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NHỮNG  CHUYỆN  HUYỀN  HOẶC 
 

 

 Tác Giả :  Lư Thắng Ngạn  

Dịch Giả :  Dương Đình Hỷ  

 

Lời người dịch : Đây là những lời tự thuật của Lư Thắng Ngạn. Ông là 

một trắc họa sư, nhưng cũng là một bốc sư nổi danh là thần toán, lại tự 

xưng mình là Phật Sống Liên Sanh. Phật giáo chính thống Đài Loan đã 

phủ nhận ông, coi ông là tà ma, ngoại đạo. Những chuyện kể sau đây là 

sự thực hay chỉ là những chuyện mê tín, dị đoan ? Chúng tôi dành quyền 

phán xét cho độc giả.  

 

TẬP  I 
 

Họa Lớn Quá Sâu.  

 

Một hôm, một vị tác gia nổi danh là Tạ Nhuận đến thăm tôi. Đây là một 

vị tác gia tài trí, lập luận sắc bén khiến người kính phục. Thấy ông đến 

thăm tôi rất cao hứng. Ông hỏi tôi :  

-Hoạt Phật Liên Sanh. Tôi nghe nói ông thông hiểu âm dương có phải 

không ?  

-Biết chút đỉnh.  

-Ông có thể giúp tôi không ?  

Tôi mỉm cười :  

-Ông nổi danh Trung, ngoại ngay triết lý cũng thông còn có gì khó với 

ông ?  

Tạ Nhuận nghiêm mặt :  

-Tôi vốn không tin quỷ thần, âm dương nói chi đến thông linh, nhưng đó 

là chuyện quá khứ rồi. Ông đừng lấy làm lạ. Năm nay tôi đã 64 tuổi, cả 

đời tôi luận về tài hoa và năng lực tôi chẳng thua kém ai. Tại học thuật 

giới tôi chẳng được trọng dụng, trên đường sĩ đồ tôi đã để lỡ nhiều cơ 



2 
 

hội, Ông tuy coi tôi là tác gia nổi danh nhưng sự thực tôi là một người bất 

đắc chí.  

-Có chuyện này sao ?  

-Ông coi tôi là danh gia nhưng tài, phú không, gia đình tan nát, nhà cũng 

không có, sức khỏe cũng không bằng trước. Chỉ ôm vài quyển sách nát, 

hình như ở trong cõi vô hình có một bàn tay xua đẩy đi tất cả lợi lộc đến 

với tôi. Ông thử xem đó có phải là vận mạng của tôi không ?  

Tôi ở ngay trước mặt Ta Nhuận nhắm 2 mắt lại, hướng tam bản Tôn niệm 

:  

Dao Trì Kim Mẫu  

A Di Đà Phật  

Địa Tạng Bồ Tát.  

Có người tên là Tạ Nhuận muốn biết nhân quả, linh cơ diệu toán, xin cho 

đáp án phá màn vô minh. Cấp cấp như luật lịnh.  

 

Lúc đó trước mắt tôi, chiếu rọi một ánh sáng trắng, trong đó có một hang 

động. Một đồng tử áo xanh từ động bước ra, trong tay có cầm một danh 

sách. Danh sách này có tên Tạ Nhuận. Đồng tử áo xanh giở danh sách 

cho tôi coi. Tôi xem mà kinh hãi.  

Nguyên lai Tạ Nhuận có chức vị trong học giới tuy chỉ là một giáo sư, 

nhưng có thể làm hiệu trưởng, có thể vào chính giới, có tài phú, gia đình 

hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh, thọ đến 89 tuổi. Tạ Nhuận con người 

trung hậu, tốt với bạn bè, sao lại như vậy ? Xem đến cuối thì ra lúc thiếu 

thời vì lợi nhuận ông đã viết 6 cuốn dâm thư.  

Xem xong tôi đã rõ chuyện bèn mở mắt ra hỏi :  

-Lúc nhỏ ông làm gì ?  

-Đi học, tôi đứng đầu lớp đó !  

-Có viết sách không ?  

-Có, cho các báo.  

-Có sách xuất bản không ?  

-Lúc đó thì chưa có.  

-Tôi nói có.  

-Thật không có mà !  

-Có viết sách dâm thư không ?  

Lúc đó Tạ Nhuận há hốc mồm, đỏ mặt.  
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-A ! Ông biết sao ? Quả nhiên có !  

-6 cuốn ?  

-6 cuốn.  

Tạ Nhuận gật đầu.  

-Chính vì 6 cuốn dâm thư này đã mang tai họa đến cho ông; nếu kiếp 

trước ông không có phúc thâm hậu thì ông đã mất mạng rồi.  

-Lợi hại vậy sao ?  

-Dâm thư làm người dao động tâm chí, dẫn người vào tà dâm. Nam nữ 

thích đọc, táng danh bại tiết. Chúng ta từ sắc dục mà ra, mỗi người đều 

mang chủng tử sắc dục cho nên tập khí đặc biệt nặng. Nhưng theo thuyết 

nhân quả mà nói thì do sắc dục mà sinh tất do sắc dục mà tử. Con người 

nên tiết dục, không nên túng dục. Tiết dục thì sống lâu, sự nghiệp vững 

trãi, còn tham dâm thì gia đạo điên đảo.  

Tạ Nhuận đều vâng dạ, lại hỏi :  

-Còn vợ chồng thì sao ?  

-Nên tiết chế.  

-Tôi đã phạm rồi, làm sao sám hối ?  

-Theo tôi biết thì dâm thư, dâm họa, dâm tượng phải hủy bỏ hết thì 

nghiệp chướng mới hết.  

-Nghiêm trọng vậy sao ?  

-Đúng vậy. 6 cuốn dâm thư còn lưu hành thì còn tác hại, làm sao mà 

nghiệp chướng hết ?  

-Chỉ vì tôi nhất thời tham tiền mà hại lớn như vậy, giờ phải làm sao ?  

-Theo tôi nghĩ có 2 cách : Một là ông viết sách khuyên người đứng tà 

dâm, hai là ông đốt hết các sách dâm mà ông gặp.  

-Cách đó rất hay.  

Tạ Nhuận vui vẻ mà đi. Về sau ông có viết thư cám ơn tôi, nói thần toán 

quả nhiên linh nghiệm, đồng thời ông bắt đầu tin có thần, Phật và nhân 

quả không phải là mê tín.  

Tôi nhớ hồi nhỏ có qua tiệm sách ở Cao Hùng có thấy các quyển : Vui 

trong vui, Khoái lạc khi giao tiếp, Bà vợ ông Đổng sự trưởng v . v . bán 

rất chạy.  

Tôi có làm một bài kệ :  

Con người háo sắc, mộng không tỉnh  

Hôn hôn, trầm trầm là tà dâm  
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Tai họa sớm muộn rồi sẽ tới  

Sắc, không viên minh phải ghi tâm.  

 

 

Trời  Biết  

 

Có một thanh niên tên là Thôi gia, người cao lớn, tuấn tú đến xem tiến 

trình. Tôi hỏi thần linh trong hư không, thần linh đáp :  

-Trời biết.  

Tôi nghe mà bật cười. Dĩ nhiên là Trời biết, nhưng tiến trình của Thôi 

Gia thế nào ? Tôi hỏi lại, vẫn câu trả lời :  

-Trời biết.  

Tôi hỏi lần thứ 3 vẫn câu trả lời :  

-Trời biết.  

Và có bổ túc thêm vì Trời biết nên trong tương lai công danh, lợi lộc, sẽ 

vô tận.  

Do đó, tôi hỏi lại Thôi Gia :  

-Vì sao thần linh chỉ nói Trời biết ?  

Thôi Gia kinh ngạc, mặt đỏ bừng, kể cho tôi nghe câu chuyện sau :  

Thôi Gia lúc học Đại Học, thuê nhà ở gần trường. Chủ nhà là một thiếu 

phụ xinh đẹp mê người, đầu tóc, ăn mặc đều yểu điệu đa tình khiến Thôi 

Gia tâm thần dao động. Một hôm ông chủ đi vắng, Thôi Gia đi qua 

phòng ngủ cửa không đóng. Thiếu phụ đứng dựa cửa. Bốn mắt nhìn 

nhau, Thôi Gia tình động. Thiếu phụ mở miệng trước :  

-Người chẳng biết.  

Thôi Gia vô cùng khích động, tiến lên một bước rồi ngừng.  

-Ngẫu nhiên vui thú, người chẳng biết đâu.  

Thôi Gia bỗng nghĩ lại, lúc đọc sách có 4 biết : Trời biết, đất biết, anh 

biết, em biết.  

Bèn nói :  

-Người không biết, nhưng Trời biết.  

-Trời làm sao biết ?  

-Trời biết ! Trời biết !  

Thôi Gia trở mình bỏ đi.  
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Tối đó, thiếu phụ lại phòng Thôi Gia gõ cửa. Chỉ cần mở cửa là có thể 

ôm ấp người đẹp vào lòng, nhưng Thôi Gia thủy chung vẫn không mở. 

Sáng sớm hôm sau Thôi Gia vội dọn đến nhà người bạn. Cũng không 

dám nói rõ nguyên nhân với ai cả. Trong thời sinh viên, Thôi Gia dọn 

nhà 5 lần. Một hôm đang ngủ bỗng nghe tiếng :  

-Trời biết, thức dậy mau !  

Thôi Gia hoảng hốt thức dậy thì thấy nhà hàng xóm đang bị cháy, Thôi 

Gia vội đánh thức bạn và cả 2 vội chạy trốn. Trận cháy thiêu hủy 6 nhà 

và nhiều người bị thương. Nếu Thôi Gia không tỉnh dậy thì bạn và Thôi 

Gia đã là 2 xác cháy đen. Đúng là trong không có quỷ thần.  

Tôi bảo Thôi Gia :  

-Ngày nay nam nữ giao thiệp ngày càng phức tạp, chẳng kể gì đến tam 

cương, ngũ thường. người ta sở dĩ hơn loài cầm thú là vì có luân lý.  

-Làm sao cảnh tỉnh ?  

-Kinh Tứ Thập Nhị chương Kinh nói : Đối với người lớn tuổi coi như 

mẹ, chị, với người ít tuổi coi như em gái, con cháu.  

-Nếu không nghĩ được như thế thì phải làm sao ?  

-Phài quán thân bất tịnh.  

-Nếu không quán được thì sao ?  

-Thì nghĩ đến hậu quả.  

-Nhưng có những người không qua được cửa này.  

-Họa, phúc không có cửa, do người tự chuốc lấy.  

Vấn đáp giữa Thôi Gia và tôi sự thực là vấn đề của xã hội ngày nay.  

Không thể dối được Trời, Trời biết cả.  

 

Lý  Tiến  

 

Lý Tiến là một công chức cao cấp mắc một chứng bệnh lạ. Bệnh phát tác 

không theo thời hay chỗ, nói cách khác là lúc nào xảy ra thì xảy ra. Lý 

Tiến bị ngất đi vài phút rồi tỉnh lại như thường. Đến bệnh viện khám thì 

đều chính thường. Nuốt bùa, lễ Phật cũng chẳng ăn thua gì. Có người 

mách hỏi thần linh, thần linh bảo :  

-Phạm trọng tội.  

Đi khắp nơi, tìm thầy tìm thuốc, chẳng ăn thua gì. Có người mách tới tôi. 

Tôi nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra bảo :  

-Ông phạm tội vọng ngữ.  

-Từ trước đến nay, tôi không nói dối bao giờ.  
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-Ông có biết ai là Vương bà không ?  

Lý Tiến nghĩ mãi không ra. Cả người nhà giúp mới nhớ ra Vương bà là 

hàng xóm 10 năm trước.  

-Bà này làm sao ?  

-Bà ấy kiếm ông.  

-Kiếm tôi làm gì ?  

Về sau họ nói là Vương bà là một gái già không có chồng. Khi đề cập tới 

bà họ đàm tiếu :  

-Vương bà không biết sự đời.  

-Vương bà là người đời xưa.  

-Vương bà thủ tiết chờ X., tới chết không lấy chồng.  

-Vương bà không có nhan sắc v . v .  

Lý Tiến cũng tham gia :  

-Cứ xét cách đi đứng của Vương bà thì không phải là gái trinh.  

Câu nói này truyền lan trong xóm. Vẽ rắn thêm chân càng khó nghe.  

Câu nói đến tai Vương bà, bà định lộ mặt thanh minh, nhưng cuối cùng 

cũng không mở miệng. Vương bà sau đó bị bệnh mà chết, có thể nói là vì 

hận. Cái chết của Vương bà không được người ta chú ý. Bà ta chẳng qua 

là một cô gái không chồng. Lý Tiến không ngờ một câu nói vô tình đã 

hại một mạng người.  

-Vương bà kiếm tôi làm gì ? Tôi đâu có giết bà ta ?  

-Không có, nhưng lời ông nói là nguyên nhân.  

-Giống như tiểu thuyết.  

-Liên quan đến danh tiết một người không biết rõ thì đừng nói.  

-Báo chí và, điện thị (ti-vi) đều nói đó.  

-Ông nói đúng, báo chí, điện thị ngày nay đều nêu tự do ngôn luận nên 

loan toàn tin giật gân : giết người cướp của, dâm ái v . v . Nói xấu đương 

sự, hủy bánh danh tiết người ta đều là phạm tội vọng ngữ cả.  

-Xã hội như vậy thì tôi cũng vậy.  

-Ông nói thế, có thể coi là vì người sao ?  

Lý Tiến trầm ngâm hồi lâu không nói, bạn hữu hỏi :  

-Bây giờ phải làm sao ?  

Tôi quay lại hỏi Vương bà, bà đáp :  

-Tôi đã chết oan rồi, nếu báo thù thì bao giờ hết. Tôi được thần bếp cho 

biết cứ mỗi sáng Lý Tiến khi thức dậy hướng bếp lạy 9 lạy, sau đó niệm 

10 lần Nam Mô A Di Đà Phật , hồi hướng công đức này cho Vương bà 

mau siêu sinh là được.  

-Phải làm bao nhiêu lâu ?  
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-10 năm.  

-Cần 10 năm mới khỏi bệnh sao ?  

-Không, chỉ cần Lý Tiến mỗi ngày lạy 9 lần và niệm 10 lần Nam Mô A 

Di Đà Phật là bệnh không phát.  

Tôi đem lời này nói lại cho Lý Tiến nghe. Bạn bè Lý Tiến thấy việc này 

dễ làm lại không tốn tiền bèn chịu ngay. Bệnh của Lý Tiến cứ 2 , 3 ngày 

thì phát một lần, nhưng từ khi theo lời Vương bà thì bệnh không phát 

nữa, nhưng nếu bỏ thì bệnh lại tái phát.  

 

Từ  Minh  

 

Tại một buổi yến hội, có người nhận thức tôi bảo :  

-Từng nghe danh ông nhưng chưa từng gập mặt, ông xem giùm tôi :  

-Từ Minh thế nào ?  

Tôi xem một hồi rồi kinh ngạc bảo :  

-Người ông có quỷ khí.  

Mọi người đều ngạc nhiên.  

Có người nói :  

-Ông chỉ nói bậy !  

-Ông chả có trách nhiệm gì cả, chuyện ấy làm sao mà tùy tiện nói ra.  

Mọi người nhìn Từ Minh, ông không hoang mang nói :  

-Lư tiên sinh nói đúng đó ! Người tôi quả có quỷ khí. Mọi người kinh 

ngạc, thất sắc.  

Từ Minh hỏi tôi :  

-Làm sao trừ đi quỷ khí ?  

-Dễ dàng thôi, chỉ cần ông thông Huỳnh đình, trì trai ba tháng không gần 

nữ sắc là được.  

-Tiên sinh thấy quỷ khí này có hại cho tôi không ?  

-Có quỷ khí đương nhiên là có hại, nhưng tôi xem kỹ thì quỷ khí trên 

người ông không thù, không oán chẳng làm hại gì đến ông cả.  

-Tiên sinh quả là danh bất hư truyền.  

Do đó, Từ Minh kể cho tôi và mọi người câu chuyện ly kỳ sau :  

Từ Minh khi học Ngoại thương, có một lần đến Nhật Bản trú ở một 

khách sạn cao tầng. Đêm ấy trong mộng thấy một người đàn bà nằm 

cạnh. Người đàn bà xinh đẹp, hơi thở thơm như hoa lan. Từ Minh không 

cầm lòng được bèn phát sinh quan hệ. Hai người phụng đảo, loan điên 

khoái lạc dị thường. Khi tỉnh dậy thì Từ Minh không thấy người đàn bà 
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ấy đâu, cửa sổ đóng kín. Từ Minh cho đó chỉ là một giấc mộng. Ngày 

hôm sau thiếu phụ lại đến. Xong việc, Từ Minh hỏi nàng trú ở đâu ? 

Thiếu phụ đáp ở lầu 7. Ngày hôm sau Từ Minh tỉnh dậy, không thấy 

nàng đâu, ông cho đó là một chuyện không phải bình thường bèn lên lầu 

7 tìm. Nhưng thang máy không ngừng ở lầu 7 chỉ ngừng ở các lầu 8, 9, 

10 v. v . Từ Minh hỏi người gác dan mới biết là lầu 7 không có ai ở vì 

đang sửa chữa. Từ Minh nghe rồi trợn mắt, há mồm không nói được gì.  

Ngày thứ 3 thiếu phụ lại đến. Từ Minh hỏi :  

-Nàng ở đâu ?  

-Lầu 7.  

-Lầu 7 đang sửa, không có người ở.  

Thiếu phụ nghe rồi nước mắt như mưa.  

-Nàng đừng khóc, tôi chỉ muốn biết sự tình.  

-Vì có chuyện muốn nhờ chàng giúp.  

-Chuyện gì ?  

-Ở quê chàng có ai là Từ Uyên không ?  

-Có, vừa là đồng hương, vừa là bạn đồng học.  

-Hắn là người vô tình, vô nghĩa, lúc đó hắn du học Nhật bản, gặp nhau 

thương nhau, tôi đã trả hết phí dụng cho hắn, kể cả trinh tiết nữa, không 

ngờ học xong hắn về nước, một đi không trở lại. Tôi chỉ còn cách kết 

liễu đời mình. Chàng hãy giúp tôi, tôi không hại chàng đâu.  

-Giúp cách nào ?  

-Trên mình tôi có một kim trâm, tôi có thể nhập vào nó. Chỉ cần chàng 

đến lầu 7 gọi tên tôi là tôi nhập vào kim trâm, khi về quê chàng ném kim 

trâm vào nhà Từ Uyên là xong.  

Từ Minh y lời.  

Hôm đó nhà Từ Uyên ăn mừng Từ Uyên được thăng chức, khách khứa 

đầy nhà. Mọi người nâng ly chúc mừng. Từ Uyên rất cao hứng. Một cơn 

gió lạnh thổi qua, Từ Uyên ngã xuống đưa vào bệnh viện nhưng các bác 

sĩ không làm được gì, vì uống rượu quá liều, vỡ mạch máu não.  

 

Ôn  Bình  

 

Có một lần tôi đi thăm mười phương thế giới, tuệ nhãn thấy Đế Quân, 

Châu Thương, Quan Bình đi tới. Và Quan Đế quân cấp cho một người 

trấn Kim ấn. Tôi kinh ngạc hỏi :  

-Ai đó ?  
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-Ôn Bình.  

-Có phải là người thành tựu không ?  

-Tuy chưa thành tựu, nhưng cũng rất hiếm.  

-Tôi phải nhớ tên người này mới được.  

Quan Đế cười :  

-Có duyên, vô duyên về sau sẽ rõ.  

Vị Ôn Bình này tôi có dịp gập gỡ. Ông thờ Quan Thánh 20 năm rồi.  

Hàng ngày sáng, chiều niệm hương không một ngày gián đoạn. Lại còn 

tụng Quan Thánh đế quân giác thế chân kinh mỗi tối. Việc làm này Quan 

đế cảm động nên tặng ông Kim ấn.  

Trước khi được Kim ấn, Ôn Bình chỉ có một quán ăn nhỏ. Sau khi được 

Kim ấn rồi thì ông làm ăn thịnh vượng. Khách ra vào tấp nập, ông phát 

triển nhiều nhà hàng và kiêm luôn nghề địa ốc. Ông trở thành một người 

giàu có, mọi người đều biết danh. Ăn toàn đồ ngon, mặc toàn đồ hiệu, đi 

làm bằng xe xịn nhập cảng từ ngoại quốc.  

Có một hôm, Ôn Bình tới thăm tôi. Hỏi :  

-Phú quý được mấy đời ?  

-Một đời là đủ.  

-Ông biết lên trời không ?  

-Tôi là thiên đường, ông là địa ngục.  

Ông nổi giận :  

-Ông có biết trong người tôi có gì không ?  

-Biết cũng như không biết.  

-Ông chỉ hồ đồ, nhìn mà chẳng biết, cái gì là thần toán, chỉ là giang hồ 

thuật sĩ.  

-Không biết là biết.  

-Thế nào là không biết là biết ?  

-Tôi tuy nói không biết tức là biết vậy.  

-Không kể biết hay không, ông hãy cho tôi một câu trả lời. Nếu trả lời 

bậy bạ tôi sẽ sai người gỡ bảng ông xuống.  

Ông viết 2 chữ Thiên tỷ và hỏi :  

-2 chữ này có nghĩa gì ?  

-Tỷ là ấn, do trời tặng. Ông im lặng không nói.  

-Được tặng ấn dĩ nhiên là chuyện đáng chúc mừng. Tuy nhiên phải tu 

thân cho thanh tĩnh, nếu không phúc hưởng tận, tai họa sẽ tới.  

Ông nổi giận :  

-Theo tôi ông chỉ hiểu một chút tà thuật giang hồ; làm gì có tu thân thanh 

tĩnh, ông chỉ nói bậy.  
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Ôn Bình đi rồi, tôi than thở không cùng.  

Về sau tôi nghe ông nói về tôi :  

-Hắn chỉ là một gã giang hồ thuật sĩ, chỉ Đông nói Tây, chỉ Tây nói 

Đông, chỉ là tà ma ngoại đạo, miệng tuy nói Phật chỉ là kiếm tiền, lừa 

sắc, là đại thiên ma, đại ngoại đạo.  

Ông bỏ nhà đẹp cũ, mua một biệt thự rộng lớn như cung vua, mỗi viên 

gạch đều nhập từ Ý đại lợi. Ông đến chơi vũ trường các vũ nữ đều vui vẻ 

tiếp đãi ông. Họ ca hát, khiêu vũ, uống rượu, uống làm sao ? Tửu nữ 

ngậm rượu trong miệng, khách kề môi uống rượu của tửu nữ vừa hôn cô. 

Có rượu, thịt, gái làm sao không mê đắm ? Ông lại thêm tiền để đưa gái 

ra ngoài.  

-Đưa ra ngoài làm gì ?  

-Làm vua .  

-Nghĩa là sao ?  

-Vua một đêm, ông là vua, gái là cung phi. Ôn Bình đưa hết gái ở tửu 

điếm ra ngoài.  

Có lúc ông hỏi bạn :  

-Làm thế có tội không ?  

-Tội gì mà tội ! Tiền trao cháo múc. Ông lại còn đánh bạc nữa.  

Theo tôi biết thì ngày 24 tháng 12 thần bếp lên báo cáo :  

Sinh ở sắc  

Tử ở s ắ c  

Như mộng không tỉnh  

Tỉnh chưa giác  

Giác chưa tỉnh  

Hôn hôn, trầm trầm  

Xét cho cùng  

Hoại đạo  

Đều do tà dâm.  

 

Đế Quân nghe rồi nổi giận sai Châu Thương thu hồi Kim ấn.  

Tôi nghe được tin này vội cấp báo cho Ôn Bình, khuyên ông mau sám 

hối. Ông không nghe, không tin những gì tôi nói. Tiền bạc ông kiếm 

được, tiêu cả đời không hết.  

Một hôm ông nằm mộng thấy Châu Thương đến đòi Kim ấn.  

-Kim ấn đã giao còn đòi làm gì ?  

-Không chỉ đòi Kim ấn, còn đòi mạng ông nữa.  

-Sao lại đòi mạng ?  
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-Ông không nghe Giác thế chân kinh nói : "Đồ tể hãy thử thanh long đao 

sao ?".  

Ôn Bình hoảng hốt, nhưng không sám hối.  

Từ khi Kim ấn bị thu hồi, Ôn Bình làm ăn lụn bại. Các tiệm ăn hàng 

trăm người bị ngộ độc, phải đền và đóng cửa. Địa ốc cũng lụn bại. 

Chúng cư Ôn Bình xây, sau một trận mưa dữ dội đã không ở được. 

Nhưng tệ hại nhất là Ôn Bình nghiện rượu bị bệnh cứng gan, một nửa 

năm sau thì mất.  

 

Triệu  Đồng  

 

 

Triệu Đồng là đệ tử của tôi. Ông đã 50 tuổi, kết hôn 30 năm, nhưng 

chẳng có con cái gì cả. Triệu Đồng hỏi tôi :  

-Đệ tử có con không ?  

-Không.  

-Hoạt Phật cao minh, có thể giải ách cứu người không ?  

-Số mệnh sắp đặt có con thì sẽ có con, còn không thì đừng cưỡng cầu. 

Triệu Đồng nghe rồi rất thản nhiên.  

-Số mệnh đã vậy rồi, cưỡng cầu cũng chả được.  

Chuyện đã 2 năm, vợ Triệu Đồng bỗng sinh đôi, toàn là nam cả, tướng 

mạo bụ bẫm, thiên đình đầy đặn, mũi cao, tai dài, nhìn rất đáng yêu. 2 vợ 

chồng bế con đến thăm nhờ tôi đặt tên. Tôi đặt tên là Triệu Kính và 

Triệu Hiền. Triệu Đồng hỏi :  

-2 năm trước đệ tử có hỏi sư phụ về vấn đề con cái, sư phụ bảo không có,  

sao bây giờ lại có 2 đứa ?  

Triệu Đồng này thật mau miệng ! Tôi mang danh thần toán làm sao lại 

đoán sai ? Làm sao trả lời, tôi đỏ mặt nói :  

-Lúc đó tôi thấy khí sắc ông không tốt nên tôi nói vậy. Bây giờ khí sắc 

ông rất tốt, ông hãy về đi, để tôi điều tra có gì sẽ báo cáo sau.  

Ngay tối đó, tôi nằm mơ thấy đến một ngôi cổ miếu nguy nga. Tôi gõ 

cửa, chủ miếu là Uy linh công mời vào :  

-Hoan nghênh Hoạt Phật.  

-Tôi có đức hạnh, tài năng gì đâu ?  

-Tâm cao là đức, tận hết sức là năng.  
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Vào miếu, Uy linh công là chủ, tôi là khách, 2 hàng quỷ thần 2 bên. Uy 

linh công mời rượu, dù không sánh tiên tửu, ngọc dịch nhưng qua miệng 

là thấy đỏ mặt.  

-Tôi vốn có 2 thị giả đứng quạt, quạt một cái là mát, quạt 2 cái là lạnh, 

quạt 3 cái là thành băng tuyết.  

-Há chẳng giống quạt ba tiêu trong Tây du ký sao ?  

-Tuy không phải, nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu.  

-Sao 2 vị thị giả này vắng mặt ?  

-Hạ phàm, giáng sinh rồi.  

-Sinh ở nhà nào ?  

-Nhà Triệu Đồng.  

-Triệu Đồng vốn không có con mà ?  

-Đúng vậy !  

-Triệu Đồng có đến miếu xin tôi, nhưng tôi thấy khí sắc ông không tốt 

nên không đáp ứng, nhưng sau có lệnh của ngọc hoàng khiến 2 thiên 

phiến thị giả giáng sinh vào nhà Triệu Đồng.  

-Vận mạng thay đổi sao ?  

-Không sai.  

-Vì sao ?  

-Tôi cũng không rõ, chỉ biết Triệu Đồng cứu mạng một thiếu nữ tên là 

Ngô Yến.  

-Nguyên lai là vậy.  

Về sau tôi gặp Triệu Đồng :  

-2 con ông là Thiên phiến thị giả, tương lai rực rỡ vô cùng.  

-Đúng lắm ! Khi sinh hào quang rọi sáng cả nhà, không dám nói với 

người nay sư phụ nói mới dám kể.  

-Còn chuyện Ngô Yến ?  

-Sư phụ đã biết rồi ?  

-Để ông tự thuật.  

-Tôi thấy một thiếu nữ đứng rất lâu bên bờ sông, rồi nhẩy xuống sông. 

Bốn phía không người, tôi kêu cứu chẳng ai nghe. Tôi không suy nghĩ 

vội nhẩy xuống cứu. May là lúc nhỏ tôi là người nhái của thủy quân, có 

học qua một khóa cấp cứu lại thích bơi lội nên cứu người không khó. Tôi 

hỏi tên cô gái thì cô tên là Ngô Yến. Cô tự tử vì nợ nần cờ bạc, không 

muốn người nhà biết. Tôi nghe rồi động lòng trắc ẩn, giúp cô trả hết nợ 

nần. Cô rất cảm kích nguyện làm thiếp để trả ơn. Cô đã gặp vợ tôi. Vợ 

tôi thấy cô trẻ trung, ngoan, hiền thì cũng bằng lòng. Nhưng tôi cho rằng 
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thừa lúc người gập khó khăn mà trục lợi là bất nhân nên hết lòng cự 

tuyệt. không ngờ chẳng lâu vợ tôi mang thai.  

Đó thật là :  

Mạng vận biến đổi thật diệu thay  

Phú quý, cát tường lại đến ngay  

Cứu người, giới dâm là thiện đấy  

Suôi buồm thuận gió, quả là may. 

 

UÔNG  ĐĂNG  

 

 

Một buổi trưa hè nóng nực, Uông Đăng vào khoảng 50 tuổi đến tìm tôi. 

Tôi rót 2 chén nước đặt trước mặt ông.  

-Tôi chỉ cần một chén thôi mà.  

-Ông chỉ tới một mình, nhưng có 2 mẹ con cùng tới, tôi phải làm sao? 

Chả nhẽ mời ông uống nước mà họ thì không ?  

Ông ngạc nhiên, mặt biến sắc.  

-Họ là ai ?  

-Một đôi : mẹ, con.  

-Có thể mời họ đi không ?  

-Trước mắt thì không, nhưng có thể thử.  

-Hôm nay tôi đến đây là vì chuyện này, mong giải trừ khổ nạn.  

Uông Đăng là một nhân vật có tiếng trong giới công thương. Tự nhiên là 

có đàn bà cố ý thân cận, trong bao gồm cả bí thư của ông. Uông Đăng đã 

có vợ con, có thể nói là gia đình hạnh phúc. Ông lo cho con cái học hành 

đàng hoàng. Một lần Uông Đăng đi xa tham gia hội nghị, có một người 

nữ đặc biệt săn sóc ông. Khi gặp mặt, ông kinh ngạc vì thấy cô giống 

như người yêu đầu đời. Uông Đăng khi đề cập đến cựu tình nhân đã nói 

như vậy. Nữ tử nói :  

-Ước gì tôi là cô ấy !  

Uông Đăng chú ý đến danh thiếp của nàng, tên nàng là Dương Hân.  

Dương Hân phục vụ Uông Đăng rất tỉ mỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, và 

Uông Đăng đã có cảm tình nồng hậu với Dương Hân.  

-Cô phục vụ tốt lắm !  

-Chỉ cần ông vui thì gì cũng được.  



14 
 

Câu nói này là Uông Đăng dao động, thân cô mỏng manh, tuổi xuân phơi 

phới, những điểm mà vợ ông không có. Một đêm, Dương Hân lấy lý do 

là trao văn kiện khẩn cho Uông Đăng đến phạn điếm tìm ông.  

Và hai người phát sinh quan hệ. Một lúc khoái lạc một đời bi ai. Dương 

Hân sau đó mang thai, sinh ra một gái. Giấy không gói được lửa, sự tình 

bạo phát, như tục ngữ nói :  

Hồng nào mà chẳng có gai 

Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng ?  

Cả hai đi tới bước :  

-Có cô đó thì không có tôi.  

Uông Đăng do đó đối với Dương Hân từ nồng hậu biến thành lạnh nhạt. 

Dương Hân do nhất thời tưởng bất thông, dẫn con gái nhẩy sông tự tận. 

Sau thảm kịch đó Uông Đăng thường mất ngủ, người lạnh toát. Sự việc 

quái lạ xảy ra : bàn ghế trong nhà tự di động, cửa ra vào tự đóng mở, 

trong tường có tiếng trẻ khóc, tiếng trẻ chạy rầm rập. Người mọc mụn 

khắp cả, ngay cả mặt cũng bị, rất khó coi.  

Uông Đăng đi hỏi Thần :  

-Bị quỷ đánh.  

