì. Pháp hội này tôi 

nhớ rất tốt, không có chuyện gì. Liên Phẩm thượng sư đặc biệt từ Đài 
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Loan đến tham gia. Pháp hội phi thường thành công. Tôi đem :Uế tích 

kim cương” căn nguyên giảng rành rẽ. Lại đem khẩu quyết và nghi quỷ 

nói ra rõ ràng. Căn nguyên này do lão hoà thượng Tuệ Tam bảo cho tôi 

gồm 3 kinh quán đỉnh :  

1/Uế tích kim cương thần thông, đại viên mãn Đà Ca Ni pháp thuật 

linh yếu môn kinh. 

2/Uế tích kim cương pháp cấm bách biến pháp môn kinh. 

3/Mật tích kim cương lực sĩ đại quyền thần vương kinh. 

 

Lão hoà thượng Tuệ Tam chuyên tu Uế tích kim cương pháp, tôi thì 

do lão hoà thượng Hiền Đốn, Tuệ Tam, Giác Quang được Bồ tát giới ở 

Như Học thiền sư, Bích Sơn Nham tự. 

 

Pháp hội kết thúc rồi, bữa tiệc cám ơn các giảng sư đã xong, Liên 

Phẩm thượng sư lên xe ra phi trường. Tôi đưa ngài ra xe, thấy sắc mặt bà 

tối ám, tôi bảo : 

-Về Đài Loan rồi, thượng sư nên đi kiểm tra tâm tạng. 

Vì tôi trông thấy sau lưng thượng sư có : 

Ma ha song liên trì : Tiếp dẫn thiên nữ, Phụng liên thiên nữ, Nghinh 

hương thiên nữ, Tán hoa thiên nữ, Quang minh thiên nữ. Thực không 

ngờ, đây là lần gập cuối. Một tối, tôi bỗng thấy một đoá sen đỏ trên đó 

Liên Phẩm thượng sư đứng, bà mặc thiên y mầu đỏ, tay kết đồng tử ấn, 

tay trái trì liên hoa ấn, tay phải thuyết pháp ấn, đọc lên một bài thơ : 

Hai  mươi  năm  qua  giấc  mộng  dài 

Để  lại  cho  ông  thâu  lòng  ai 

Chính  mắt  ông  thấy  tôi  đi  nhé 

Cầu  xin  Phật  tổ  thoát  trần  ai. 

 

Tôi nói : 

-Nhất định ! Nhất định ! 

 

Về sau tin tức truyền đến tối hôm tôi nằm mộng, Liên Phẩm thượng 

sư tâm bệnh phát tác, nhập diệt tại nhà. Người nhà thấy bà tay trái kết trì 

liên hoa ấn, tay phải kết thuyết pháp ấn. Thời gian bà mất tương ứng với 
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thời gian tôi nằm mộng. Một tối hoảng hốt tương ứng, tôi làm một bài 

thi : 

Mấy  phần  tương  tự,  mấy  phần  không 

Hồng  liên  đồng  tử  về  Tây  phương 

Đời  người  lướt  qua  chỉ  một  thoáng 

Tu  pháp  bà  liền  bay  lên  không. 

 

Liên Phẩm thượng sư mất rồi, nhớ đến tôn sư tôi chắp tay kết ấn liên 

hoa đồng tử ấn, bà vì tông phái làm nhiều việc, cống hiến nhiều, bà là 

một vị thượng sư tốt. 

 

4- Một  chuyện  niệm  hương  kỳ  lạ. 

 

Có một đệ tử là Liên Hoa Sâm Nhất bảo tôi anh ta thọ niệm hương 

quán đỉnh, học tập khẩu quyết và phương pháp rồi liền thực hành tại 

nhà. 

 

Hôm đó anh ta nhớ đến mẹ, mẹ mất lâu rồi, chẳng thấy mẹ trong 

mộng, anh ta gọi mẹ đến thọ niệm hương. Anh ta đốt hương, khói bay 

bay, anh ta niệm Úm ma ni bát mê hồng ! Khói này rất kỳ lạ, bay vào 

mặt, không tan. Anh ta bỗng nhiên linh cơ nhất động, nói : 

-Nếu là mẹ tới thọ niệm hương thì xoay quanh cổ 3 vòng. 

