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1- Tào  Hãn. 

Tào Hãn là vị võ tướng đời Tống. Đương thời đứng đầu Giang Nam là Lý 

Dục đã đầu hàng, chỉ có Giang Châu Hồ Tắc là còn chống cự. Tào Hãn đem 

binh vây 4 tháng bắt được Hồ Tắc đem giết đi. Lại loạn sát dân chúng mà 

cướp của. Số người bị giết nhiều vô số kể. Không lâu sau đó Tào Hãn cũng 

chết. Con cháu lụn bại, đa số trở thành ăn mày. 

Lưu Tích Nguyên, người Tô Châu đời Minh làm giám khảo quan ở Quý 

Châu, trên đường về quê, thuyền đậu ở Hố Nam. Nằm mộng thấy một người 

to lớn nói với ông : 

-Tôi là một vị tướng dưới triều Tống. Kiếp trước là một thương nhân dưới 

triều Đường, nhân đi qua một ngôi chùa nghe pháp sư giảng pháp, tôi phát 

tâm thiết trai cung dưỡng. Vì thiện nhân nên vài kiếp sau được chức quan nhỏ. 

Đến đời Tống, tôi được làm tướng quân. Khi đánh Giang Châu, tạo sát nghiệp 

nên đời đời phải đọa làm heo. Ngày mai, con heo sẽ bị giết là tôi. May mắn 

gập ông, xin ông từ bi cứu tôi một mạng. 

Lưu Tích tỉnh dậy, trên bờ quả là một lò giết heo, lại nghe tiếng heo kêu 

inh ỏi. Ông bỏ tiền ra mua con heo đó và mang về nhà. Đến Tô Châu ông đem 

heo đến vườn phóng sinh. Bất cứ là người nào, cứ kêu Tào Hãn là nó vẫy 

đuôi. 

                                          Thử tài tự lịch sử cảm ứng thống ký. 

 

2- Lưu  Đạo  Nguyên. 
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Lưu Đạo nguyên làm quan huyện ở tỉnh Chiết Giang. Về sau, ông thôi 

quan về hưu. Về quê một hôm, ông ở nhà một người bạn là Tần tiên sinh. 

Đêm nằm mộng thấy một người đàn bà nói với ông, vừa nói vừa khóc : 

-Tôi là vợ của Tần tiên sinh, sinh tiền có mưu sát vợ bé của chồng. Sau 

khi chết đi phải đọa làm dê cái, đã mang con trong bụng, sáng mai Tần tiên 

sinh sẽ giết tôi để chiêu đãi ông. Tôi chết cũng đáng tội, nhưng con dê nhỏ 

trong bụng vì tôi mà chết thì tội tôi càng nặng thêm. 

Lưu Đạo Nguyên tỉnh dậy, đợi trời sáng kể lại giấc mộng của mình cho 

Tần tiên sinh nghe, nhưng sảo hợp là con dê đã bị giết rồi. Tần tiên sinh bi 

thống, vỗ thây dê mà khóc.  

Cả nhà và khách khứa không ai nỡ ăn thịt dê, bèn đem chôn con dê và bào 

thai ở ruộng. 

                                                              Thủ tài tự quảng nhân duyên. 

 

3- Lưu  Thái  Sơ. 

Lúc trước có một thầy thuốc tên là Lưu Thái Sơ, trị bệnh cho vợ pháp 

quan Tiết, nhân vì chẩn đoán cẩu thả cho thuốc sai lầm khiến bà ta bị chết. 

Vài năm sau có một phụ nữ mặc áo lụa đỏ tự xưng là vợ Tiết pháp quan đến 

cầu chữa trị 

Gập lúc thầy thuốc không ở nhà, bà ta bèn ra đường để gập thầy thuốc. Bà 

ta kể lại tình hình bệnh trạng, phục thuốc rồi chết như thế nào. Thầy thuốc 

Lưu hoảng sợ. Về tới nhà thì hôn mê rồi qua đời. 

                                                                        Thử tài tự đức dục cổ giám. 

 

4- Vương  Thiệu. 

Vương Thiệu là võ tướng đời Tống, dẫn binh chinh phạt người Khương. 

