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70  :  Giấc   mộng   tiên 

   Tác giả : Lư Thắng Ngạn 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

 

Chương   1  : 

 

70  :  Giấc   mộng   tiên 

 

Lư Thắng Ngạn gần 70 tuổi, cho nên tôi viết cuốn sách này, lấy tên là 

Giấc mộng tiên. 

Cả một đời, có thể nói qua nhiều ngày thể hội Phật pháp tôi biết 

chuyện nhân quả báo ứng. phát giác đời người chỉ là sự trình hiện của 

nhân quả. Như tôi đã từng nói qua, tôi cảm ứng rất nhiều hằng hà sa số. 

Cuốn 70 : Giấc mộng tiên chỉ là một số ít trong số ít. Viết cuốn này chủ 

yếu là chỉ cho người đời chính tín, biết thiện, ác báo ứng khiến người 

học Phật có Đạo tâm kiên cố, tu hành kiên định, trợ giúp tăng duyên. 

Thế nào là giấc mộng tiên ? Tôi nói : trong sinh hoạt hàng ngày đại cảm 

tất đại ứng, tiểu cảm tất tiểu ứng, vô cảm tức vô ứng. Sự tương ưng 

trong mộng, trong đời những sự tích này tôi gọi là Giấc mộng tiên. Tuy 

như mộng, như ảo nhưng rõ ràng là có lực lượng không thể nghĩ bàn. 

Tôi rất thành tâm viết cuốn sách này nguyện cho chúng sinh được căn 

lành. Tôi kể một ví dụ. Tôi có một đệ tử họ Trương, vợ sinh một con gái, 

viết thư xin tôi đặt tên. Tôi thuận tay viết Trương Tình. Giao cho người 

đưa thư đồng môn. Thư chưa gửi, họ Trương nằm ở ghế Sofa chợp mắt 

nghe có người bảo : 

-Con gái ông, Lư tôn sư đã đặt tên là Trương Tình, tôi đặc biệt đến 

báo cho ông biết. 

Người đó nói rồi tránh đi. Họ Trương bảo vợ : 

-Con gái bà Lư tôn sư đặt tên là Trương Tình, tôi đã nghe trong mộng. 
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-Mộng có thể thật sao ? 

-Thật, chính tai tôi nghe, Lư tôn sư sai người đến bảo. 

-Tôi không tin. 

Qua một tuần, thư đến, mở ra xem : 

-Trời ạ ! Quả nhiên là Trương Tình. 

Vợ chồng Trương đều kinh hãi, họ quyết định thử lại một lần nữa. 

Xin Lư tôn sư sửa tên cho con trai họ. Tôi cải danh là Trương Đình. 2 vợ 

chồng và đứa con cùng mộng thấy được cải danh là Trương Đình. 3 

người cùng mơ thấy một giấc mộng, thật là kỳ. Khi thư đến quả nhiên là 

Trương Đình. Họ Trương hô hoán : 

-Trời ơi ! Thật không thể nghĩ bàn, chúng tôi tin Lư Thắng Ngạn. 

 

 

Chương   2  : 

 

May   không   gập    cướp. 

 

Có một khu nhỏ chỉ có 7 gia đình. Đó là một khu biệt thự hào hoa. 

Các nhà đều cao 5 tầng, có thang máy, tầng 1 là nhà để xe. Kiến trúc đẹp, 

tráng lệ, địa điểm tốt ở lưng chùng núi. Rừng xanh tươi, không khí mát 

mẻ. Nhưng bị cướp đêm nhìn trúng. Một đêm tối trời, 20 tên cướp xông 

vào, trước cướp tài vật, những thứ có giá trị cao, hột xoàn, vàng bạc, tiền 

bạc, cả két bạc cũng khiêng đi. Khu này có một vị cảnh vệ nhưng bị bọn 

cướp trói lại, bịt mồm bằng rẻ rách, cử động không được. Điều kỳ quái 

là 7 nhà thì 6 nhà bị cướp mà nhà ở giữa là nhà Hoàng Thiếu Đông thì 

không bị. Hoàng Thiếu Đông là đệ tử Chân Phật tông. Khi ông mua nhà 

có mời tôi đến xem phong thuỷ. Vào nhà có treo một ảnh lớn của tôi. 

Hoàng Thiếu Đông là giám đốc một công ty, ngoài sự nghiệp ra ông còn 

thích đọc chú Đại bi và chú Chuẩn đề. Ông trước quy y với Nặc pháp 

vương, sau quy y với Liên sinh pháp vương, bản tôn Tạp Đề Phật mẫu. 