Làn khói quả nhiên bay quanh cổ 3 lần. 

-Oa ! Đúng là mẹ rồi ! mẹ ! bây giờ ở cảnh giới nào vậy ? Ở trên thì 

bay lên, ở dưới thì bay xuống. 

Khói bay lên. 

-Vậy là mẹ lên trời rồi ! Mẹ ơi, con hiện chơi cổ phiếu nên mua hay 

nên bán ? Mua thì bay lên, bán thì bay xuống. 

Làn khói bay xuống tới chân thì ngừng. Đúng vậy cách một ngày giá 

cổ phiếu hạ mấy ngày liên tiếp. 

-Em con thành tích học tập thế nào ? 

Làn khí không cao, không thấp, chỉ bình bình. Đúng quá ! Thành tích 

học tập của cậu em chỉ bình thường. 

-Còn hôn nhân của con tương lai sẽ ra sao ? 

(Cậu ta hỏi câu này vì cảm tình với vợ không được tốt lắm). 
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Không ngờ làn khói biểu hiện rất kỳ lạ. Mới đầu là một lằn ngang, 

sau đó chia ra 2 nửa. Quả nhiên về sau 2 người ly dị. 

-Lư tôn sư có phải là một người đại thành tựu không ? 

Sự lạ phát sinh rồi, làn khói bay lên tạo thành chữ đại (lớn) 

-Sao ổng đại thành tựu mà nhiều tai nạn thế ? 

Không ngờ đến, khói bay về phía lan can. 

Liên Hoa Sâm Nhất nghĩ : 

-Nhất định là chướng ngại, vậy là đúng rồi ! 

Liên Hoa Sâm Nhất dùng niệm hương hỏi chuyện là một chuyện 

không phải ai cũng làm được. Chơi cổ phiếu có được, mất, cá nhân tôi 

không thích hỏi chuyện đó, chỉ thích hỏi chuyện tu hành. 

-Có thể hỏi chuyện quỷ thần không ? 

-Quỷ thần đều biết cả. 

 

5- Hạnh  Chi. 
 

Có một tối tôi mộng thấy một cô gái đoan trang, mỹ lệ mặc áo hồng, 

đi giầy hồng, đường cong lung linh, ngũ quan vũ mỵ, xuất hiện ở đầu 

giường. 

-Tôi là Hạnh Chi. 

-Cô có chuyện gì ? 

-Ngày mai, thượng sư đi Lôi Tạng tự có một vị xí nghiệp gia X. tới 

bái phỏng, hãy nói với ổng : tôi Hạnh Chi ở đó chờ ổng. 

-Đây là chuyện nhỏ, tôi làm được ! 

-Cám ơn Lư tôn sư. 

Cô ta cười, phi thường cao hứng. 

Ngày hôm sau, tôi đến Lội Tạng tự, quả nhiên trong đám quý khách 

có một vị tên X., đưa ra danh thiếp là giám đốc của một tập đoàn. Tôi 

hỏi : 

-Ông là X. ? 

-Chính vậy ! 

Tôi thấy X là một phú ông, má núng nính. Tôi bảo : 

-Hôm qua tôi mộng thấy một cô mặc áo hồng, đi giầy hồng, muốn đợi 

ông ở chỗ này. 

X. vừa nghe liền xanh mặt, mồ hôi đầm đìa, Tôi hỏi : 
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-Cô ấy là ai ? 

X. muốn tôi lại gần, nhỏ tiếng nói : 

-Tôi chính vì chuyện này mà tới. Hạnh Chi là người đàn bà bên ngoài 

của tôi. Vì một chuyện nhỏ không hợp cô ta tự sát. Lần này tôi mời Lư 

tôn sư làm siêu độ cho cô ta. 