Chiếm cứ hơn 1.800 dậm, thiêu đốt người Khương ngay cả các cụ già cũng 

không tha, giết hơn một vạn người. Về sau cử chỉ khác thường, nói năng lộn 

xộn dường như bị điên. Ngực nổi mụn ác tính, hôi hám, suy nhược mà chết. 

                                                       Thử tài tử lịch sử cảm ứng thống ký. 
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5- Chư  Nguyên  Sùng. 

Chư Cát Hộ, đời Tống Văn Đế, là quan thái thú bị bệnh mà chết, ông 

không đem theo gia quyến, chỉ có con trưởng là Chư Nguyên Sùng, 19 tuổi, ở 

bên cạnh. Đi theo linh cữu còn có học trò là Hà Pháp Tăng. Tăng thấy tiền 

sáng mắt khi qua sông bèn dìm chết Chư Nguyên Sùng.  

Đương đêm Vương thị là vợ của Chư Cát Hộ, mẹ của Chư Nguyên Sùng 

ở Dương Đô nằm mộng thấy Chư Nguyên Sùng kể lại, rồi kêu mệt vì phải đi 

đường xa để báo tin, nên tạm nghỉ trên giường.  

Vương thị kinh tỉnh, vừa khóc, vửa cầm đèn soi trên giường thì quả nhiên 

thấy bóng dáng Nguyên Sùng. Lúc đó biểu đệ của bà là Giao Châu trưởng sử 

bèn đến chỗ nhiệm sở của Chư Cát hộ điều tra, thì những chuyện kể trong 

mộng là thật. Quan huyện sở tại bèn bắt giam thủ phạm Hà Pháp Tăng và xử 

theo luật. 

                                                                            Thủ tài tự oán hồn ký. 

 

6- Lý  Quảng. 

Lý Quảng là một vị danh tướng đời Hán, bắn tên rất giỏi. Ông đánh Hung 

nô hơn 70 lần, lần nào cũng thắng. người Hung nô rất sợ ông, không dám xâm 

chiếm nên được mệnh danh là Phi tướng quân. Vua Hán Văn Đế tặng ông 

danh hiệu Kỵ thường thị. Võ Đế thì tặng ông Bắc Bình thái thú. Ông có lần là 

thái thú Bắc Kinh, nhưng chưa bao giờ được phong hầu. Bộ hạ ông còn có 

chức tước cao hơn ông. Một hôm ông hỏi Vương Sóc là một nhà xem tướng 

nổi danh : 

-Ông xem tướng tôi thế nào, sao không được phong hầu ? 

-Tướng quân tự nghĩ xem có làm chuyện gì làm lương tâm cắn rứt không 

? 

-Tôi có lần bắt hơn 800 hàng binh đều đem giết sạch. 

-Người ta đã hàng rồi, mà còn giết. Đó là tướng quân đã gieo nhiều nhân 

ác, đó là nguyên nhân không được phong hầu. 
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Về sau Lý Quảng dẫn quân bị lạc đường, tự sát mà chết. Cháu là Lý Lăng 

vì đầu hàng vua Hung nô, nên mẹ và vợ đều bị giết. 

                                                                Thử tài tự Lý Quảng truyện. 

 

7- Trương  Trịnh. 

Trương Trịnh người đời Nguyên, làm tri huyện Cao Thùy, tỉnh Giang Tô, 

thủ thành Thiên hộ, tên là Cẩm Nhi có một thê, một thiếp. Thiếp nói xấu thê. 

Cẩm Nhi và thiếp bèn giết thê chôn xác ở sau nhà. Thê của Cẩm Nhi tên là 

Thôi, bèn nhập vào xác đứa trẻ gái mới có 7 tuổi đến công môn tố cáo với 

Trương Trịnh, còn nói nơi chôn cất Thôi thị. Trương Trịnh dẫn thuộc hạ đến 

nơi đứa gái chỉ. Quả nhiên tìm được thi thể Thôi thị. Lập tức ra lệnh bắt ngay 

Cẩm Nhi và người thiếp xử theo luật. 

                                                          Thử tài tự Nguyên sử quyển 1 và 6. 

 

8- Bạch Khởi. 