Trước khi bị cướp 2 tuần, ông nằm ngủ gặp một cơn quái mộng thấy 2 

bên phải, trái, đằng trước, đằng sau nhà đều bị dọn sạch chỉ có nhà ông 

là không. Ông rất sợ, nhưng mộng rõ ràng ông kể lại cho Lư tôn sư nghe, 

nhờ tôi giải thích. 

-Xác thực ly kỳ, ắt sẽ có chuyện. 
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-Làm sao phòng hộ ? 

-Trước dùng Thời Luân Kim Cương thuẫn cho 4 phía, sau tôi truyền 

cho ông chú Khởi vụ ( chú sinh sương mù). 

-Sao lại niệm chú khởi vụ ? 

-Tới lúc đó sẽ hay (Chú Khởi vụ phải mật truyền). 

Hoàng Thiếu Đông mỗi đêm đều tụng chú Khởi vụ. Sương xuống các 

nhà, nhưng xuống nhà Hoàng Thiếu Đông nhiều hơn, đêm phỉ đồ vào 

cướp các nhà lân cận không trông thấy nhà Hoàng Thiếu Đông, nhà ông 

vô sự, một cọng cỏ cũng không mất. 6 nhà kia hỏi : 

-Ông dùng thuật gì mà không bị cướp ? 

-Chỉ tin Lư tôn sư. 

-Lư tôn sư có thuật gì ? 

-Thuật Khởi vụ. 

-Khởi vụ ? 

6 nhà há mồm, thè lưỡi. Về sau họ đều quy y tôi. 

 

 

Chương   3  : 

 

Một   cơn   sóng  xô   lên   bờ. 

 

Lão cư sĩ Nhan Băng quy y với tôi đã nhiều năm. Nhan là họ bên 

chồng, mỗi ngày bà tu 2 đàn Liên hoa đồng tử pháp. Chồng bà chết sớm 

để lại 1 con, con lấy vợ sinh 1 cháu trai là Nhan Chí, mi thanh mục tú, 

10 tuổi. Do cảnh nhà bình thường, con trai, con dâu đều phải đi làm. 

Cháu trai Nhan Chí do bà săn sóc. Một ngày kia Nhan Băng tu pháp 

trước đàn thành, vào định thì cảm thấy mệt mỏi quá bèn ngồi mà ngủ, 

mộng thấy Lư tôn sư mặc trang phục Lạt Ma, mình mẩy ướt đẫm như 

vừa ở dưới nước lên. Nhan Băng kinh ngạc kêu : 

-Lư tôn sư ! Ông làm sao vậy ? 

-Tôi rơi xuống nước. 

-Ông làm sao mà rơi xuống nước ? Nhất định phải có nguyên do. 

-Bà rất thông minh. Tôi xuống nước để cứu người hoá thành sóng lớn. 

-Cứu ai vậy ? 

-Là Nhan Chí, cháu bà. 
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-Nói bậy, Nhan Chí cùng các bạn đi chơi núi, làm sao rơi xuống nước 

được ? 

-Nhan Chí và các bạn không đi chơi núi, mà đi ra ven biển chơi, lỡ 

chân ngã xuống nước, tôi vừa cứu cháu xong. 

Nhan Băng kinh hãi : 

-Thật không ? 

-Đương nhiên là thật, tôi về thay quần áo. Tái kiến. 

Nhan Chí về nhà như thường, quần áo sạch sẽ : 

-Bà, cháu về rồi ! 

-Cháu có đi chơi núi không ? 

-Đương nhiên, chơi vui lắm. 

-Có thật là đi chơi núi không ? Bà rất ghét trẻ con mà nói dối. 

Nhan Băng lộ vẻ phẫn nộ, Nhan Chí chưa bao giờ thấy thế, sợ hãi hỏi : 

-Bà, có gì không đúng sao ? 

-Cháu đi chơi ven biển có phải không ? 

Nhan Chí biết là không nói dối được bèn thuật lại mình cùng các bạn 

không đi chơi núi, mà đi chơi biển, vô ý té xuống nước, chính lúc uống 

vài ngụm nước, mắt không nhìn thấy gì thì một con sóng lớn đẩy vào bờ. 

Các bạn vội cứu, may là còn sống. Họ mất hứng không đi chơi nữa, về 

nhà bạn thay quần áo kẻo sợ bà mắng. Các bạn về nhà, miệng câm như 

hến, không đề cập đến chuyện đi chơi biển, sợ lần sau không được đi 

chơi nữa. 