Thỉnh bùa Ngũ phủ Thiên tuế về dán đầy nhà cũng chẳng ăn thua gì.  

Ông nói rồi trỏ cho tôi xem lưng và bụng đầy mụn. Tôi xem rồi kinh hãi:  

-Ông có đi bác sĩ không ?  

-Đương nhiên, nhưng bác sĩ cũng không biết là bệnh gì .  

Tôi quay hỏi Dương Hân :  

-Hòa giải có được không ?  

-Vì hận mà chết, cho nên không hòa giải.  

-Oan oan tương báo bao giờ xong.  

-Vợ hắn tâm độc, làm sao không báo ?  

Tôi không đáp được, Dương Hân lại nói :  

-Trong kiếp này, tâm tôi bất bình, phải báo oán cả hai mới hả giận.  

-Nếu tôi dùng pháp thuật.  

Dương Hân giơ một cái cờ đen nhỏ ra : đây là cờ hiệu của Địa ngục,  

chả trách Ngũ phủ Thiên tuế cũng vô hiệu.  

-Nếu tôi siêu độ các người vãng sinh thì sao ?  

-Tôi không nguyện đi.  

-Nếu tôi có lệnh của Bồ tát Địa Tạng thì sao ?  

-Ông làm sao có khả năng đó ?  
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-Tôi có thể ra lệnh cho Chuyển Luân Thánh vương khiến hai mẹ con bị 

luân hồi trong 6 nẻo. Bà cũng có tội vì không kiềm chế được dục vọng, 

chớ không chỉ hai vợ chồng Uông Đăng mà thôi. Hãy nghĩ kỹ mà coi.  

Tôi rút lệnh của Bồ tát Địa Tạng ra.  

Thông thiên, đạt địa một lá phướn  

Ma Ha Yết Đế độ chúng sanh  

Tiêu sái huy hoàng năm ngàn đạo  

Đảnh lễ Bồ Tát hộ chúng ân.  

 

Bồ tát Địa Tạng xuất hiện đọc bài kệ :  

Hoa sen bảo tọa  

Thương người, thương đời  

Phóng quang chiếu xạ  

Phật quốc sáng ngời.  

 

Một luồng ánh sáng của hoa sen ngọc chiếu vào 2 mẹ con Dương Hân 

khiến oán khí bị tiêu diệt, hai mẹ con được về cõi hoa sen, nước của Phật 

A Di Đà. Đây là pháp Duy Thức thần biến của Phật Di Lặc. Uông Đăng 

hỏi tôi ;  

-Làm sao giải chuyện này ?  

-Đã giải thoát.  

-Dùng pháp gì ?  

-Tâm là người vẽ tranh  

Vẽ được mọi mong ước  

Ngũ uẩn tất tòng sanh  

Không gì không tạo được.  

-Tâm pháp này là pháp gì ?  

-Tâm quang. Trong tương lai Phật Di Lặc sẽ dạy pháp này.  

-Tôi muốn học Phật.  

-Trước tiên phải diệt : Tham, Sân, Si.  

-Có lợi gì ?  

-Tâm sẽ sáng lạn.  

Uông Đăng quỳ xuống bái sư. Quả nhiên về nhà việc lạ không xẩy ra 

nữa, bệnh dần khỏi. Cả nhà quy y Phật.  
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NGƯỜI CHẾT TRỞ VỀ  

 

Có một người đến hỏi thọ mạng của ông thế nào? Tôi trả lời :  

-Tôi không đóan người xem chết năm nào.  

-Tôi không hỏi chết năm mấy tuổi, chỉ hỏi có sống lâu không ?  

-Lâu.  

Người đó vui mừng ra đi, báo với thân quyến tin mừng ấy. Hai năm sau, 

người sống lâu, ngay trước cửa nhà mình, ngã xuống, đưa vào bệnh viện 

cấp cứu. Y sinh nói không kịp nữa rồi mang xác về nhà mà lo tang lễ. 

Con ông là Tưởng Hưng đến chỗ tôi.  

-Ông nói cha tôi trường thọ mà sao 49 tuổi đã chết ?  

-Không thể nào.  

-Còn không thể nào gì nữa, cha tôi rõ ràng đã chết rồi.  

Tôi há hốc mồm :  

-Cái này . . .  

-Cái này là cái gì ? Hãy đền mạng mau !  

-Làm sao tôi đền mạng cho được ?  

-Không đền mạng không được!  

-Tôi sẽ điều tra cái chết của bố ông, rồi tôi cho ông hay được không ?  

-Hãy cho tôi một lý do chánh đáng, bằng không tôi sẽ công khai nói ông 

là kẻ lừa dối.  

Tôi định lại tâm thần, vận khởi Huyền nguyên.  

Trên đường về Hoàng Tuyền, tôi thấy hai người mặc áo xanh dẫn bố 

Tưởng Hưng đi. Khi tôi tới nơi, bố Tưởng Hưng bèn kêu :  

-Cứu tôi với.  

Tôi ngăn hai vị áo xanh :  

-Người này chưa tới số mà sao lại bắt về cõi âm ?  

Hai vị áo xanh thấy tôi phóng ra ba luồng ánh sáng bèn cúi đầu chào và 

rút trong tay áo một văn kiện ra cho tôi coi. Trong đó có ghi rõ tên cha 

Tưởng Hưng, thọ mạng quả nhiên là sống lâu nhưng có ghi chú ngày đó, 

tháng đó, năm đó có gian dâm một thiếu nữ nên mạng vận kết thúc ở 

năm 49 tuổi. Tôi hỏi cha Tưởng Hưng :  

-Thật có chuyện đó sao ?  

-Có, nhưng là nhất thời hồ đồ. Ngày nay tôi biết là sai lầm, không dám 

phạm nữa. Xin hãy cứu tôi.  

Tôi cảm thấy bất nhẫn, hỏi hai vị áo xanh :  

-Có thể cứu được không ?  
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-Không, đã làm thì phải chịu tội, trừ phi lập thệ và thần minh đóng dấu 

chứng minh.  

-Tôi xin thề.  

-Nhưng ai chứng minh ?  

-Trên mình ông có ba luồng sáng : Phật quang, linh quang và kim quang 

có thể chứng minh.  

Do đó hai vị áo xanh xoay cha Tưởng Hưng về phía biển mênh mông và 

đọc lời thề :  

-Nguyện trừ tà, cả đời này không đổi. Nếu có phạm thì họa đến thân. Từ 

giờ này trở đi tôi là Phật tử nỗ lực tu hành.  

Tôi vẽ ấn chứng minh vào hư không, và hai vị áo xanh xô cha Tưởng 

Hưng vào biển.  

Cha Tưởng Hưng tim đã ngưng đập, nhiệt độ thân thể đã hạ xuống, mắt 

trắng dã, hai chân duỗi thẳng. Bỗng nhiên tim đập lại, tâm tạng nóng 

dần, mắt mở, tay chân động đậy.  

Tưởng Hưng hỏi :  

-Chết rồi làm sao ?  

-Như mộng ảo.  

-Mộng cái gì ?  

-Không.  

Ông không nói gì nữa, chỉ khuyên người giới dâm.  

Một hôm ông tới tìm tôi :  

-Tôi tới để cám ơn.  

-Không có chi.  

-Tôi tới để học Phật.  

-Tốt lắm.  

-Thỉnh tôn sư ngồi trên.  

Tôi ngồi lên bồ đoàn, không động. Bố Tưởng Hưng lạy, quy y.  

-Tam quy y của tôi không đồng với tam quy y của các thầy đời thường. 

Theo các thầy đời thường thì quy y Phật, không đọa địa ngục, quy y 

pháp không đọa ngã quỷ, quy y tăng không đọa luân hồi. Pháp luân 

thường chuyển, tam quy y của tôi là quy y Phật phải định ba tâm, trừ bỏ 

lục dục, thường thanh tịnh, không loạn chân tánh, quy y pháp là phi lễ 

chẳng nói, nhìn, làm; thân không hướng ngoại, miệng không phỉ báng, ý 

thủ nhất tâm; quy y tăng là tâm thanh tĩnh, vượt tam giới, biết chỗ pháp 

thân an trú, biết từ đâu tới, sẽ đi về đâu, thường trú bất diệt.  

Bố Tưởng Hưng nghe rồi mới rõ Tam quy y.  

-Tương lai sư tôn về đâu ? Đệ tử làm sao báo đáp ?  
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-Nam tới, Bắc đi chẳng ưu sầu  

Vân du thế giới ngũ đại châu  

Muốn hỏi thân này chỗ nào đến  

Thường ở chân trời tịch diệt tu.  

Ông muốn báo đáp tôi thì cứ tu hành tam quy, ngũ giới là được.  

 

Ông bố Tưởng Hưng lạy tạ mà đi.  

Theo tôi biết ông bố Tưởng Hưng in nhiều kinh sách Phật, bài trừ dâm 

loạn, về sau lại xuất gia làm sư. Trong chùa khi nhắc đến tên tôi, mọi 

người đều mắng chửi là tà ma, ngoại đạo chỉ có ông niệm Phật thôi.  

Ông làm bài kệ tặng tôi :  

Phật mình, Phật khác  

Tiên mình, tiên khác  

Rào rạt hồng trần  

Thanh tịnh, tự nhàn.  

 

ĐẠI HỘI QUẦN TIÊN  

 

Ngày mồng 5, tháng 5 là ngày Ngũ Đế tuyển người ở dương gian. Tôi 

cũng tham dự. Nghị hội nêu ra nhiều vấn đề. Trong đó có đề cập đến một 

người tôi nghe mà kinh hãi. Do không tiện hài danh, tôi tạm gọi là X. 

luận về tài học và địa vị đứng đầu một chánh đảng thì ông xứng đáng 

đóng vai nguyên thủ.  

Ngũ Đế nói :  

-X. đáng vị nguyên thủ.  

Thuộc hạ hưởng ứng :  

-Đúng đó.  

Đông Nhạc đứng dậy phản đối :  

-Không được.  

-Vì sao ?  

-X. tài vị đầy đủ nhưng gần đây cưỡng bức một thiếu nữ mang thai, cô 

phải nhẩy lầu tự tử, cô oán hận kiện cáo ở chỗ tôi.  

-Xử tội X. thế nào ?  

Thập điện Diêm Vương nói :  

-X. tiền thế công đức thâm hậu, đáng là vị nguyên thủ. Nhưng đời này 

hưởng phúc quá nhiều, lại phạm trọng tội. Cho nên địa vị, tiền của cũng 

bị phế bỏ, thân thể lại bị bệnh hoạn, sau đó lại bị luân hồi trong lục đạo.  
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Các thần đều nói :  

-Lành thay !  

Mùa tuyển cử tới, các ứng cử viên hoặc đến thăm hỏi, hoặc viết thư hoặc 

điện thoại tôi đều trả lời :  

-Tôi gia trì cho ông.  

X. hỏi tôi :  

-Tôi có trúng cử không ?  

-Làm chuyện lành, ấn tống kinh sách.  

-Gần đến ngày rồi thì phải làm sao.  

-Sám hối tội lỗi đã làm, hướng hư không phát nguyện chung thân làm 

lành.  

-Tôi vô tội, làm sao sám hối ?  

Tôi im lặng, không dám trả lời.  

Kết quả tuyển cử, X không trúng.  

Tôi hỏi người lân cận X. :  

-Sức khỏe của ông ấy thế nào ?  

-Không tốt lắm.  

Tôi lại hỏi người vệ sĩ :  

-Đừng nói cho ai biết, ổng bị bệnh bất trị.  

Tôi hỏi Đông Nhạc :  

-Nghiệp của X. làm sao giải ?  

-Khó lắm !  

-Vì sao khó ?   

-Biển nghiệp mênh mang, khó nhất là sắc dục.  

-Thật là oan oan tương báo.  

-Đúng vậy ! Thiếu nữ ấy kiếp sau sẽ thành vợ hay con gái của X.  

Hoặc là chồng giết vợ hay vợ giết chồng, hoặc là con gái giết bố, báo 

ứng sẽ thảm lắm.  

Tôi động tâm, Đại đế nói :  

-Vợ chồng ân ái, cha con hiếu thuận đều là không cả.  

-Dù là khó giải, nhưng muốn thì phải làm sao ?  

-Chỉ có tu hành.  

-Mới đầu phải làm sao ?  

-Sám hối, giữ giới, hành thiện.  

-Làm sao thoát luân hồi ?  

-Tâm tức Phật, Phật tức tâm, vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, Tam tâm, 

tứ tướng thanh tĩnh. Mười ác, tám tà phải trừ hết, ân ái, tình dục không 

nhiễm.  
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-Bị xã hội hiểu lầm thì sao ?  

-Thì tiêu nghiệp chướng.  

-Bị người mắng chửi thì sao ?  

-Không sanh tâm sân. Nếu thoát khỏi tha, sân, si thì được vô sanh pháp 

nhẫn.  

 

THẦN  TƯ  LỤC  

 

Khi còn ở trong quân ngũ, Ngụy Thanh Bình là phó liên đội nắm trong 

tay một đống tiền không biết là bao nhiêu, bảo tôi đoán thử.  

-14 đồng.  

Ngụy đếm tiền, trợn tròn mắt, không thừa, không thiếu, đúng 14 đồng.  

Có một người là anh ba răng vàng rất tin tài bói toán của tôi, hỏi :  

-Ông thử đoán coi hôm qua tôi làm gì ?  

-Chơi mạt chược chứ gì ?  

Anh ba răng vàng ngạc nhiên không dám tin bói toán đúng như vậy.  

-Đúng là đánh mạt chược, nhưng được hay thua.   

-Thua.  

-Bao nhiêu ?  

-880.  

-Đúng ! Đúng ! Quả là thua 800 đồng, người bên cạnh mượn 80 đồng. 

Coi như mất 880 đồng.  

Có một cậu thanh niên không tin bói toán bị người nhà bắt ép đến tôi.  

Cậu nói :  

-Bói toán gì chứ, chỉ là dối người.  

Tôi bình tĩnh bảo :  

-Trên đời này có giả, có chân, cậu chịu nhẫn nại một chút là biết ai giả, 

ai chân.  

-Không cần, tôi biết ông là giả.  

-Tôi biết chuyện của cậu.  

-Tôi không tin.  

-Hôm qua cậu ngã xe, chân phải bị thương có phải không ?  

-Tôi không nói cho ai biết, ngay cả người nhà, sao ông lại biết ?  

Có vị quan to họ Đặng hỏi tôi :  

-Tôi có thể làm cục trưởng không ?  

-Có thể.  
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Nửa năm sau làm Cục trưởng là họ Trần, không phải họ Đặng. Họ Đặng 

hỏi :  

-Ông bói thế nào ? Ông chẳng bảo tôi có thể sao ?  

Tôi không trả lời được.  

-Thần tư lục ở đâu ?  

-Thần tư lục vô hình nha !  

Lúc đó, tôi thấy Thần tư lục, ông cầm một quyển sách cho tôi xem thì là 

một chữ dâm.  

-Ông phạm giới dâm.  

-Không có.  

-Ông nghĩ kỹ xem.  

-Không có.  

Lúc đó Thần tư lục chỉ ngày tháng họ Đặng nhìn trộm thiếu nữ nhà hàng 

xóm tắm.  

-Không phải tư thông mà là nhìn trộm thiếu nữ hàng xóm tắm. Họ Đặng 

cúi đầu không nói, bỏ đi.  

Lại có một vị trung tướng là Lữ Cố đến thăm tôi. Ông là một vị tướng 

văn võ toàn tài. Ông đi coi Diệp sư phụ, thì Diệp sư phụ đoán đúng cả, 

trừ ra một việc là đoán sai 2 năm ông đậu Thạc sĩ; năm 53 tuổi ông thăng 

Trung tướng, năm nay ông đã 56 tuổi rồi mà vẫn còn là Trung tướng.  

Tôi gọi Thần tư lục. Tôi xem thì giống Diệp sư phụ đoán.  

-Tại sao chậm 2 năm mới đậu Thạc sĩ.  

-Vì khi ở trong nước ông đi kỹ viện.  

-Tại sao không được thăng Thượng tướng ?  

-Vì luyến ái Mạc Thư, một người thuộc hạ trong 8 năm trời.  

-Mạc Thư là ai ?  

-Mỹ nam tử.  

-Tương lai Lữ Cố thế nào ?  

-Báo trên thân con.  

-Con ông ấy làm sao ?  

-Tuyệt tử, thân vong.  

Tôi nghe rồi kinh hãi, chỉ nói chuyện chậm đậu 2 năm.  

-Lúc đó còn trẻ, đi chơi không ngờ hại vậy, còn tại sao không được thăng 

Thượng tướng ?  

Tôi chỉ yên lặng viết 2 chữ "Mạc Thư".  

-Có chuyện ấy chăng?  

-Có.  



22 
 

Lữ Cố đứng dậy đi. Về sau con ông bị đụng xe chết, thành ra Lữ Cố bị 

tuyệt tự không người nối dõi.  

Còn một chuyện nữa liên quan đến Thần tư lục. Viễn Giới là một người 

làm ở công xưởng, một hôm tới thăm. Thần tư lục bảo :  

-15 năm sau ông sẽ là một đại phú thương.  

Kết quả là sau 10 năm, ông kinh doanh công xưởng thua lỗ, phải đóng 

cửa. Mượn tiền quá nhiều phải trốn ra ngoại quốc. Ông ở nước ngoài 

kiếm ăn rất khó, chỉ đủ tiêu dùng, nhà ở xập xệ. Đi xe thổ mộ đến kiếm 

tôi. Tôi thấy ông tiều tụy mà kinh hãi.   

-Thần tư lục nói tôi 15 năm sau sẽ là đại phú, sao nay lại thế này ?  

-Mấy năm rồi ?  

-15 năm rồi, tư thần nói không đúng, ông bói cũng sai.  

-Tôi . . .  

-Tại sao bói không linh ?  

-Cái đó . . .  

-Năm đó, công xưởng của tôi rất huy hoàng, mời ông đến sửa phong 

thủy, ông nói 15 năm sau tôi sẽ khá, mà nay tôi sao như vầy ?  

-Tôi cũng không biết.  

-Hiện nay tôi không có lối thoát phải làm sao ?  

-Tôi lại bói cho ông một quẻ.  

-Bói ! Làm sao bói ?  

Tôi nhắm mắt, thấy Thần tư lục dắt 2 đứa trẻ.  

-Con ai vậy ?  

-Viễn Giới.  

-A ! Tôi hiểu rồi, Viễn giới phá thai.  

Tôi bảo Viễn Giới :  

-Ông phá thai giết 2 đứa trẻ.  

-Phá thai thì đúng, có phải là tội nặng đâu ?  

Thần tư lục lại hiện ra chỉ vào hư không, một am sư nữ hiện ra, một ni cô 

dắt 2 đứa trẻ.  

-2 đứa trẻ này là do ni cô sanh phải không ?  

-Là ni cô thích tôi.  

-Chùa, miếu có Phật, Bồ tát, Hộ pháp, sư sãi là những người tu hành. 

Ông hành vi bất kiềm dâm tỳ khưu ni, lại phá thai thì tội nghiệp rất nặng.  

-Là thế sao ?  

-Đương nhiên !  

-Bây giờ tôi phải làm sao ?  
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-Phát nguyện trì giới, viết sớ văn nguyện đoạn dâm dục mới mong thoát 

khỏi 3 đường ác khi luân hồi.  

 

NGƯỜI  ĐẸP  DƯỚI  MỒ 

 

Có một vị tiên sinh tướng mạo đường đường là Trần Đức đến thăm tôi. 

Vào phòng rồi Trần Đức cởi khăn quàng cổ chỉ cho tôi thấy một cái 

bướu to bằng quả trứng.  

Trần Đức nói :  

-Là ung độc.  

-Có định giải phẫu không ?  

-Bác sĩ nói khó, vì ung độc lớn, sợ chạm vào giây thần kinh thì không 

ổn. Do đó khuyên xạ trị. Nhưng xạ trị thì đầu tóc trọc lốc, những tế bào 

lành mạnh cũng bị phân hủy. Tôi không biết phải làm sao ?  

-Tôi thử thiền định quan sát xem sao !  

Tôi nhắm mắt, tập trung tinh thần, quan sát tự nhiên tới cảnh giới không 

biết mà biết. Cũng như loài người đặt ra câu hỏi :  

-Có gà trước hay trứng trước ?  

Câu hỏi này không dễ trả lời, nhưng người tu thiền biết câu trả lời : khi 

hỗn độn không có gà và trứng, 2 khí trong, đục phân ra. Khí trong như 

lòng trắng, khí đục như lòng đỏ. Khí trong bay lên thành trời, còn khí 

đục chìm xuống dưới và thành đất. Trời đất âm dương giao cảm, 2 khí 

thông linh : Vô cực sinh Thái cực. Thái cực sinh Lưỡng Nghi, lúc đó 

trứng sinh gà. Nếu biết lý đó thì sẽ hiểu thiên cơ. Tôi minh bạch đạo lý 

đó, nên từ ung độc mà nhìn ra đạo lý. Từ ung độc phân liệt đến tận cùng, 

tôi thấy một điểm linh quang đó là Tạ Kỳ, một cô vợ bé của đại gia. Cô 

tức mình tự tử vì đại gia có nhiều vợ bé nữa.  

-Cô ở đây làm gì ?  

-An thân.  

-Nếu y sinh giải phẫu độc sang thì sao ?  

-Ở các chỗ khác của thân thể.  

-Nếu hóa liệu toàn thân thì sao ?  

-Tôi sẽ trú ở hư không.  

-Tạ Kỳ, cô đừng lý luận với tôi, cô làm gì có năng lực đó, cô chỉ về 

thành U minh mà thôi.  

-Không sai, tôi chỉ mong Hoạt Phật độ hóa.  

-Vì sao cô lại nhập vào thân Trần Đức, khiến ông ấy mang ung độc. ?  
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-Tôi không làm chuyện không đạo lý. Trần Đức tự làm, tự thọ. Đừng 

trách tôi, đó là nhân duyên.  

-Nhân duyên gì ?  

-Hỏi Trần Đức sẽ rõ.  

Thì ra Trần Đức nhân lễ thanh minh, tảo mộ bố mẹ, sau khi rẫy cỏ xong 

thấy một nấm mồ mới thì tò mò nhìn xem thì thấy một hình cô nương 

xinh đẹp trên mộ bia, nhân có máy hình liền chụp một tấm làm kỷ niệm 

và nói :  

-Thật là đáng tiếc, nếu trong tương lai có cưới vợ, tôi phải cưới một cô 

xinh như cô này.  

Tôi nghe Trần Đức kể, hỏi :  

-Thật ông làm vậy sao ?  

-Thật đó.  

Trần Đức từ bóp lấy ra một bức ảnh : chính là Tạ Kỳ.  

-Làm sao bây giờ ?  

-Tôi sẽ dùng 2 pháp :  

1/Lập đàn siêu độ Tạ Kỳ, đọc kinh, niệm chú, dùng lực lượng kinh chú 

khiến Tạ Kỳ chuyển thế tới chỗ tốt hơn.  

2/Tôi dùng Kim Tỉnh Pháp.  

Tôi chấm bút vào châu sa hồng, điểm, điểm trên ung độc và niệm :  

-Một họa thành giang, hai họa thành hà, ba họa, bốn họa thành kim tỉnh. 

Họa này không phải là phàm họa, chính là Tú tài Lư Sơn họa, chỉ trời 

trong, chỉ đất yên, chỉ người người sống lâu, chỉ quỷ quỷ chuyển thế. Cấp 

cấp như luật lệnh.  

Đây là chú chỉ quỷ diệt vong, nhưng tôi đã đổi lại thành chỉ quỷ chuyển 

thế. Tôi bảo Trần Đức đến tôi nhiều lần. Lần đầu ung độc bé lại, lần 2 độ 

7, 8 phần, phải 10 lần mới hết hẳn, không còn dấu vết.  

 

 

Tạm kết luận.  

 

Trong những chuyện tác giả kể trên, toàn là mô tả những hậu quả do sự 

lạm dụng tình dục mà ra. Điều này cũng chẳng có gì là lạ vì con người 

luôn có khuynh hướng thích nhận được cảm giác lạc thọ hơn nhận các 

cảm giác khổ thọ và xả thọ (không khổ, không vui). Phật giáo cổ điển để 

giải trừ sự phân biệt này đã dùng các phương pháp :  
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-Quán thân bất tịnh.  

-Quán xương trắng.  

-Quán trí tuệ Bát Nhã . . .  

Tác giả theo Mật tông nên nhận thấy :  

-Khi thấy khí thì có cảm giác lạc thọ.  

-Khi khí chuyển trong mạch thì có cảm giác đại lạc thọ, cảm giác này còn 

vui hơn cảm giác khi nam nữ giao tiếp.  

-Khi minh điểm không tiết lậu thì thân sẽ bất động. Tu giỏi Mật tông sẽ 

không bị tình dục lôi cuốn nữa.  

 

 

Tập II  
 

Bùa  Sinh  Con 

 

Mọi người đều biết tôi học bùa sinh con từ Thanh Chân đạo trưởng (Liễu 

Minh hòa thượng). Bùa dễ vẽ, nhìn rất giản dị, những người học huyền 

môn đều hiểu. Nhưng linh hay không thì còn tùy thuộc vào công lực. Phù 

phép là thần minh cảm ứng lực nghĩa là do thần linh gia trì mà có lực sinh 

ra. Muốn được thần linh gia trì thì người vẽ ngoài công lực ra, còn phải 

phối hợp với người xin bùa có lòng tin chân thành, và có phúc phận và 

phúc khí nữa thì mới có hiệu quả.  

Đó chính là :  

Trời  

Người vẽ bùa  

Người xin  

Ba hợp một  

Mới linh.  

 

Thanh Chân đạo trưởng truyền cho tôi một bùa tên là Thiên Sinh Hữu 

Dựng Phù. Bùa này linh hiệu dị thường, chỉ nuốt một lần là thấy công 

hiệu. Người không có bầu liền có bầu, có người 10 năm không sinh dục, 

có thể sinh, thậm chí có người 15 năm. Bùa này vang danh nội, ngoại, 

cứu vô số người.  
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Có một cặp vợ chồng kết hôn đã 10 năm mà không có con, đến kiếm tôi. 

Họ nói y sinh đã kiểm tra, nói người nam tinh trùng không đủ, còn người 

nữ thì tử cung có vấn đề.  

Vợ chồng Chu Trung hỏi :  

-Sinh lý như vậy, bùa có hữu hiệu không ?  

Tôi bói một quẻ, bói xong lắc đầu:  

-Không có duyên có con.  

-Chúng tôi nhất quyết đến xin bùa, biết rằng vô vọng, nhưng xin thầy cứ 

thử cho.  

-Không thể nào !  

-Hãy thử xem.  

-Phàm người không có con thì cầu cũng không có con.  

-Tôi nghe thầy rất từ bi, không pháp nào là không làm được, cầu rồi thì 

không biến thành có. Chúng tôi quỳ lạy thầy đó.  

Hai vợ chồng Chu Trung quỳ ngay xuống đất không dậy. Tôi miễn cưỡng 

:  

-Tôi cấp cho ông bà một lá bùa, có linh nghiệm hay không, đừng trách 

tôi.  

-Đương nhiên ! Đương nhiên !  

Bùa này quả nhiên không phản ứng.  

Vợ chồng Chu Trung không giận tôi, lại đến xin nữa.  

-Tôi tin rằng các bốc sư trong thiên hạ không thể nào lần trước nói không, 

lần sau lại nói có.  

-Nếu có con thì ông muốn bao nhiêu cũng có !  

-Không phải là vấn đề tiền nhiều, ít.  

-Thế thì là vấn đề gì ?  

-Tôi nói thực với hai vị là quý vị không có con.  

Hai vợ chồng Chu Trung lại quỳ xuống :  

-Hãy thử cho bùa.  

-Bùa vô hiệu !  

-Ông trời không phụ người khổ tâm, xin cho chúng tôi một lá bùa nữa !  

Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành vẽ một lá bùa cho hai vợ chồng, 

nhưng biết rằng bùa vô hiệu. Kỳ thực, vẽ xong lá bùa tôi rất hối hận. Tôi 

không vẽ chơi, cũng không từ bi, chỉ muốn họ đi khỏi, nhưng đã gây cho 

họ một niềm hy vọng hão. Tôi là người lý tưởng, nhưng lý tưởng không 
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đạt được, tôi thấy mình không làm tròn trách nhiệm, trong lòng rất khó 

chịu.  

 

Ngay tối hôm ấy tôi nằm mộng thấy tới một thế giới lưu ly, cung điện có 

nhiều màu xanh của nước, khác với thế gian, cũng không phải là cõi trời, 

vì cõi này tôi đã tới nhiều lần. Trong lòng phiền muộn vì không biết là 

cõi nào. Lúc đó có hai vị Đồng tử áo xanh tay bưng lò hương thơm ngát, 

phía sau là các thị nữ, trung gian có một vị tiên lưng mang đai ngọc, mình 

khoác áo hồng bào phi thường phong vị.  

-Không biết là vị thần nào ?  

-Không phải là thần.  

-Không phải là thần sao ?  

-Tôi họ Chu, không có tên, người đời gọi tôi là tiên Chu Điên.  

Tiên Chu Điên, tên này nghe quen, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra, trong  

thần tiên truyện có nhân vật này.  

-Ông là Chu Điên ở Minh triều, ẩn cư ở Lư Sơn có phải không ?  

Chu Điên thấy tôi biết ông, rất vui. Hai người nói chuyện rất hợp.  

Thần tiên chuyện giới thiệu ông như sau :  

Tiên Chu Điên là người Kiến Xương, biết triều Minh sẽ nắm quyền. Chu 

Nguyên Chương khởi nghĩa, Chu Điên đến báo cáo quân tình. Chu thái tổ 

rất phiền, muốn giết ông, ông nói :  

-Nước, lửa, đao không hại được tôi đâu !  

Chu Nguyên Chương nổi giận, sai bỏ ông vào chum nước, ở dưới đun 

lửa. Mở chum ra, nước bốc hơi nghi ngút, nhưng ông như người vừa tỉnh 

giấc thiền. Chu Nguyên Chương lại sai người quẳng ông xuống hồ, kêu 

người canh gác 3 ngày ba đêm. Sau ông ra khỏi nước mà không tổn hại 

gì. Chu Nguyên Chương lại sai người dùng đao chém ông. Ông chạy vào 

tường, biến mất. Minh thái tổ không làm sao giết được ông, đành phải để 

ông tu ở chùa Tưởng Sơn. Về sau Chu Điên làm quân sư cho Chu 

Nguyên Chương đánh Trương Sĩ Thành. Lúc đó Trương Sĩ Thành đã 

xưng đế. Chu Nguyên Chương hỏi ông phải làm sao ? Ông nhìn trời rồi 

xua tay :  

-Trên trời không có tên hắn.  

Chu Nguyên Chương do đó hết sức đánh, và được thắng lợi. Chu Điên về 

sau ẩn cư ở Lư Sơn, thành Đạo rồi người ta gọi là Tiên Chu Điên.  

Tiên Chu Điên bảo tôi :  
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-Trên đời này có ba hạng người: thượng, trung, hạ. Người thượng không 

cầu phúc mà phúc tự đến, người trung biết làm phúc sẽ cải nghiệp nên cố 

tích đức, người hạ ngày ngày cầu thiên, nhân phúc mà không có thiện 

niệm cảm ứng với trời, không tích đức với người thì có cầu bao nhiêu 

cũng là vô ích.  

-Thực đó, cái ăn, cái mặc đều do trời định cả. Tiền tài, con cháu đều như 

vậy; giống như mùa Xuân không làm ruộng, mùa Thu đòi gặt chẳng là 

người si nói mộng sao ?  

-Hôm nay mời ông, ông biết nguyên do không ?  

-Không biết.  

-Nói thật với ông, vì việc của Chu Trung.  

-Chu Trung ?  

-Chu Trung là con cháu đời sau của tôi.  

-A ! Tôi thực vô năng làm việc đó, vì số đã định là Chu Trung không có 

con.  

-Không trách ông được, vợ chồng Chu Trung thành tâm cúng vái tổ tiên, 

ngay cả tôi cũng cảm động.  

-Tôi muốn giúp lắm, nhưng làm thế nào ?  

-Tôi coi kỹ Chu Trung nhân quả thấy có một điều thiện.  

-Việc thiện gì ?  

-Chu Trung một ngày trên đường thấy có một người bán 2 con rùa lớn, do 

ngư dân vừa bắt được. Ông định mua phóng sinh nhưng trên người không 

mang nhiều tiền trở về nhà lấy tiền và mượn hàng xóm đủ để mua 2 con 

rùa rồi thả ra biển. Chu Trung làm việc thiện mà không có niệm đầu làm 

thiện, chỉ là ông trông thấy 2 con rùa bị bắt thì thương. Đây thực là một 

việc thiện.  