Tôi bói một quẻ rồi nói : 

-Chuyện này chỉ sợ không siêu độ được. 

-Lư tôn sư có đại pháp lực, không gì không làm được, sao nói không 

siêu độ được ? 

-Oán hận quá nặng, nghiệp lực quá nặng, tôi thực không làm được. 

X nghe rồi, nói có việc bận, liền xuống núi. 

 

Về sau tôi nghe nói : X. và Hạnh Chi có chuyện xô xát, không phải là 

một chuyện nhỏ. Hạnh Chi tự sát lúc đó, cô mặc áo hồng, đi giầy hồng 

đến để trả thù. Nghe nói X. xuống núi không bao lâu, liền bị ác tật, mấy 

tháng sau thì lìa đời. 

 

Đây là chuyện xác thực nữ tử tầm cừu. Tôi khuyên các bạn : ngọc có 

vết, đừng dấu, làm người đừng siêu quá. 

 

6- Hồn  trở  về  xác. 

 

Liên Hoa Phẩm Đức kể : 

Cha tôi là một chuyên viên Liên hoa. Cả đời ông quy y rất nhiều vị sư 

phụ, từ Tịnh Độ chuyên niệm danh hiệu Phật, lại quy y thiền sư học tập 

thiền quán, quy y Mật tông Bạch giáo học tập thủ ấn, quy y Tiểu thừa 

học tập giới luật. Cha tôi thích đến đạo trường, pháp sư Nhật Bản đến 

giảng pháp ông đều tới nghe : như Nhật liên tông, A Hàm tông . . . Ông 

cũng đi Ấn Độ đến các linh tu đạo trường, ở đó vài tháng như A Nam 

Đạt  . . . ông tự đến thử nghiệm. Tây Tạng, Ni Bạc Nhĩ, Tích Lan, ông 

đều tới và quy y nhiều Hoạt Phật và Lạt ma. Như : 

-Khương Cống Khang Sử 

-Tưởng Dương Khâm Triết 

-Ô Kim Xích Liệt, Ô Kim Tổ Cổ  . . . 
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Cha tôi thấy tôi quy y Lư tôn sư, bèn theo tôi đến Lôi Tạng tự thọ 

quán đỉnh quy y. Ông niệm : Ông, cô lô, Liên Sanh, Tất địa, hồng ! Có 

một ngày, cha tôi bị bệnh, bị nóng lạnh, hôn mê 3 ngày. Bệnh viện báo 

cho biết là nguy hiểm. Khi tỉnh khỏi cơn mê ông bảo chúng tôi ông đã 

đến âm phủ, có nhiều người xếp hàng, đến lượt ông, ông trả lời Diêm 

vương : 

-Tôi là Phật giáo đồ. 

-Ông không phải là Phật giáo đồ mà là tạp giáo đồ. 

-Tôi có thể đọc Tâm Kinh. 

-Đọc thử coi. 

Ông bèn đọc Tâm Kinh bằng tiếng Hoa, rồi lại đọc bằng tiếng Tạng. 

-Miệng đọc, tâm không, chưa rõ chân lý, ông có biết niệm chú không 

? 

Ông bèn niệm chú, ông nhớ chú nào liền đọc ra hết. 

-Chỉ là con vẹt học nói ! 

Sau cùng ông niệm : Ông ! Cô lô liên sanh tất địa, hồng. 

-Chính là câu này, rất có giá trị. 

-Có giá trị gì ? 

-Giá trị Liên Hoa Sanh, có câu này ông không cần tới âm phủ, trở lại 

dương thế mà tu. 

Do đó cha của Liên Hoa Phẩm Đức tỉnh lại, bệnh tật khá dần. 

Liên Hoa Phẩm Đức bảo : Liên Hoa đồng tử tâm chú rất có giá trị vậy 

! 

 

7- Ám  thân. 