Nhan Chí hỏi : 

-Bà làm sao biết ? 

-Lư tôn sư hoá làm sóng lớn, cứu cháu đấy ! 

-Lư tôn sư làm sao bảo cho bà ? 

-Trong mộng. 

-Cháu phải đi gập Lư tôn sư, ông đã cứu cháu, cháu muốn quy y với 

ông. 

 

 

Chương   4  : 

 

Câu   tài   thiên   nữ. 
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Năm Thìn, 2012, do cô Trương Giai Kỳ cùng Lâm Triều Hâm và Hán 

Thánh Mai bàn luận về niên vận. 

-Năm Thìn, niên vận thế nào ? 

-Thảm lắm ! 

-Thảm thế nào ? 

-Tai hoạ : đất, nước, gió, lửa đều tới, lại có tai hoạ chiến tranh, kinh tế 

toàn cầu suy thoái, Đài Loan cũng vậy. 

-Kinh tế Đài Loan, thầy tính mấy phần ? 

-Không hợp cách, chỉ 50%. 

Về sau quả nhiên ứng nghiệm, thế giới có hơn 10 lần động đất, lũ lụt. 

Đài Loan cũng vậy : núi lửa phun, có bão 20 lần, Nữu Ước, Bắc  Kinh 

đều bị lụt lội. Thời tiết khác thường, Trung Đông có chiến hoả, kinh tế 

Âu  châu, Đài Loan đều suy thoái  . . .  

Lư Thắng Ngạn ngày 15, tháng 11, năm 2012 về Đài Loan, ra phi 

trường đón có chừng 2 ngàn người. 5 đài điện thị phỏng vấn. Tôi nói  : 

-Tôi về Đài Loan để cứu nền kinh tế, ở Lôi  Tạng Tự mỗi thứ 7, vào 

lúc 3 giờ trưa đều có Hộ ma đại pháp hội, đệ tử toàn thế giới đều về Đài 

Loan ước độ 32 vạn người xúc tiến quán quang sự nghiệp. Tôi cử biện 

pháp hội cầu nguyện cho Đài Loan kinh tế khởi sắc, dân sinh lợi lạc, tai 

nạn giảm thiểu.  

Ngày 13, tháng 2, năm 2013 là thời tiết mùa Xuân, tôi chủ trì pháp 

hội ở Lôi tận tạng, vị trụ trì hỏi tôi truyền pháp gì, lúc đó tôi không nghĩ 

ra. Có một tối, tôi mộng thấy một vị tiên nữ từ trời giáng xuống, toàn 

thân mặc áo mầu hồng, đầy bảo châu, thần thái đẹp đẽ, phóng ra ánh 

sáng mầu vàng, tay phải cầm móc câu kim cương, tay trái ôm bảo thử, 

chân phải ruỗi thẳng, chân trái cong cong, ngồi thế liên hoa. 

Tôi hỏi : 

-Tiên nữ tên gì ? 

-Câu Nhiếp Tài Tục Mẫu, ông cứ gọi tôi là Câu Tài tiên nữ là được 

rồi. 

-Vì sao giáng trần ? 

-Ông vì Đài Loan cầu phúc, tôi đến giúp ông. 

-Thủ ấn, chú ngữ của tiên nữ là gì ? 

-Kim cương câu ấn chú ngữ là : Ông ! Ma nhược ha nhật a. Ông ! 

Dẫn khố tát- Dẫn khố tát ta, ta, ta, hồng, hồng, hồng- Phi tuấn ha. 
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Cô chỉ tôi tu khẩu quyết, lại giảng cho tôi lai lịch. Ha ! Ha ! Tốt quá. 

Tôi muốn giảng pháp, tiên nữ đến giúp, chư Phật, Bồ tát, Kim cương, hộ 

pháp hàng không, chư thiên đều tới giúp. Tôi thật được đối đãi nồng hậu. 

 

 

Chương   5  : 

 

Vụ   án   của   mẹ   con   ở   Gia   Châu. 