-Tuân lịnh.  

-Một niệm từ là một phúc trạch, ở chỗ tôi có 2 con rồng, theo ông vào  

phàm đối với Chu Trung sẽ hữu ích.  

-Tôi đương nhiên phụng mạng.  

Tôi mộng đến đó thì tỉnh dậy, trong tay thấy có vật cựa quậy, chớp mắt 

đã là tay không. Trong không trung thấy 2 con rồng nhào lộn, gật đầu 

chào rồi không thấy nữa.  

Vào khoảng 4 tháng sau, vợ chồng Chu Trung đến thăm tôi, 2 vợ chồng 

quỳ xuống lạy.  
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-Có bầu rồi phải không ?  

-Dạ phải, sao thầy biết ?  

-Là sinh đôi ?  

-Là song bào thai, thầy quả là thần ngay sinh đôi cũng bói ra.  

-Tôi không những biết thế mà còn biết ông đã thành khẩn kính cáo tổ  

tiên nửa.  

2 vợ chồng trợn tròn mắt.  

-2 người làm tốt lắm, còn mua 2 con rùa mà phóng sinh.  

-Làm sao thầy biết ?  

Tôi làm bộ chỉ vào tay áo :  

-Trong tay áo là trời, đất, bói gì chẳng ra.  

Chu Trung kinh hãi. 2 vợ chồng hỏi tôi là sinh trai hay gái.  

-Mây mê đỉnh núi  

Sương tụ chòm cây  

Nếu hỏi nam nữ  

Là rồng đực đây.  

Chu phu nhân kể cho tôi nghe một giấc mộng. Bà thấy mình đứng ở một 

mỏm núi, bốn phía cây rậm rạp, đầy sương mù không trông thấy đường. 

Bà rất hoảng sợ. Không đường, không người. Bỗng nhiên bà thấy trên 

không phóng sáng, bà nhìn rõ 2 người, một người khoác hồng bào, một 

người là Lư Thắng Ngạn. Bà rất vui vì bên trên quả có chân, thiện, mỹ 

hóa thần cứu bà. Lư Thắng Ngạn đưa cho bà 2 lá bùa. 2 lá bùa biến thành 

2 con rồng chui vào bụng bà. Tới đây bà tỉnh dậy.  

Ít lâu sau quả nhiên bà sinh 2 đứa con trai. 2 vợ chồng Chu Trung đến 

cám ơn tôi, tôi kể cho họ nghe giấc mộng. 2 vợ chồng tán thán không thôi 

và khi về nhà liền thờ cúng Chu Điên.  

 

 

Người Âm Báo Đáp  

 

Lục Bình là một sĩ quan đại lục đến Đài Loan. Sau khi thoái ngũ ông 

sống rất nghèo khổ, ở một buồng nhỏ lợp mái tôn nóng bức. Ông không 

có vợ, con, là một người hiền lương vui vẻ tự tại. Ông thích giúp người. 

Mỗi khi đong gạo, ông đều chia làm 2 phần : một nửa để giúp người khốn 

khó. Về sau, ông bị bệnh nặng lúc lạnh, lúc nóng. Bạn bè săn sóc, dần 
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dần ông khỏi bệnh. Từ đó xẩy ra nhiều chuyện lạ. Ngày sinh nhật Lưu 

quân, bạn hữu đến chúc tụng, nhưng Lưu quân không tiền mua rượu chỉ 

đành cười xòa. Mọi người đề nghị góp tiền mua rượu. Lưu Bình bỗng nói 

:  

-Đừng có lo, 10 phút nữa sẽ có rượu uống. Mọi người không để ý đến lời 

Lục Bình, nhưng 10 phút sau Liên trưởng mang đến một bình rượu Thiệu 

Hưng đến chúc mừng Lưu quân; lúc đó mọi người mới thấy quái lạ. Liên 

trưởng không quen biết Lục Bình, làm sao Lục Bình biết ông sẽ tới, lại 

mang rượu tới nữa, sao biết là ông tới sau 10 phút ?  

Mọi người hỏi Lục Bình.  

-Tôi cũng không biết tại sao tôi biết nữa !  

Lại có một chuyện khác nữa. Bà hàng xóm của ông bị bệnh nhức đầu, cả 

ngày rên rỉ; người nhà mua thuốc cho uống chẳng ăn thua gì, mời y sĩ tới 

xem bệnh, uống thuốc xong cũng vô hiệu. Mọi người không biết phải làm 

sao. Ông cười bảo :  

-Không cần chữa trị gì cả, trưa nay sẽ khỏi. Mọi người chẳng để tâm, hỏi 

ông sao biết.  

-Tôi cũng không biết nữa ! Thật là kỳ quái.  

Thật là lạ, quả nhiên đến trưa bà hàng xóm hết nhức đầu.  

Lục Bình mỗi sáng đều ăn một bát tào phở, hôm ấy ông đến muộn.  

-Tào phở bán hết rồi, xin lỗi nhé !  

-Tôi thấy trong gánh của ông chẳng còn một bát là gì ?  

-Sao lại còn một bát chứ ?  

Ông bán tào phở không tin, mở gánh ra quả nhiên còn một bát. Ông bán 

tào phở ngẩn người ra, thì ra vợ ông cơi một bát ra cho con ăn trước khi 

đi học. Thằng nhỏ không ăn nên còn một bát. Lục Bình không nhìn thấy 

nhưng làm sao biết ?  

Lục Bình thỉnh thoảng uống rượu với lão đội trưởng.  

-Làm phiền ông, không có gì báo đáp cả !  

-Đừng nói vậy ! Người anh em, cùng quê cả mà.  

-Hôm nay tôi mới có dịp báo đáp ông.  

-Báo làm sao ?  

-Tôi xem trong 3 ngày ông sẽ bị trộm. Mau rời tiền bạc, của quý đi chỗ 

khác. 

Đội trưởng cười hô hố :  

-Hôm nay ông say rồi !  
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-Tôi không say đâu, nói thật đấy, mau rời của quý đi.  

Lão đội trưởng y lời Lục Bình mang tiền bạc, đồ quý đi gửi họ hàng vì 

ông đã nghe những chuyện lạ mà Lục Bình đã làm. Lão đội trưởng cảnh 

giác về đêm, không ngờ ăn trộm lại vào ban ngày, lúc ông đi làm, con đi 

học, vợ đi chợ.  

Bọn trộm đi 3, 4 người khuân hết đồ đạc cũ và máy truyền hình cũ đi, 

cũng tốt, tổn thất không bao nhiêu. Sau chuyện này tin tức loan truyền 

gần xa. Những người bệnh được Lục Bình phán vô bệnh đều khỏi cả. Mọi 

người đều gọi ông là Lục thần tiên.  

Không những thế khi xoa bài mạt-chược ông muốn quân gì thì đều được, 

quân bài tự đến. Muốn thắng là thắng, muốn thua là thua. Nhưng Lục 

Bình là người tốt nên thỉnh thoảng vẫn bị thua, nếu không ai chơi bài với 

ông ?  

Có lần ông làm ở sở văn kiện, người phụ trách cần tài liệu những người 

từ đại lục tới Đài Loan. Tư liệu này đã làm lâu lắm rồi khó mà kiếm. Lục 

Bình đến nhà một binh sĩ cũ xin ảnh. Nhưng người trách nhiệm nói tư 

liệu không ăn khớp. Lục Bình điên đầu nổi giận :  

-Thái độ của viên quan lại này làm điên cái đầu. Kết quả là là người phụ 

trách đầu bị đau, ngứa.  

Lục Bình thương hại :  

-Cầu cho ông ta khỏi.  

Kết quả cách nửa ngày thì đầu ông ta hết đau ngứa.  

Không những thế Lục Bình còn biết cả khí tượng. Đài khí tượng nói ngày 

mai trời mưa. Lục Bình bảo :  

-Ngày mai trời nắng.  

Quả nhiên hôm sau trời không một đám mây. Lục thần tiên vang danh 

khắp cõi, phòng coi bói người vào ra không ngớt, lân lý chấn động. Lục 

Bình là một lão sĩ quan đơn thuần, ông không theo tôn giáo nào, nhưng 

ông có lực lượng thần kỳ. Ông chỉ dựa vào cảm giác. Chỉ nhìn một người 

là ông biết trong lòng họ nghĩ gì. Đó là cảnh giới tha tâm thông. Ông 

không học tập, không tập trung vào một điểm, không mặc tưởng, không 

nhập thần, chỉ cảm giác thôi. Phảng phất tất cả đều trực tiếp, ông biết rõ 

mọi sự nhưng không liên quan. Khách đến thăm ông ngày càng động. 

Một hôm có khách bảo :  

-Ông nên đến thăm Lư Thắng Ngạn.  

-Lư Thắng Ngạn là ai ?  
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-Ông ta cũng giống ông.  

-Sao kỳ vậy ! Còn có người giống tôi sao ? Nhưng tôi đến ông ta làm  

gì ?  

-Tại sao ông nói vậy ?  

-Ông ta đến thăm tôi không tốt hơn sao ?  

-Ông có tha tâm thông, ông ta cũng có. Chỉ cho ông ta thấy ông cũng  

có chả làm ông ta thán phục sao ?  

Lục Bình gật đầu :  

-Được lắm !  

Do đó, Lục thần tiên ngồi trước mặt tôi, nhìn tôi. Tôi ngồi yên. Kỳ thực, 

tôi nhẹ nhàng đề khởi ý thức từ xương sống vào não rồi hóa quang vào 

đại không.  

Phật giáo có 18 không, đó là : nội không, ngoại không, nội ngoại không, 

không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi 

không, tất cảnh không, vô thủy không, tán không, tánh không, tự tánh 

không, chư pháp không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp 

không, vô pháp hữu pháp không.  

Tôi vào "không nhất xứ" tất cả đều không. Đó là không tam muội. Lục 

thần tiên nhìn tôi rất lâu, toát mồ hôi trán.  

Tùy tùng hỏi :  

-Ông thấy Lư Thắng Ngạn thế nào ?  

-Tôi chẳng thấy gì cả. Đây là một vị cao minh.  

-Không dám ! Không dám !  

Tùy tùng lại hỏi :  

-Còn Lư Thắng Ngạn thấy Lục thần tiên thế nào ?  

Lục thần tiên gục gặc đầu. Tôi cười :  

-Tôi không xem cũng biết.  

-Biết cái gì ?  

-Biết tại sao Lục Bình biến thành Lục thần tiên.  

-Đó là điều tôi muốn biết.  

-Nên hay không nên nói ?  

-Lục Bình tôi, không có gì dấu người cả.  

-Ông có một người bạn thân, bị chết chôn cất không lâu. Đất sụt một góc 

mộ, một bàn tay lộ ra, người khác thấy thì bỏ đi, nhưng ông sợ dã thú 

xâm phạm vào thi thể, khiến người khuất mặt bất an. Ông tự tay sửa lại 

phần mộ. Trời nóng nực mồ hôi ra nhễ nhại, nhưng ông không để tâm. Về 
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đến nhà ông cũng chẳng nói với ai và ông bị bệnh rồi Lục Bình biến 

thành Lục thần tiên.  

Lục Bình nghe rồi hoảng sợ :  

-Nguyên là do người âm khiến tôi có linh cảm ?  

-Đúng vậy !  

-Cái này có thể nói là trả ơn ?  

-Không sai !  

-Còn ông thì sao ?  

-Do kỳ ngộ, sau tu hành, do nhiều vị cao minh chỉ dẫn, tôi có sứ mạng độ 

hóa chúng sinh.  

-Tương lai tôi thế nào ?  

-Theo chỗ tôi biết thì người âm báo ơn ông nên ông có linh lực. Đó là 

nhân duyên tụ hội khó có, 3 năm nữa người âm chuyển thế thì linh cảm 

của ông sẽ mất, ông trở lại bình thường như xưa.  

-Biết làm sao đây ?  

-Nghe ông nói là biết ông muốn làm Lục thần tiên rồi.  

-Tu mật giáo, do hộ thần mà được linh cảm.  

-Học với ai ?  

Người bên cạnh nói :  

-Xa tại chân trời, gần ngay trước mắt, hãy quy y Mật giáo.  

Tùy tùng nói thầm vài câu vào tai ông. Ông nói :  

-Tôi về nhà sẽ suy nghĩ lại.  

Lục Bình đi rồi, tôi không nghe tin tức gì cả. Về sau tôi nghe chuyện xẩy 

ra như sau :  

Lục Bình định quy y Mật giáo, người tùy tùng ngăn lại :  

-Ông là Lục thần tiên, sao phải quy y Lư Thắng Ngạn ? Chẳng lẽ ông 

thua kém hắn hay sao?  

-Cái này . . .  

-Lư Thắng Ngạn biết rõ về ông, nói 3 năm nữa là ông hết linh, nếu như 

sự thể cứ kéo dài thì sao ?  

-Cái đó . . .  

-Giới Phật giáo không nhận Lư Thắng Ngạn, bảo ông ta là tà ma ngoại 

đạo, ông quy y hắn chẳng thành ma con, ma cháu sao ?  

-Bây giờ phải làm sao ?  

-Ông hỏi người sao không tự hỏi.  

Lục Bình tự vấn nhưng không có câu trả lời. Lục Bình than :  
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-Không được.  

-Cũng chẳng cần quy y Mật giáo.  

Do đó Lục Bình vẫn là Lục thần tiên.  

Ba năm sau, người xem bói ông càng ít. Có người nói với tôi :  

-Ổng toàn nói láo.  

-Nói vuốt đuôi.  

-Nói không trúng : bảo sinh nam thì sinh nữ; bảo kiếm được tiền thì tiệm 

ế phải đóng cửa v . v .  

Lục Bình nói không trúng nên người ta không tin ông nữa. Ông lại tin tôi, 

vì tôi nói 3 năm sau ông sẽ hết linh. Một hôm ông đến thăm tôi, ông có 

nghiên cứu tử vi để bói cho người. Ông hỏi :  

-Làm sao gọi người âm trước giúp tôi ?  

-Không thể nào, ông ta đã trả ơn xong và đã luân hồi, chỉ có một cách là 

tu Mật giáo mới có linh lực.  

-Tu Mật giáo có thể có linh lực sao ?  

-Không những có linh lực mà còn thiên biến vạn hóa.  

-Tu làm sao ?  

-Nhập thế pháp và xuất thế pháp.  

-Phải bao lâu ?  

-Tùy người : có người 1 năm, 3 năm, 10 năm, cả đời.  

-Sao lâu thế ?  

Lục Bình buồn rầu bỏ đi. Nghe nói về sau ông đi kiếm những mộ khiếm 

khuyết và tu bổ hy vọng linh cảm trở lại như xưa. Sau một thời gian phí 

công vô ích ông trở nên chán nản. Đáng tiếc, ông chỉ làm Lục thần tiên 

được 7 năm.  

 

Vợ Đẹp  

 

Tôi làm Trắc họa sư ở Đài Trung một thời gian. Trong sở có nhiều lão sĩ 

quan. Họ tòng quân ở Đại lục rồi theo nhà binh tới Đài Loan. Họ vào 

khoảng từ 50 đến 60. Cả đời sống trong quân ngũ, một ít người đã kết 

hôn, còn đa số thì là lão độc thân. Vì đời sống trong quân ngũ giản dị nên 

họ để dành được nhiều tiền. Trong sở họa đồ có Tôn thượng sĩ là quản lý, 

tiền kiếm được bao nhiêu ông đều mua vàng cả. Vàng mua được ông đều 

để trong túi áo. Chúng tôi hỏi ông sao không gửi ngân hàng.  
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-Gửi ngân hàng, nhìn không thấy, sờ không được.  

-Sao không đổi ra tiền ?  

-Dễ bị người lấy.  

-Còn vàng thì sao ? Chẳng lẽ không bị mất ?  

-Vàng mang trong mình an toàn hơn, dễ cảm giác hơn !  

-Cũng có lý.  

Vì các lão sĩ quan có tiền nên có nhiều bà mai lui tới. Các bạn thử nghĩ 

xem, già rồi chết có mang được tiền theo không chi bằng cưới một bà vợ 

làm bè bạn ? Do đó, các ông mời các cô đi quán cà phê, quán nước, quán 

ăn . . . Có khi mua đồ tặng hay trao vàng rồi các cô biến mất. Đương 

nhiên là cũng có những vụ lừa dối, nhưng cũng có những mối lương 

duyên thật. Những người đã ly hôn, dư nương bán lão hay những cô gái 

già. Tôi ở sở trắc họa đã nổi danh là nói đâu trúng đó ngoài Ngụy Thanh 

Bình kể trên ( xem Tập I). Trương Chí Minh khi gặp mặt đều đùa :  

-Họa quan Lư trắc  

A Di Đà Phật  

Chỉ sơi thịt heo  

Không ăn la bặc (củ cải).  

 

Các lão sĩ quan không theo tín ngưỡng nào cả, nhưng tin tôi có năng lực 

bói toán. Thượng sĩ Phạm tìm tôi xem bói.  

Tôi nói :  

-Có chuyện gì hở ông ?  

-Chuyện hôn nhân.  

Tôi bói một quẻ rồi nói :  

-Thành.  

-Có đẹp không ?  

Tôi cười thầm, ông hạ sĩ quan vừa già, vừa xấu, da nhăn, răng giả, hút  

thuốc liên tục mà đòi cưới vợ đẹp, nhưng tôi không nói ra lời chỉ bảo :  

-Để tôi thiền định thử xem !  

Tôi nhắm mắt, tiến vào lãnh vực thần bí. Tôi thấy một con chim thúy bay 

tới đậu một chân trên cành cây, một chân quặp vào bụng, rồi mặt chim 

biến thành mặt một thiếu nữ mày ngài, môi son, tóc đen nhánh. Thật là 

một người đẹp. Tôi ngây người ra.  

Tôi hỏi thượng sĩ Phạm :  

-Ông tưởng vợ ông thế nào ?  
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-Ngũ quan đoan chính là được rồi.  

-Ông sai rồi, vợ ông rất đẹp !  

-Đẹp thế nào ?  

-Quốc sắc thiên hương.  

-Đâu dám hy vọng vậy.  

-Đây là trời định, người sao cưỡng được chứ !  

-Đừng có nói đùa !  

-Ông có thấy tôi nói đùa bao giờ chưa ?  

Thượng sĩ Phạm gãi gãi đầu bỏ đi. Chuyện thượng sĩ Phạm hỏi tôi về 

việc nhân duyên, và tôi trả lời là vợ đẹp, và nhân duyên thành công mỹ 

mãn mọi người đều hay. Thượng sĩ Phạm vừa già vừa xấu lại hỏi vợ. 2 

lần đều bị từ chối, nên mọi người không tin vào lời tôi bói.  

Họ nói :  

-Lư trắc quan cố ý an ủi thượng sĩ Phạm.  

-Lư trắc quan đoán sai.  

-Lư trắc quan nhận tiền của thượng sĩ Phạm nên nói thế . . .  

Tôi nghe được nhưng vẫn bình tĩnh.  

Không lâu quả có bà mai đến tìm thượng sĩ Phạm.  

-Có đẹp không ? Bà thấy thế nào ?  

-Không thể nói là xấu !  

Còn đòi bao nhiêu thì bà mai đưa ra con số vừa phải, không cao quý lắm.  

-Tại sao bà không kiếm một sĩ quan khác mà kiếm tôi ?  

-Tôi biết thượng sĩ muốn lấy vợ, và cô ấy muốn lấy chồng !  

Phạm muốn coi mắt, bà mai bảo được nhưng cô gái rất sợ người lạ nên 

ngày ấn định cô gái sẽ ngồi bên cửa sổ, Phạm có thể đi qua mà ngắm thì 

sẽ tự nhiên hơn. Phạm y lời. Thấy cô gái rồi, Phạm kinh hỷ vì diện mạo 

cô gái quá đẹp. Ngày hôm sau bà mai đến.  

-Ngày kết hôn định bao giờ ?  

-Tùy ông.  

-Tôi muốn đưa cô ấy đi chơi có được không ?  

-Kết hôn rồi đi chơi lúc nào chả được !  

Thượng sĩ Phạm thấy cũng đúng. Do đó, sự tình quyết định xong, chỉ  

chờ đến ngày cô gái về nhà chồng.  

Phạm kết hôn rồi. Diện mạo của vợ nói đẹp lắm thì cũng đúng, da trắng 

nõn không có gì để than phiền cả, nhưng Phạm thì không hoàn toàn vui. 

Tối chủ yếu là vợ đẹp cụt mất tay phải. Lúc rước dâu, thân hình và khuôn 



37 
 

 
 

mặt khiến mọi người phải kinh ngạc. Rước dâu xong mới biết là cô dâu 

chỉ có một tay. Phạm tìm bà mai thì bà mai trốn mất, Phạm tìm tôi :  

-Cụt tay sao gọi là đẹp ?  

-Gọi là mỹ mạo, tự nhiên là chỉ mặt rồi, không chỉ gì khác.  

-Thế là đoán đúng sao ?  

-Thần toán kết quả có 2 : một là hôn nhân thành công, hai là mỹ mạo 

cũng đúng sao bảo là không đúng được ?  

Phạm nghĩ ngợi, không nói được lời nào.  

Các lão sĩ quan cười thượng sĩ Phạm :  

-Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh !  

Về sau 2 vợ chồng rất ân ái, một người già xấu, một người cụt tay, rất 

xứng đôi. Sự tình xong suôi rồi tôi nghĩ lại trong lúc thiền định một con 

chim đậu một chân trên cành còn một chân quặp vào bụng rõ ràng là chỉ 

cô dâu chỉ có một tay mà mình không để ý. Phạm không phải là phú hào, 

lại chỉ là hạ sĩ quan vừa già vừa xấu, không đủ để hưởng một người vợ 

trầm ngư lạc nhạn. Sự việc tất nhiên phải có nhân quả, phải tu nhiều kiếp 

mới có phú quý, vợ đẹp con sang.  

 

Quỷ Đánh Bạc  

 

Một cô gái Hạ Huệ hỏi bố cô vãng sanh ở đâu.  

Tôi trả lời :  

-Ở miếu.  

Cô gái kêu lên :  

-Thành thần sao ?  

-Không phải đâu !  

-Ở miếu không làm thần thì làm gì ?  

-Theo chỗ tôi biết thì bố cô không vào miếu làm thần mà vào miếu các 

ma đánh bạc tụ tập.  

Hạ Huệ buồn bã nói với tôi :  

-Bố tôi cả đời tuân thủ luật pháp, chân chính vì người, chỉ có tội là ham 

mê đánh bạc. Đã cố bỏ nhiều lần mà không được, không ngờ chết rồi mà 

còn vào miếu đánh bạc.  

Hạ Huệ lại hỏi tôi :  

-Miếu ở đâu để tôi đến cúng vái.  
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-Ở Thi công miếu.  

Theo tôi biết Thi 施 đồng âm với Thâu 輸 có nghĩa là thua. Đánh bạc  

làm sao không thua được ? Cõi âm cũng chẳng khác gì dương gian, đồng  

thanh tương ứng, những người thích đánh bạc đều tụ thành một đám để 

đánh bạc. Tôi đã thấy nhiều người táng gia bại sản vì đánh bạc, họ mất cả 

lý trí không gì là không làm. Họ có thể là công nhân, thương gia, nông 

dân, thư sinh . . . họ đánh bạc không kể ngày đêm hễ rảnh là đánh, chỉ 

nghĩ làm sao thắng, càng đánh càng mê không sao rứt ra được.  

3 ngày sau một người âm vào phòng tôi :  

-Là ai đó ?  

-Hạ Kinh, bố Hạ Huệ.  

Ông hướng tôi quỳ xuống.  

-Có chuyện gì ?  

-Hạ Huệ đến cúng tôi, bảo cho tôi biết tiên sinh có năng lực có thể đưa tôi 

về cõi Tây phương.  

Tôi nghe rồi cười ha hả.  

-Sao tiên sinh cười tôi ?  

-Ông ở miếu đánh bạc, thua hết cả của cải, nợ nần tùm lum, lại muốn tôi 

đưa về thế giới Tây phương để đánh bạc nữa sao ?  

-Cái này . . .  

Hạ Kinh không nói được.  

-Ông thua nhiều, nợ cũng lắm, làm sao tôi độ ông được ?  

-Cái này . . .  

Hạ Kinh muốn thối lui.  

-Chờ một chút.  

Tôi nghĩ bụng hạng người này sống đánh bạc, chết rồi cũng đánh bạc, 

thật không đáng cứu nhưng nghĩ lại lời của Hạ Huệ :"Bố tôi cả đời tuân 

thủ luật pháp . . " thì lại không nỡ.  

-Tôi theo ông đến miếu Thi công.  

-Tiên sinh đến đó làm gì ?  

-Giúp ông thắng bạc.  

-Thật không ?  

-Đương nhiên !  

-Tiên sinh có pháp thuật sao ?  

-Nếu không sao gọi là Đại sư.  

Ở miếu Thi công tôi dùng 2 pháp :  
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1/ Ẩn hình pháp : Tay trái, ngón cái chạm vào ngón thứ 3 làm thành một 

vòng, lòng bàn tay đặt vào trước tâm. Quán tưởng thân nhập vào chỗ 

trống đó.  

Tay phải làm Thí ma ấn áp vào miệng chưởng ấn. Quán niệm ấn này là 

Ma Lợi Chi Thiên Bồ tát. Tôi ẩn mình ở trong tâm Bồ tát Ma Lợi Chi 

Thiên, niệm chú Ma Lợi Chi Thiên, do đó quỷ thần đều không thấy tôi.  

2/ Dùng bùa Đầu tử tùy ngã, sau đó niệm chú :  

Kết đế di đế, di kết lạp đế (7 lần)  

Tôi đi sau Hạ Kinh, Hạ Kinh rút ra 200 đồng định đánh.  

-Có 200, chả nghĩa lý gì.  

-Chỉ đánh một lần thôi mà !  

-Được rồi ! Một lần 200.  

Nhà cái lúc lắc xúc xắc.  

-Đánh số 3.  

Hạ Kinh đặt số 3; nhà cái mở bát ra thì là số 3. Hạ Kinh đặt 400. Tôi  

hô :  

-Đánh số 6. Hạ Kinh đặt số 6. Nhà cái mở bát thì là số 6. Hạ Kinh cứ 

đánh là được, nhà cái xanh mặt.  

-Con bà nó, có quỷ.  

Tôi cười thầm :  

-Thật tức cười, các ông chính là quỷ lại còn nói ai !  

Nhà cái đổi xúc xắc, đổi bát mà vẫn bị thua. Nhà cái định ra 5 thì xúc xắc 

ra 1, định ra 1 thí xúc xắc ra 5. Nhà cái rất quái lạ, nhưng không làm gì 

được. Tiền Hạ Kinh thắng trừ hết tiền nợ, ngay cả Thi miếu cũng thuộc 

quyền cai quản của ông. Thật là một cuộc thắng lớn. Hạ Kinh sung  

sướng hô to : Vạn tuế !  

Tôi dạy Hạ Kinh mật pháp :  

1. Tiễn hành : phải trừ hết nghiệp chướng : tu pháp Kim cương hộ pháp.  

2. Chính hành : phải trừ hết tham niệm : dùng chuyết hỏa pháp trừ niệm 

tham, ảo thân pháp trừ vọng tưởng, mộng quán pháp làm thanh tĩnh các 

giới, tĩnh quang pháp để vào Tịnh độ.  

3. Hậu hành : phát đại nguyện lực và hồi hướng.  

Đó thật là :  

Tự tánh thanh tịnh vốn không sanh  

Chính như không giả cũng không chân  

Tất cả đều như trăng trong nước.  
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Kiên định như vậy, khả tu chân.  

 

Không ngờ rằng tôi dạy Hạ Kinh chuyên chú vào mạc tưởng, nhưng tâm 

ông chỉ hướng về đầu tử tùy ngã pháp.  

-Tôi không nghĩ về cõi Phật.  

-Cái gì ?  

-Tôi chỉ thích học đầu tử tùy ngã pháp thôi.  

-Cái đó . . .  

Tôi nghĩ thầm thật là chúng sinh khó cứu, họ đầy lòng tham dù là ở cõi 

trung ấm cũng vậy. Thật là tánh ham cờ bạc không đổi.  

Hạ Kinh quỳ trước mặt tôi :  

-Khi đánh bạc, tâm thân tôi chỉ chú trọng vào một điểm là làm sao thắng 

và kiếm được nhiều tiền, ngoài ra không có gì là quan trọng cả ! Thỉnh 

cầu dạy tôi Đầu tử tùy ngã pháp !  

-Ông không thích hợp học pháp này.  

-Ai thích hợp ?  

-Tôi.  

-Tại sao ?  

-Vì tôi có thể tự chủ được, tôi chỉ dùng pháp này để cứu tỉnh những người 

ham cờ bạc.  

-Tiên sinh không dạy tôi.  

-Không.  

-Tiên sinh không dạy tôi vậy tôi đi.  

-Ông đi đâu ?  

-Về miếu Thi công.  

Kỳ thực không chỉ âm gian có quỷ miếu mà dương gian cũng có, những 

sòng bài chẳng là quỷ miếu sao ?  

Hạ Huệ đến hỏi tôi :  

-Bố tôi đã siêu độ chưa ?  

-Chưa.  

-Sao chưa siêu độ ?  

-Tìm không thấy.  

-Chả lẽ lại ở miếu đánh bạc ?  

-Ông ta ham cờ bạc, tôi cứu không nổi.  

Hạ Huệ bảo tôi :  

-Bố tôi khi hấp hối còn dặn con cháu bỏ bộ bài vào quan tài !  
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Tìm Con Thất Lạc  

 

Hai vợ chồng Vương Đoan đến tịnh xá " Linh Tiên Tịnh Xá" tìm tôi.  

-Chúng tôi có con gái không ?  

-Không trai, gái. Quý vị không con nối dõi.  

-Chúng tôi có một thằng con trai 10 tuổi, không thích học chỉ thích chơi 

đùa, thân thể khỏe mạnh, chúng tôi muốn hỏi là cháu học hành ra sao, 

không ngờ thầy nói là không con nối dõi. Há thần toán bói không đúng 

hay sao ?  

Tôi nghe nói đỏ mặt, rõ tàng là có con 10 tuổi sao nói không con. Sự thực 

khi vợ chồng Vương Đoan hỏi, tôi nhắm mắt thì thấy một sa mạc hoang 

vu. Ở sa mạc thì ngay một cọng cỏ cũng không có, do đó mà nói không 

con nối dõi. Nhưng đoán không con đã sai thì việc học cũng không cần 

đoán nữa.  

Một tháng sau, 2 vợ chồng lại đến tìm tôi, mặt mày thất sắc :  

-Vương Quả mất tích rồi, hơn một tuần trước cháu rời nhà rồi không trở 

về. Chúng tôi đi tìm khắp nơi : bạn bè, thân thích chả thấy tông tích gì, 

không biết cháu đi đâu ?  

Tôi nghe rồi, ngây người ra, nhắm mắt lại : trước mắt tôi một cảnh huyền 

bí hiện ra. Tôi thấy trăng chiếu trên một con sông. Bỗng nhiên tôi thấy 

trong lòng sông có 3 người uống rượu. 3 người đang cao hứng. Tôi thấy 3 

người đó đều là đàn ông mặc áo màu vàng, lại có một đồng tử đứng hầu 

rượu. Một đại hán hô :  

-Mau mang thêm một đôi đũa nữa lại đây chứ đứng đó làm gì ?  

-Dạ !  

Tôi bỗng thấy đồng tử biến mất vào lòng sông, sau đó lại hiện ra trong 

tay cầm một đôi đũa. Tôi thấy ở mắt phải của đồng tử có nốt ruồi.  

-Vương Quả có nốt ruồi ở mắt bên phải có phải không ?  

-Đúng đó !  

-Cháu ở đâu, mau cho chúng tôi biết !  

Vợ chồng Vương Đoan khích động, nhưng tôi bình tĩnh hỏi :  

-Gần nhà có sông phải không ?  

-Có, không xa nhà lắm.  
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-Có phải Vương Quả rời nhà lúc tối ?  

-Phải.  

Tôi cho vợ chồng Vương Đoan đáp án. Buổi tối, Vương Quả rời nhà đến 

nhà bạn chơi, không may ngã xuống sông chết đuối.  

Bà vợ kêu lên :  

-Không đúng, không đúng. Lần trước thầy đã đoán sai thì lần này cũng 

vậy.  

Vương Đoan ngồi im, một lát sau hỏi :  

-Sao thầy biết cháu ở lòng sông ?  

-Tôi thấy.  

-Sao chúng tôi không thấy ?  

-Tôi có minh nhãn, còn các người thì không.  

-Chúng tôi phải thấy xác mới tin. 2 vợ chồng thương tâm bỏ đi.  