 

Có một phụ nữ, cả đời không tin quỷ thần, cũng không thích xem 

tướng, nhận rằng đó là những lời hoang đường của các thuật sĩ. Có một 

ngày chồng bà bỗng lăn ra chết. Bà biết chồng có 40 ký vàng. Như quả 

tính theo giá vàng ngày nay một ký vàng vào khoảng 4 vạn Mỹ kim 

(40x4= 160 vạn) đổi ra tiền Đài Loan là 48.000.000= 48 triệu bảng. Bà 

tìm ở thùng bảo hiểm của ngân hàng, bàn viết, tủ áo, giường, gối, sô-pha  

.  .  . đều không thấy. 40 ký vàng không cánh mà bay. Bà lục lọi các hòm 

xiểng, những chỗ có thể dấu được, tìm khắp chốn. Không có là không 

có. Có người giới thiệu tới tôi mà hỏi. Mới đầu bà không chịu, về sau có 
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người bạn bảo cứ tuỳ ý mang một cái hồng bao tới là tốt rồi. Về sau, bà 

đến gập tôi cũng không muốn hỏi, người bạn giục bà, bà tuỳ ý hỏi : 

-40 ký vàng còn không ? 

-Còn. 

-Ở đâu ? 

-Ở nhà. 

-Lúc nào tìm được ? 

-Tháng 6. 

Bà ta cười ha ha : 

Dưới  núi  hỏi  đồng  tử 

Thầy  đi  hái  thuốc  rồi 

Chỉ  trong  núi  này  thôi 

Mây  dầy  chẳng  rõ  chỗ. 

 

Hỏi mà như không hỏi, tháng 6 là tháng 6. Chẳng lẽ vàng tự mình 

chạy ra ? Đầu tháng 6, hàng xóm bà bị bệnh (đây là bạn khác, không 

phải là người dục đi xem Lư Thắng Ngạn). Bà sang thăm. Người bạn 

này đang hôn mê, thấy bà tới mở miệng nói : đúng là giọng của chồng 

bà. Bà sợ hãi. Chồng bà nói : 

-Sau nhà có một cái ao nhỏ, nhấc hòn đá thứ tư về hướng Đông lên sẽ 

thấy. 

Lần thứ 2 bà sợ hãi. Bà về nhà làm theo lời dặn quả thấy 40 ký vàng 

lóng lánh. Quỷ xác thực là có. Quỷ ám thân, có thực, có giả, trong đó có 

nhiều tình tiết, khó nói rõ. Bà đi tìm 40 ký vàng nay quy y thành đệ tử 

của tôi, bà là đệ tử Chân Phật tông. Lư Thắng Ngạn nói tháng 6 là tháng 

6. 

 

8- Yêu  vợ. 

 

Tôi có một lão đệ tử tên Liên Chấn Nam, năm ngoái chôn vợ, ông đau 

đớn không muốn sống, muốn nhẩy lầu tự tận. Người nhà canh giữ ông 

không cho ông tự sát. Ông không nghe. 

 

Cảm tình của ông với vợ rất tốt, vợ mất rồi, đồ đạc trong nhà không ai 

dám đụng. Ông mang y phục của vợ ra ngửi, nhớ đến những ngày xưa 
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thân ái, nhớ tới những lời thề non hẹn biển, những lời đường mật. Ông 

mang ảnh vợ ra xem, chuyện cũ khó quên, xuất thần tưởng Đông, nghĩ 

Tây; ba hồi khóc, ba hồi cười. Miệng lẩm bẩm tự nói, toàn là những đối 

thoại lúc trước. Ông không bước chân ra khỏi cửa. Phảng phất nghe 

tiếng vợ về nhà, khoá cửa. Nghe tiếng thái rau của vợ tại nhà bếp. Nửa 

đêm chợt tỉnh, phảng phất như vợ ngồi ở đầu giường. Trong thang máy, 

ông phảng phất thấy vợ đi xuống, ra đường. Ông không ăn, không uống, 

thường thường ôm mặt khóc. Ông tại vườn tưới hoa, nghĩ tới vợ mỗi 

ngày tưới hoa. Nghĩ đến xuất thần, muốn nhẩy khỏi lan can, theo vợ mà 

đi. Các con ông thấy bố như bị ma ám, vì ông mất tích, tìm khắp nơi mà 

không thấy. 