 

Có một ngày có một bà mẹ ở Gia Châu, Mỹ đưa con đến Lôi Tạng tự 

ở Seattle gập tôi. Bà mẹ là Mỹ Châu, con gái là Thánh Đệ, con trai là 

Vĩnh Chánh. Ba người bảo tôi : họ có một vụ án, kiện cáo nhiều năm mà 

không có kết quả gì. Nguyên họ có một cửa tiệm cho người Mỹ trắng 

thuê. Người Mỹ trắng này thiếu tiền thuê, họ trục xuất đi. Nào ngờ người 

Mỹ trắng phản kháng. Kiện tụng lâu rồi, không biết làm sao mới tốt. 

-Sao không hỏi Dao Trì kim mẫu, bà sẽ báo mộng cho. 

Ngày thứ nhất tôi hỏi : 

-Có mộng gì không ? 

-Không. 

Ngày thứ 2, thứ 3 đều không, nhưng Vĩnh Chánh nói : 

-Tối qua, tôi thấy Dao Trì kim mẫu bưng một bát cháo đậu xanh. 

Mẹ con nhìn nhau : 

-Cháo đậu xanh là có ý gì ? 

Tôi cười ha hả, chỉ có tôi là hiểu ý nghĩa của Dao Trì kim mẫu. 

-Đậu là hạ hoả, cháo là hoà giải. 

-Nhưng luật sư 2 bên không chịu hoà giải. 

-Luật sư chỉ nghĩ tới tiền luật sư, kiện tụng càng lâu càng tốt. 

-Không sai (tiền tố tụng vượt quá tiền cho thuê) 

3 người về Gia Châu, cuối cùng là hoà giải. 2 bên không còn khổ não 

kiện tụng nữa. 3 người đều quy y tôi. Họ tán tụng Dao Trì kim mẫu linh 

ứng, Lư Thắng Ngạn là thần toán. 

Tôi nói : 

-Bốn bể là anh em, 5 trăm năm trước đều là người cùng một nhà. Oan 

gia nên giải, không nên kết. Phật giáo đệ nhất nghĩa đế chỉ ra : thân mình 

và thân người, hãy thử nghĩ xem mọi người đều có Phật tánh, mọi người 
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đều là Phật. Người Nam đều là cha mình, người nữ đều là mẹ mình. Phật 

nói : Coi một người là thù địch của mình là vô tri. Nói ông Trương cao, 

ông Lý lùn là nói thị phi, không phải là Phật tử. Tôi nói : Phật pháp 

không 2 , chỉ là Một. 

 

 

Chương   6  : 

 

Hoá   thân   làm   thầy   giáo. 

 

Cư sĩ Bảo Khâm học luật, cha mẹ ông là đệ tử tôi. Cư sĩ Bảo Khâm 

tai thấm, mắt nhiễm. Ông biết niệm Thượng sư tâm chú, đồng thời do bố 

mẹ dẫn tiến quy y, thọ quán đảnh, tham gia một lần Liên hoa sinh đại sĩ 

quán đảnh pháp hội, nhưng không thực tu. Học xong luật rồi, chuẩn bị 

để thi bằng hành nghề. Nghe nói kỳ thi này rất khó, mỗi năm sinh viên 

tốt nghiệp rất nhiều, nhưng thi đậu bằng hành nghề không dễ. Đề tài rất 

rộng, thí sinh khó nắm bắt. Do đó cư sĩ Bảo Khâm thi 2 năm mà vẫn 

trượt. 

Cha mẹ bảo : 

-Đi cầu Lư tôn sư xoa đầu gia trì. 

-Phải dựa vào chính mình. 

-Niệm Cao Xương Quán Thế Âm một ngàn lần. 

-Mất quá nhiều thời gian, còn phải học nữa chứ ! 

-Tham gia Văn Thù Bồ tát pháp hội, tăng gia trí tuệ. 

-Văn Thù Bồ tát là Như Lai trí tuệ, không phải là pháp luật trí tuệ sợ 

không thành. 

-Giới luật cũng là pháp luật. 

-Không đồng. 

-Vậy đi ! Con ở trước đàn thành, thắp hương cầu nguyện được thuận 

lợi, được không hả ? 

-Được. 

Cư sĩ Bảo Khâm gật đầu, cung kinh thắp hương hướng đàn thành cầu 

thi cử được thuận lợi. 

-Niệm Thượng sư chú mau. 

-Ông ! Cổ lỗ. Liên Sinh tất địa hồng. 



8 
 

Ngay đêm đó cư sĩ nằm mộng thấy mình ở trong lớp học. lớp học 

không có ai, chỉ có một mình. Giáo sư đến cũng không nói gì với cư sĩ 

chỉ cầm phấn viết lên bảng đen đề mục và đáp án. Giáo sư nói : Chép lại 

mau. Ông vội vàng chép xuống hết đề nọ lại đề kia. Giáo sư viết hết 

bảng nói : 

-Đây là những vấn đề trọng yếu. 