Gần nhà Vương Đoan có một con sông nước rất trong, rất nguy hiểm ai 

cũng biết; Vương Đoan đã nhờ người tìm mà không thấy xác.  

Tôi chỉ cho ông một pháp :  

Lấy một cây gậy có phù chú :  

Hồn người chết đuối  

Mau mau lại đây !  

Buộc quần áo, giầy dép của Vương Quả lên và cắm ở bờ sông. Người nhà 

Vương Quả nói xác của Vương Quả đã trải qua nhiều ngày rồi có lẽ đã 

trôi ra biển, cắm gậy ở gần biển thì họa may !  

Tôi nói :  

-Tôi dùng Thái nhất pháp môn, kỳ diệu vô biên được sự trợ giúp của thần 

lửa, thần nước và vô lượng quỷ thần.  

Họ khịt mũi tỏ ý không tin.  

Vương Đoan cuối cùng cắm gậy ở bờ sông gần nhà, họ mới giải tán.  

Cắm gậy xong ngày thứ nhất và thứ hai không thấy gì. Ngày thứ 3 bỗng 

nổi gió lớn, tạo thành sóng. 4 tử thi trôi dạt vào gần gậy, trong đó có xác 

Vương Quả và 3 người đàn ông mặc áo vàng. 3 người này rủ nhau xuống 

thuyền uống rượu, say rượu bị té xuống sông, chết mất xác. Mọi người 

đều kinh hãi. Khi tôi nói có minh nhãn có người tin, có người không tin 

cho tôi là tà ma ngoại đạo. Nhưng nhờ có minh nhãn tôi mới biết nhân 

quả của vợ chồng Vương Đoan. Thì ra kiếp trước Vương Đoan là một 

ông sư, vợ là một cô gái làng. Ông sư đi khất thực gặp cô gái thì nghĩ 

thầm :  
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-Có được người đẹp thế này thì tu làm gì !  

Còn cô gái thì nghĩ :  

-Đẹp trai như thế sao lại đi tu !  

Cô gái có nợ một người họ hàng một món nợ không thể trả được.  

Người họ hàng sau nhiều lần đòi không được tức giận nói :  

-Dù là con cháu cũng phải trả cả vốn lẫn lời.  

Cô gái về sau đi tu thành ni cô, ông tăng thì chết già. Tuy 2 người không 

có quan hệ xác thịt, nhưng có tâm tưởng, vì thế trong kiếp này thành vợ 

chồng. Và người họ hàng thành Vương Quả, sau 10 năm đòi nợ đã hết 

bèn đi.  

2 vợ chồng Vương Đoan sau đó quy y với tôi.  

 

 

Làm Sao Cứu Được Người Trong Mộng.  

 

Tôn Ấp đến thăm tôi.  

-Ông hỏi gì ?  

-Mộng.  

-Mộng đêm qua ?  

-Không phải, thường thường mộng thấy vậy. Từ bé đến lớn đều như thế.  

-Như vậy đúng là lạ. Ông có thể kể cho tôi, mộng thế nào không ?  

-Ông tự xem, xem.  

Tôi ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ phàm người coi bói nói ra chuyện rồi 

thầy bói giải thích, đằng này Tôn Ấp không nói ra mà lại muốn tôi giải 

thích, rõ ràng là muốn khảo nghiệm.  

Tôn Ấp thấy tôi trầm ngâm lại nói :  

-Tôi nghe người ta nói, cái gì ông cũng biết, trên thông thiên văn, dưới 

tường địa lý, một giấc mộng nhỏ sao làm khó ông được ?  

Tôi cười :  

-Đó là lời đồn quá, tôi chỉ là người bình thường, để tôi thử xem, có gì sai, 

xin ông đừng cười.  

Tôi nhắm mắt lại thì thấy một đạo nhân bị đưa ra pháp trường, đao phủ 

chém một nhát đầu một nơi, thân một nẻo.  

Tôi thấy thế thì hoảng sợ, mở mắt ra. Tôn Ấp hỏi :  

-Thế nào ?  
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-Tôi không muốn nói.  

Tôi từ nhỏ chưa từng thấy cảnh tượng bi thảm như thế, đầu rơi lăn lóc, 

máu chẩy vung vãi khắp mặt đất. Thật là địa ngục trần gian.  

-Ông không thấy gì sao ?  

-Tôi có thấy chỉ là không muốn nói.  

-Điều ông nói là giả.  

-Là thật.  

Tôi chỉ còn cách nói ra :  

-Trên cổ ông có dấu vết gì ?  

-Có vết đỏ. Ông thấy thật, để tôi tự kể :  

-Từ nhỏ đến lớn, tôi đều mộng như thế, bị đưa ra pháp trường cùng với 

nhiều người. Trời hôn, địa ám, đao phủ chém đầu từng người một, tôi giật 

mình tỉnh giấc, toàn thân toát mồ hôi lạnh.  

Tôn Ấp lại cười nói :  

-Ông hỏi tôi cổ có vết gì tích gì chứng tỏ ông đã thấy. Bây giờ cho tôi hỏi 

: Tôi làm nghề nghiệp gì ? Nếu ông nói đúng thì tôi mới phục.  

-Tôi không thích bị khảo nghiệm.  

-Có 1 thì có 2, đây là lần cuối.  

Tôi bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Tôi thấy một người cắt giấy, một người nam, 

một người nữ, phòng ốc, bàn ghế, ô tô . . . Tôi không nghĩ ra, chỉ đành 

thuật lại cho Tôn Ấp.  

-Tôi làm nghề vàng mã. Ông là người có minh nhãn, những gì ông thấy 

đều xẩy ra cả. Người giấy nam là đồng nam, người giấy nữ là thị nữ . . . 

Những gì tôi làm là do lòng hiếu kính của con cái đối với người chết. 

Nhưng chuyện của tôi thế nào ? Tôi là ai ? Phạm tội gì ? Làm sao để hết 

ác mộng . . .  

 

Tôi xét nhân quả của Tôn Ấp mà kinh hãi. Trước hết tôi xin nói về Bạch 

Liên Giáo. Bạch Liên Giáo là một tà giáo, thời mạt Nguyên được Hàn 

Sơn Đồng và Lưu Phúc Thông lập ra. Họ rêu rao Phật Di Lạc đã hạ thế, 

mở ra Bạch Liên Giáo. Đốt hương, tụng kinh mới có thể thoát nạn, rất 

nhiều người bị mê hoặc. Hàn Sơn Đồng và Lưu Phúc Thông có tà thuật, 

khiến người ta tưởng là thật, quần chúng tụ tập, tạo nên hỗn loạn. Nguyên 

triều bị diệt vong, Bạch Liên Giáo phản loạn cũng là một nguyên nhân.  
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Triều Minh có Đường Tái Nhi, Vương Sâm, Dư Hồng Nho tụ chúng thắp 

hương, cũng dùng tà thuật có thể cắt giấy làm người, rải đậu thành binh. 

Quần chúng tin thế, về sau phản loạn, bị tru diệt.  

Trào Thanh chia ra nhiều phái : Thanh Thủy giáo, Bát quái giáo: Vinh 

hoa giáo lại chia ra Hồng dương giáo, Bạch dương giáo, Thanh liên giáo, 

Hồng liên giáo. Dưới thời Càn Long, Thọ Trương, Vương Luân theo 

Thanh thủy giáo làm loạn. Càn Long 40, Lưu Tùng và Lưu Chi hè nhau 

trì trai trị bệnh, mê hoặc đại chúng. Họ tụ tập làm loạn, bị bắt, giáo đồ 

chạy sang các tỉnh Xuyên, Hồ, Hiệp. Gia Khánh thứ 7 có Triệu chi Phú, 

Dư Thiên Đức, Vương Tam Khôi. Gia Khánh 16 có Lâm Thanh , Lý Văn 

Thành xướng lập Thiên Địa bát quái giáo làm phản bị thua. Vào cuối trào 

Thanh có sự biến động của Nghĩa Hòa Đoàn. Tôi xem ra thì Tôn Ấp 

chính là hậu thân của Dư Hồng Nho. Tôi kinh hãi vì Dư Hồng Nho pháp 

thuật cao cường. Trước mặt hàng ngàn người ông cắt 2 con chim giấy, 

miệng niệm chú, phun nước pháp 2 con chim giấy giương cánh động đậy 

rồi bay lượn trên không 2 vòng, sau đó bay mất vào không trung. Vào 

buổi chiều ông còn cắt giấy hình nông phu, con trâu, cái cầy sai người 

giấy nông phu cầy ruộng. hàng xóm hai bên phải trái đều nghe tiếng 

người bảo trâu. Ngày hôm sau thấy ruộng hoang vu đã được cầy rồi, 

nhưng người và trâu không thấy đâu cả. Dư Hồng Nho về sau tụ chúng 

làm phản, bị bắt và bị chém đầu. Do đó, có thể thấy tà thuật rải đậu thành 

binh trong thực tế không làm nên gì.  

Tôn Ấp quy y tôi, hỏi :  

-Làm sao để trừ ác mộng ?  

Tôi dạy ông nhiều pháp như :  

*tụng bách tự minh chú kiên cố  

*tụng nhất thiết Kim cương dõng sĩ chúc  

* đeo bùa : hộ thân, tức tai pháp, tác hộ ma, trừ ma chướng.  

* 7 loại che mắt : thí thực, hộ luân, tụng chú, tu phi giáp tôn, thỉnh  

bạch chư tôn, trước lục trang nghiêm tự túc thiên mạn, thiên hộ ma . . .  

Tôi hỏi Tôn Ấp :  

-Có được không ?  

-Chưa được.  

Tôi kinh ngạc, về sau điều tra kỹ trong kinh Mạn Thù căn bản đại giáo 

Vương Kinh của Mật giáo có 4 loại mộng :  

a. do ung  
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b. do mật  

c. do phổi  

d. do chân thật.  

3 mục tiêu liền ngưng ngay khi xử dụng các pháp trên; Tôn Ấp là phạm 

mục cuối, nghiệp chướng quá thâm hậu, khó bài trừ.  

Tôn Ấp khóc, cầu tôi giúp đỡ. Cuối cùng tôi đáp ứng dùng pháp thời 

không hỗ hoán pháp.  

Lần mộng cuối, Tôn Ấp thấy mình bị đưa ra pháp trường đao phủ thủ vừa 

giơ lên, Tôn Ấp ngửng đầu lên. Đao phủ nhìn thấy ngạc nhiên hỏi :  

-Ông không phải là Dư Hồng Nho !  

Quan chấp sự hỏi :  

-Ông là ai ?  

-Tôi là Tôn Ấp.  

Chấp sự quan cuối cùng nhận là bắt nhầm người bèn thả Tôn Ấp ra.  

Tôn Ấp lạy tạ rồi đi.  

Từ đó, Tôn Ấp không thấy ác mộng nữa.  

 

 

Oán Thù Tiền Kiếp  

 

Chu Trạch 36 tuổi, chưa lập gia đình, rất thông minh, đã du học Mỹ quốc, 

đậu bằng thạc sĩ. Về nước rồi phục vụ trong một xí nghiệp quốc doanh, 

tướng mạo đoan chính. Cao 1.7m, không mập, không ốm. Gia đình thanh 

bạch. Nhưng kỳ quái là hôn nhân không thành, dù có nhiều người làm 

mai. Ông cũng có nhiều bạn gái, nhưng khai hoa mà không có kết quả. 

Ông cũng đã đi xem bói nhiều lần nhưng đều đoán sai cả. Ông đọc Linh 

cơ diệu toán mạn đàm của tôi bị hấp dẫn nên đến tìm tôi.  

Trước khi Chu Trạch đến tìm tôi một ngày, tôi ngồi tĩnh tọa, tôi thấy một 

cô gái tóc để đuôi ngựa, độ 24 tuổi, tướng mạo xinh đẹp hiện trước mặt 

tôi. Bỗng nghe có người nói :  

-Sao không vẽ lại để làm bằng chứng ?  

Tôi bèn lấy giấy bút ra tốc họa cô gái. Trừ tóc đuôi ngựa ra, cô còn có đôi 

mắt mở to ngơ ngác.  

Ngày hôm sau, Chu Trạch tới, tôi đem hình vẽ cô gái trao cho ông :  

-Đây là vợ ông !  
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-Có chuyện ấy sao ?   

-Đúng vậy!  

-Ông không dối tôi chứ ?  

-Tôi làm gì có thời giờ vẽ hình để cợt ông !  

Tôi cho ông biết đây là hình vợ ông, hôn nhân sẽ xẩy ra trong năm nay. 

Có một điều tôi không nói là tuy vui, nhưng chẳng phải là phúc. Tôi xem 

bói thì hôn nhân sẽ thành nhưng không bảo đảm tương lai sẽ có con, cũng 

không bảo đảm vợ chồng sẽ không bất hòa, vợ chồng không có ngoại 

ngộ, vợ chồng không có ly hôn.  

Chu Trạch khi rời nhà tôi, đón xe bus đi về nhà. Ông thấy 3 người đàn bà 

lên xe, một người khoảng 50, một người khoảng 40 và một người khoảng 

20 tuổi. Cô trẻ có tóc đuôi ngựa. Chu Trạch chú ý nhìn cô, cô có mắt nai, 

mày ngài, môi đỏ. Cô cười và ngồi xuống ghế trống cạnh Chu Trạch. Chu 

Trạch rút tấm tranh vẽ ra xem. Cô gái nhìn thấy hỏi :  

-Vẽ hay lắm, ai đó ?  

-Là cô !  

-Nói bậy, đưa tôi xem.  

Cô gái cầm bức tranh lên xem.  

-Thật giống quá ! Hãy bảo cho tôi biết ai vẽ. Thật kỳ quái !  

Chu Trạch thuật lại cho cô ta nghe từ đầu đến cuối, không dấu gì cả.  

Cô gái không tin, chẳng lẽ cô vừa lên xe ông đã vẽ. Bốn mắt nhìn nhau, 2 

người nói chuyện rất hợp như 2 người bạn cũ lâu ngày. 2 người trao danh 

tánh địa chỉ. Cô gái tên là Lưu Phỉ, là tiếp viên hàng không. Chu Trạch 

đến kể cho tôi nghe và yêu cầu tôi chúc phúc cho họ. Vào ngày rầm tháng 

10 là ngày giải ách tôi thắp hương tụng ngọc âm kinh định để chúc phúc 

cho họ. Kinh làm cho âm dương tương phối, huyết mạch tương thông, 

thiên địa giao nhau, trừ đi tà uế, trăm bệnh không sinh, quỷ mị tiêu trừ. 

Tôi tụng kinh đến chương thứ 6 thì đèn tắt. Chương thứ 7 là chương cuối. 

Tôi định thắp đèn lại thì một oan hồn hiện ra, oan hồn này trôi bạt trầm 

luân trong biển lạnh khổ không tả xiết. Oan hồn này hướng tôi kêu oan. 

Oan hồn đó chính là Lưu Phỉ, và người hại cô chính là Chu Trạch. Thì ra 

trong kiếp trước Chu Trạch và Lưu Phỉ là vợ chồng. Khi Chu Trạch phú 

quý rồi, có quen một cô gái khác, ông muốn bỏ vợ, lấy cô kia bèn tìm 

cách đẩy vợ xuống sông rồi nói trá là vợ lỡ bước té xuống. Tôi biết là oán 

thù khó giải, nên không tụng tiếp chương cuối.  
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Kết hôn được 3 tháng, tinh thần Lưu Phỉ có phần quái dị. Có lúc cô cười, 

có lúc cô khóc, có lúc cô ngồi một mình, có lúc lại nói sẽ tự sát. Lưu Phỉ 

nói bạn đồng sự muốn hại cô, nên từ chức, lại nói hàng xóm muốn hại cô 

nên dọn nhà đi nơi khác. Cô nói bạn bè muốn hại cô nên cô tuyệt tình 

qua lại. Nồi nấu cơm cô nói là hỏng đem quăng ra đường. Đồ trang sức, 

nữ trang, quần áo không vừa mắt cô, cô đều đem cho cả. Chu Trạch thấy 

thế mời bác sĩ đến khám, bác sĩ bảo đây là bệnh thần kinh, trị tới trị lui 

tốn bao nhiêu là tiền bạc mà bệnh không khỏi. Đông y, Tây y thần thánh 

đều bó tay. Một hôm đang nằm ngủ, Lưu Phỉ lấy dao chém Chu Trạch. 

Chu Trạch nhanh tay đoạt được dao.  

-Sao lại chém tôi ?  

-Là ông hại chết tôi.  

-Mình điên rồi !  

-Tôi vốn là điên mà, ha ! ha!  

Có hôm Lưu Phỉ xé nát quần áo của Chu Trạch và của chính mình, trần 

truồng chạy rông ngoài phố.  

Một hôm Chu Trạch đến tìm tôi.  

-Tôi vô pháp.  

-Tiên sinh có đại pháp lực, sao nói vô pháp ?  

-Sự thực là vô pháp.  

-Nghe nói tiên sinh có cho bùa trị bệnh thất thường, sao nói là không 

pháp trị được ?  

-Cái này . . .  

-Đồng thời, tôi kết hôn với Lưu Phỉ cũng coi tiên sinh là người môi giới, 

hơn nữa tiên sinh nói là hôn nhân sẽ thành. Sao nay chúng tôi tài cùng, 

lực tận mà sao không cứu ? Tôi sắp điên rồi, sao ông trời lại đối đãi với 

tôi như thế ?  

Chu Trạch quỳ xuống đất lạy tôi, tôi thở dài :  

-Đời trước oán thù, biết làm sao đây ?  

Tôi đem sự tình đầu đuôi kể cho Chu Trạch nghe. Chu Trạch nghe rồi tứ 

chi mềm nhũn, lắc đầu mất hết hồn vía, bỏ đi. Về sau tôi nghe nói Chu 

Trạch bị ung thư gan mà chết. Còn Lưu Phỉ vào ở viện tâm thần.  

 

Khố Quan Thăng Chức  
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Tôi với Đông Nhạc Đại Đế giao thiệp rất thân. Đông Nhạc đại đế còn gọi 

là Đông Nhạc Thái Sơn Tề nhân thánh đại đế. Gọi vắn tắt thì là Thiên Tề 

vương, hoặc Đông Nhạc Thái Sơn thần hay Thái Sơn phủ quân. Trong 

lịch sử Trung Hoa, từ Phục Hi, Viêm Đế, Thần Nông, Hoàng Đế, Đế 

Nghiêu, Đế Thích v . v . đều cúng tế Đông Nhạc đại đế. Về sau, các vị 

Hoàng Đế để cầu quốc thái dân an đều cúng lễ núi Thái Sơn. Các triều 

Hán, Đường, Minh đối Đông Nhạc đại đế cúng tế chưa hề gián đoạn. Tôi 

quen biết Đông Nhạc từ đời nhà Đường; không ngờ uy quyền của ông 

hiển hách như vậy. Dưới trướng ông có 12 Khố quan coi tất cả tài khố 

trên thế gian. Họ là Đỗ, Lý, Viên, Nguyễn, Liễu, Chu, Lôi, Hứa, Thành, 

Kỷ, Khúc, Điền. 12 vị này thường trú ở Đông Nhạc phủ. Họ phải thi để 

thăng chức làm sơn thần, có thể chủ lý mọi sự. 12 vị Khố quan này tôi 

quen thân lắm nên có việc họ đều tìm tôi để xem bói. Có một vị Khố 

quan là Kỷ Khố quan đến hỏi tôi có đỗ không, tôi bói rồi kinh ngạc :  

-Ông có âm đức lớn, có thiên tích làm sao lại làm Khố quan ?  

-Tôi vốn là sao trời, bị mất chức, giáng xuống làm Khố quan.  

-Sao gì ?  

-Nam Vi Tinh.  

-Có nghĩ sẽ về trời không ?  

-Tôi không mong về trời chỉ mong làm sơn thần thôi.  

Tôi xủ quẻ, vào tháng 5 có kỳ thi và Kỷ Khố quan có thể đậu.  

-Chúc mừng ! Chúc Mừng ! 5 tháng sau tất thăng.  

-Sai !  

-Chuyện gì sai ?  

-Rõ ràng kỳ thi vào tháng 3, sao tháng 5 mới thăng có phải là tính sai  

không ?  

-Cái đó . . .  

-Lần này ông tính sai rồi !  

-Tôi đoán là tháng 5, ông nói là tháng 3, sai biệt 2 tháng, không thể nào 

chấp nhập được. Tôi là thần toán siêu nhiên, đến lúc đó sẽ hay. 

-Được !  

Một tháng sau Kỷ Khố quan kiếm tôi :  

-Ông bói đúng đấy !  

-Sao hả ?  

-Kỳ thi tới tháng 5 mới có.  

-Vì sao ?  
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-Tháng 3 nhằm lúc Thiên đế tuần du Ngũ Nhạc, nên rời kỳ thi tới tháng 

5.  

-A ! Tôi bói đúng, đã nói một thì không phải hai.  

Nhưng kỳ thi xong, yết bảng thì Kỷ Khố quan lại hỏng. Người đậu Sơn 

thần là một người dưới trướng Kỷ Khố quan, tên là Đặng Chất. Viên 

Khố quan cũng đậu. Kỷ Khố quan thấy không có tên trên bảng thì khóc 

quá trời, chỉ muốn chết. Kỷ Khố quan đến tìm tôi. Lúc chưa ra bảng tôi 

nói đậu mọi người đều biết, nay ra bảng lại không có tên, làm sao tôi 

xứng làm thần toán ? Tôi coi một quẻ để rõ tình hình.  

Người thế chỉ biết cúng thần tài, rất ít người biết cúng Khố quan. Có một 

cô gái ở chỗ Mao Sơn cúng bái thần Khố, mỗi đêm đều thắp nhang đèn 

cúng vái. Kỷ Khố quan ứng lời mời mà tới. Cô gái này rất xinh đẹp, mày 

ngài, da trắng, miệng tươi, toàn thể người toát ra hương thơm. Kỷ Khố 

quan mở Khố tài tặng cô. Đồng thời trong mộng quan hệ với cô, bị linh 

giới phát hiện nên rớt khảo thí, đồng thời mất thiên quang, âm thần 

quang hiện thời chỉ như một người phàm. Không những thế bị luân hồi 

và bị chuyển vào đường súc sinh làm gà. Tôi thấy rồi kinh hãi.  

Kỷ Khố quan hỏi tôi :  

-Ông thấy thế nào ?  

Tôi ngây người ra nhìn ông không nói.  

-Thế mà cũng xưng là thần toán sao ?  

-Ông tự mình rõ.  

-Tôi không biết.  

-Một vị Nam Vi Tinh vì phụ lòng trời nên bị giáng chức làm Đông Nhạc 

Khố quan, lại mở khố tài tặng gái, cùng gái dương gian phạm giới dâm, 

sao xứng đậu Sơn thần.  

Kỷ Khố quan nghe tôi nói, không há được mồm, như sét đánh ngang tai, 

một lúc sau hỏi :  

-Tương lai tôi chuyển thế nào ?  

-Cứ như tôi biết thì ông chuyển thế vào hậu viện của Liễu gia trang.  

-Làm gì ?  

-Làm gà.  

-Cái gì ?  

-Thiên quang của ông đã bị trừ, âm thần quang của ông cũng bị trừ, ông 

nay chỉ là một người phàm, lại tham sắc hiếu dâm, chỉ còn vào đường 
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súc sinh làm gà. Do Liễu nữ sáng chiều cho ăn. Đó là duyên phận của 

ông.  

Kỷ Khố quan quỳ ngay xuống đất không đứng dậy. Tôi thấy trong lòng 

thương tiếc, tôi nghĩ ra một cách. Tôi vẽ một lá bùa phong khẩu phù, khi 

luân hồi thì Kỷ khố quan ngậm vào miệng. Khi Kỷ Khố quan vào trứng, 

trứng nở thành gà con. Vì gà con không mở miệng ăn gạo nên bị chết 

đói. Vì mới chết nên nguyên thần chưa tan. Tôi dùng pháp chiêu hồi hồn 

phách và dạy Mật pháp cho Kỷ Khố quan. Hồn phách Kỷ Khố quan 

trong khoảng khắc được thanh tĩnh, các nghiệp chướng đều bị tiêu trừ. 

Thiên quang phát ra, ông lại trở về vị trí Nam Vi Tinh như cũ.  

 

 

Phúc Phận  

 

Có một người tên là Trình Toàn, độ 30 tuổi đến hỏi phúc phận :  

-Tôi có phúc phận không ?  

-Có ít, nhiều.  

-Nghĩa là sao ?  

-Được rồi mất, mất rồi được, đương nhiên là lúc ít, lúc nhiều.  

-Lúc nào nhiều ?  

-Một đêm.  

-Lúc nào ít ?  

-Một đêm.  

-Một đêm như thế nào ?  

-Chỉ là mộng ảo.  

Trình Toàn nghe câu đáp của tôi thì lấy làm quái dị, tưởng tôi tùy miệng 

mà nói, nhưng nghĩ lại thì trong đó có huyền cơ. Do đó, hỏi thêm một 

câu :  

-Có huyền cơ không đấy ?  

-Sẽ mau chóng có lời đáp thôi !  

Trình Toàn không hỏi nữa, định đi, tôi gọi lại :  

-Bao giờ có có lời giải thì tìm tôi. Ông gật đầu.  

Trình Toàn về nhà rồi ngay đêm ấy nằm mộng. Mộng thấy trên thân 

mình có cánh, và mình biết bay, đang bay trên biển, không sợ chút nào. 

Thấy mây liền bay vào, rồi thấy nhiều tầng lầu các. Các người tụ tập đều  
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hô :  

-Quốc vương đến rồi !  

-Tôi không phải là quốc vương.  

-Phải ! Trước ngực ngài có kim bài.  

Trình Toàn nhìn xuống ngực quả nhiên có kim bài đeo tự bao giờ, ông bị 

tùy tùng xô đẩy vào cung điện. Cung điện trang hoàng rất đẹp, có nhiều 

đồ quý, gạch ngói toàn bằng lưu ly, tứ phía sáng chưng, cao ngất tận 

mây. Không lâu thị nữ phù Vương hậu tới. Vương hậu xinh như tiên nữ. 

Quốc vương và Vương hậu tiếp đãi bề tôi. Ăn toàn đồ sơn trân, hải vị 

hiếm có trên đời, uống toàn rượu quý. Lại do thị nữ dẫn vào tẩm cung. 

Giường bằng san hô, có xếp đặt tám bối cát tường. Đêm đó phú quý vinh 

hoa đều có, ngọc thơm ôm trong lòng.  

Trình Toàn tỉnh dậy, thấy mình vẫn ngủ trên giường, các thứ đều không 

có. Ông gãi đầu, giấc mộng này không phải là tầm thường, rất rõ ràng. 

Người nào được ? Người nào mất ? Trình Toàn nghĩ :  

Tiết chế dục vọng  

Tâm linh thanh minh  

Đi tìm chân lý  

Hiểu đạo rõ ràng.  

 

Trình Toàn đến tìm tôi.  

-Phúc phận trong mộng thế nào ?  

-Tiên sinh đã biết ?  

-Biết chứ. 

-Biết tôi đến tìm không ?  

-Không biết.  

-Tôi muốn biết mê đề của nhân loại.  

-Vấn đề này quá lớn.  

Tôi cười ha hả.  

-Tiên sinh có thể bảo tôi.  

-Tôi có thể bảo ông, nhưng không phải là bây giờ.  

-Lúc nào ?  

-Tối nay.  

Tối đó Trình Toàn nằm mộng thấy tôi.  

-Mê đề của nhân loại ?  

-Đại luân hồi.  
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-Tôi là ai ?  

Tôi đưa luân hồi đồ cho Trình toàn xem. Trình Toàn thất kinh, nguyên 

kiếp trước ông là Long Quân, vợ ông là Long nữ. Sự việc đều ghi chép 

rõ ràng. Giấc mộng này không phải hoàn toàn là ảo, là sự thật của kiếp 

trước. Ông khóc mùi mẫn.  

-Tuy ông kiếp trước là Long quân, nhưng kiếp người tụ tán, sau trăm 

năm phải thế, há như nhi nữ thường tình ?  

-Sao mất thân phận Long quân ?  

-Duyên đã tận.  

-Làm sao hồi phục như cũ ?  

-Theo tôi học Long vương pháp.  

Trình Toàn giật mình tỉnh dậy.  

Ông đến tìm tôi lần thứ ba, tôi không nói chỉ đưa ông cuốn Long vương 

kinh. Ông xem tên sách rồi quỳ xuống.  

-Cái gì đây ?  

-Con xin học.  

-Có nghĩ sẽ hồi phục vị trí cũ không ?  

-Có.  

-Được lắm.  

Do đó, tôi giảng Long vương kinh, một bộ kinh vĩ đại của Mật giáo cho 

Trình Toàn. Cứ phúc phận mà nói thì trên trời là Thiên vương, dưới đất 

là Sơn thần, dưới nước là Long vương. Trong tu hành thì trong 35 vị 

Phật có Long vương tôn Phật. Long vương thành Phật kinh điển có ghi 

chép. Cứ như Thích Ca Mâu Ni nói có 4 thứ không thể nghĩ bàn là :  

1.Thế giới  

2.Chúng sinh  

3.Rồng  

4.Phật độ.  

Tôi dạy Trình Toàn ngoại pháp, nội pháp, Mật pháp, Mật mật pháp.  

Ngoài pháp tu Long vương nghi quỷ, nội pháp biến thân thành Long 

quân, mật pháp biến Long quân thành Phật, Mật pháp cứu độ tất cả 

chúng sinh thành Phật.  

 

Sự Giao Thiệp Của Đại Hòa Thượng  
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Thích Thừa Lương là một vị Đại hòa thượng. Một đêm đại hòa thượng 

mộng thấy Kim Giáp Thần bảo ông :  

-Ông giao du rộng rãi cả trong, ngoài nước mà người có thể giúp đỡ ông, 

ông lại không biết. Thật là đáng tiếc.  

-Là ai ?  

-Lư Thắng Ngạn.  

-Lư Thắng Ngạn là ai ?  

-Thần toán.  

Đại hòa thượng giật mình tỉnh giấc. Ông nghe nói Lư Thắng Ngạn là tà 

ma ngoại đạo. Ông tôn sùng Dao trì kim mẫu là mẹ của vạn vật. Dao trì 

kim mẫu là một vị ở ngoài đạo Phật, Lư thắng Ngạn sùng tín Dao trì kim 

mẫu có thể kêu là thiên tiên ngoại đạo. Nhập đại thừa luận có 4 ngoại 

đạo, kinh Niết Bàn có 6 lục sư ngoại đạo, Duy thức luận có 13 ngoại 

đạo, Du già luận có 16 ngoại đạo, Đại nhật kinh có 30 ngoại đạo, Tăng 

thị luật có 90 ngoại đạo, kinh Hoa Nghiêm có 96 loại ngoại đạo v . v..  

Lại nói Lư Thắng Ngạn xử dụng tà thần, giăng đầy lưới tà kiến làm 

người mắc lưới không tự biết, lìa bỏ mọi giới thanh tịnh, quán tinh tú 

biết ngày tháng gió mưa, hiểu chiêm bốc, rãi đậu thành binh, đều là tà 

thuật.  

Định của ông là tà định. Không ông giảng là tà không. Phật giáo giới và 

Tông giáo giới đều cho rằng phải đề phòng ông, coi ông là đại thiên ma. 

Ông có thể phá tâm tu hành, pháp thân tuệ mạng, khởi tà niệm, đoạt  

công đức của người. Đại hòa thượng hỏi :  

-Lư Thắng Ngạn là người thế nào ?  

-Đừng hỏi.  

-Tại sao ?  

-Chỉ là mê tín.  

-Sao gọi là mê tín ?  

-Ông tự sáng lập Linh Tiên Chân Phật Tông, tự xưng mình là Phật sống 

tiên sanh chả là mê tín thì là gì ?  

Đại hòa thượng có nhiều vấn đề nan giải, ông định đến thăm tôi, nhưng 

bị người chung quanh cản trở. Ông bí mật viết thư cho tôi. Tôi hồi đáp :  

-Thể của pháp tánh lìa các tướng mà tịch diệt.  

Dụng của pháp tánh vi diệu không thể nghĩ bàn.  

Tôi nói tôi là ly vi, nghĩa là không tai mắt là ly, không nghe, thấy là vi; 

không tôi, không tạo tác là ly, không trí, không dụng là vi; không tâm, 
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không ý là ly, có thông có đạt là vi, lại ly Niết bàn, vi Niết bàn. Cho nên 

đại dụng tịch diệt, phiền não đều hết, thánh hóa vô cùng.  

Đại hòa thượng viết thư trả lời vô cùng kính phục.  

-Đã tin Phật sao lại thờ Dao trì kim mẫu ?  