Bạch Khởi là danh tướng nước Tần, thời Chiến Quốc, rất giỏi dùng binh, 

được Chiêu Tương Vương phong tặng Võ An Quân. Khi đánh tướng nước 

Triệu là Triệu Quát, ông giả vờ thua, rồi cắt đứt tất cả đường tiếp tế lương 

thực cho Triệu quân, cuối cùng giết chết Triệu Quát, 40 vạn quân Triệu đầu 

hàng, ông thấy họ có khả năng làm loạn nên gập dịp bèn đem giết hết. Sự kiện 

này làm dân nước Triệu kinh sợ. Vài năm sau tướng khác của  nước Tần đánh 

Triệu bị thua. Vua Tần sai Bạch Khởi tái tiến công, nhưng ông cáo bệnh  

kháng chỉ. Vua Tần nổi giận, ban cho ông một thanh kiếm, muốn ông tự sát, 

mặc kệ ông có tước vị Võ An Quân. Ông than : 

-Trời ạ ! Tôi có phạm lỗi gì ? 

Sau một lúc suy nghĩ : 

-Có lẽ là ở trận Trường Bình, tôi đã giết 40 vạn người, thật là đáng chết. 

Nói rồi cầm kiếm tự sát. 

                                                       Thử tài tự lịch sử cảm ứng thống ký. 
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9-  Tưởng Tố  Viên. 

Tưởng Tố Viên người An Huy, có bí phương trị người bị ngộ độc tỳ 

sương. Nhưng ông là người tham tài, ai không chịu bỏ ra nhiều tiền thì ông 

không trị, chỉ có chết. Ông đã làm cho 9 người chết, những người này đều 

chưa tới số bèn kiện với Diêm Vương. 

Một ngày nọ ông Tưởng Tố Viên sang huyện bên để trị bệnh. Nửa đêm, 

ông khóc lóc kể vì tham tiền ông đã làm cho 9 người chết oan, bị phán 9 kiếp 

bị ngộ tỳ sương mà chết, trước khi ông đi bọn quỷ đồng ý cho ông trao bí 

phương cho người đời. Nếu cứu được một người thì số kiếp thọ tội của ông lại 

được bớt đi một. Nói xong ông khóc mà chết. 

                                                                     Thử tài tự tọa hoa chí quả. 

 

10- Dư  Đô  Thứ. 

Dưới triều nhà Minh, một người đọc sách họ Dư làm Đô thú ở Cao Thùy, 

tỉnh Giang Tô. Ông rất nghiêm khắc khi chấp hành luật pháp, vì nghiêm khắc 

quá, không khoan nhượng thành ra trở thành tàn độc. Đối với bộ hạ dù làm sai 

một lỗi nhỏ ông cũng phạt không khoan dung. Thường hình phạt là đánh bằng 

gậy. 

Có một sai nha chậm trễ 6 ngày, ông nổi trận lôi đình, sai đánh 30 gậy, 

toàn thân thịt nát xương tan.Những người xung quanh quỳ xin nhưng ông vẫn 

không hết giận. Sau khi bị đánh, người sai nha bị chết. Người này có con thơ 

và  một người vợ yếu đuối. Đứa con nhỏ nghe bố bị đánh chết thì hoảng sợ mà 

chết. Người vợ cũng thắt cổ tự tử. 

Về sau Dư Độ Thứ nghỉ hưu về quê. Con độc nhất và con cưng của ông bị 

bệnh nói với ông : 

-Tội tôi có nặng để ông làm chết 3 mạng người không? 

Nói xong liền chết. Tự nhiên ông lâm cảnh tuyệt tử, tuyệt tôn. 

                                                                     Thủ tài tự công quá cách. 

 

11- Thiện  Đạo. 
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Đời Minh, Thiện Đạo giữ chức quản lý phạm nhân. Ông thường vòi vĩnh 

tiền bạc của tù nhân. Nếu mãn ý thì vui vẻ, còn không thì đánh đập. Khi vâng 

lệnh tra hỏi tù nhân của quan huyện thì ông đánh tù nhân đến máu chẩy, thịt 

rơi, có khi tới chết. Số người bị đánh tới chết là vô số. Về sau, Thiện Đạo bị 

bệnh lạ, chân tay bị rút gân. Khắp người da bị vỡ nát, đau đớn không thể tả 

được. Cả ngày nằm trên giường rên la. Người đương thời có câu : Thiện ác có 

báo, cứ xem Thiện Đạo thì rõ. Cuối cùng ông tắt thở. 