Bảo Khâm nhìn mặt giáo sư thấy giống Lư tôn sư thì lấy làm kỳ quái. 

Ngày hôm sau tỉnh dậy bảo bố mẹ, bố mẹ hỏi : 

-Có nhớ hết không ? 

-Nhớ hết. 

Về sau thi lấy bằng hành nghề, đề thi đều giống những gì đã ghi trên 

bảng. Bảo Khâm cuối cùng thành luật sư. 

Thật là  : Ôm , Ma Ni, Bát Mê Hồng ! 

 

 

Chương   7  : 

 

Người   không   có   lòng   tin. 

 

Cư sĩ Trí Phu theo bè bạn tham gia Hộ ma pháp hội, cũng tiếp thọ quy 

định quán đảnh, nhưng ông có một tâm tuỳ duyên chỉ tham gia một lần, 

về sau không tới nữa. Ông đối với Lư Thắng Ngạn không có tín tâm, 

nguyên nhân thì có nhiều : 

1- Lư Thắng Ngạn lùn. 

2-Lời phê phán không lợi, là tà. 

3-Phong ba không dứt. 

4-Cứ nói là không chịu trách nhiệm. 

5-Song thân pháp. 

6-Nghe nói có nhiều minh phi. 

7-Ông đi xe tân lợi (Lexus?) 

8-Đối với người thành phố, ông không là người chính phái. 

 

Cư sĩ Trí Phu đã gập Lư Thắng Ngạn, có một điều ông không hiểu là 

vị sư phụ này không để ý tới người ta nghĩ mình ra sao, cứ viết sách, 

thuyết pháp, sinh sống như chẳng liên quan gì tới mình.  
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Có một đêm cư sĩ Trí Phu có một giấc mộng. Ở trong mộng ông thấy 

Lư tôn sư ở giữa mặt trăng, biến hoá thành Đại Uy Đức Kim Cương to 

lớn : thân có mầu xanh, nhiều đầu, nhiều tay, nhiều chân, mặt mũi dữ 

tợn, uy nghiêm khiến người không dám nhìn. Cư sĩ lại thấy Uy Đức Kim 

Cương biến thành A Di Đà Phật, to lớn, uy nghiêm ngay thẳng, hàng vạn 

tia sáng sắc vàng phát ra từ thân, từ mi, mục thiện. Bất giác ông chắp tay 

đảnh lễ. A Di Đà Phật lại biến hoá thành Lư tôn sư, rồi thành một vầng 

sáng chói. Bay lên hư không, không thấy nữa. Từ hư không có tiếng : 

-Sao không quy y ? 

Từ khi nằm mộng, cư sĩ Trí Phu rút thời gian đến Lôi Tạng tự nghe 

pháp. Có một lần ông nhìn thấy ở pháp toạ không phải là Lư tôn sư mà 

là Uy Đức Kim Cương minh vương, lại một lần khác ông thấy là Phật A 

Di Đà. Một lần khác nữa ông thấy Lư tôn sư biến thành một vầng sáng. 

Cư sĩ hỏi tôi : 

-Không khởi lòng tin là do đâu ? 

-Tai, mắt ông bị nhiễm nặng. 

-Làm sao để không bị ô nhiễm ? 

-Cần phải Thiền. 

-Tâm tôi có thể có lòng tin không ? 

-Cần phải Định. 

-Làm sao không để ý đến bên ngoài bàn tán là thật hay giả ? 

-Thực không thật, giả. 

-Không hiểu. 

-Như Lai đệ nhất nghĩa là vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả 

cho nên thực không thật giả. 

-Tôi làm sao khởi lòng tin. 

-Xem thiện công đức của Lư tôn sư như bố thí, trì giới, tinh tấn, trí 

tuệ, thiền định, nhẫn nhục, công đức của tôi, ông thử nghĩ xem. 

Về sau cư sĩ Trí Phu quả nhiên khởi tín tâm. 

Nguyên lai Lư tôn sư có thiện công đức a ! 

 

 

Chương   8  : 

 

Bị    mù    bẩm    sinh. 
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Vợ chồng cư sĩ Bồi Thành sinh được một đứa con trai, tứ chi hoàn mỹ 

nhưng mắt nhắm. Cư sĩ Bồi Thành rất láu táu, vội dùng tay banh ra, 

nhưng mắt không mở là không mở. Bác sĩ nói : 

-Đừng hấp tấp, không thể dùng tay được đâu. 