-Người có thiên nhãn đem lòng tôn kính là thầy, quyết định không đổi đó 

là kính lễ.  

-Còn thông tà thần ?  

-Phiền não vô tận, cái gì là tà ?  

-Còn pháp thuật ?  

-Chỉ là phương tiện để chỉ người.  

-Có phải là thiên ma không ?  

-Trí tuệ Như Lai khế hợp với thật tướng, nhất tâm ngũ trí, các pháp 

không sinh ra nhân duyên.  

Thơ của đại hòa thượng hỏi tôi nhiều vấn đề tôi đều trả lời được, ông 

viết thư cho tôi bảo tôi là trí tuệ nhãn mục.  

Thích Thừa Lương có một lần đến Đài Trung bí mật gập tôi. Ông hỏi tôi 

làm sao tu ?  

-Tu chuyết hỏa định, chia làm ngoại chuyết hỏa, nội chuyết hỏa, bí mật 

chuyết hỏa, không tánh chuyết hỏa.  

1.Ngoại chuyết hỏa : còn gọi là Thiên hộ ma. Tu thành pháp này có thể 

hàng phục tám vạn bốn ngày quỷ, vào lửa không cháy.  

2.Nội chuyết hỏa : tu thành pháp này phải tu khí, mạch, minh điểm có 

thể trừ trọc khí, khí huyết thông suốt trị các bệnh.  

3.Bí mật chuyết hỏa : tu thành pháp này thân thông không bị trở ngại, 

sản sinh ánh sáng vô tận đại quang minh, làm thân tâm không bị phiền 

não như sư tử hét một tiếng mọi dã thú đều bị hàng phục.  

4.Không tánh chuyết hỏa: do khí vào trung mạch, đại dược sản sinh, 

trung mạch phát sáng, chiếu kiến tự thân, thấy được tự tánh.  

Tôi bảo ông :  

-Hàng phục ma pháp, trừ mọi bệnh, dứt phiền não, hoàn thành Phật quả.  

-Bản tôn của ông là ai ?  

-Di Lặc.  

-Ông nói đúng, tôi vốn tôn kính Di Lặc bồ tát, trong chùa của tôi có để 

một gian để thờ Di Lặc. !  

Tôi lại nói :  
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-Duy thức tức duy tâm, do tâm tập khởi mà nên, do đó duy tâm là phân 

biệt tâm tức là duy thức.  

-Tôi nghiên cứu Phật học, nghiên cứu Duy thức tam quán ; sở chấp quán, 

y tha quán, viên thật quán từ từ mà được duy thức trung đạo; duy thức 

viên giáo và duy thức biến hóa : tất cả có đều do 3 tánh mà sinh.  

Chúng tôi bàn cãi về tâm yếu của Duy thức luận.  

-Đời này tôi có tai họa gì không ?  

Tôi nhắm mắt một lúc, rồi mở mắt ra :  

-Trong đám thị giả của ông có người dưới tai trái có một nốt ruồi đen có 

phải không ?  

-Phải !  

-Là người nào ?  

-Dương Hằng hòa thượng.  

-Người này thế nào ?  

-Việc lớn nhỏ đều do ông ta xếp đặt, là cánh tay mặt của tôi, tôi nói một 

thì ông ta không nói hai.  

-Cái này . . .  

-Có thể nói không cần đề phòng.  

-Nên xa người này.  

-Vì sao ?  

-Ông ta là họa của ông.  

-Không thể nào, tôi coi ông ta từ nhỏ đến lớn.  

-Nếu không nghe lời thì không tốt đâu.  

-Tôi chỉ hỏi thế thôi.  

-Đúng đó ! không sợ gì cả.  

Về sau, hòa thượng Dương Hằng lấy một số tiền đầu tư dưới tên một 

người khác, Đại hòa thượng biết chuyện, trách mắng. Dương Hằng ly 

khai Đại hòa thượng. Ly khai là tốt rồi, Đại hòa thượng không ngờ bị cắn 

một miếng. Dương Hằng nói mình đầu tư là do Đại hòa thượng bảo, lại 

nói khi lìa chùa tôi sẽ nói một bí mật bên trong. Ông xuất bản sách nói 

Đại hòa thượng tư thông với một nữ cư sĩ, có con. Khi Đại hòa thượng 

xuất quốc, nữ cư sĩ ôm con đi tiễn ở phi trường. Dương Hằng lại họp báo  

tố cáo :  

-Đại hòa thượng dâm nữ cư sĩ,  

-Xây chùa kiếm tiền,  

-Chiếm đoạt chùa người,  
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-Ăn đồ bổ "Quy trần nhị tiên chẩn",  

-Đi khắp nơi kiếm tiền,  

-Thích mắng người,  

-Lại uống rượu mạnh.  

Tin tức sanh động toàn quốc, Đại hòa thượng không cách nào đối phó.  

Tâm lý con người là thích nghe chuyện xấu của người, Đại hòa thượng là 

người tu mà lại có con, uống rượu, ăn thịt. Không là đúng hay sai mọi 

người đều thích nghe, thích cười trên đau khổ của người khác. Đại hòa 

thượng chợt nhớ tới lời tôi cảnh cáo nhưng không kịp nữa rồi. Một hôm 

ông đến tìm tôi.  

-Liên sanh, làm sao giải thoát ?  

-Khi Phật tại thế, Tôn Đà Lợi nữ tử bị chết ở bên tịnh xá. Người trong 

thành đều nghĩ Tôn Đà Lợi bị Phật và 500 vị La Hán làm ô nhục sợ bị  

nói ra bèn giết người bịt miệng. Phật biện giải ra sao ?  

-Không biện giải.  

-Như vậy ! Như vậy !  

Thích Thừa Lương nghe rồi đại ngộ.  

-Tôi phải sống thế nào ?  

-Các tia nắng có giống nhau không ?  

-Giống.  

-Không khí có giống nhau không ?  

-Giống.  

-Sinh hoạt cũng thế !  

-Tai họa trong bao lâu ?  

-5 năm.  

-Sao lâu thế ?  

Về sau quả nhiên như tôi bói 5 năm sau, Dương Hằng bị tai nạn xe mà 

chết. Giao tiếp rộng rãi thì càng nổi danh, càng nổi danh thì lợi lộc càng 

lớn. Thích Thừa Lương nhận rằng mình đã phạm sai lầm khi giao tiếp 

rộng rãi do đó ông ẩn cư và quy y học Mật với tôi. Tôi tự quán đỉnh cho 

ông và truyền hết Mật pháp cho ông kể cả Thượng lạc pháp.  

Chú : Phi hồng hồng ha ha đốt lợi ông (đọc ngược lại)  

Ấn : Kết thượng dược kim cương ấn  

Quán : Quán tưởng bản tôn và Phật mẫu  

Pháp này nếu thành tựu thì sẽ có nhiều lợi ích như :  

1.Tự tại trong 3 giới  
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2.Có thể gọi chư thiên và Thiên long bát bộ  

3.Các hành giả trong không đều là nô bộc  

4. Biết nhân quả bẩy đời  

5.Chu thiên, quỷ, người đều không thể làm hại  

6.Muốn sống là sống, chết là chết  

7.Có thể ẩn thân  

8.Có thân kim cương  

9.Đạo tặc, ác thú, kim, mộc, thủy, hỏa, thộ đều không thể làm hại  

10. Ôn dịch lui  

11.Có thể đi trong không, nước, lửa, thậm chí đến cảnh trời cứu cành  

hoặc cao hơn nữa.  

12.Thần biến  

13.Trường thọ  

14.Thành Phật.  

Phương pháp này không phải truyền cho ai cũng được, phải lựa chọn  

kỹ.  

Thích Thừa Lương một ngày tắm gội rồi thay áo mới, ngồi thiền từ  

sáng sớm, đến trưa chúng đệ tử coi xem thì thì đã tắt thở tự bao giờ.  

 

 

Làm Mai Cho Quỷ  

 

Khi tôi học ở Đại lục, theo hệ trắc họa, có một vị đồng học tên là Hồng 

Cường. Cá tính như tên gọi ông rất hiếu động, đáng tiếc là năm thứ 3, 

ông lái xe máy bị đụng xe và qua đời. Các bạn đều thương tiếc và 

chuyện cũng đã xẩy ra lâu rồi.  

Có một ngày khi về nhà, tôi thấy một người ngồi ở phòng khách. Theo 

nguyên tắc, ngày đó trong nhà không có người; khi rời nhà, tôi đã khóa 

cửa kỹ. Nếu có người thì không phải là ăn trộm thì cũng là người âm, 

không quan hệ đặc biệt thì không thể vào. Do đó tôi hỏi :  

-Ai đó ?  

-Tôi.  

-Ông là ai ?  

-Chúng ta là bạn đồng học mà, ông chả lẽ không nhận ra tôi sao ?  

-Hồng cường ?  
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-Phải rồi !  

-Ông sao vào đây được ?  

-Thấy nhiều hộ thần, tôi đưa ảnh ngày xưa, họ liền cho vào, hộ thần của 

ông coi vẻ thông tình đạt lý nhiều hơn ông.  

Tôi á khẩu. Tôi mời ông uống trà.  

-Tìm tôi có việc gì ?  

-Ông ở dương gian có tiếng chẳng tìm ông thì tìm ai ?  

-Kiếm tôi để siêu độ chăng ?  

-Không phải, tôi mất rồi vào Uổng tử thành, vì có học tôi làm tiểu sai, tự 

do, tự tại, không chịu khổ sở, so với thế gian thì cũng chẳng khác gì. Tôi 

cũng làm nhiều việc thiện đấy.  

-Không phải là siêu độ, vậy chớ là chuyện gì ?  

-Tôi định kết hôn.  

-Lấy vợ sao ?  

-Không sai .  

-Hồng Cường ! Nhân gian và âm gian là một thể, lưỡng diện. Việc này 

thì tôi rất rõ. Người và người kết hôn, quỷ và quỷ kết hôn, nhưng việc 

này thì có can hệ gì tới tôi ?  

-Có chớ, tôi mời bạn làm ông mai.  

-Ông mai ?  

-Phải, thứ nhất ông là người có tiếng, thứ 2 vị tiểu thư đó nói ông có gật 

đầu thì cô ấy mới ưng.  

-Cô đó tôi có biết sao ?  

-Ông không biết đâu.  

-Không biết vậy làm sao nhận ra cổ ?  

-Ông không biết cổ, nhưng cổ nhận biết ông. Cổ là đệ tử quy y của ông.  

-Đệ tử quy y ?  

-Không sai trong tay cô có chứng thơ quy y.  

-Chứng thư quy y ?  

-Tại mỗi lần siêu độ, ông đều truyền thọ cho U minh giới, quỷ chúng 

cũng quy y, cô ấy cũng là một quỷ trong chúng quỷ. Dĩ nhiên là ông 

không nhận biết. Tôi cũng muốn quy y ông.  

-Vì ông lấy đệ tử của tôi ?  

-Không phải ! Vì tôi thấy Mật tông có phương pháp cụ thể có thể giải 

thoát.  

Tôi nghe rồi quy y cho ông và hỏi ông địa chỉ của cô gái.  
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Tôi vào đàn dùng pháp thần hành pháp, sau đó vào thiền định, vào cảnh 

giới U minh. Tôi không dám kinh động quan chức U minh, dẹp bỏ 3 

luồng ánh sáng, hỏi một người bán bánh bên đường, người bán bánh bảo 

:  

-Đi về phía nam nửa dậm, thấy một làng vào nhà thứ 2 thì gập.  

Tôi đến nơi gõ cửa, một bà già ra mở cửa, bà kêu lên :  

-Tôn sư đến rồi !  

Bà già gọi :  

-Hải Hà, mau ra đón tôn sư.  

Một vị thiếu nữ đẹp thanh tú ra đón tôi, rồi mời vào nhà.  

-Hồng Cường muốn cưới Hải Hà, do đó tôi đến làm mai.  

Hải Hà không nói chỉ cúi đầu. Bà già lên tiếng :  

-Ban đầu Hồng Cường muốn cưới Hải Hà, nhưng Hải Hà không chịu, tôi 

nói là mời tôn sư tới thì chúng tôi sẽ đáp ứng, không ngờ là tôn sư tới 

thực.  

-Hồng Cường là bạn cùng học với tôi.  

-Thật không ngờ !  

-Hôm nay ý của quý vị ra sao ?  

-Tôn sư quả nhiên đến, lão xin giữ lời nhưng mà . . .  

-Nhưng mà làm sao ?  

-Hồng Cường là quỷ bị tai nạn xe, tại một giờ 3 khắc hiện xuất thân máu 

me, tôi với Hải Hà rất sợ, phải làm sao ?  

-Còn các người là quỷ gì ?  

-Quỷ bệnh, bị bệnh mà chết, là quỷ bình thường.  

-Nguyên lai là vậy !  

Tôi nghĩ một lát rồi nói :  

-Điều này thì tôi có thể giúp được, tôi sẽ dùng Tẩy huyết pháp có thể tẩy 

huyết cho người âm.  

Bà già và Hải Hà đều mừng. Tôi làm mai kể như đã thành.  

 

 

Xem Phong Thủy  

 

Tôi được mời đi xem Dương trạch. Gia chủ là Lâm Bảo, tài phú một 

phương, có nhiều bạn bè. Tôi được bà Lâm mời đến xem nhà. Khi bước 
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vào đại sảnh gập lúc Lâm Bảo đang đãi khách. Tôi nhìn xem thì thấy có 

ông thị trưởng, các người quyền quý và các thương gia giầu có, có vào 

khoảng 50 người, nói cười vui vẻ. Chính lúc đó, tôi đến xem dương 

trạch, tự thấy không phải lúc, định rút lui, nhưng bà Lâm đã tự động giới 

thiệu tôi với mọi người. Lâm Bảo đang nói chuyện với ông thị trưởng, 

ngay cả ngẩng đầu lên cũng không làm, chỉ trỏ tay nói :  

-Muốn xem phong thủy thì cứ coi đi, nhớ tặng một hồng bao kha khá là 

được rồi.  

Các quan khách đều cười, tôi nghe mà xấu hổ.  

-Lâm Bảo là một phú gia, ngậm nước có thể kết băng, nói gì được đó, 

còn xem phong thủy làm gì ?  

-Chả lẽ Lâm Bảo muốn tham gia tuyển cử ?  

Có người nói :  

-Lư sư phụ, một kỳ nhân dị sĩ mà cũng mời được !  

Lâm Bảo nói :  

-Tôi vốn không tin phong thủy, chỉ vì bà xã mê tín cho nên mời thầy 

phong thủy, dời đồ vật chỗ này chỗ nọ có phải không ông Lư Thắng 

Ngạn ?  

Tôi im lặng không trả lời, một phần vì không phải là hạng người đó, một 

phần vì không muốn tranh biện với chủ nhân.  

Lâm Bảo xua tay :  

-Đi, đi mặc sức mà xem.  

Bà Lâm dẫn tôi rời đại sảnh. Tôi cầm la bàn mỗi phòng đều xem. Tôi sở 

dĩ đến xem dương trạch cho bà Lâm là vì có một đệ tử là bà chủ của tiệm 

ăn khá lớn là bạn thân của bà Lâm giới thiệu. Tôi xem hết nhà, trần thiết 

hào hoa không vàng thì ngọc, sự xếp đặt cỏ cây đều có nghiên cứu kỹ 

càng tôi rất tán thưởng. Lúc tôi muốn đi bà Lâm quả nhiên trao cho tôi 

một hồng bao. Tôi không nhận.  

-Thầy đã giận rồi ! Tôi thay mặt ông ấy xin lỗi thầy.  

-Tôi không giận đâu.  

-Không giận, vậy xin nhận cho.  

-Không.  

-Vì sao ?  

-Tôi nói thật với bà, Lâm Bảo lúc này tài hùng một phương làm giám 

đốc nhiều công ty, nhưng cũng có lúc nghèo khó.  

-Nghèo khó ! Vì sao ?  
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-Thật đó, ông ta có lúc không đất cắm dùi.  

-Thầy trù ẻo ổng ?  

-Không phải tôi trù ẻo mà sự thật là thế !  

-Làm sao thầy xem ra ?  

-Lâm Bảo là quỷ đói chuyển thế.  

Bà Lâm cười, căn bản không tin tôi. Tôi lại nói :  

-Khi tôi đến nhà bà thì thấy rất nhiều chủ nợ đến xếp hàng đòi nợ, xem 

ra thì sẽ có chuyển biến không lâu đâu. Hãy nghe tôi không thì sẽ nghèo 

đấy.  

-Thật không ?  

Tôi gật đầu, bà Lâm lại đưa hồng bao ra. Tôi xua tay :  

-Người nghèo thì miễn phí.  

Tôi bước mau, rời khỏi nhà bà Lâm.  

Tôi thừa nhận khi đến trước cửa nhà bà Lâm thấy nhiều quỷ tụ tập đòi 

nợ, thì đã biết mạng vận của Lâm gia đã xuống rồi. Khi gập Lâm Bảo, 

tôi chú ý xem tướng ông : mũi diều hâu, mắt cú vọ, má tam giác, cổ rụt, 

tứ chi nhỏ nhắn. Đúng là quỷ đói chuyển thế ! Tôi hỏi địa thần :  

-Ông ta là phú hào, sao là quỷ đói ?  

-Là quỷ đói.  

-Nhưng rõ ràng là phú gia mà.  

-Ông ta giầu có là đoạt của anh em, đây chỉ tạm thời sẽ tiêu tán mau thôi 

!  

Lâm Bảo nghe tôi nói ông là quỷ đói chuyển thế thì mắng chửi :  

-Lư Thắng Ngạn là đồ quỷ đói, chỉ toàn nói láo, là đồ hạ tiện, yêu ngôn 

hoặc chúng chỉ để kiếm tiền. Nếu còn đến đây tôi sẽ giết không tha.  

Bà Lâm không nói gì lại mời một thầy phong thủy khác. Từ đó bà Lâm 

đoạn tuyệt lai vãng. Ước 3 năm sau, tôi gập một bạn cũ của Lâm Bảo, 

ông này nắm tay tôi lôi đi. Tôi không hiểu hỏi, ông nói :  

-Ông xem Dương trạch không sai.  

-Sao hả ?  

-Lâm Bảo chết rồi !  

-Sao lại chết ?  

-Tranh tụng liên miên, bệnh tim mà chết.  

Người bạn Lâm Bảo lại nói :  

-Lâm Bảo làm ăn đa dạng, do đó càng làm càng lớn. Ông đầu tư sản 

phẩm xuất khẩu, quá hạn ngach, phải thâu hồi, tồn trữ trong kho. Sản 
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phẩm không bán được, không thâu được tiền. Một công xưởng sản xuất 

hàng ngoại không đúng tiêu chuẩn bị trả hàng về. Có công xưởng phải 

đóng cửa vì nạn đất lở làm chết người v . v .  

-Vận khí quả nhiên thay đổi !  

-Ngân hàng đòi nợ, kiện tụng liên miên có điều thảm nhất là . . . 

-Là sao ?  

-Nhà ông bị thiêu rụi, ông bị bệnh tim mà chết !  

-Bạn ông đâu ? Không cứu giúp sao ?  

-Vận hư thì hiếm khách, đó là thường tình.  

-Còn bà Lâm thì sao ?  

-Chúng tôi vài người bạn cũ, đồng tình với hoàn cảnh của bà, góp nhau ít 

tiền giúp đỡ. Hiện bà bán đồ chơi con nít ở chợ đêm.  

Tôi đi chợ đêm, nhìn bà Lâm ở xa, thấy bà ăn mặc vải thô, không mang 

đồ trang sức, đầu không chải, mắt như không còn sinh khí. Tôi không 

dám lại hỏi thăm sợ gây cho bà thương tâm, nhớ lại thời quá khứ.  

Người có chí khí không sợ nghèo tiền chỉ sợ không tự lập. Nếu không 

kiếm được tiền thì cũng không cần.  

Không cần rải hoa trên thảm đỏ mà cần trong tuyết hơ than.  

Đừng qua lại với bạn bè bất nhân, bất nghĩa, nếu họ có qua lại chỉ là vì 

tiền tài thôi !  

Khi nghèo thì nhớ rằng nghèo có một thời, giầu cũng có một thời, tôi 

không thấy ai giầu mãi bao giờ.  

 

 

Dụng Của Chuyết Hỏa  

 

Chuyết hỏa có thể có công dụng :  

a/ Ăn : muốn ăn vật thực gì hành giả tưởng tượng vật thực đó ở trong 

mồm bị chuyết hỏa đốt cháy thành cam lồ rồi nuốt xuống bụng.  

b/ Mặc : muốn mặc thứ gì thì hành giả tưởng tượng bổn tôn mặc thứ đó 

rồi chuyết hỏa biến toàn thân bổn tôn bao phủ bởi hỏa quang, hành giả 

và bổn tôn hòa làm một.  

c/ Trú ; dùng chuyết hỏa làm bồ đoàn.  
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d/ Hành : hành giả muốn đi đâu 2 tay kết ấn kim cương, dưới nách có 2 

vị thần có cánh nâng đỡ, 2 chân có 2 phong luân, chuyết hỏa biến 2 

phong luân thành hỏa quang luân di chuyển rất mau.  

e/ Trừ ma : tưởng tượng tâm mình biến thành Kim cương minh vương 

phẫn nộ trên tay cầm các võ khí như : đao, kiếm, cung tên . . . tưởng 

chuyết hỏa từ miệng thổi ra đốt cháy hết ma quỷ.  

f/ Cúng dường : dùng chuyết hỏa đốt cháy các vật phẩm thành một đám 

mây để cúng dường chư Phật, Bồ tát, Hộ pháp, Chư thiên.  

Liên Hoa Sinh giảng thêm :  

Mãnh liệt điều tức, chuyên chú vào đơn điền quán A Tự Vy : chữ A  

trong tiếng Phạn, thì sẽ sinh chuyết hỏa.  

-Khi chuyết hỏa tại tề luân : biết được túc mạng.  

-Khi chuyết hỏa tại tâm luân: được tịnh quang.  

-Khi chuyết hỏa tại hầu luân : được thần biến.  

-Khi chuyết hỏa tại mi tâm : được căn bản trí.  

-Khi chuyết hỏa tại bí luân : được đại dược.  

  

Nói tóm lại công dụng của chuyết hỏa là được dược, được mạch sáng,  

vô phân biệt (không tánh)  

 

Tập  III 
 

Người Bán Lục Tào Xá.  
 

Có một ngày, tôi được rảnh bèn ra công viên tản bộ. Công viên có giả 

sơn, có suối mát chẩy vào hồ nhỏ. Trong hồ có nhiều hoa sen trắng, hồng 

ngào ngạt hương thơm. Bên đường có vài người bán hàng rong. Tôi thấy 

có một người bán lục tào xá, bèn chạy lại.  

-Bán cho tôi một chén lục tào xá.  

-Được, được, được !  

Tôi ăn xong một chén, thấy rất ngon, người bán lại đưa cho tôi một  

chén nữa.  

-Tôi chỉ kêu một chén mà ?  
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-Trời nóng lắm, một chén sao đủ, thêm một chén nữa đi. Tôi liền ăn hết, 

xong trả tiền.  

-Lư tôn sư, không lấy tiền đâu.  

-Ông biết tôi sao ?  

-Lư tôn sư ! Tôi là đệ tử quy y của ông mà. Đệ tử quá nhiều, dĩ nhiên  

là ông không nhận ra; nhưng là đệ tử dĩ nhiên phải biết ai là thầy của  

mình chứ !  

Tôi đỏ mặt, không nói được lời gì.  

-Làm buôn bán, tự nhiên là phải cần tiền, không thể cho không.  

-Không cần tiền của tôn sư.  

-Không thể không lấy.  

-Chúng tôi buôn bán nhỏ không thể cung cấp nhiều tiền cho tôn sư,  

cũng như dâng hiến những đồ trân quý. Một chén lục tào xá có đáng gì, 

xin tôn sư đừng để ý. Đó là tâm nguyện của chúng tôi.  

Tôi nghe rồi rất cảm động, người bán hàng lại nói :  

-Tôi là Dương Hải, nếu tôn sư thích thì tôi lại tới. Tôi cám ơn, vẫy tay 

rồi đi.  

Hôm đó, tâm tình rất tốt, ăn cơm xong, tôi ra công viên chơi. Do vì 

Dương Hải không lấy tiền nên dù thích ăn lục tào xá, tôi cũng không 

phải là mặt dầy, ngày ngày tới ăn không, nên tôi ra ngồi ở ghế đá ven hồ.  

Bỗng nghe có tiếng gọi sau lưng :  

-Lục tào xá, tôn sư !  

Tôi quay lại thấy Dương Hải mồ hôi nhễ nhại, bưng một chén lục tào xá 

chạy tới đưa cho tôi.  

-Tôi ăn mà !  

Ăn xong tôi trả tiền. Ông cầm lấy bát chạy.  

-Tôi không lấy tiền đâu !  

-Tôi không thể ăn không.  

-Tôi nghèo không thể cung dưỡng được, xin thầy tha lỗi. Dương Hải là 

người như thế.  

Bẵng đi một khoảng thời gian, tôi lại ra công viên. Nhìn xem các người 

bán rong thì không thấy Dương Hải. Lúc đầu, tôi không để tâm cho là 

ông bận việc nên nghỉ. Về sau, ngày ngày chú ý đều không thấy. Tôi 

nghi ngờ hay là Dương Hải đã đổi nghề rồi, không bán lục tào xá nữa ? 

Hay là Dương Hải bị bệnh nặng không bán được lục tào xá ? Tưởng tới 

bị bệnh hay xẩy ra chuyện gì, tôi nhịn không được bèn hỏi thăm những 
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người bán hàng rong : những người bán nước trái cây, chuối chiên . . . có 

một vị ngoài 60 tuổi, tôi hỏi :  

-Người bán lục tào xá đâu ? 

-Ông ta nghỉ bán.  

-Không bán lục tào xá nữa à ?  

-Không phải, Dương Hải là một người tốt, làm ăn rất khá chỉ là chú ông 

muốn làm ăn, mượn ông một số tiền ông để dành, lại vay mượn bạn bè 

mỗi người một ít, đều đưa cả cho chú để làm ăn. Nào ngờ chú Dương 

Hải chả làm ăn gì, nhận được một số tiền bèn đi đánh bạc hết. Ông ta bỏ 

trốn, bỏ mặc Dương Hải bị chủ nợ gõ cửa đòi tiền. Dương Hải sao dám 

đi bán lục tào xá nữa chớ. Dương Hải thật là ngu, chú ông ta là một tên 

côn đồ, mà ông cũng bị lừa.  

-Nhà Dương Hải ở đâu ?  

-Ông cứ đi thẳng con đường này, đi 3 quãng thấy nhà bán dầu, rẽ phải 

thấy một ngõ nhỏ, nhà thứ 3 là nhà Dương Hải.  

Tôi lấy làm lạ :  

-Nhà Dương Hải, sao ông rõ thế ?  

-Tôi là hàng xóm.  

Tôi tạ ơn, rồi mau tới nhà Dương Hải. Nhà ông bằng thiếc, kiến trúc đơn 

giản. Tôi gặp Dương Hải liền trách :  

-Sao không bảo tôi ?  

-Không dám làm phiền.  

-Bây giờ ông tính làm sao ?  

-Đã nghĩ nhiều cách nhưng chả có cách nào cả, ngày ngày chủ nợ đến gõ 

cửa, buôn bán nhỏ ngày nào mới trả hết nợ ?  

-Ông định trốn chăng ?  

-Cũng nghĩ qua, nhưng đây đều là bạn tốt, lương tâm chẳng an, nếu bỏ 

chạy thì sao ngửng mặt làm người ?  

-Sao không tìm biện pháp ?  

-Không có biện pháp nào cả.  

Tôi bỗng nghĩ ra một biện pháp. Tôi có một bùa kêu là mọi người hãy 

nghe tôi. Bùa này rất bí mật, ít dùng. Tôi bảo Dương Hải kiếm giấy bút. 

Tôi vẽ 4 lá bùa gián bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc, tay trái bắt ấn, tay 

phải kiếm quyết. Hô lớn :  

-Vào phòng này hãy nghe tôi nói.  

-Bùa này có công dụng gì ?  
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-Chỉ cần chủ nợ vào phòng này, ông nói gì họ đều nghe theo cả. Ông hãy 

mau nghĩ cách trả nợ.  

Dương Hải nghĩ một lúc rồi nói :  

-Tôi nghĩ rồi, nếu họ chịu nghe tôi thì việc giải quyết không khó. Việc 

trả nợ dĩ nhiên lúc này không thể, mỗi người cho tôi mượn thêm một 

món tiền làm vốn, tôi mở một tiệm đồ biển. Về phương diện này tôi đã 

từng học qua. Tới khi tiệm đồ biển sanh lợi tôi nhất định trả cả vốn lẫn 

lời.  

-Chuyện này rất hay !  

Tôi vỗ tay, cười ha hả, nhưng Dương Hải nhăn mặt.  

-Chuyện gì nữa đây ?  

-Nhưng nếu bùa không linh thì sao ?  

-Hôm nay về nhà tôi sẽ giúp ông.  

Ngay tối hôm đó, tôi ngồi trên "du thần sàng" đem bình bí mật ra, dùng 

tay chỉ vào chỗ dán bùa, một đạo ánh sáng xuất hiện : âm khí bốn bề, các 

u linh nghe tôi kể về Dương Hải. Sau đó tôi hỏi :  

-Ai đi đây ?  

Có 4 u linh phủ phục tại thần du sàng, tôi nhìn xem thì đó là :  

*Chiêu hồn đồng tử  

*Nhiếp hồn đồng tử  

*Mê tâm đồng tử  

*Chuyển niệm đồng tử  

Tôi thấy rất tốt, bèn nói :  

-Bốn linh hãy nghe tôi sai phái, hãy mau tới nhà Dương Hải, hễ có chủ 

nợ nào đến đòi nợ hãy nhập vào tâm họ, làm loạn tâm họ, cải biến ý họ 

làm cho họ mơ hồ, việc gì cũng làm theo lời Dương Hải cả.  

Tôi phân phối rồi 4 linh cúi đầu vâng lệnh. Yêu ma hận nghi hoặc hỏi : 

-Chuyện của Dương Hải là chuyện nhỏ, sao tôn sư coi trọng vậy ?  

-Vì tôi ăn một bát lục tào xá của người ta.  

Các linh nghe tiếng đều cười :  

-Lục tào xá đáng là bao ?  

Tôi chính sắc nói :  

-Tuy không đáng gì, nhưng đó là thành ý của Dương Hải. Tương lai tôi 

còn giúp ông trả nợ nữa. Tôi còn mời Kim Long như ý chánh nhất, Long 

Hổ huyền đài chân quân, chiêu bảo đồng tử, nạp trân đồng tử, chiêu tài 
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đồng tử, lợi thị đồng tử đến giúp nữa. Tương lai ông ấy sẽ là một hào 

phú một phương.  

Chúng linh nghe tôi nói, đều tỏ lòng kính phục và trở về bình. Đây là 

chuyện xẩy ra ở nhà Dương Hải.  

Dương Hải nói :  

-Tôi chẳng có gì cả, thân chẳng có một xu, chỉ có thịt tanh hôi, các người 

muốn đòi nợ cũng là vô ích .  

-Nói đúng lắm !  

Các chủ nợ đồng ý.  

-Tôi có một biện pháp không biết các ông có nghe không ?  

-Nghe.  

-Nay tôi chỉ có một tay nghề kiếm tiền trả nợ các ông. Tôi rất tin vào tay 

nghề của mình. Không những tôi trả hết vốn mà còn trả cả lời nữa.  

Mọi người nghe trả tiền lời thì trợn cả mắt lên.  

-Tôi muốn mở một tiệm bán đồ biển. Tôi sẽ làm đầu bếp, mọi người sẽ là 

cổ đông.  

Mọi người đồng ý :  

-Được.  

-Mọi người hãy bắt đầu, có bao nhiêu thì chung bấy nhiêu.  

-Được lắm.  

Trong đó chỉ có một vị trung niên là Tạ thái thái từ đầu đến cuối không 

nói một lời, chỉ nghe thôi. Bà thấy rất lạ nguyên lai là đại hội chủ nợ, 

mọi người đến đòi nợ, nay sao biến thành đại hội cổ đông nợ đã không 

đòi được lại đóng thêm tiền đầu tư. Tạ thái thái đề nghị :  

-Một: trước hãy trả tiền nợ, sau đầu tư.  

Hai : làm tiệm bán đồ biển có tốt không ?  

Dương Hải không trả lời được, mọi người im lặng. Lần khai hội này 

không có kết quả.  