                                                                   Thủ tài tự Đức Dục cổ giám. 

 

12- Kế  mẫu  bị  xét  đánh. 

Lúc trước vào tuổi trung niên 40, một người nọ vợ bị chết, lưu lại một đứa 

con mới có mấy tuổi. Vợ chết rồi người đàn ông sống một mình lạnh lẽo, thấy 

trong làng có cô gái đẹp bèn cưới làm vợ kế. Cưới được một hai năm, vợ kế 

đối với con của vợ trước rất tốt. Nhưng về sau khi bà đã sinh được 2 đứa con 

thì biến tâm, coi con ghẻ như thù địch. Nhưng tánh tình của đứa con ghẻ rất 

cương cường nên bà không dám ngược đãi công khai. Được vài năm thì ông 

chồng bị bệnh nặng, lúc sắp chết cầm tay vợ bảo rằng : 

-Tôi mất rồi, di sản sẽ chia đều cho 3 đứa. Con vợ trước, từ nhỏ đã mất 

mẹ, không được bà nuôi dạy thì đâu có lớn khôn như ngày nay. Sau khi tôi 

mất mong bà chăm sóc nó như con mình. 

Bà ta ngày thường hay đánh mắng con riêng của chồng, đêm nằm mộng 

thấy chồng về khuyên răn, nhưng bà ta vẫn không đổi tánh. Nhưng đứa con 

của vợ trước rất hiếu thuận, dù chuyện gì xẩy ra cũng cam chịu cho bà bằng 

lòng. Nhưng bà không chia di sản cho trưởng tử mà còn đem lòng căm hận 

với nó.  

Một hôm bà phóng độc vào bánh gạo kêu trưởng tử ăn. Bỗng nhiên mây 

kéo đầy trời, sấm đùng đùng, chớp loang loáng, một tiếng nổ vang đưa kế mẫu 

vào sân sau, quỳ nâng bánh gạo bị phóng độc vừa khóc, vừa nói : 

-Con không nên phóng độc vào bánh gạo hại con vợ trước. Xin trời hãy 

tha thứ cho con. 
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Trưởng tử nghe mẹ kế khóc lóc thảm thiết bèn ra lệnh cho 2 đứa em đều 

quỳ xuống bên cầu xin tha tội cho mẹ, một lúc sau sét đánh gẫy một cánh tay 

kế mẫu. Từ đó về sau kế mẫu coi con trưởng như con mình. 

                                                        Thù tài tự tọa hoa chí quả. 

 

13- Pháp  quan  xử  oan. 

Ở Giang Tô có một vị võ quan, chân trái mọc lông ngựa, ông nhớ lại được 

về 2 kiếp trước. Vì tiền kiếp làm pháp quan xử oan nên kiếp sau bị đọa làm 

ngựa. Một hôm bị người cưỡi đi đường núi, lại bị người cưỡi đánh đập, rất 

thống khổ. Muốn nhẩy xuống núi, cùng với chủ nhân chết nhưng nghĩ lại, kiếp 

này phải làm ngựa nếu còn phạm sai lầm, thì lúc nào mới được thoát khổ đây. 

Do đó an tâm nhẫn nhịn. Vì làm ngựa hối lỗi nên kiếp này được làm quan. 

Nhưng nỗi khổ khi bị làm ngựa ông nhớ rõ ràng, nhất là yên ngựa áp vào lưng 

rất đau. 

                                                                              Thủ tái tự tín lục. 

 

14 – Vương  Bá  Dương. 

Vương Bá Dương là Tư mã giữ chức tri huyện Thượng Hải, dưới triều 

nhà Thanh Lúc đó có nhiều cường đạo quan phủ chiêu mộ tráng đinh để bắt 

cướp. Có 2 cha con nhà kia, rất giỏi võ công bắt được một thuyền hiềm nghi là 

đạo tặc giải về phủ huyện. Vương Bá Dương rất mừng đích thân tra vấn. Nào 

ngờ 12 người nhất định phủ nhận. Xét thuyền thấy có cả ngàn lượng bạc. Họ 

khai số tiền đó là do buôn gạo, muối mà có, không phải là do ăn cướp.  

Vương Bá Dương thấy họ không nhận tội, tức giận sai nọc đánh từng nghi 

phạm, thịt nát, xương tan bắt nhận tội. 