 

Về sau tìm thấy ông, nguyên lai ông một mình chạy tới mộ vợ, khóc 

lóc tới không thành dáng người, hình dung tiều tuỵ. Con cái ông hết 

cách, bèn dẫn ông tới gập tôi, hy vọng tôi làm phép khiến ông trở lại 

sinh hoạt bình thường. Tôi vẽ 3 đạo bùa : 

1/Liên hoa Chấn Nam không nghĩ loạn. 

2/Liên hoa Chấn Nam : vui vẻ 

3/Liên hoa Chấn Nam : có chánh niệm. 

 

Phù phép xong, có một hôm ông thấy vợ ngồi ở ghế trang điểm, im 

lặng không nói. Ông bước ra trước, bà vợ không tránh. Ông giơ tay 

muốn sờ bà, bà né tránh. 

-Giờ bà khoẻ không ? Sao lại né tôi ? 

Bà im. 

-Có thể như lúc trước không ? 

-Duyên phận chúng ta đã hết rồi, về sau ông là ông, tôi là tôi. Tôi đi 

đây, đi về nơi thuộc về tôi. Chúng ta vĩnh biệt từ đây ! 

 

Bà vợ bỗng không thấy nữa. Liên Hoa Chấn Nam nghe lời tuyệt tình 

như thế từ đó không tiếc, tất cả đều trở lại bình thường. 

 

Liên Hoa Chấn Nam có thể chặt đứt lòng yêu vợ, có thể nói từ hồ đồ, 

trở về sáng suốt của một người bình thường. Nếu mọi người đều có kiến 
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giải như thế thì tình cha con, anh em, vợ chồng, bạn bè chả là bạc bẽo 

như vôi chăng ? Đó cũng là một vấn đề lớn. Thế nào mới tốt đây ? 

 

9- Quỷ  tiên. 

 

Tôi từng đi qua một miếu thổ địa. Tôi hướng miếu chắp 2 tay. Tôi 

nhìn thấy dưới một cây cổ thụ bên đường có một ông già tóc bạc phơ, 

chống gậy ngồi. Tôi nhìn thấy ông già, nhưng người khác chắc gì đã 

thấy. Ông già hỏi : 

-Ông lễ thần thổ địa làm gì ? 

-Chỉ là tỏ lòng kính trọng thôi. 

-Lư tôn sư quả là Lư tôn sư, trả lời khác người. 

-Sao nói vậy ? 

-Tôi ở đây thấy nhiều rồi, toàn là cầu phúc, cầu làm ăn tốt, cầu bình 

an, cầu mạnh khoẻ, cầu nhân duyên, cầu thăng quan, tiến chức, cầu được 

thưởng, cầu được như ý  .  .  . 

-Chúng sinh đều thế, sao lại không được chứ ? 

-Phật khuyên chúng sinh : 

Mọi  điều  ác  chẳng  làm 

Mọi  điều  thiện  đều  làm 

Tự  tịnh  ý  mình 

Đó  là  điều  Phật  dạy. 

 

Nếu người cứ theo đó thì phúc phận tự sinh, cúng tam sanh, vái cầu 

phúc, một vị quan thanh khiết cũng không dám nhận huống chi thần thổ 

địa. 

Tôi im lặng, ông già lại hỏi : 

-Lư tôn sư ghé qua đây có phải là đi tụng Lương hoàng sám không ? 

-Cụ đã rõ rồi ? Chúng tôi Chân Phật tông có  Pháp hoa sám, Chân 

Phật sám, Lương Hoàng sám  . . . 

-Tôn sư thấy sám có hữu dụng không ? 

-Đương nhiên hữu dụng. 

-Hữu dụng về hữu dụng, vô dụng về vô dụng. Ông có rõ ý tôi không ? 