Dương Hải cấp báo với tôi. Tôi lấy làm lạ, tôi dùng 4 lá bùa "hãy nghe 

tôi", lại sai 4 đồng tử chiêu hồn, nhiếp hồn, mê tâm, chuyển niệm, vạn 

lần thành công không sai. Bà Tạ này là cao nhân phương nào mà có thể 

phá 2 phép của tôi ? Tôi điều tra thân phận bà Tạ. Thì ra là đệ tử của tôi, 

trên mình có mang hộ thân phù, lại tụng 30 vạn lần Cao vương Quan Thế 

Âm chân kinh, niệm nam mô 26 vạn ức lần, 10 vạn 9 ngàn 5 trăm lần A 

Di Đà Phật. Toàn thân bà có Cát thần thủ hộ, có Phật quang hộ thể. Do 
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đó, Tạ thái thái vô sự. Tôi phải ra mặt, nói Dương Hải có phúc phận, 

tiệm bán đồ biển nhất định sẽ thành công, bà hãy giúp một tay.  

-Nhưng đây là nghiệp sát sanh.  

-Tôi đã dạy Dương Hải "Văn Thù vãng sanh chú".  

Bà Tạ về sau đồng ý. Phật giáo có tiểu thừa, đại thừa, 13 tông. Đại khái 

giới luật có :  

*hữu tướng  

*vô tướng  

*Bồ đề tâm giới.  

5 giới thuộc về hữu tướng (sát, đạo, dâm, vọng, tửu), Mật tông chuyển 

sát thành độ thì không phải là phạm giới nữa. Do đó phải :  

1.Xuy khí  

2.Siêu độ kết ấn, trì chú, quán tưởng 3.Cung dưỡng.  

Dương Hải khai nghiệp, tôi mời Kim Long như ý chính nhất long hổ 

huyền đài chân quân là một vị thần tài. Thủ hạ là 4 đồng tử tôi đều mời 

đến giúp Dương Hải. Quả nhiên buôn bán hưng thạnh, tiền đổ vào như 

nước. Thật kỳ quái, chỉ cần tôi đến tiệm ngồi là khách đến nườm nượp, 

xếp hàng rồng rắn dài thòng. Bình thời buôn bán đã khá, nhưng tôi tới 

càng khá hơn. Dương Hải tán thán không cùng.  

-Tôi có dành một chỗ trong tiệm cho tôn sư, dù ăn hay không xin mời 

tôn sư mỗi ngày tới ngồi cho.  

Tôi cười lớn. Dương Hải trả hết nợ, quán càng ngày càng đông, mở thêm 

chi nhánh, nuôi thêm nhiều người giúp việc. Mua nhà mới, xe mới, 

nhưng Dương Hải không quên cựu ân. Mỗi ngày lễ tiết nếu không tự đến 

thì sai tài xế mang lễ vật tới, chất đầy nhà. Một người bán hàng rong lục 

tào xá nay đã trở thành một nhà đại phú hào.  

 

 

Đừng Tính Toán  

 

Tôi ngồi tĩnh tọa ở Du thần sàng. Mời đầu quán thiền sàng là là một đóa 

sen. Sau đó dỳng huyền công gom ý thức lại làm một, thanh tĩnh vô sự. 

Tôi là một nhà luyện khí, tự tại. Chính lúc đó trong không bỗng có tiếng 

:  
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-Mau đi tìm mạc kế giảo (đừng tính toán).  

Tôi ngạc nhiên Mạc Kế Giảo là ai ? hay là một câu nói ?  

Hư không trả lời :  

-Là người.  

Tôi thấy tức cười, dĩ nhiên là có người họ Mạc. Tôi không biết ông ta, 

ông ta cũng không biết tôi. Tìm ông ta làm gì ? Do đó, tôi không để tâm.  

Cách ngày, tôi qua miếu thành hoàng, liền vào thắp hương.  

Ông thần này là huynh đệ kết giao của tôi. Ông mặt đen, để râu 3 chòm, 

mặc áo hồng bào, đội mũ miện, tay phải cầm kiếm báu, uy võ anh tuấn.  

-Huynh đệ, tôi tới rồi.  

Thành hoàng ngoảnh mặt đi.  

-Sao rồi ? Tôi đắc tội gì với ông ? Thành hoàng vẫn im lặng.  

-Xem ra thì đắc tội rồi ! Hãy nói đi chớ !  

-Tôi bảo ông đi tìm Mạc Kế Giảo mà ông không chịu tìm, ông ta đáng 

được giúp đỡ, nhưng bây giờ thì không kịp nữa rồi.  

-Nguyên lai tiếng nói trong không là tiếng ông.  

-Đúng đó !  

-Sao không nói sớm.  

-Tôi tưởng ông không coi trọng.  

-Cha chả. Gần đây tôi nghe nhiều tiếng nói không biết của thần thánh 

phương nào, do đó không để ý.  

-Ngay tôi, cũng không thèm để ý sao ?  

-Dĩ nhiên.  

Vị thành hoàng này có nhiều chuyện, khi tôi phủ ấn đều mau chóng hoàn 

thành, nay có việc tôi lại làm ngơ sao ?  

-Mau đi tìm Mạc Kế Giảo !  

-Ông ta ở đâu ?  

-Ông đến Nhân Nghĩa lộ sẽ biết.  

Tôi đến ngay Nhân Nghĩa lộ, thì thấy 5 vị chính thần đều có mặt : Vĩ hỏa 

hổ, Thất hỏa chư, Chủy hỏa hầu, Dực hỏa sà, Tiếp hỏa thiên Còn có Hỏa 

Đức Tinh Quân lãnh đạo các thần trong Hỏa lộ. Mọi người đều tụ tập ở 

Nhân Nghĩa lộ. Tôi vội hỏi các Hỏa thần :  

-Ai là Mạc Kế Giảo ?  

-Lửa cháy là thiêu rụi hết, đó là Mạc Kế Giảo.  
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-Không đúng ! Mạc Kế Giảo chỉ người ta.  

-Muốn hỏi người thì tìm người mà hỏi.  

Tôi nghe nói cũng có lý, bèn nắm lấy một người đi đường :  

-Ai là Mạc Kế Giảo ?  

-Tôi chỉ là người đi đường, biển người mênh mông biết ai là Mạc Kế  

Giảo chứ !  

Tôi lại hỏi một chủ nhà :  

-Ai là Mạc Kế Giảo ?  

-Là Mạc Hoàn tiên sanh, ông là viện trưởng y viện Mạc trung hợp.  

-Mạc Hoàn sao lại kêu là Mạc Kế Giảo ?  

-Còn phải hỏi, ông Mạc là người hào hiệp, không tính toán hơn thua với 

mọi người nên có ngoại hiệu là "không tính toán".  

-Thì ra là vậy. Tôi biết rồi.  

Tôi vội chạy đến trước cửa y viện, vò tai, vắt óc không biết phải làm sao. 

Tôi muốn kêu to : Cứu hỏa ! Cứu hỏa ! Nhưng lúc đó chưa cháy, mọi 

người sẽ cho tôi là thằng điên. Có khi lại bắt tôi vào viện tâm thần, hay là 

tôi gọi 911 có khi cho tôi là đóng kịch, bắt vào cảnh sát cục để điều tra.  

Tôi đến trước Hỏa Đức chân quân :  

-Xin hỏi đạo huynh  

-Chuyện gì ?  

-Xin hỏa thần thối lui được không ?  

-Ông là ai ? Có lịnh bài không ?  

-Tôi . . . (tôi không dám bộc lộ thân phận) . . . Tôi không có lịnh bài.  

-Không có lịnh bài sao ? Hãy đứng sang một bên, đừng làm trở ngại 

công tác của chúng tôi.  

Tôi biết việc rất gấp, như Thành Hoàng nói, phải giúp Mạc Kế Giảo. Tôi 

lại biết nước khắc lửa. Nhưng lửa của Hỏa Đức chân quân không phải là 

lửa thường mà là lửa trời, chỉ có nước trời mới diệt được. Tôi hướng về 

phía Bắc, chắp tay cúi đầu, tay kết "Thủy thiên ấn" miệng tụng Thủy 

Thiên chú, mời Thủy Thiên Hóa Thành thủy tinh bao phủ Mạc Trung 

Hợp y viện. Lúc đó, y viện được vô hình chân thủy bao vây, lửa không 

vào được, băng thủy tinh lại khắc nhiệt nên cũng không nóng.  

Trong chốc lát lửa bỗng phát sinh ở Nhân Nghĩa lộ, lửa cháy ngút trời. 

Đây là lửa tam muội nên gạch đá cũng bị tiêu hủy. Nói ra thì kỳ, ở Mạc 
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Trung y viện chỉ thấy nam nữ kêu khóc bồng bế nhau chạy. Tôi thấy quạ 

lửa bay khắp nơi miệng phun lửa, cánh sinh khói. Lửa cháy tới tận Thạch 

kiều. Cả Nhân Nghĩa lộ đều bị cháy trừ y viện. Mọi người đều thấy lạ, y 

viện không bị tổn thất một viên gạch, ngay cả những người điều tra cũng 

không rõ, họ vĩnh viễn không biết sự bí ảo bên trong .  

Thủy, hỏa tự nhiên theo biến hóa  

Chân như bản tánh mặc kệ đi  

Tùy duyên độ sinh phi phàm tục Lịch kiếp minh tâm, đại pháp sư.  

Tôi trở lại miếu Thành hoàng, không ngờ ngưu đầu, mã diện thất bang, 

bát bang, quan văn, quan võ đều bảo tôi Thành Hoàng đi vắng rồi!  

-Đi vắng sao ?  

Tôi thấy lạ, vừa mới thấy mà ?  

-Tôi đã tới rồi, không thể đi vắng. Huynh đệ, ông không thể không tiếp 

tôi, nếu không tôi đá cho ông một cái.  

Quả nhiên Thành Hoàng ở trong nội viện nghe tôi dọa sẽ đạp một cái vội 

bước ra.  

-Có chuyện gì vậy, việc Mạc Kế Giảo đã xong rồi mà ?  

-Chuyện là thế này, Mạc Kế Giảo là người tốt chư thần đều hay, nhưng 

Thượng đế ra lệnh hỏa thiêu cả Nhân nghĩa lộ, bao gồm cả y viện, nay y 

viện vẫn còn là trái ý chỉ của Ngọc đế. Ngọc đế ra lệnh điều tra. Tôi chỉ 

là một vị thần nhỏ, cứu ông không được, nên không dám gập ông, ông 

mau tìm biện pháp.  

-Ông cứu Mạc Kế Giảo là việc tư ?  

-Không.  

-Ông cứu ông ta không phải là việc tư sao ?  

-Ông ta là người tốt, cứu vô số người, là chính nhân quân tử, chỉ là Ngọc 

đế không biết.  

Tôi cười ha hả.  

-Nếu là vậy, việc tôi làm tôi sẽ gánh.  

Tôi là người không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ sự thật. Mạc Kế Giảo là 

người như thế nào ? Từ nhỏ ông đã theo một vị pháp sư, thích hỏi Đạo, 

tu chân. Từ nhỏ đã biết cuộc đời là ngắn ngủi, giả tạm, phú quý chỉ như 

mây nổi. Về sau theo y khoa và được thành tựu. Do Đạo tâm không 

thiếu, lại có lòng thiện nên cứu độ được nhiều người. Ông đối đãi với 
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bệnh nhân như chính mình mắc bệnh, coi việc cứu người là thiên chức. 

Ông từng nói : đối đãi với người như phụng sự Phật vậy. Đối với người 

nghèo ông tận tình giúp đỡ như dược phí, trị liệu phí . . . Vì vậy ông có 

biệt hiệu là "không tính toán". Ông lại đi tứ xứ khám bệnh miễn phí.  

Ông có làm một bài kệ :  

Tùy duyên, tùy phận tại hạnh lâm  

Chẳng hổ trời, đất một khỏa tâm  

Mở đọc Phật điển tu đạo đức  

Chẳng dám ô danh thiếu tình thâm.  

 

Có một chuyện mà mọi người không biết : Mạc Kế Giảo là con nhà giàu, 

ông đã viết một phao khí thư (chối bỏ quyền thừa kế) mà ông được 

hưởng một phần. Ông nói tiền của cha mẹ là của cha mẹ, không phải của 

mình tạo ra, không phải là mình kiếm được. Dùng được hay không là do 

duyên phận, người nào thấy không bị trở ngại thì cứ việc. Mạc Kế Giảo 

đi Phi Châu trị bệnh miễn phí cho thổ dân, lên vùng núi cao trị bệnh tim 

cho người Tạng, lại hiến gan mình cho người bệnh gan . . . thật hiếm có 

người như vậy. Đương nhiên cũng có người chỉ trích sau lưng. Ông ta 

cười :  

-Không tính toán.  

-Vì sao ?  

-Vì tính toán sẽ thành loạn.  

-Còn không thì sao ?  

-Thanh tĩnh.  

Người này đúng là đã gần Đạo.  

 

 

Chết Vì Tai Nạn.  

 

Có một bà đến hỏi vận mạng của con. Đó là bà Du Thái, con là Du 

Quận. Du Quận là con một của bà ta. Tôi nhắm mắt một lúc, mọi việc 

như hiện ra trước mắt tôi nghe đánh rầm một tiếng, sau đó là xe cứu 
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thương bóp còi inh ỏi, tôi thấy một người đầu tóc bê bết máu, có người 

chân tay bị gẫy kêu khóc như ri, có người bị chết.  

Tôi kinh hãi mở mắt hỏi :  

-Du Quận ở đâu ?  

-Bắc Bộ.  

-Khi nào về ?  

-Ngày mai.  

-Hãy kêu đừng về ngày mai.  

-Vì sao ?  

-Đừng hỏi vì sao, cứ bảo đừng về là được rồi, hay là đổi ngày vậy. Tôi 

cảnh cáo nên nghe theo ! Đừng quên !  

Bà Thái còn định hỏi nữa, tôi nói :  

-Mạng của Du Quận sau ngày mai sẽ hỏi, hãy điện thoại mau bảo đừng 

về vào ngày mai.  

Bà Thái đứng dậy ngạc nhiên, hỏi vận mạng mà sao chỉ nói ngày mai 

đừng về ?  

Tối đó, tôi ngồi trên Du thần sàng, mời gọi Uổng tử quỷ vương, miệng 

niệm chú, tay bắt ấn. Điện quang chuyển động, bốn phía âm phong thê 

thảm, tám phương sát khí đằng đằng, một vị quỷ vương xuất hiện. Vị 

này than cao 9 thước, mặt hung ác, răng nanh làm người khiếp sợ, mắt 

chớp như điện, hình như hổ, đi như báo. Đầu tóc đỏ như râu ngô, tay 

cầm gậy. Đến trước thiền sàng.  

-Pháp sư mời, có chuyện gì ?  

-Tôi muốn rõ chuyện uổng tử ngày mai.  

-Ngày mai có một chuyện gẫy cầu, một người chết đuối, xa họa 3 người 

chết, điện giật chết 2 người . . .  

-Không phải là chuyện đó, là người chết oan kia.  

-Vâng, có chuyện đó, là 23 người, câu hồn sứ giả đã phái thị giả đến rồi.  

-Là 23 người sao ?  

Uổng tử quỷ vương móc trong túi ra một danh sách cho tôi coi. Tôi thấy 

có tên Du Quận bèn chỉ vào mà nói :  

-Bỏ tên này ra được không ?  

-Cái này . . .  

-Ông hãy nghe lệnh tôi !  



75 
 

 
 

-Tôi dĩ nhiên là nghe lệnh pháp sư, nhưng danh sách này là do Trời định, 

người đời không cãi được, chỉ có Trời cải được thôi.  

-Tại sao ?  

-Ông này là người của bang phái, giết người như ngóe, phải chịu nhân 

quả, há vì một lời nói của pháp sư mà xóa hết tội sao ?  

Tôi đỏ mặt tía tai, tôi tưởng bà Thái đến hỏi tôi về vận mạng của Du 

Quận là có duyên với tôi. Hơn nữa, Du Quận lại là con một, chắc bà Thái 

đau lòng lắm, tôi không thể không cứu.  

-Có thể cứu Du Quận không ?  

-Thần tiên cũng không cứu được.  

-Tôi có thuật.  

-Thuật cũng không kháng được số.  

Tôi biết không thể nào thay đổi được ý chỉ của Uổng tử thành, nên dùng 

Di tản ấn di tản quỷ vương. Tôi nghĩ mẹ Du Quận gọi điện thoại bảo con 

đừng về ngày mai, may ra cứu được chăng.  

Du thái điện thoại cho Du Quận.  

-Ngày mai, đừng về.  

-Con đã mua vé và xin phép nghỉ ở sở rồi !  

-Đừng có về !  

-Vì sao ? Mẹ chẳng mong con về sao ?  

-Nhưng cũng đừng về.  

-Vì lý do gì ?  

-Chỉ là người ta nói không về là không về.  

-Ai nói ?  

-Lư Thắng Ngạn ! Thần toán.  

-Bây giờ là thời đại nào mà còn tin chuyện ấy ?  

-Nhưng mẹ chỉ hỏi vận mạng của con, ông ta bảo đừng về vào ngày mai.  

-Ông thuật sĩ đó còn nói gì nữa không ?  

-Không nói gì nữa cả.  

-Con nhất định về, hỏi ông thuật sĩ ấy vì sao con không về được.  

-Cái này . . .  

-Ông thuật sĩ này nghe nói không phải là chính phái, là giang hồ thuật sĩ, 

nếu tin vào lời ông nói, sợ rơi vào bẫy ông giăng ra, khó mà thoát ra 

được.  
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-Nhưng những lời ông nói rất đúng.  

-Không tin.  

Du Quận kiên trì trở về.  

Báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình đều tường thuật tai nạn 2 xe  

lửa đâm vào nhau. Một xe từ Nam ra Bắc, một xe từ Bắc vào Nam.  

Người ta nêu ra 2 giả thuyết :  

1/Tài xế lái tầu từ Bắc vào Nam uống rượu.  

2/Tài xế từ Bắc vào Nam ngủ gật nên thay vì bẻ lái về bên trái lại bẻ lái 

về bên phải. Nhưng tài xế đã chết nên không người đối chứng. Tai nạn 

làm 23 người chết và hàng trăm người bị thương phải đưa vào bệnh viện 

cứu cấp. Tôi xem danh sách thì có tên Du Quận, lạ một điều là danh sách 

này theo đúng thứ tự tôi đã đọc.  

Một buổi tôi đang bận xem bói cho mọi người thì bà Du đầu tóc không 

chải, quần áo sốc sếch chạy vào thét :  

-Mau trả lại con tôi !  

Mọi người ngăn cản bà hành hung.  

-Con tôi bị ông hại chết rồi !  

-Sao lại là tôi chứ ?  

-Ông là vu sư, là thần toán, là yêu ma, ông rủa cho con tôi chết.  

-Tôi không biết con bà làm sao lại rủa chết ?  

-Ông bảo nó đừng về là rủa nó, bây giờ nó vĩnh viễn không về nữa.  

-Cái này . . .  

Tôi câm miệng không nói nên lời.  

-Coi đó ông thừa nhận rồi là ông rủa nó, nếu không thì đã không xẩy ra 

chuyện.  

-Không có chuyện này !  

-Miệng ông là miệng quạ, là tà môn, là ô quy . . .  

Bà Du chửi không ngừng, các tín chúng chỉ xem không cản được.  

Bà chửi mệt rồi ngồi nghỉ. Các tín chúng hỏi tôi, tôi vắn tắt kể cho họ 

hay. Có người nói :  

-Ông quả là thần toán, sự việc đã chứng nghiệm rõ ràng.  

-Nếu đã biết vậy sao không kêu đừng đi xe lửa, đi taxi chẳng hạn.  

-Sao không điện thoại cho sở hỏa xa, không những cứu được Du Quận 

mà cả 22 người nữa ?  
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Mọi người bàn tán xôn sao.  

Bà Du mỗi ngày đều đứng trước cửa nhà tôi kêu gào:  

-Trả lại con cho tôi !  

Tôi không có biện pháp nào ngăn trở bà, cũng không giận bà vì tôi hiểu 

tâm trạng của bà. Một người khi hy vọng biến thành bào ảnh thì ngay 

ông Trời họ cũng đổ tội nữa là. Chuyện này làm tôi rất cảm xúc, nên làm 

một vị tiên tri tốt hay làm một gã vô tri ngu xuẩn ? Tôi muốn cứu người 

nhưng cứu được hay không thì lại là một chuyện khác.  

 

 

Âm Thi  

 

Tôi có một người đệ tử tên là Thi Nghĩa. Một hôm chạy tới tôi bảo cho 

tôi biết một giấc ác mộng. Ông nói :  

-Tôi mộng thấy tôi ở trước mộ ông bố tôi, ông chết gần 60 tuổi. Bỗng 

nhiên mây sám kéo tới, sấm chớp đùng đùng, phần mộ của bố tôi mở ra. 

Ông lồm cồm bò ra, trông không khác xưa nhưng mắt lóe sáng làm tôi 

kinh sợ, giật mình tỉnh dậy.  

Thi Nghĩa lại kể :  

-Sau đó tôi lại mộng thấy ông bố tôi nữa. Lần này ông ngồi trên mộ, 

ngửa mặt lên không, từ miệng ông một viên nhỏ bay thẳng tới mặt trăng, 

sau đó lại trở về miệng ông. Cứ một hô, một hấp như thế mãi, tôi thấy rất 

lạ.  

Thi Nghĩa hỏi tôi mộng như thế nghĩa là sao, tôi cũng thấy kỳ nên bảo : 

-Ngày mai tôi sẽ bảo ông.  

Ngay tối đó, tôi ngồi trên Du thần sàng, tôi thấy một cảnh tượng : một  

ông lão nằm trong quan tài, đầu tóc dài đến lưng, móng tay và móng 

chân đều dài ra, và cong như lưỡi liềm, toàn than cứng nhắc nhưng tâm 

không cử động.  

Ngày hôm sau tôi bảo Thi Nghĩa :  

-Cơ thể bố ông là âm thi.  

-Âm thi là sao ?  
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-Âm thi là chôn nhiều năm rồi mà cơ thể không rữa nát, lông tóc, các 

móng đều dài ra.  

-Âm thi là tốt hay là xấu ?  

-Cứ như tôi biết thì âm thi hút vượng khí của hậu bối, tốt nhất là đào lên 

rồi hỏa táng hoặc cải táng, khi đó rẩy một ít rượu vào đất để tẩy uế.  

Thi Nghĩa gật đầu rồi đi. Không ngờ ông đem chuyện này đi hỏi thầy 

phong thủy đã chôn bố ông. Thầy phong thủy trả lời khác tôi. Thầy nói :  

-Sấm chớp là địa linh đã động, đó là vận tốt.  

Lại nói :  

-Hô thì hoán tới mặt trăng, hấp thì hoàn vào miệng là thu thập tinh hoa 

của trời đất, vận may tới rồi ! Tương lai xán lạn như sự vận hành của mặt 

trời, mặt trăng.  

-Lư Thắng Ngạn giảng khác thầy.  

-Giảng làm sao ?  

-Bố tôi là âm thi, đối với con cháu bất lợi nên cải táng.  

-Thối như cứt, hắn hiểu gì chứ !  

Thầy phong thủy nổi giận, nói như thế là ông đã chọn đất sai, cải táng 

làm ông mất mặt. Ông hét lớn :  

-Lư Thắng Ngạn, ông dám khai chiến với tôi, tôi sẽ bẻ gẫy chiêu bài của 

ông ! Chỉ giả thần tác quỷ. Cái gì là âm thi, tôi lựa đất quyết không chọn 

nơi biến thành âm thi.  

Thầy phong thủy mời công chứng nhân đương trường mở quan tài chứng 

nghiệm. Thi Nghĩa chuyển lời thầy phong thủy mời. Tôi trách Thi Nghĩa 

:  

-Chuyện này là do ông mà ra. Đáng lý ra ông không nên hỏi người khác, 

người học đạo sở học bất đồng, một miếng đất đem hỏi 10 người, thì ý 

kiến 10 người chẳng giống nhau đâu.  

Tôi lại nói :  

-Là âm thi hay không mở quan tài ra thì rõ, cái tôi biết và cái ông biết 

đâu làm tổn hại đến thầy phong thủy ? Hôm nay ông chuyển lời đến thầy 

phong thủy là tôi đắc tội với thầy, là tạo nên một người thù địch tương 

lai sống không vui.  

Và thêm :  

-Nên khai quang nghiệm thi, tôi sẽ không đi đâu !  
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Tôi không tức giận, chỉ là không muốn hơn thua với thầy địa lý, chỉ là 

muốn chứng minh mình nghĩ đúng nên tôi dành một chút thời gian đi 

xem mộ bố Thi Nghĩa.  

Một bố Thi Nghĩa táng ở đỉnh núi cao, rất khó đi, chập chùng hùng vĩ. 

Nguyên lai là một mảnh đất bằng nơi núi non lởm chởm. Cảnh rất đẹp, 

có thể nói là tuyệt, núi nọ tiếp núi kia, lại có nhiều suối. Cảnh vật làm tôi 

nhớ tới lời từ của Đặng Túc :  

Cúc hoa khai, cúc hoa tàn  

Nhạn dĩ Tây phi, nhân vị hoàn.  

Thi Nghĩa nói :  

-Thầy phong thủy có nói trùng trùng sơn, trùng trùng thủy, có cửu khúc 

minh đường.  

Tôi nhận rằng cảnh rất đẹp không chê vào đâu, nhưng núi quá cao, địa 

khí khó trú. Tôi dùng tay moi đất thì thấy đất cứng như đá. Dùng cuốc 

thì dưới là là một lớp đất sét. Tôi bảo :  

-Phía ngoài là đất đá, phía trong là đất sét. Đất này không thông hơi. Địa 

khí không vận hành, nếu chôn người ở trong thì không cách gì tiếp xúc 

nội, ngoại khí. Thi thể không tan, nhất định thành âm thi, không sai.  

Tôi ở phần mộ niệm chú, bắt quyết : một vị sơn thần hiện ra.  

-Pháp sư mời có chuyện gì ?  

-Tôi xem mộ này có phải là âm thi không ?  

-Là âm thi.  

-Thời vận tới thì sao ?  

-Tài vận suy như núi đổ, đàn bà con gái tóc mọc dài.  

Đáp án đã rõ, tôi mời sơn thần về. Việc mời sơn thần tôi tự làm, âm thầm 

Thi Nghĩa không biết.  

Về phía thầy phong thủy, ông ta mời trấn trưởng, 2 vị chuyên gia phong 

thủy, người nhà Thi Nghĩa, và công nhân khai quan. Nguyên lai còn mời 

cả tôi, để ngay mặt chứng nghiệm. Nhưng tôi một phần vì bận việc, một 

phần không muốn xung đột với thầy phong thủy nên cự tuyệt không tới. 

Thầy phong thủy nói :  

-Lư Thắng Ngạn chỉ nói, không dám đương đầu ! Đầu hổ, đuôi chuột, 

giả thần giả quỷ. Nay tôi múa búa làm ông ta rời khỏi giang hồ.  
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Công nhân khai quật, không lâu thấy quan tài. Quan tài mở ra, mọi người 

nhìn vào mà kinh hãi. Bố Thi Nghĩa như người còn sống, tóc dài đến 

lưng, móng tay, móng chân đều mọc dài ra. Mặt vàng sạm 2 mắt nhắm 

như người đang ngủ. Điều lạ là chôn đã 6 năm rồi mà quần áo còn y 

nguyên.  

Trấn trưởng kêu lên :  

-Đây là âm thi.  

2 vị chuyên gia biết là âm thi nhưng không dám nói. Người nhà Thi 

Nghĩa không sợ nhưng cũng lấy làm lạ. Thầy phong thủy kinh ngạc 

nhưng nói :  

-Đây không phải là âm thi mà là toàn thân xá lợi.  

-Toàn thân xá lợi là cái gì ?  

-Các ông không biết sao ? Thạch Đầu hòa thượng toàn thân không tiêu, 

Lục tổ Huệ Năng cũng vậy, gần đây Từ Hàng hòa thương ngồi trong ang 

toàn thân không tiêu. Đều là hiện tượng này : toàn thân xá lợi.  

2 vị phong thủy phụ họa :  

-Toàn thân xá lợi !  

Trấn trưởng nói :  

-Tôi không biết toàn thân xá lợi, chỉ biết âm thi.  

Người nhà Thi Nhĩa không phân biệt được Toàn thân xá lợi và âm thi, họ 

hoàn toàn mơ hồ. Thầy phong thủy lại nói :  

-Đóng quan tài lại, để một ít đất mới lên quan tài, đây là vận chuyển tốt.  

Người nhà Thi Nghĩa không có ý kiến gì, về sau Thi Nghĩa hỏi tôi :  

-Toàn thân xá lợi là thế nào ?  

-Xá lợi tử là những người mà tu hành, khi hỏa thiêu xương biến thành  

xá lợi không gì phá hủy được.  

-Còn toàn thân xá lợi ?  

-Là toàn thân biến thành xá lợi.  

-Ý kiến thầy về phong thủy sư nói bố tôi toàn thân xá lợi thế nào ?  

Tôi cười ha hả :  

-Bố ông có tu hành không ?  

-Bố tôi không có tín ngưỡng nào.  

-Sinh hoạt thế nào ?  

-Hàng đêm đều đến tiệm rượu.  
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-Vì sao ?  

-Không rượu thì không vui.  

Tôi thở dài, Thi nghĩa im lặng.  

Một năm sau công xưởng của Thi Nghĩa làm ăn không khá phải đóng 

cửa. Bản thân Thi Nghĩa bị bệnh suy thận, cả nhà lớn, nhỏ đều bị quái 

bệnh. Có người bị bệnh ngoài da, có người thối mồm, có người bị bệnh 

về tiêu hóa, như sỏi thận . . . Lạ nhất là phụ nữ ngoài tóc mọc dài, chân 

tay đều mọc lông đúng như lời sơn thần đã nói. Một hôm Thi Nghĩa đến 

tìm tôi.  

-Có chuyện gì ?  

-Cả nhà Thi gia chúng tôi đều có hắc khí, xin tôn sư cứu cho.  

Tôi trách :  

-Sao giờ mới bảo tôi ?  

-Đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà thấy một bóng đen đi lại trong phòng, thấy 

người nào say ngủ thì ghé sát mặt hít 3 lần. Nhìn kỹ thì là ông nội. Nó sợ 

quá chỉ đành nín thở, chùm chăn kín mít. Nó không nhịn được kể ra, mọi 

người đều sợ, không biết phải làm sao ?  

-Đó là đạo khí.  

-Đạo khí ?  

-Không sai. Vì âm quỷ thiếu khí, không trách các người đều có hắc khí.  

-Làm sao bây giờ ?  

-Mở quan, thiêu hóa tử thi là giải quyết xong.  

-Chúng tôi không dám.  

Tôi tức giận :  

-Đến nước này còn không dám ?  

Thi Nghĩa thành thật bảo tôi :  

-Chúng tôi không phải là không chịu nghe lời tôn sư, chỉ là thầy phong 

thủy lo việc tống táng cho bố tôi lấy hết bát tự của mọi người trong nhà, 

nếu động vào phong thủy thì đối với mọi người đều bất lợi.  

-Há có đạo lý đó sao ?  

-Chúng tôi vốn tin lời tôn sư, nên nghe theo lời tôn sư, nhưng thầy phong 

thủy dọa dẫm chúng tôi. Nếu nghe theo lời thầy thì đắc tội với thầy 

phong thủy, nhưng theo thầy phong thủy thì thầy từ bi cũng chẳng trách 

gì chúng tôi.  



82 
 

 
 

-Nói thì nói vậy nhưng người bị hại là ông.  

-Nay xin tôn sư cứu chúng tôi. 

Tôi nghĩ một lúc.  

-Thế này nhé, tôi dạy ông phần mộ kết quả pháp.  

Định ngày làm phép, rải muối gạo bốn phía mộ, đốt một lá bùa kết giới 

và niệm :  

Bùa này vốn của thánh nhân giữ  

Làm cho uế khí chẳng tung bay  

Như nay bùa ở trong tay người đạo  

Trời đất lập tức hãy thâu ngay  

Cấp cấp theo lệnh của Thái Thượng Lão Quân.  

Tôi làm phép như thế, chưa tới nửa tháng thì bệnh của Thi Nghĩa đã khá 

hơn, các người trong họ Thi bệnh dần khỏi. Các phụ nữ lông ở tay, chân 

đều rụng hết, việc làm ăn cũng dần dần khởi sắc.  

 

 

Tìm Bắt Hung Thủ.  

 

Một vị hình sự tổ trưởng dắt theo 2 vị hình cảnh, đến hàn xá, xếp hàng 

hỏi chuyện. Họ, 3 người không biểu lộ thân phận, chỉ đợi tới phiên mình 

mới mang ra chứng minh thư. Tổ trưởng nói :  

-Chúng tôi đến đây vì việc công.  