Ngày thứ hai, truyền khám xét lấy các di vật ở thuyền các nghi phạm, bị 

gió lớn nhận chìm. Vương Bá Dương không điều tra kỹ, liền định tội các nghi 

phạm và chém đầu. 



8 

 

Cấp trên nhận định là Vương Bá Dương có công bắt cướp, bèn thăng chức 

cho ông, tin tức nhận chức mới được đưa tới, thì 3 ngày sau Vương Bá Dương 

bạo tử mà chết. Trước khi chết ông thấy các oan hồn đến đòi mạng. 

                                                                 Thủ tài tự tọa hoa chí quả. 

 

15- Trình  Bá  Lân. 

Dưới triều nhà Thanh, thương nhân Trình Bá Lân sống ở Giang Tô, 

Dương Châu, tin tưởng rất chân thành vào Quán Thế Âm Bồ tát. Một ngày 

mùa hạ, năm Ất Dậu, loạn binh tiến vào thành Dương Châu. Trình Bá Lân 

nằm mộng thấy Quán Thế Âm bồ tát bảo ông rằng : 

-Nhà ông có 17 người thì có tới 16 người không bị nạn, chỉ có một người 

khó mà thoát nạn. 

Ông tỉnh dậy, hoảng sợ, thành thực cầu nguyện. Ngày hôm sau, ông lại 

mộng thấy bồ tát Quán Thế Âm bảo ông : 

-Kiếp trước ông giết Vương Ma Tử 26 dao. Kiếp này ông phải bồi hoàn. 

Ông phải bảo 16 người nhà ở riêng tách khỏi ông để tránh bị liên lụy. 

Ông tin tưởng Quán Thế Âm không nghi ngờ gì. 5 ngày sau loạn binh quả 

nhiên đến nhà họ Trình. Trình Bá Lân ra nghênh đón, khách khí : 

-Ông là Ma Tử phải không ? Kiếp trước tôi thiếu ông 26 dao. Hiện tại 

phải bồi hoàn, xin ông hãy giết tôi đi. 

Loạn binh kinh ngạc hỏi : 

-Làm sao ông biết tên tôi ? 

Trình Bá Lân kể lại cặn kẽ giấc mộng. 

Nghe xong loạn binh nói : 

-Kiếp trước, ông chém tôi 26 dao, nếu kiếp này tôi giết ông, thì kiếp sau 

ông lại báo thù mà giết tôi, như thế thì bao giờ mới xong ? Chẳng bằng bây 

giờ ngưng sự việc lại. 

Nói xong lấy sống dao đập 26 lần vào Trình Bá Lân rồi bỏ đi. 

                                                          Thủ tài tự Quán Âm linh cảm lục. 
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16 – Dư  Thục  Hoa. 

Cô Dư Thục Hoa là người hiện đại, ngụ ở huyện Phúc Thuận, tỉnh Tứ 

Xuyên. Từ nhỏ bố, mẹ đều đã mất. Sau khi học xong bậc tiểu học, cô vào 

trường sư phạm, rất chăm chỉ học hành. Cuối năm Ất Mão cô bỗng có cử chỉ 

thất thường, hoặc miệng lẩm bẩm một mình, hoặc nửa đêm còn đi dạo. Trong 

trường có Hoàng Túy Quân là giáo viên và cháu là Hoàng Thư Vân thấy như 

bị ma ám, bèn mời cư sĩ Hoàng cứu giúp. Hoàng cư sĩ bảo : 

-Trừ Niệm Phật ra thì chẳng có cách nào khác. 

Bèn dạy Dư tiểu thư cách Niệm Phật. Dư tiểu thư thực hành, tâm thần dần 

dẩn tỉnh táo. Bệnh tình cũng bớt đi. Năm sau, Dư tiểu thư thân tới nhà Hoàng 

cư sĩ tạ ơn. Cô nói : 

-Trong khi hôn mê, con thấy một chàng trai tự xưng là Thương Hưng nói 

với con kiếp trước chúng ta là thương nhân. Cô vì lợi lộc mà giết tôi. Tôi vào 

âm giới, do tội nghiệp nghiệp phải vào quỷ đạo chịu khổ. Còn cô thì vào nhân 

đạo đã 78 năm. Vì kiếp trước cô giết tôi, tôi làm sao tha thứ cho cô ? 