-Mời nói rõ. 
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-Người ngày nay chỉ trọng trong miệng, vái lạy, cúi đầu, họ không 

biết sám hối chân thực. Đó là phát tâm sám hối, dũng mãnh tinh tấn 

thống cải những sai lầm đã phạm, thề không tái phạm, đem những tập 

tánh xấu đổi thành tốt. Đó mới là sám hối thật. 

Tôi nghe mà toát mồ hôi. 

-Chính là thế đó. 

-Ông về sau, lên giảng đàn, đem những lời tôi nói, bảo cho mọi người 

biết, sửa sai thành phải. 

-Nhất định ! Nhất định  ! 

 

Ông lão nói rồi biến mất. Ông lão quỷ này là quỷ có tu hành, có lẽ 

ông là một quỷ tiên. 

 

10- Anh  em  tốt. 

 

Ngày xưa, mẹ tôi kể, có một người thích đánh bạc. Ông xoa mạt-

chược, chơi cả bài 16 cây, bài 13 cây, nhưng vận khí ông không được 

tốt, thường là bị thua. Càng thua càng đánh, càng đánh càng thua. 

 

Ông họ Tô, nhưng được gọi là “ông thua”. 

 

Một hôm ông có một ý nghĩa lạ thường. Ông ở sau nhà, bầy tiệc rượu 

lên bàn, thắp hương, hướng không khấn nguyện : 

-Tôi là Tô sinh, mỗi lần đánh bạc đều thua. Nay cầu anh em tốt giúp 

đỡ cho tôi khiến cho vận khí của tôi trở thành may mắn, đánh đâu được 

đó. Mỗi lần thắng tôi đều chuẩn bị cúng phẩm hương, hoa, trà, quả, cho 

anh em tốt, nói không nuốt lời ! 

Nói xong, ông quỳ xuống 3 lần, khấu đầu 5 lần, rất là thành thực. 

 

Về sau, khi ông đánh bài, liền có một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi 

vo ve bảo ông nên đánh con bài nào. Ông nghe lời, kết quả là ông thắng. 

Trời ạ ! Đúng quá. Như lần thắng 147 vạn, ông nhớ mãi không quên. 

Quỷ bảo gọi nhất sách kết quả là ông tự bốc nhất sách. Do đó, trên chiếu 

bạc, ông như được quỷ thần giúp đỡ, đánh đâu được đó. Những người 

đánh bạc với ông đều sợ hãi, ông dương dương tự đắc. Ông mỗi đêm 
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đều chuẩn bị tốt một tiệc rượu, trà nước tốt nhất, hương hoa đầy đủ, 

cung phụng chúng quỷ vô hình. Ông cảm thấy da đầu tê tê, đầu như nở 

ra là họ đến dự, sau đó khi đầu hết tê là họ rời đi. Ông uống rượu và 

thưởng thức tiệc đêm. Nói cũng lạ, sau đêm cúng quỷ mỗi lần ông đánh 

ông đều thắng, hết lần nọ đến lần kia, phía sau đều có quỷ giúp đỡ, tiếng 

nhỏ như muỗi vo ve chỉ đâu thắng đó. 

 

Một hôm ông cúng quỷ, đầu không tê. Ông rất kinh ngạc sao quỷ lại 

không tới ? Anh em tốt không tới ? Ông đánh bài, tiếng muỗi cũng 

không thấy. Vận khí ông xoay chiều, kỹ thuật đều vô dụng, ông thua rất 

thảm. Đêm đó ông cúng lễ, nhưng cảm ứng quỷ không đến, da đầu 

không tê, đầu không nở ra. Ông khóc mà không có nước mắt. Cho đến 

một hôm, ông cúng tế, da đầu lại tê, đầu lại nở. Ông cao hứng hỏi : 

-Anh em tốt, sao lại bỏ tôi ? 

Không ngờ ông nghe lũ quỷ trả lời : 

-Ông vì tài sản tố mẹ, tố anh em, tố người tối thân thiết, ông làm sao 

có anh em tốt được chứ; chúng tôi, lũ quỷ không cần hạng người ấy. 

   