-Có cần cho mọi người lui không ?  

Hôm ấy đông người, nếu đã là việc công thì không cho người khác nghe.  

-Nhiều người quá, theo tôi thấy thì cũng không cần, chỉ cần họ lui lại sau 

2 thước là đủ.  

Do đó tôi bảo những người xếp hàng lùi lại đằng sau, đừng đứng gần 

quá. Hình sự tổ trưởng rút ra trong mình một tấm hình cho tôi xem. 

Trong bức hình này là một bà lão nằm ngửa, nửa mình khỏa lộ, bị chém 

thành 7, 8 khúc, tứ chi đều bị chặt. Xem tấm hình này tôi hình dung tiệm 

bán thịt heo: đầu treo một nơi, mình treo một nẻo. Tôi nhăn mày, tổ 

trưởng cung cấp một ít tư liệu.  
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-Bà này là Lý Xuân, 70 tuổi, có 3 trai, một gái; 3 trai ở ngoài, trong nhà 

chỉ có một gái. Nhà nghèo, sống đơn giản, không thù oán. Ông chồng là 

một người làm ruộng đã chết 3 năm trước.  

Hình sự tổ trưởng phân tích :  

-Tình sát : không phải vì bà Lý vừa già, vừa xấu.  

Cừu sát : không phải vì bà Lý chỉ ở nhà, không người oán thù.  

Tài sát : không phải vì bà Lý không buôn bán, không có tiền ra vào, nhà 

lại nghèo, và tại hiện trường không mất gì cả.  

Hình sự tổ trưởng lại nói :  

-Lại xét về cách ra tay độc ác : chém. Hơn 20 nhát, chặt thành 7, 8 khúc, 

thì không phải lúc ra tay mới có ý giết người mà đã căm thù từ trước. 

Chúng tôi điều tra đã lâu mà chả có manh mối gì. Lại sắp hết thì phá án 

nên bất đắc dĩ mới đến hỏi ông.  

Tôi không những giúp đỡ hình cảnh, mà cả những vụ án mạng cỡ quốc 

gia, bên trên đều bí mật sai người đến hỏi ý kiến, tôi chỉ nói cảm giác của 

mình để họ tham khảo.  

Hình sự tổ trưởng hỏi tôi :  

-Hung thủ là ai ? người ở đâu ? Có quan hệ gì với bà Lý ? Động cơ giết 

người là gì ?  

Tôi nói :  

-Để tôi xem thử.  

Tôi nhắm 2 mắt lại, mới đầu chỉ thấy một phiến không thạch, sau tôi 

niệm tên Lý Xuân thì thấy một thanh niên cầm dao chém Lý Xuân, sau 

ném dao vào đám cỏ ở vùng núi phụ cận. Tôi nhìn thanh niên này không 

rõ. Chỉ thấy nốt ruồi đen ở cổ là rõ ràng. Sau đó tôi thấy thanh niên đó 

chạy lên núi, xuống núi, ra biển, vào chợ ăn cơm, ra ga xe lửa . . . nhiều 

ảo tưởng hỗn loạn. Tôi lại thấy chàng thanh niên đó đi taxi đến vùng phụ 

cận tôi ở. Rõ ràng là chàng ta không biết đường, hỏi đường và người ta 

chỉ đến nhà tôi. Tôi mở mắt, toàn thân toát mồ hôi.  

Tôi la :  

-Đến rồi ! Đến rồi !  

-Cái gì đến !  

-Hung thủ !  

-Hung thủ ở đâu ?  
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-Hung thủ ở . . .  

Tôi cảnh giác không thể nói hung thủ ở tại nhà mình, bèn nói :  

-Hung thủ tại vùng phụ cận.  

Hình sự tổ trưởng và 2 vị hình cảnh kêu lên :  

-Ở đâu ?  

Mọi người nghe hung thủ ở vùng phụ cận đều hoảng sợ. Đây là một sự 

kiện xảo diệu : hung thủ và hình cảnh đều ở một chỗ. Tôi phải làm sao 

đây ? Nếu hung thủ biết tôi biết hung thủ là ai lại đương ở phòng khách 

thì sao ? Liệu hung thủ có chém tôi trước khi bỏ chạy ? Hay là hung thủ 

biết trong phòng có 3 hình cảnh, và nhiều người khách chỉ đành lẳng 

lặng bỏ đi. Tôi để ý đến một chàng trai trẻ theo cửa bên rồi sau đó chạy 

đi. Tôi im lặng, rồi nói với tổ trưởng :  

-Xin lỗi tổ trưởng đó là cảm giác của tôi. Đó chỉ là ảo giác, không phải là 

thật. Tôi xin vẽ 2 bức họa :  

1. mô tả chỗ hung thủ ném bỏ hung khí.  

2.Vết ruồi đen ở cổ hung thủ.  

-Không có tài liệu gì khác sao ?  

-Không có, tôi không cảm ứng.  

Chừng nửa tháng sau cảnh sát tìm được hung khí, dò ra được tiệm bán và 

người mua. Người mua này cổ có nốt ruồi đen chính là hung thủ. Cô gái 

ở nhà bán nước mía. Hung thủ hỏi đùa nói sẽ cưới cô làm vợ. Cô trả lời :  

-Không biết, đi mà hỏi mẹ.  

Ngày hôm sau lại hỏi :  

-Mẹ bảo sao ?  

-Mẹ bảo đi ăn cứt chó đi !  

Chàng thanh niên nổi giận ! Gả hay không thì được rồi, lại nói đi ăn cứt 

chó đi, rồi xem ai ăn thì biết. Bèn trong bóng tối làm chuyện ngu xuẩn 

đó. Án phá rồi, tổ trưởng hình sự được thưởng, trong vô hình tôi cũng 

được an ủi. Sự thực thì tôi cũng bị hoảng sợ. Khi 3 hình cảnh hỏi xong, 

đêm đó tôi có cú điện thoại :  

-Ông là Lư Thắng Ngạn ?  

-Phải.  

Đối phương lập tức mắng chửi không ngừng :  

-Đồ khốn nạn, đồ chết bầm, ông nội mày là ông đây . . .  
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-Ông là ai ?  

-Mày coi chừng, không ông chém đầu mày. Nếu mày giúp tặc đầu (chỉ 

cảnh sát) thì ông sẽ lấy đầu mày . . .  

-Ông ơi ! Tôi đắc tội ông sao ?  

-Mày tự biết.  

-Tôi không biết.  

-Chuyện sáng nay đó.  

-A ! Sáng nay.  

-Không sai. 3 thằng tặc đầu vô lại, không đầu não chỉ đáng ăn cứt chó.  

Lại nói tiếp :  

-Sáng nay mày nói gì ?  

-Tôi không nói gì cả.  

-Không nói gì thì tốt, nếu mày bán đứng tao thì tao sẽ chặt đầu mày.  

Có người sẽ hỏi hung thủ đến nhà tôi hỏi gì ?  

Kỳ thật đáp án rất đơn giản, hung thủ đến hỏi tiến trình của mình.  

Người ngoài thấy tôi có hạnh phúc biết tiên tri nên được nhiều người 

kính ái, cung phụng, nhưng linh không cũng có mặt trái của nó, chỉ 

người trong cuộc mới biết sự bi thảm. Tôi muốn giúp người, tuy tôi có 

khả năng tốt nhưng không phải giúp ai cũng được, còn có luật nhân quả, 

định số. Tôi không làm được mọi người đều hài lòng. Tôi thấy không 

làm tròn trách nhiệm.  

 

Người Cây  

 

Có một lần, tôi ngồi xe của đệ tử, đi xem phong thủy. Một cơn gió lạnh 

thổi qua, mây sám bay tới, lá rụng tơi bời. Tôi bị hôn trầm, tôi bỗng thấy 

một người thè lưỡi dài, hiện ra trước mặt tôi kêu lớn ;  

-Tiên sanh ! Mau cứu tôi.  

Nói xong người lưỡi dài biến mất. Tôi kinh tỉnh :  

-Quái thật !  

Người lưỡi dài này, tôi chưa từng gặp qua, còn rất trẻ, chỉ độ 20 tuổi. Tôi 

chắc là sẽ có chuyện. Tôi đến nơi xem phong thủy. Chủ nhân họ Khải, 

muốn tôi xem vài phòng. Tôi chỉ một phòng bảo :  
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-Phòng này oán khí không tan.  

-Oán khí nào ?  

-Oán khí này rất cổ quái, nói là của người sống cũng không phải, nói là 

của người âm cũng không phải. Chính ở vào khoảng giữa người sống và 

người chết.  

-Tiên sinh quả là người cao minh.  

Căn phòng đó là của Khải Quốc, con của chủ nhân ở. Khải Quốc tính  

nội hướng, thành tích học tập rất khá. Có một cô bạn gái rất đẹp. Hai 

người có hồi yêu nhau, hẹn biển thề non không em thì anh không cưới, 

không anh thì em không gả. Về sau, bạn gái thay lòng. Khải Quốc sinh 

hận, không hận bạn gái mà hận bạn thân của mình đã ra tay đoạt bạn gái. 

Sau đó, tự dùng thắt lưng của mình treo cổ tự tử ở phòng ngủ.  

-Chết rồi sao ?  

-Chính như tiên sinh nói dở sống, dở chết, tuy cứu được nhưng thành 

người cây, không tỉnh lại được.  

-Đã bao lâu rồi ?  

-Nửa năm.  

Ông Khải quỳ xuống, mắt đẫm lệ :  

-Khải Quốc là con trai duy nhất của tôi, còn thì là con gái cả. Ông là nhà 

phong thủy tài ba, bệnh gì cũng chữa được, tôi xin ông đó.  

Tôi nghe mà không nói gì. Gia đình ông Khải thấy là người chân thật. 

Trong xe tôi lại gập Khải Quốc xin cứu, nhưng cứu người cây tỉnh dậy 

đâu phải là chuyện dễ ? Sau cùng tôi nói :  

-Tôi sẽ cố hết sức, nhất định sẽ thành công.  

Tôi về nhà trân trọng lập một pháp đàn. Đàn cao 3 thước, rộng 24  

thước, đài có 3 tầng, trung ương treo cờ vàng, phía Đông là cờ xanh, 

phía tây cờ trắng, phía Nam cờ đỏ, phía Bắc cờ đen. Tầng 2 treo cờ đỏ, 

tầng 3 treo cờ vàng.  

Như phái Đạo gia Thanh Thành tôi đọc chú : một vị thần hiện ra, đầy 

tiên phong đạo cốt : đó là Hoa Đà tiên ông, trị được bá bệnh, là thiên y 

thần vương.  

Niệm động, tiên thiên chân diệu quyết  

Phù ấn, kiếm quyết cũng không hai  

Trừ tà, phục quỷ tùy thời ứng  
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Hô mưa, gọi gió lại là ai ?  

 

Tôi hướng Hoa Đà gật đầu.  

-Ông mời tôi có chuyện gì ?  

Tôi kể lại chuyện của Khải Quốc. Hoa Đà nghe xong liền phất tay áo.  

Tôi chờ tin tức của ông. Sau một lúc, Hoa Đà trở lại :  

-Xin lỗi pháp sư, không trị được.  

-Không trị được người cây sao ?  

-Không phải.  

-Tại sao ?  

-Vì người này hồn không ở trong huyệt nên không trị được, ông thử hỏi 

u minh xem sao ?  

Câu trả lời làm tôi bất ngờ, phí bao công phu mà không ích gì. Hoa Đà 

tiên ông tự đi sau đó. Tôi triệu thỉnh Minh Vương. Vị này xuất hiện, tôi 

chưa từng gặp qua : đầu như lạc đà, cổ dài như ngỗng, mặt hung ác, tai 

trâu, tay như lưỡi liềm, mình rồng, chân hổ, miệng đầy răng nanh . . .  

Tôi rất sợ hỏi :  

-Ngài là Quỷ vương phương nào ?  

-Đăng lục quỷ vương, ông mời tôi có chuyện gì ?  

-Xin hỏi hồn Khải Quốc ở đâu ?  

Quỷ vương giở danh sách ra, tìm tên Khải Quốc nhưng không có. Tôi 

mời Quỷ vương trở lại. Tôi đã tận sức không ngờ khó thế, nghĩ lại tôi 

từng nói với ông Khải :  

-Khải Quốc nhất định khỏe trở lại. Tôi thật tiến thối lưỡng nan.  

Ngay tối đó, nguyên thần tôi vào pháp giới. Đây là một sự kiện kỳ diệu, 

nói ra không tin. Nguyên thần vào pháp giới là siêu tuyệt không gian và 

thời gian. Muốn đi đâu trong 3 cõi giới cũng được, có thể lùi lại quá khứ, 

hay tiến đến tương lai đều được. Tôi tu chuyết hỏa nên có thể vào lửa, lại 

luyện khí nên vào khí cũng được.  

Tiếng của gió lửa khởi từ không  

Đi khắp pháp giới mặc Tây, Đông 

Trời đất điên đảo đều đi tới  

Pháp của Phật thật há chẳng đồng.  
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Do thân tâm niệm Khải Quốc nên tự nhiên thấy thân Khải Quốc nằm bất 

động, chỉ có một hồn, một phách ở thân còn 2 hồn, 6 phách thì không 

thấy đâu. Tôi bỗng thấy đến một nơi, ngoài cửa có đề : Tàn Linh Viên. 

Vào trong mùi xú uế không chịu nổi, người thì cụt đầu, cụt tay, cụt chân 

. . . toàn là bất hoàn chỉnh cả. Tôi định đi ra, thì có một tử hồn đến gặp, 

người đó không là ai khác chính là Khải Quốc.  

-Tiên sanh mau cứu tôi.  

-Ông vì sao lại ở đây ?  

Khải Quốc cho biết bị bạn gái bỏ, nên không thiết sống, bỗng nhiên nghe 

thấy tiếng nói :  

-Người muốn chết thì thoát hết khổ, cái chết có cái vui của nó.  

Khải Quốc nghe lời liền tiến hành. Tự thấy mình không phải là chết, thân 

lúc nào cũng nóng như nhúng vào nước sôi, lúc lạnh cóng như nhúng 

vào băng, xương cốt, da thịt đau như dao cắt : nửa thân ở dương gian, 

nửa thân ở Tàn Linh Viên.  

-Tàn linh viên là thế nào ?  

-Dương gian là thế giới sống, âm gian là thế giới chết, tàn linh ở giữa, 

không sống không chết, quy tụ những linh hồn tàn phế. Nơi đây không 

phải là dương gian vì không có hình thể, cũng không phải địa phủ vì 

không có ác đạo.  

Tôi hỏi :  

-Khổ làm sao ?  

-Tuy không phải chịu khổ hình của địa ngục, nhưng phải lao dịch như 

dọn sạch phẩn, tiện của người thế, cho súc vật chó, mèo ăn, dẫn dắt 

những người tàn phế như đui, què . . .  

-Ông có hối hận không ?  

-Chỉ muốn rời Tàn linh viên.  

-Tôi làm sao cứu ông đây ? Nếu ông bị bệnh thì tôi có thể vẽ bùa, nếu 

ông là quỷ thì tôi có thể siêu độ, nay ông là tàn linh thì tôi phải làm sao ?  

-Thì dùng phép phục hợp pháp.  

-Dùng kim may ?  

-Chính vậy !  

Tôi cười ha hả. Tay phải kết thủ ấn, ngón thực chỉ duỗi thẳng thành chân 

ấn tôi A một tiếng hóa thành thần chân. Tôi kéo 2 hồn, 6 phách của Khải 



89 
 

 
 

Quốc về thân bất động. Thân Khải Quốc như 2 mảnh vải chỉ cần khâu 

lại. Có kim rồi nhưng chỉ thì sao ? Tôi xuất thần không mang theo gì cả, 

phải làm sao ? hay là mượn Bất động minh vương "kim cương tố" hay 

bảo lưu tôn như lai "Phật thằng"; Dao trì kim mẫu "phất trần ngọc ti" hay 

Cát tường thiên nữ "ngũ sắc tuyến" ? Trong óc tôi bỗng nhớ đến Quán 

Thế Âm bồ tát tay cầm bình lưu ly trong có cắm vài cành dương liễu, tôi 

bèn dùng liễu biến thành giây chỉ. Tôi trở thành bác sĩ ngoại khoa và tiến 

hành thủ thuật. Một mũi lại một mũi, tất cả là hơn 10 mũi : 3 hồn, 7 vía 

hợp lại làm một tự động nhập huyệt Bách hội, vang lên một tiếng là 

xong. 3 ngày sau, Khải Quốc tỉnh lại, tứ chi nhúc nhích rồi hoàn toàn 

bình phục. Tin tức truyền đi : người cây lâu ngày mà tỉnh lại, thật là một 

kỳ tích, oanh động một thời. Ông Khải dẫn Khải Quốc đến cám ơn tôi.  

-Không có chi, phải nên như thế.  

Khải Quốc hoàn toàn chính thường, nhưng không nhớ tôi giúp đỡ thế 

nào ? Chỉ cười nói :  

-Tôi thấy ông rất quen mặt.  

Tôi gật đầu bảo :  

-Chuyện đời chẳng nên chấp, cũng đừng quá si. Còn núi xanh thì lo gì 

không có củi đốt ? Tính mạng con người rất quý đừng xem nhẹ.  

Khải Quốc đỏ mặt, về sau học thuật thành tựu, không uổng công tôi đã 

cứu ông.  

Nhân chuyện này tôi rút ra được mấy điều :  

1.Tàn linh viên là do lòng từ của con gái Dao trì kim mẫu lập ra, thâu 

nhập những hồn phách bất toàn. Nó không hình, không tướng nên ít 

người biết.  

2.Sự triệu tập Hoa Đà tiên ông và Minh vương Đăng lục quỷ vương xem 

thấy ly kỳ, nhưng trong Phật đạo đó là chuyện thường.  

3.Tự sát là không nên, phải nên hiểu luật vô thường, vô ngã mà không 

nên chấp trước.  

Tình thực con người chẳng quên được  

Công danh, chỉ là lửa tiêu sương  

Tình si chỉ tạo nên ma chướng  

Chỉ trong gang tấc mất thiên đường.  
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Cử Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần 

Phổ Hóa Thiên Tôn. 

 

 

Tôi leo lên một quả núi, lên tới lưng chừng thì thấy có một cái miếu. 

Miếu không cổ, không kim cũng không quá lớn, khách tới không nhiều 

vì lư hương thấy không cắm nhiều chân hương, biển đề Cử Thiên Miếu. 

Tôi tưởng là thờ Cửu Thiên Huyền Nữ, vào miếu mới biết là không phải, 

mà là Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn.  

Vị thần này thuộc bộ Lôi thần. Lãnh đạo 24 thần có 4 vị thiên quân là 

Đặng, Tân, Trương và Đào và các vị phong thần, vân thần, điện thần . . .  

Tôi xem tượng vị chính thần này, thấy rất uy võ : da vàng xậm, tóc râu 

dài, 3 mắt, ngồi trên con kỳ lân đen. 2 bên có 2 con hạc. 24 vị thần đều 

đề tên ở dưới. Miếu tuy nhỏ nhưng khí nghệ phi phàm. Tôi xem câu đối :  

Bố vũ hưng vân trợ thái bình  

Từ bồi vạn vật dục tường sinh  

Cửu thiên lôi bộ thừa thiên bặc  

Thù ác an lương đạt thánh minh.  

 

Tôi đương xem, từ phía sau lưng có người nói :  

-Ông có phải là ông Lư không ?  

-Vâng.  

Tôi quay lại thì là một ông già độ 70 tuổi, người nhỏ nhắn, tôi không  

biết sao ông lại nhận ra tôi :  

-Ông biết tôi ?  

-Không biết.  

-Không biết sao biết họ tôi ?  

-Hôm qua thiên lôi bảo tôi, có một họ Lư lên núi, hỏi là biết liền.  

Tôi nghĩ vị thần này thiệt linh, lại hỏi tên của cụ già này thì biết là Hàn 

Thụ, là ông từ giữ đền. Ông từ lại nói :  
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-Thiên tôn bảo chỉ ông Lư này giúp được ông thôi.  

-Giúp cái gì ?  

Ông từ mời tôi vào hậu liêu, rót trà mời tôi, rồi kể.  

Hàn Thụ là người Bảo Định, Hà Bắc, thuộc đơn vị phục vụ. Ông cưới 

vợ, sinh con. Vợ công tác ở bên ngoài; trong nhà có chút đỉnh tiền. Cùng 

đơn vị có người đồng hương là Quách Hoa thích đánh bạc, ông ta thua 

hết, khóc lóc nhờ Hàn Thụ cứu. Mang cả nhà ra thế chấp để mượn tiền, 

mới đầu Hàn Thụ không chịu, nhưng sau thấy Quách Hoa năn nỉ quá nên 

chịu. Về sau Quách Hoa thua sạch, nhà cũng đã thế chấp cho ngân hàng 

rồi. Hàn Thụ tự nhiên trắng tay. Hàn Thụ một hôm bỗng gặp Quách Hoa 

ở ngoài đường, trở thành kẻ du thử, du thực. Hàn Thụ động long trắc ẩn, 

không những không đòi nợ mà còn cho một ít tiền nữa. Quách Hoa khóc 

xin ở nhờ nhà để củi của Hàn Thụ, thề từ nay hướng thiện làm con người 

mới, tìm những việc nặng nhọc mà làm nếu sai lời sẽ bị sấm sét đánh 

chết. Hàn Thụ cuối cùng đồng ý. 2 năm sau, khi đi làm về không thấy 

Quách Hoa đâu, càng kinh sợ hơn là vợ con cũng không thấy. Đồ đạc 

đáng tiền và tiền bạc để dành đều không cánh mà bay. Hàn Thụ đối trời 

xanh mà than khóc, khóc đến hết cả nước mắt.  

Hàn Thụ thành thất thường, miệng chỉ lẩm bẩm gọi tên vợ, con và kêu :  

-Thần sấm sét ôi !  

Tôi nghe chuyện mà cảm động.  

-Ông về sau ra sao ?  

-10 năm trước tôi lên núi làm ông từ đền này. Tôi khóc hết nước mắt, 

cáo tố thần sấm sét mà các ngài ở đâu ?  

-Ý ông thế nào ?  

-Tôi chống mắt xem trừ ác hành thiện, hỏi thần 10 năm rồi, tối qua thần 

mới trả lời là thời cơ đến rồi, Lư hành giả trong tay nắm hiệu lệnh của 

chính thần.  

-Ông thần này tôi rất rõ.  

Hàn Thụ mời tôi dùng cơm. Ông nấu rất ngon.  

-Tôi chờ nghe tin tức của ông.  

-Tôi nghe người ta thường nói tâm người rất hiền, rất độc, tôi chưa từng 

thấy qua, nay nghe ông kể lấy ân báo oán phải bị sét đánh mới hết hậu 

hoạn và theo đúng luật nhân quả.  
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Tôi từ biệt Hàn Thụ, xuống núi. Cảm thấy không khí có gì là lạ, hình 

như có thần khí ở trong. Tôi giả vờ không biết. Khi về đến nhà tôi nói :  

-Mời hiện thân.  

Chỉ thấy trang nghiêm, anh võ Cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa 

nguyên tôn miệng đọc :  

Luyện được ngũ hành chân diệu quyết  

Rời núi lật biển càng thông huyền  

Hàng long, phục hổ tùy ý mỗ  

Cưỡi hạc bay vào cõi cửu thiên.  

 

Tôi hướng Thiên tôn gật đầu.  

-Việc này nhờ ông.  

-Lôi bộ sao không tự ra tay ?  

-Lôi bộ cần có lịnh, lại phải có 4 điều kiện.  

-Là 4 điều kiện gì ?  

-Phải đúng lúc, thuận lòng trời, lý rõ ràng, phân biệt chân, giả.  

-Nếu nghịch thiên đạo, chiêu họa sát thân, còn cần 4 điều kiện không? 

-Tương lai ông tự biết  

-Tôi chỉ lập pháp đàn, bố trí các vì sao, ra lệnh lôi bộ thì kẻ ác Quách  

Hoa sẽ chết ngay.  

Thiên tôn mỉm cười, ẩn thân mà đi.  

Tôi thấy lạ Hàn Thụ 10 năm trời, khóc kể cho Thiên tôn nghe hàng  

đêm, sao Thiên tôn không ra tay liền, còn nại phải thỏa mãn 4 điều kiện. 

Nhưng thần đã nói, tôi không thể không để ý đến. Đêm đó, tôi mộng thấy 

Hàn Thụ kiếp trước là chồng, Quách Hoa là vợ. Vì ghen nên Hàn Thụ đã 

giết cả vợ con. Tôi giật mình tỉnh dậy, làm bài thi :  

Không hình, không ảnh thật là kinh  

Ba đời nhân quả quá vô tình  

Trước sau vô hạn thương tâm lệ  

Khiến người buồn tưởng khó tỷ bình.  

 

Hiện tại tôi đã rõ tại sao Quách Hoa đoạt hết tiền bạc và vợ con của Hàn 

Thụ, nhưng điều kinh hãi nhất là phát hiện Quách Hoa là đệ tử quy y của 

tôi. Tôi thâu đệ tử, cửa mở rộng, đệ tử rất nhiều, có khi cả nhà đều quy y, 
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có người gửi thư quy y, có người từ phương xa tới, có thân nhân quy y . . 

. Tôi đã phát một lời nguyện là không bỏ một ai. Do đó không kể là ai; 

có học, vô học; chính trực hay gian tà đều dạy cả. Quách Hoa là đệ tử 

tôi, ông lại thọ qua pháp quán đỉnh : Quan Âm thân đàn thành tỵ tai 

pháp. Theo pháp này thì hành giả ngồi nhập định quán tưởng :  

1/ Quán Âm ngàn mắt, ngàn tay ngồi trên đầu.  

2/ Da biến thành châu báu.  

3/ 2 tai biến thành 2 lá phiến trên có viết Bồ tát tâm chú.  

4/ 2 mắt, mũi, răng biến thành bảo thạch để trang nghiêm bồ tát.  

5/ 2 chân biến thành phong luân mầu lam.  

6/ Mật luân biến thành hỏa luân mầu đỏ.  

7/ Tề luân biến thành thủy luân mầu lục.  

8/ Tâm luân biến thành thổ luân mầu vàng.  

Sau cùng hành giả bỏ không vào định, hành giả không thấy nữa, chỉ  

thấy thiên thủ, thiên nhãn Quán Thế Âm bồ tát.  

Rõ ràng là Lôi thần dù có đánh Quách Hoa khi gập Quán Thế Âm cũng 

đành thúc thủ, ông lại biết Quách Hoa là đệ tử của tôi, ngoài pháp trên 

còn đeo bùa hộ thể nữa. Tôi coi việc này đến đây là ngừng, cứ để tự 

nhiên. Không ngờ Phổ hóa thiên tôn lại hiện thân :  

-Tiên sinh, sao ông lại thay tâm ?  

-Tôi không thể thi hành pháp vì đi ngược với lòng trời, lòng người.  

-Vị Quách Hoa đó phải chết dưới tay ông mới phải.  

-Tôi không biên chấp, hại chân tay mình.  

-Nếu Quách Hoa lại phạm tội nữa thì sao ?  

Tôi trầm ngâm :  

-Nếu là vậy, kẻ làm tội phải chịu.  

-Một lời vi định.  

Lôi thần biến thành cầu vồng, biến mất.  

Khoảng một năm sau, Quách Hoa cựu tập không đổi. Quách Hoa theo tà 

nhân học tà thuật, bỏ hết những cái học trước, lừa dối rất nhiều người. 

Ông tự lập một giáo phái mới, lôi kéo nhiều đệ tử. Nhưng sợ nhất là ông 

tự nhận mình tu hành cao thâm vượt qua tôi, ông bỏ cả Quán Âm thân 

đàn thành tỵ tại pháp mà học bách quỷ phan hộ thân pháp.  

Quách Hoa khiêu chiến :  
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-Lư Thắng Ngạn chỉ là hạ phẩm, không khai ngộ được. Nay tôi quyết trừ 

tà đạo, trừ kẻ dùng lời nói khéo mà hoặc chúng. Ngọc đá tự phân, cao 

thấp sẽ rõ.  

Tôi thấy Quách Hoa như thế thì thở dài. Tôi học pháp nhưng cũng tu 

tâm. Quê hương tôi là Tịnh thổ, cha mẹ là hoa sen, nước ao có đủ 8 công 

đức, đất đầy châu báu. Tôi lại xem đạo trường của Quách Hoa vừa hung 

ác, vừa sát khí đằng đằng. Họ tu linh pháp. Linh pháp đó là : hổ linh, sài 

linh, xà linh, hầu linh, tượng linh . . . toàn là vật linh. Họ tự nhận đã thấy 

nguyên thần. Tôi thấy những người tu theo Quách Hoa chỉ tu linh mà 

không tu phẩm, cầu giải thoát ở đâu ? Tôi nghĩ Quách Hoa đã thoát chết 

một lần vì là đệ tử của tôi, lại phản tôi là ngu si tìm chết một lần nữa. 

Người như Quách Hoa mà là người tu hành ư ?  

Tôi đau long, muốn khóc. Tôi vào pháp giới gặp Thiên tôn.  

-Thế nào ?  

-Mắt thần nhìn chẳng sót.  

-Hạ thủ đi !  

-Ông cứ tự nhiên.  

-Tuân lệnh.  

Thuận tay ông phất một cái : một tiếng sấm vang động.  

Về sau Quách Hoa bị chết bệnh, không phải là bị sét đánh. Ông tự thấy 

bị đau dạ dầy, vào bệnh viện khám thì là ung thư thời kỳ cuối. Ông dùng 

hết cách để trị nhưng không ăn thua gì, bị bệnh nửa năm thì chết.  

Có người hỏi :  

-Quách Hoa bị ung thư dạ dầy mà chết có liên quan gì đến thần sấm sét 

chứ ?  

-Theo tôi biết thì Lôi công có :  

*Kim lôi gập kim thì chết vì tai nạn xe hơi.  

*Mộc lôi gập mộc thì chết vì gậy gộc.  

*Thủy lôi gặp thủy thì chết chìm.  

*Hỏa lôi thì gặp hỏa thì chết cháy.  

*Địa lôi thì gập địa thì chết vì núi lở.  

Quách Hoa bị ung thư dạ dầy mà dạ dầy thuộc thổ, nên gặp địa lôi mà 

chết. Tôi thường tưởng đến 2 chữ phúc họa. Phúc dựa vào họa, họa dựa 

vào phúc, phúc họa theo nhau, chỉ là đảo ngược mà thôi. Tôi tại đàn 
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thành tụng Địa Tạng Vương bồ tát bản nguyện kinh siêu độ cho Quách 

Hoa.  

-Tại sao Quách Hoa hại ông mà ông vẫn cầu siêu ?  

-Không bỏ một người.  

Về sau tôi có đến Cửu Thiên Miếu, Thiên tôn còn đó nhưng ông từ Hàn 

Thụ thì đã được thay bằng một bà già lãng tai.  

-Hàn Thụ đâu ?  

-Không biết.  

Tôi hỏi cả nửa ngày mà chẳng ai biết. Tôi ở lại dùng bữa chay. Bữa ăn 

chẳng bằng của Hàn Thụ, tôi chẳng thấy có mùi vị gì.  

 

Ma Men  

 

Mỗi ngày tôi đều thí thực cho ma quỷ.  

Đại bàng Kim sí điểu, chúng khoáng dã quỷ thần, mẹ con La Sát, mau lại 

hưởng cam lồ.  

Tôi thí thực, ngoài cam lồ ra còn có : hương hoa, nhang đèn, hoa quả, 

trà, cơm, mì, bánh, kẹo, 5 loại thịt. Việc thí thực của tôi biến hóa vô 

cùng.  

Một hôm, tôi cầm bình cam lồ niệm chú xong, quán tưởng hư không cam 

lồ biến thành rượu; miệng niệm :  

-Ông, a, hồng.  

Tay phải kiếm chỉ vẽ lên nước cam lồ 3 chữ hồng, miệng đọc :  

-Hồng, hồng, hồng !  

Rẩy nước cam lồ ra bốn phía.  

Tứ chúng từ bi, cả âm dương  

Tiếc theo ác đạo bụng trống không  

Huyền trong diệu pháp kỳ dị thế  

No lòng đều phát ánh hào quang.  

 

 

Chúng sinh tiếp thụ thí thực của tôi đều hoan hỷ, chắp tay bái tạ mà lui. 

Tôi chuyển mình vào phòng thì thấy một linh không đi. Tôi mặc kệ, một 
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lúc sau thấy linh này vẫn bất động. Tôi ra cửa, ông đi theo. Tôi đi, ông đi 

theo, tôi ngưng ông dừng lại. Tôi ngoảnh mặt lại nói :  

-Ngày mai hãy lại.  

Ông không nói cũng không đi.  