Cô nói tới đây lòng còn hoảng sợ, cô nói tiếp : 

-Sau khi con Niệm Phật, Phật lực làm con ma ấy không làm hại con, 

nhưng oán khí không tan, cứ ám con không rời. 

-Cô Niệm Phật chỉ có thể bảo vệ mình thôi,  không siêu độ cho con ma ấy, 

không giải thoát khổ cho nó. Cô nên niệm 10 vạn lần, phát tâm siêu độ thì mới 

được. 

Cô nghe lời, vài tháng sau cô kể : 

-Con ma ấy nói với con, cô giết tôi, oán hận ấy rất sâu không thể giải 

thoát nhanh được, tôi phải phá hoại hôn nhân của cô. 

Quả nhiên về sau hôn nhân của cô gập nhiều trắc trở, không thành. Hoàng 

cư sĩ biết được, viết sớ cáo quỷ văn đem đốt, lại tụng kinh siêu độ. Từ đó về 

sau không thấy tung tích con ma đó, và hôn nhân của Dư tiểu thư đã thành 

công mỹ mãn. 

                                                   Thử tài tự Phật pháp linh chủy. 
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17 – Thấy  chết  không  cứu. 

Ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang có một phú ông, nhà cửa to lớn. Mùa 

Xuân năm 1926 nhà hàng xóm của phú ông bị cháy, cửa trước bị lửa thiêu đốt 

không chạy ra được, sau nhà là bức tường của nhà phú ông chắn. Cả nhà hàng 

xóm kêu cứu, âm thanh bi thảm. Lúc đó con cái của phú ông định mở cửa 

ngách cứu người, nhưng phú ông ngăn lại : 

-Bức tường che trở nhà ta khỏi lửa, nếu mở cửa ngách lửa vào nhà ta thì 

phải làm sao ? 

Do đó mọi người làm ngơ không cứu. Sau đó một lúc không nghe tiếng 

kêu cứu nữa. Cả nhà hàng xóm 7 mạng người đều mất mạng trong ngọn lửa.  

Vào mùa hè năm đó, phú ông bị ngã mà chết. Các con của phú ông đều 

nằm mộng thấy bố rất bi thảm nói : 

-Vì ta thấy chết không cứu nên bị đọa thành heo ở Lâm An, nhà A Bảo, 

heo mẹ sinh ra 7 heo con, trong đó có một con bị thọt chân là ta đấy. 

Các con phú ông bèn tìm đến nhà A Bảo, mang con heo bị thọt chân về 

nhà nuôi dưỡng. 

                                                                 Thủ tài tự nhân quả lục. 

 

18 – Hòa  thượng  Hàm  Huy. 

Lúc trước, ở chùa Quán Âm, Lâm Hải tỉnh Chiết Giang có một vị hòa 

thượng tên là Hàm Huy, 40 tuổi, giữ giới luật rất nghiêm. Một hôm ông đi tản 

bộ trên đường, đi ngang qua một tiệm bán thịt chó. Vị hòa thượng thường 

ngày giữ giới rất nghiêm, bị hương thơm của thịt chó nướng xộc vào mũi thì 

thèm nhỏ dãi. Ông trở về chùa, nóng hết cả thân, mình nổi 18 cái nhọt, mỗi 

nhọt như một đầu người, đau không thể chịu nổi. Nếu để cho người xem thì 

không thấy đau nữa, nhưng nếu dấu đi thì đau thấu xương tủy, như là những 

mụn nhọt này là để cảnh giới người đời vậy. 

Các vị thầy thuốc nổi tiếng đều bó tay không trị được. Tới nước này hòa 

thượng Hàm Huy biết là do ác nghiệp kiếp trước tạo nên, bèn nhịn đau quỳ 
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trước bàn thờ Phật, chân thành tụng kinh Kim Cương cầu sám hối. Một hôm 

ngủ trưa mộng thấy 18 quân nhân không đầu quát hỏi : 

-Ông nhận ra chúng tôi không ? 

-Không nhận ra. 