-Phải dùng thủ thuật giải phẫu sao ? 

-Chờ quan sát xem đã. 

Bác sĩ cho thuốc, nhưng không có hiệu quả. Về sau bác sĩ tiến hành 

giải phẫu, phát hiện một lớp da mỏng che phủ nhãn châu khiến không 

nhìn được. Bạn bè bảo có thể mở được, bèn lấy 2 đồng xu gõ vào nhau : 

mắt vẫn không mở ra được. Bạn cười nói : 

-Thấy tiền mà không thèm nhìn, đứa nhỏ này là anh hùng đây. 

Cư sĩ hỏi bác sĩ : 

-Tầng da mỏng này phải làm sao ? 

-Chưa từng thấy bệnh này. 

Vợ chồng cư sĩ có bạn là đệ tử Chân Phật tông, bảo tìm Lư Thắng 

Ngạn nhất định sẽ có biện pháp. Nhưng vợ cư sĩ theo tín ngưỡng dân 

gian tìm đồng bóng. 2 người đến hỏi con đồng. con đồng bảo mau đi tìm 

Lư tôn sư, ông ta là hoạt Phật. Con đồng này là Bắc Phương Huyền 

Thiên Thượng đế đãng ma Thiên tôn. 2 người tìm tôi, nhưng tôi ở 

Seattle, Mỹ quốc. Họ bèn gửi thư cho tôi. Thư gửi xong họ nằm mộng 

thấy tôi bay trong không cùng tám vị Minh phi. 

-Phía đông là Cao Lợi minh phi sắc đen. 

-Phía tây là Duy Đa lợi minh phi sắc vàng. 

-Phía Nam là Khả Lợi minh phi sắc đỏ. 

-Phía Bắc là Hạt Tư Lợi minh phi sắc xanh. 

-Phía Đông-Bắc là Bốc Khởi Tây minh phi sắc xanh da trời. 

-Phía Đông-Nam là Sa ngoã Lợi minh phi sắc trắng. 

-Phía Tây-Bắc là Động Tỷ minh phi sắc tạp. 

-Phía tây-Nam là Quân Trà lợi minh phi sắc xanh da trời. 

Tám vị minh phi hỏi tôi : 

-Con trai của vợ chồng cư sĩ Bồi Thành có màng mắt là do nhân quả 

gì ? 

-Cậu nhỏ có 2 vị sư phụ là thiện trí thức, nhưng đáng tiếc là không 

nhận ra, bỏ đi. Do đó, chuyển thế sinh ra mắt có 2 lớp da bọc. 
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-Tôi tụng một bài kệ có thể mở mắt : 

Không  nhiễm,  tinh  quang 

Trời  Tuệ  phá  ám 

Năng  diệt  gió  lửa 

Phổ  chiếu  thế  gian. 

 

Đó là kệ trong phẩm Phổ Môn, hãy nhớ, hãy nhớ. 

Vợ chồng cư sĩ Bồi Thành nghe được bài kệ này, lễ bái Quán Thế Âm 

Bồ tát và Liên Hoa đồng tử. Màng mắt của đứa trẻ, dần dần tiêu mất. Họ 

càng tụng càng thành tâm. Quả nhiên, cuối cùng đứa trẻ nhìn được. Vợ 

chồng cư sĩ Bồi Thành đều quy y Chân Phật tông. Họ dẫn nhiều người 

quy y Lư Thắng Ngạn. 

Quy  y  quán  đảnh  như   điện  chớp. 

 

Cư sĩ Gia Trâm, viết thư xin quán đảnh. Buổi sáng mùng 1 mặt hướng 

Đông niệm Tứ quy y chú : 

Nam  mô  cổ  lỗ  cụ 

Nam  mô bất  đả  da 

Nam  mô  Đạt  ma  da 

Nam  mô  Tăng  già  da 

Liên  hoa  đồng  tử chỉ dẫn quy y Chân Phật ( đọc 3 lần, vái 3 cái). 

 

Về sau viết tên tuổi, địa chỉ, tuỳ ý Phật phí gửi về chỗ liên lạc Hoạt 

Phật Lư Thắng Ngạn. Chỗ liên lạc nhận được quy y phí rồi liền gửi quy 

y chứng thư và căn bản thượng sư pháp tướng. 

 

 

 