-Xin đừng theo tôi, tôi đã có thị giả.  

Ông không trả lời cũng không đi. Tôi lấy làm lạ, nói to :  

-Sao không nói, bộ câm sao ? Tôi nói với ông đó.  

-Tôi muốn uống rượu.  

-Cái gì ?  

-Rượu! rượu ! rượu !  

Tôi cười, nguyên lai là thế, đây là một tên ma rượu.  

-Ông biết tôi có rượu ?  

-Biết chứ, tôi là quỷ, quỷ có ngũ thông. Ông có cả ngàn chai, rượu ta và 

rượu tây danh tiếng đều có. Tôi thèm rỏ rãi muốn đi mà không đành.  

-Ông nghĩ tôi sẽ thí rượu cho ông ?  

-Đúng !  

-Không được đâu, nếu ngày ngày tôi cúng rượu thì các linh sẽ trở thành 

ma men cả.  

-Vậy phải làm sao ?  

-Này nhé, mới đầu tôi thí thực cho chúng sinh sau khi họ giải tán thì ông 

ở lại, tôi thí thực cho ông có được không ?  

-Tôi nghe người ta nói Lư hành giả, có cầu có ứng, như nay câu nói này 

thực không hư. Tôi rất cảm kích. Có rượu thì có tất cả. Tôi không còn 

buồn khổ vì cô đơn ở nơi u minh nữa. Tôi rất vui, xin đảnh lễ ông.  

-Không cần, không cần. Tôi đỡ ông dậy.  

-Phiền ông đã thí thực nhiều lần.  

-Ông đừng khách khí.  

-Nào mời ông, tôi một hớp, ông một hớp.  

-Ha ! Ha ! Cạn chén ! Tôi rất vui.  

Hàng ngày sau khi thí thực, tôi mang một chén rượu ra hướng hư không, 

không rẩy. Tôi thấy ông ma men đứng trước mặt, tôi xoay trái ông xoay 

trái, tôi xoay phải ông cũng xoay phải, rượu vẩy ra đều chui tọt vào 

miệng ông. Thật là một tuyệt kỹ. Chừng 3 tháng sau ông nói :  

-Làm phiền ông bao ngày, tôi hổ không báo đáp được gì, nay tôi nghe  
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được số trúng. Ông hãy đi mua sẽ trúng lớn đấy !  

-Trúng số sao ?  

-Phải đấy ! Ông có thể mua được ngàn chai rượu quý.  

-Tôi thí thực vì nghĩ mình cơm no, áo ấm còn những người ở ác đạo đói 

rách khổ sở. Đó là sở nguyện của tôi.  

Tôi không mong quỷ thần báo đáp.  

-Không. Tửu thí là vì tôi, tôi không báo không được.  

-Tôi thi hành thí pháp thế thôi !  

Số này là trời cho ông cứ mua đi.  

-Không.  

Ông định đọc ra số, nhưng tôi không nghe. Ông đành bỏ đi.  

Có lần tôi xem phong thủy cho người, lúc xuống núi thì mây đen kéo tới, 

trời hôn, đất ám, sấm sét ầm ầm, trời sắp mưa lớn. Quả thật trời mưa 

nặng hạt, gió lộng, mọi người đều chạy cho nhanh, tới một trạm xe. Khi 

tới trạm mọi người dùng khăn lau đầu tóc và quần áo đẫm nước mưa. 

Lúc đó mọi người mới để ý đến tôi.  

-Thực kỳ quái, đầu tóc và mình tôn sư không bị ướt.  

-Không có một giọt nước mưa !  

Mọi người cảm thấy lạ vì người tôi khô ran trong khi họ thì sũng nước 

mưa. Chắc là tôi có thần thông. Tôi không nói ra, vì lúc mưa lớn tôi thấy 

trên đầu có dù, người cầm dù không ai khác hơn là ma men.  

-Tôi không cần dù.  

-Mang ơn không thể báo.  

-Tôi không muốn khác người.  

-Vô hình ám trợ, mọi người không biết đâu.  

-Làm thế thì ông rất khổ.  

-Là làm lao công đó mà.  

-Tên ma men này !  

Một hôm một nữ đệ tử gọi điện thoại cho tôi :  

-Đã 3 ngày rồi thai nhi không ra, đau lắm, y sĩ bảo phải mổ để lấy thai 

nhi. Cần sư phụ cấp cứu.  

Tôi định vẽ bùa : tố y phu nhân trợ sản phù nhưng không kịp. Định vào 

Đàn thành mời Trần tĩnh cô đến giúp đỡ đẻ.  

-Để tôi đi cho.  
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-Ai đó ?  

-Ma men  

-Ông biết gì chớ ?  

-Kiếp trước tôi là bác sĩ sản khoa.  

-Thật không ?  

-Sao không thật.  

Ông chạy như bay, như một luồng gió, một lúc sau trở lại.  

-Nếu không phải là tôi thai nhi đã mất mạng rồi. Có 3 ác quỷ chờ thai  

nhi ra. Tôi đến đuổi ác quỷ đi và giúp đẻ. Đứa trẻ rất bụ bẫm.  

-Đa tạ !  

-Cám ơn cái gì, rượu mau.  

Tôi rót 3 chén vại cho ông, quả nhiên người nhà nữ đệ tử gọi điện thoại 

báo tin sinh sản thuận lợi.  

Trong khoảng thời gian đó ma men cũng có chỗ tốt của ông. Ông nói 

thai nhi là nam thì là nam, nói là nữ thì là nữ không sai. Ông là bác sĩ sản 

khoa, lại là quỷ nên nên nhìn bụng sản phụ là biết ngay. Lúc đó, có một 

vị tướng số đố kỵ tôi sai một tiểu quỷ đến ám hại bị ma men đuổi đi. Tôi 

thí tửu cho ma men được 8 tháng thì ông đến cáo từ.  

-Ơn ông thâm trọng, nhưng tôi phải cáo biệt.  

-Tôi sớm biết có ngày hôm nay.  

-Làm sao ông biết ?  

-Khi ông trợ hộ sản về tôi thấy có ánh sáng đỏ trên đầu ông.  

-Ánh sáng đỏ ?  

-Đúng vậy ! Đó là ánh sáng tốt, là điềm lên trời.  

-Tôi muốn ở cạnh ông, không muốn lên trời.  

-Đồ ngốc, nghiệp chướng của ông đã hết, ông vốn là một bác sĩ tài giỏi 

chỉ vì rượu mà làm chết người, nay ông cứu người dĩ nhiên là phải lên 

trời. Ông tự đi đi.  

-Cái gì ông cũng biết.  

-Dĩ nhiên là tôi biết ông sẽ lên thưởng phóng dật thiên là một trong bốn 

Thiên vương cảnh. Có duyên 8 tháng, không thể vô cảm, tôi sẽ đến thăm 

ông.  

-Sau này ông còn thí tửu không ?  

-Không.  
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-Tại sao ?  

-Không có ông thì cho ai ?  

Ông cười ha hả. Tôi viết một bài kệ tặng ông :  

Uống rượu quên phiền não  

Cớ sao lại coi khinh  

Đa tình mà thất ý  

Mùi vị hợp ý mình.  

Say rượu thì ca vang  

Ngươi chính là bạn vàng  

Không cần nhăn mày mặt  

Thấy rõ là tâm an  

Say rượu đi khắp nơi  

Tung tích thật chơi vơi  

Lẩm bẩm vui hay hận  

Đóng kín hay mở chơi  

Cạn cả trăm chai không  

Lâng lâng mặc Tây, Đông  

Cần gì rõ nơi chốn  

Phúc họa cũng là không.  

 

Tôi đối với việc ma men lên Phóng dật thiên rất cảm khái, mọi người 

thấy trong văn chương tôi không khuyên người giới tửu, mà còn thưởng 

thức nữa. Đó là điều trái đạo đức. Điều này tôi không phản đối. Vì sự 

thực có nhiều người vì rượu mà loạn tánh, làm hỏng việc, lỡ lời, hại 

người gây tai nạn . . .Đức Thích Ca Mâu Ni Phật kiến giải cao thâm : 

rượu là một trong ngũ giới cấm của nhà Phật. Tôi là người theo chủ 

nghĩa tự do, tôi thấy khác. Người đời mà không có rượu chẳng là vô vị 

sao ? Rượu uống quá liều đó là phạm giới, còn uống đúng liều thì đem 

lại niềm vui.  

 

 

Pháp Thuyền Tiếp Dẫn  
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Có một bà lão không biết chữ đến tôi xin quy y, bà làm nghề đan thuê. 

Bà tên là Triệu Sương.  

-Ông dạy tôi làm sao tu ?  

-Cứ mỗi mũi đan thì bà lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật.  

-Được !  

Bà cứ thế, vừa làm vừa niệm Phật.  

Có đệ tử đứng bên nghe tôi nói lấy làm lạ ;  

-Tôn sư, chúng ta chẳng là tu Mật giáo sao ? Cớ gì thầy lại dạy bà ta 

niệm Phật ?  

-Lúc trước Vĩnh Minh Diên Thọ thiền sư có nói : "Có thiền, có Tịnh thổ 

như mang sừng hổ, ngày nay làm thầy người, ngày sau làm Phật tổ. 

Trong Thiền có Tịnh thổ : vạn người tu đều gập Phật A Di Đà, há buồn 

không khai ngộ ? Có Thiền không Tịnh thổ : mười người tu thì 9 người 

lạc đường. Không Thiền, không Tịnh thổ, như nằm giường sắt, giường 

đồng, vạn kiếp không người nương tựa" Nếu thay chữ Thiền bằng chữ 

Mật thì cũng vậy, chúng ta không nên coi thường niệm Phật.  

-Tôn sư có niệm Phật không ?  

-Đương nhiên.  

Tôi lấy ảnh tôi quy y Lạc Quả pháp sư cho đệ tử coi.  

-Lão pháp sư niệm Phật không ngừng, tôi tuy tu Mật nhưng cũng không 

ngừng niệm Phật. Vọng niệm không khởi, tâm không điên đảo, đó là tâm 

yếu của Tịnh thổ.  

Bà may thuê Triệu Sương đan một cái áo len tặng tôi :  

-Tôi bị bệnh tim đã lâu, phải làm sao ?  

-Ngoài việc thăm bác sĩ, thì niệm Phật.  

-Được !  

Về sau bệnh tim phát, bà mất.  

Triệu Sương mất rồi. Thần thức biết là quy y tôi, bèn đến gặp tôi. Tôi 

thấy dạng bà ta hồn tiêu, phách tán, bèn bảo :  

-Thân tuy chết, nhưng hết lòng niệm Phật. Vậy bà niệm theo tôi :  

Nam Mô A Di Đà Phật  

Tôi liền chỉ một cái hào quang ngũ sắc từ ngón tay phát ra : là một đóa 

hoa sen hiện ra, bà Sương đứng trên đóa hoa ấy.  

-Hãy tin chắc vào : A Di Đà Phật.  
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Bà Sương được gió đẩy ra pháp hải, có một pháp thuyền từ bờ bên kia 

đến tiếp dẫn. Trên pháp thuyền có một sứ giả tiếp dẫn. Sứ giả thấy bà 

Sương đạp trên hoa sen từ từ trôi đến thì rất hoan hỷ tiếp đón.  

Trên pháp thuyền có nhiều người thấy bà Sương đứng trên hoa sen đi tới 

thì lấy làm lạ :  

-Bà niệm Phật bao lâu rồi ?  

-Mới 2 năm.  

-Không công bình, tôi niệm 20 năm mà chẳng có hoa sen.  

-Còn tôi thì sao ? Tôi niệm cả đời mà cũng chẳng có.  

Mọi người bàn tán xôn xao, tiếp dẫn sứ giả nói :  

-Mọi người đừng ồn ! Lên được pháp thuyền này là sẽ tới Tây phương, 

đều ở hoa sen thanh tĩnh, đều được nghe ba thừa diệu pháp, không nhiễm 

bụi trần hà tất ưu sầu hoa sen nở hay không nở.  

Một lão cư sĩ hỏi bà Sương :  

-Bà có bí quyết gì không ?  

-Một lòng.  

-Điều này thì tôi cũng biết, nhưng sư phụ của bà là ai ?  

-Lư Thắng Ngạn.  

Mọi người nghe nói liền biến sắc.  

-Đó là đại ngoại đạo, sao bà quy y với ông ta ?  

Lại có người nói :  

-Ông ta chưa đắc nói đắc, chưa ngộ nói ngộ, Phật học ấu trĩ. Vô tri, lấy 

mê dẫn mê, nghiệp chướng thêm trọng là đại thiên ma trở ngại Phật 

pháp. Bà quy y ông ta tương lai sẽ không thoát khỏi hình phạt của âm 

phủ, sẽ thành con cháu của ma.  

Lại có người nói :  

-Nghe nói ông ta vì hư danh, lợi dưỡng đã hiểu dị hoặc chúng lừa tình, 

lừa tiền không gì là không làm.  

-Ông ta bị Phật giáo coi là tà ma ngoại đạo, là người không hiểu Phật 

pháp, làm hại Phật pháp. Là ngoài tâm tìm pháp, sùng tín các thần ngoại 

đạo. Định của ông ta là tà định, vì mưu cầu cơm áo mà thuyết pháp. Nếu 

tin theo ông ta mắc lưới không được giải thoát.  

-Ông ta lập Chân Phật tông, là một tôn giáo ngoài Phật giáo.  

-Ông ta đúng là ngoại đạo.  
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Bà Triệu Sương thấy mọi người nói lắm điều mà bà ta không hiểu rõ, 

nhưng cảm giác thấy là mọi người hiểu lầm sư phụ mình rất sâu. Lão cư 

sĩ hỏi :  

-Ông ấy lấy của bà bao nhiêu tiền ?  

-Chẳng lấy gì cả.  

-Có lừa sắc không ?  

-Tôi già quá rồi !  

Mọi người đều cười, tiếp dẫn sứ giả nói :  

-Ông ấy có thể vì chúng sinh. Có 8 vạn 4 ngàn pháp môn, cứ tôi quan sát 

thì ông ta nói hữu cũng phá hữu, lập không cũng phá không, nói chỉ cũng 

phá chỉ, nói quán cũng phá quán, xuất tướng cũng phá tướng, cuối cùng 

là một pháp cũng không được, là cứu cánh Niết Bàn.  

 

 

Quỷ Linh Trộm Khí.  
 

Ở Trung bộ Đài Loan có một cái chùa nhỏ. Chùa tuy nhỏ ở trên một quả 

núi, có ao bên cạnh, trên ao có một cái đình. Cảnh không hùng tráng 

nhưng tao nhã. Viện chủ là Thích Đạo Chân, vãn niên mới xuất gia. 

Người xuất gia trong chùa không nhiều chỉ có 2 vị là Thích Toàn Châu 

và Thích Hải Sơn. Vì Thích Toàn Chân có đến hỏi chuyện tôi, nên tôi và 

ông quen thân. Đạo Chân mời tôi đến chơi chùa. Tôi nhận lời, định ở vài 

hôm. Khi mới gặp mặt Đạo Châu thấy mặt ông có hắc khí, nhưng tôi 

không để ý lắm. Khi gặp Toàn Chân và Hải Sơn mặt đều có hắc khí tôi 

mới cảnh giác, nhưng không nói ra. Tôi là người không lý đến chuyện 

của người khác nếu họ không nhờ tôi, nếu nhờ tôi, tôi sẽ quản. Nguyên 

Tổ sư của Đạo giáo là Lão Tử có dạy : Làm người đừng nói nhiều, đừng 

cãi cọ với người, đó là đạo sanh tồn, tránh được nhiều phiền não.  

Ngay tối đó, tôi trú ở phòng khách, phòng bên là phòng của 3 vị xuất gia. 

Trong chùa phòng nhỏ, không giường to chỉ có một giường thấp. Tôi ngả 

mình xuống liền ngủ ngay. Đột nhiên một trận âm phong thổi qua, tôi 

giật mình tỉnh giấc, thấy bên tường có một người đứng. Đó là một bà lão, 
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người thấp, lưng gù, tóc bạc trắng, mắt xanh lè nhìn tôi. Lão bà miệng 

lẩm bẩm :  

-Có người sống, người sống càng tốt.  

Bà lão đến trước giường tôi, nếu là người khác thì chỉ có 2 cách : một là 

kéo chăn phủ kín đầu giả chết, hai là nhỏm dậy kêu cứu và vùng chạy. 

Nhưng tôi không làm vậy, tôi nhắm 2 mắt lại. Bà lão ghé sát mặt tôi, thổi 

một hơi. Tiểu kỹ sao làm hại được tôi. Chân khí tỏa khắp cả thân, âm khí 

thổi đến trước thân tự nhiên đình chỉ, không những thế mà còn thổi 

ngược trở lại. Bà lão này kêu lên một tiếng oái. Ngạc nhiên, không ngờ 

thổi vào gã người sống này không được. Bà lão mặc kệ tôi, chuyển mình 

vào phòng ngủ bên cạnh. Linh hồn không vào cửa chính mà đi xuyên 

vách. Tôi nghĩ ba vị tu hành này nhất định bị bà lão thổi và hấp khí cho 

nên mặt mới bị hắc khí. Phòng bên có tiếng sột soạt, âm khí rất mạnh. 

Một lúc sau không nghe thấy tiếng gì cả.  

Sáng hôm sau, khi dùng trai sớm, tôi nhìn mặt ba vị tu hành thấy một 

luồng hắc khí bao phủ. Tôi hỏi dò :  

-Đêm qua quý vị ngủ ngon không ?  

-Không dấu được ông, chúng tôi cứ đặt mình xuống là bị hôn trầm ngay 

cứ như chết rồi, cho đến khi thức dậy.  

-Là ngủ tốt ?  

-Không phải, khi tỉnh dậy đầu nặng, chân nhẹ, tứ chi không sức, hắt hơi 

liền liền; xương cốt đau nhức, tinh thần uể oải.  

Hai vị kia tiếp lời :  

-Đúng đó, đúng đó ! Chính là như thế !  

Đạo Châu nói :  

-Tôi nghĩ đó là địa khí không tốt.  

Tôi không nhịn được :  

-Đó là quỷ khí.  

-Quỷ khí ư ?  

Tôi thuật lại chuyện tối qua. Đạo Chân nghe xong vội vào tàng thư thất 

mang ra một tấm ảnh cho tôi xem. Tôi xem rõ thì là bà lão tối qua. Ba vị 

tu hành nghe mà rợn tóc gáy.  
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-Bà lão Lê là chủ ngôi chùa này, do bà tặng nên chúng tôi mới ở đây. Bà 

lão Lê mất đã 10 năm trước, chôn ở sau núi. Bà với chúng tôi không thù 

oán gì, sao lại tìm chúng tôi chứ ?  

-Vấn đề không phải là oán thù, mà là bà ta cầu sinh khí, bồi đắp cho khí 

của bà ta.  

-Nói sao giờ ?  

-Phàm âm thi cần có khí của người sống để tồn tại, người bị trộm khí, 

ngoài việc có hắc khí, tinh thần thác loạn, thân còn, hình mất.  

-Thật đáng sợ !  

-Phải làm sao đây ?  

-Khai quan, đem thây đốt đi, lấy tro đem vào tháp cúng là xong chuyện. 

Đối với bà Lê và các vị đều tốt cả.  

-Bà Lê này không có thân thích gì, chúng ta có thể tiến hành công việc 

này. Chỉ cần chọn ngày tốt, đến lúc đó mời ông đến cho.  

-Được !  

Tuy nhiên, vấn đề lại tới. Tới ngày tốt, từ sáng sớm tôi đã lên núi thấy ba 

vị pháp sư như chẳng có chuyện gì, chẳng có ý gì gọi thợ khai quan cả. 

Tôi hỏi :  

-Sửa soạn chưa ?  

-À há !  

-Công nhân đâu ?  

-Á há !  

-Lúc nào động thổ ?  

-À há !  

Đáp như không đáp. Họ không lý đến tôi. Tôi tự mình lên núi chuẩn bị 

bùa chú, đạo cụ. Kết quả thảm bại trở về, mặt như trát tro. Sự tình 

nguyên như vầy. Có một vị pháp sư tên là Đạo Huyền vốn là sư huynh 

của Đạo Chân, đến chùa quải đơn. Đạo Chân kể chuyện cho ông nghe.  

Đạo Huyền nói :  

-Không thể nào !  

-Sao vậy ?  

-Tôi nghe nói ông ta cung phụng Dao Trì kim mẫu. Dao Trì kim mẫu mở 

thiên nhãn cho ông ta, nên ông ta có thể thấy quỷ thần. Chúng ta là người 

học Phật, nghe những chuyện quỷ quái này thì được, nhưng bất tất phải 
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tin. Hơn nữa ông ta không phải Đạo Phật cũng không phải Đạo Giáo, 

vừa Hiển vừa Mật, nói thần nói quỷ, yêu ngôn hoặc chúng rất đáng nghi. 

Sao các ông phải làm theo ý ông ta ?  

-Ông ta đến chùa là do tôi mời đến, lại nữa ông ta thấy bà Lê rất đúng 

một điểm không sai. Bà cụ Lê chết đã 10 năm ít người biết lắm. Ba 

chúng tôi ngủ như chết, do đó mà tin.  

-Đó là giả thần, lộng quỷ, các ông không nên mê tín, chỉ nên tin Phật. 

Thân thể không mạnh, đó chỉ là nhân duyên giả hợp không cần phải gấp, 

Phật lý mà rõ, lòng tin phải định, đó mới là việc cần làm.  

Đạo Chân thấy Đạo Huyền nói có lý, bèn nói :  

-Sư huynh nói có đạo lý, nhưng biển sắc, biển tài thì trong chuyện này 

chưa chắc. Vì quen ông ta 2 năm rồi, ông ta không lấy một xu nào của 

chùa mà còn cúng dường cho chùa nữa. Việc này ông cũng tự nguyện 

không tính tiền gì cả.  

-Thủ đoạn họ rất lợi hại, mới đầu lấy lòng tin, sau mới ra tay.  

-Ông ta không thế, tôi chưa từng nghe ông ta hỏi tiền người nào.  

-Bất kể thế nào, chuyện quỷ thần không thể tin.  

-Đúng vậy ! người học Phật phải như thế.  

Chuyện đến đây đáng nhẽ phải kết thúc, nhưng kết cục vĩnh viễn không 

kết thúc. Thích Hải Sơn bị chết, bác sĩ nói bị nhồi máu cơ tim. Thích 

Toàn Chân vào bịnh viện. Ông bị huyết áp cao, não trúng phong nghiêm 

trọng. Còn Thích Đạo Chân thì mắc bệnh tiểu đường. Tôi đi vân du 

không biết kết cục làm sao. Còn phần mộ của bà Lê mới đáng sợ. Mảnh 

đất sau núi được các nhà địa ốc phát triển thành một khu buôn bán, phải 

rời mộ bà Lê đi. Khi khai quật thì mới phát hiện thi thể bà mặc dù đã 

chôn hơn 10 năm mà vẫn không tan rữa, còn nguyên như mới mất.  

Do bà lúc sống đã làm nhiều việc thiện, lại cất am tu hành, nên cư dân 

trong thôn cho là bà đã đắc đạo, gọi bà Lê là nhục thân Bồ tát. Thân thể 

bà không tan rã là bằng chứng. Báo chí loan truyền tin tức phát hiện một 

nhục thân Bồ tát, do đó mời các vị chuyên gia đến khám nghiệm tử thi, 

lại giát vàng toàn thân Bồ tát. Chọn ngày lành, tháng tốt chư tăng đại đức 

tụng kinh, thỉnh Bồ tát vào chùa để cung phụng.  

Do đó, nhục thân Bồ tát ngồi trên đại điện, ngang hàng với Thích Ca 

Mâu Ni Phật. Đó thật là :  
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Vận may trời mọc ở Hải Đông  

Thanh u vũ trụ kích trường không  

Ngày nay ngồi ngay ngang Phật tọa  

Phóng ra hào quang tạo cầu vồng.  

Bà Lê vạn tuế.  

Tôi từng vào chùa không lạy, Bồ tát Lê hỏi tôi :  

-Sao không lễ kính ?  

-Vì tôi nhận biết bà nên không lạy.  

-Sao biết tôi ?  

-Tôi là gã người sống, bà đã trộm khí của Đạo Chân, Toàn Chân và Hải 

Sơn nên tôi nhận biết.  

Lê bồ tát thất sắc :  

-Ông là Lư Thắng Ngạn.  

-Không sai ! Bà thiếu chút nữa đã thành tro, thì ngày nay đâu có Lê bồ 

tát.  

-Ông đừng cho mình là thông minh, không sai, tôi là nhục thân biến 

thành Lê bồ tát. Nhưng ông thử lấy mắt huệ mà coi Thích Ca Mâu Ni 

Phật cũng do gỗ Bạch dương khắc thành, tôi với Phật có gì không đồng ? 

Tôi không lời đáp lại.  

-Hôm nay có nhiều người. Tôi về nhà, nhưng tình cảnh này sao có thể lễ 

bái ?  

Bồ tát Lê không trả lời.  

Quỷ linh trộm khí là một vấn đề mà người học Phật cần phải biết để 

phân biệt thế nào là âm thi, thế nào là toàn thân xá lợi. Âm thi sẽ dễ dàng  

nhận biết :  

1/Lúc sống ăn nhiều chất phòng rữa nát.  

2/Lúc chết có dùng chất phòng rữa nát.  

3/Chôn cất dùng phong bế thức như ngồi trong vại.  

4/Chân không bao phủ.  

5/Không cho vi khuẩn xâm nhập.  

6/Địa khí không thông.  

7/Dùng chất hóa học.  
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Điều này rất ảnh hưởng đến con cháu. Thi thể không rữa nát dù chôn đã 

nhiều năm. Tôi là người hiểu phong thủy, lại giúp người coi địa lý đã 

gập âm thi nhiều lần. Theo tôi biết thì có 3 cách xữ lý âm thi :  

1/Dùng dao chặt thây thành nhiều mảnh.  

2/Dùng lửa thiêu.  

3/Cải táng : cho một ít đất vào áo quan, rắc rượu lên áo quan.  

 

Toàn thân xá lợi lúc trước có Thạch Đầu hòa thượng, gần đây có lão 

nhân họ Cống. Đó là những vị tu hành mà thân thể không bị rữa nát, là 

hiện tượng bất phàm, còn những người không tu hành hoặc công năng 

thấp kém thì chỉ là âm thi. Toàn thân xá lợi đối với đệ tử rất an ủi rằng 

thầy mình còn lưu lại xác thân, hơn nữa còn khuyến khích mọi người tu 

hành tinh tấn. Đối với tâm linh và tôn giáo đều tốt. Nhưng nếu đem âm 

thi biến thành toàn thân xá lợi hoặc toàn thân xá lợi thành âm thi thì đó là 

một điều đáng tiếc trong lòng không an.  

 

Chó Sủa.  

 

Tôi ít cư trú tại nơi náo nhiệt, đa số ở ngoại ô hoặc thôn làng nhỏ bé. Vì 

như vậy nên tôi thường dọn nhà. Tôi dọn nhà không phải là tâm không 

ổn định, cũng không phải vì nhân tình bạc bẽo mà là thích giang hồ. Tôi 

thường nghĩ thế giới này là rộng lớn, tôi như một cơn gió thoạt đến, thoạt 

đi không nhất định ở một nơi nào, 30 năm qua đã dọn nhà biết nhiêu lần 

rồi.  

Có một lần tôi dọn nhà đến một làng nhỏ. Làng này có độ 50 người, tôi 

thích phong cảnh ở đây. Phía sau nhà là một núi nhỏ, phía trước nhà có 

một cái ao, phía xa là núi đồi chập chùng. Phụ cận là cây cối xanh um, 

và nhiều loại hoa. Bên trái phải có 2, 3 nhà hàng xóm. Bên hàng xóm mé 

trái có nuôi một con chó. Chó là loài súc sinh ngu dốt, nhưng có linh 

tánh, mọi người đều hay. Nó nhận biết chủ nhân cũng nhận biết chủ nhân 

hàng xóm, do đó gặp những người này nó không sủa. Chó gặp Liên 

Hương thượng sư thì không sủa, nhưng hễ gặp tôi là sủa. Tôi có tập quán 

ăn cơm chiều xong là đi tản bộ. Chỉ cần trời tốt là tôi đi. Tôi vòng quanh 
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ao, leo núi, đi xem thôn trước, thôn sau, xem hoa rụng, xem cúc nở, xem 

cặp uyên ương đùa nghịch . . .  

Đi chó sủa, về chó cũng sủa. Tôi thấy nó sủa thì vẫy tay hay hứ một 

tiếng bảo nó nhỏ tiếng lại, nhưng nó vẫn sủa không ngừng. Tôi thắc mắc, 

thôn nhỏ người không nhiều, những người trong xóm nó đều nhận ra, tại 

sao tôi nó lại không nhận ra chứ ? Tôi không tin. Dù không tin, thấy tôi 

là nó sủa. Liên Hương thượng sư thấy lạ, chủ nó cũng thấy lạ, ông bảo 

tôi :  

-Nó có linh tánh, lại được huấn luyện, nó nhận biết các người hàng xóm, 

vì sao thấy ông lại sủa chứ ?  

Tôi không trả lời được. Tôi và Liên Hương thượng sư làm một thí 

nghiệm : Liên Hương thượng sư ra cửa, đảo một vòng rồi về, chó thấy 

mà không sủa. Tôi vừa ra khỏi cửa là nó sủa, khi về nó lại sủa không 

ngừng. Liên Hương thượng sư đứng dựa cửa, nó không sủa, đổi lại là tôi 

thì nó sủa.  

-Có phải là lúc trước ông ăn nhiều thịt chó không ?  

-Không có duyên với chó sao ?  

Tôi không lời đáp lại, chỉ cười khổ. Đêm khuya thanh tĩnh, tôi ngồi trên 

du thần sàng nghĩ thầm : tôi học Phật đã 30 năm, ngày đêm trừ vô minh, 

một lòng sùng kính tự nhiên vô vi, hôm nay gió mát trăng xanh, tại sao 

con chó cứ thấy là sủa. Chính đương suy nghĩ bỗng nghe trong không có 

tiếng :  

-Ân chủ, đừng nghĩ quá, có chúng tôi.  

-Là các vị ?  

-Đúng vậy.  

Tôi bỗng hiểu ra, nguyên lai là vậy. Chúng tôi học Phật, mỗi ngày đều 

cung kính thần Hộ pháp. Thần hộ pháp mỗi lúc đều theo bảo hộ chủ 

nhân. Lúc trước ở Đạo giáo tôi tu :  

Trái, rồng xanh  

Phải, hổ trắng  

Trước, chu tước  

Sau, huyền võ.  

Tôi lại tu ngũ đẩu tinh quân : Đông, Tây, Nam Bắc, Trung và Bắc  
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Cực tử vi quân. Còn có Nhị thập bát tú, tam thập lúc thiên cang tinh, 

Thất thập nhị sát tinh, cửu diện tinh, Thái tuế tinh quân, Nhật du thần, 

Dạ du thần, Trực nhật thần, Trực nguyệt thần, Trực niên thần.  

Trong Mật giáo tôi tu Tứ thiên vương pháp (tăng trưởng, quảng mục, đa 

văn, trì quốc).  

Chư thiên pháp  

Không hành mẫn pháp, không hành dõng phu  

Ngũ đại kim cương pháp, Thập đại minh vương pháp.  

Trong đó "Đại uy đức Kim cương" là căn bản hộ pháp của tôi.  

Tôi ra vào tuy chỉ một mình, nhưng sự thực có chư thần bảo hộ.  

Tôi có bài kệ :  

Diệu pháp rộng vô biên  

Thân tâm kết vạn duyên  

Chư vô hình nghe lệnh  

Pháp thuật há chỉ tuyên  

Thủ ấn hàng long hổ  

Chú ngữ vận thái huyền  

Một niệm hóa chân khí  

Tôi là đại la tiên.  

Tôi ra vào bao hàm có 10 thế trận, đó là :  

1/Nhất tự trường sà trận.  

2/Nhị long xuất thủy trận.  

3/Tam sơn nguyệt nhi trận.  

4/Tứ môn đẩu để trận.  

5/Ngũ hổ bát sơn trận.  

6/Lục giáp mê hồn trận.  

7/Thất tung, thất ly trận.  

8/Bát quái âm dương tử mẫu trận. 

9/Cửu cung bát quái trận.  

10/Thập đại minh vương trận.  

Còn có :  

-Thiên địa tam tài trận.  

-Bao la vạn tượng trận.  
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Tôi ra vào khí nghệ như thế, con chó không sủa mới là lạ. Phàm mọi sự 

đều có nguyên nhân, tôi bảo cho Liên Hương pháp sư hay, pháp sư cũng 

công nhận.  