-Chúng tôi là binh sĩ, thuộc hạ của ông, ông ra lệnh cho chúng tôi đóng 

đồn trên núi. Có 2 binh sĩ xuống núi gập một người đàn bà đi một mình, bèn 

thay nhau cưỡng hiếp. Người đàn bà về mách chồng. Người chồng làm đơn 

cáo trạng với ông. Ông không điều tra rõ sự tình là ai làm, mà giáng tội cho 

những người giữ núi là 20 người phải theo quân pháp là xử tử hình. 2 người 

phạm pháp xử tội là đúng, nhưng đó là chuyện của họ, còn chúng tôi vô can. 

18 người bị chết oan uổng. Nỗi oan này làm sao báo ? Chúng tôi tìm ông đã 

200 năm, hôm nay mới thấy. Nhưng nay ông đã là tăng giữ giới được thần bảo 

vệ. Chúng tôi không xâm phạm được. Nay ông ngửi thịt chó thơm động lòng 

muốn ăn là đã phá giới không có thần bảo vệ, chúng tôi không sợ ông nữa. 

Ông hiện tại tụng kinh cầu giải oan, nên chúng tôi tha cho ông 3 năm, sau đó 

sẽ lại đòi mạng. 

Quả nhiên từ đó mụn nhọt của hòa thượng Hàm Huy không làm đau nữa, 

3 năm sau bệnh của hòa thượng tái phát mà chết. 

                                                                  Thủ tài tự báo ứng ký thật. 

 

19 – Giết  con  người  thì  con  mình  bị  chết. 

Cứ theo lời thuật của tiên sinh Diệp Bá Cao thì vào thời gian nội chiến 

các nhà giầu đều đến tỵ nạn ở Thanh Đảo. Có một ngày, ở vùng ngoại ô, có 

người bỏ con tư sinh ở vệ đường trên người đứa trẻ có ngân phiếu 700 

Nguyên và có ghi : Cầu xin người có lòng nhân từ nuôi dưỡng đứa trẻ này, xin 

hồi báo 700 Nguyên để cám ơn. 

Một ông mỗ đi qua nơi ấy, thấy tờ ngân phiếu không những không khởi 

lòng cứu độ, mà khởi ác niệm đạp chết đứa nhỏ lấy tờ ngân phiếu và về nhà.  

Sau khi về nhà, ông đưa cho đứa con yêu 8 tuổi 5 nguyên. Đứa con vui 

mừng nhẩy nhót chẳng ngờ bị ngã chết. Ông hối hận, kể cho vợ nghe mình đã 
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đạp chết đứa nhỏ. Bà vợ thống hận chồng làm ác khiến cho con mình bị ngã 

chết, khóc lóc không thôi, khiến cảnh sát nghe được bắt mỗ vì tội giết người. 

                                                             Thủ tài tự nhân quả lục. 

 

20 – Háo  sắc  hại  mạng. 

Năm 1914, ở Hiệp Tây, Hán Trung, có một vị Quân Doanh Trưởng, 

phong lưu, háo sắc. Ông đã kết hôn và có 3 đứa con gái. Ông ngẫu nhiên thấy 

được vợ của viên thư ký, người đẹp như hoa, khiến ông tâm hồn điên đảo. 

Ông phí bao tâm cơ bầy mưu hãm hại viên thư ký thông đồng với địch bị phán 

tội tử hình. Ông lập tức hướng bà thư ký cầu hôn, nhưng bà thư ký từ chối, vì 

bà chủ trương một vợ, một chồng. Ông đã có vợ con, không thể chấp nhận 

được. Nhưng ông vì mê sắc, nhẫn tâm thuốc chết vợ và 3 đứa con gái. 

Bà thư ký không còn lý do gì để từ chối, chịu gả cho ông. 

Ngày kết hôn, họ có chụp hình đám cưới. Nhưng nhiều ngày qua thợ chụp 

hình không giao ảnh. Ông tức giận tự đến nhận ảnh. Vừa giở xem, ông tái mét 

mặt, phía sau tân nương là viên thư ký mặc áo tang, mặt đầy máu, tiếp đó là 

một nữ quỷ là vợ của Quân Doanh Trưởng đầu bà tóc rối, mắt lồi ra, mũi 

khoằm lại, miệng ngoác ra tới tận mang tai, phía sau là 3 tiểu quỷ. 

Chuyện này truyền ra, thượng cấp của Quân Doanh Trưởng ra lệnh bắt 

ông và xử tử hình. Đáng thương là bà thư ký thắt cổ tự tử. 

 


