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Sự  Khai  Ngộ  của  Chí  Tôn 

Tác giả : Lư Thắng Ngạn 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Thời gian 21/2/2010 

Địa điểm : Hoàng đế Lôi Tạng Tự. 

Nhân vật : Lư tôn sư, Thượng sư, Giáo thọ sư, Pháp sư, Giảng sư, Trợ 

giáo, Đường chủ và các đệ tử Chân Phật đường. 

Duyên do : Pháp hội cúng nước sau khi kết thúc có giáo sư vãn hội, 

có ăn uống, có biểu diễn. Sau hết là Lư tôn sư biểu diễn Kim cương côn. 

Hiện tại Lư tôn sư biểu diễn đánh côn phổ biến rộng rãi. 

Nguyên tôi học đánh côn là Thiếu lâm côn, chỉ xem DVD rồi bắt 

chước chứ không có thầy nào dạy cả. Tôi xem Phùng ma côn, Hoả thiên 

côn, Khẩn na la vương côn. Xem xong tự nắm lấy côn múa. Tôi cứ y thế 

mà bắt chước, càng luyện càng quen, nắm bắt được vài khẩu quyết. Đệ 

tử gọi là kim cương côn. Sau cùng tôi lên đài, đệ tử đã chuẩn bị cho tôi 

một cây côn. Cây côn này vừa nhỏ, vừa ngắn, 2 đầu có chỉ hoa, thân côn 

buộc chỉ ngũ sắc. Cái côn này dùng lộn xộn. Không phải là Thiếu lâm 

côn, cũng không phải là Kim cương côn, cũng không phải là đằng côn. 

Nắm vào tay nhẹ nhàng không phí sức. Tôi nghĩ việc đến thì an thôi. Tôi 

lúc đó thấy chân mát mẻ. Chân quay, giép liền bay đi. Tôi cong mình 

nhặt giép, đi vào. Tôi nắm lấy côn bay ra, đợi tới lúc ném côn, côn rơi 

trên vũ đài không động đậy. Tôi tiến ra phía trước nhặt côn lên (mặt ửng 

đỏ, cảm thấy mất mặt quá). Quả thật lần biểu diễn Kim cương côn này 

thất bại, nhưng trong sát na tôi lại chính thường ngay. Có người hỏi : 
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-Vì sao giép lại bay ra ? 

-Không đi chặt nên bay ra. 

-Vì sao côn lại bay ra ? 

-Nắm không chặt nên côn bay ra. 

Tôi cười cười trả lời, không chê cũng không buồn. Tôi, Lư tôn sư 

muốn chỉ cho mọi người lỡ tay, không lỡ tay đều tốt vì dĩ vãng không 

trở lại, hiện tại đang biến thành quá khứ, còn vị lai thì chưa tới. Do đó 

cái gì cũng không có. (Không có gì được, cũng không có gì mất). Phàm 

những người biết chân giá trị thì biết điều đó. 

 

Gặp lúc hoa mắt váng đầu. 

 

Tôi từng bị bệnh hoa mắt, váng đầu. Đó là một ký ức tốt. bệnh như 

thế này : tôi cùng bạn bè đang ăn cơm ở một tiệm ăn Thái, bỗng nhiên bị 

bệnh hoa mắt, váng đầu, những gì đã ăn đều ói ra hết. Về sau càng ngày 

càng nghiêm trọng hơn. Nằm trên giường, giường cũng quay, phòng 

cũng quay. Đi lên gác, đi giép cũng không đúng, Đông nghiêng, Tây ngả, 

mất cả trọng tâm, chỉ dựa vào thang mà đi. Người thấy hư thoát. Lúc rửa 

mặt thấy mất phương hướng, mắt thấy tối đen, thân không biết ở nơi nào. 

Nghe nói : có người chết đuối trong bồn tắm. Có người đập đầu vào bồn 

rửa mặt, máu me đầy mặt. Khi bị hoa mắt ăn gì cũng ói ra hết. Người bị 

bệnh tật. Có lúc có cảm giác, người như trong hư không xoay vần, mọi 

vật đều xoay chuyển, thân không làm chủ được mình, đi đường phải vịn 

vào tường mà đi. Toàn bộ sinh hoạt bị xáo trộn. (Y sĩ nói nước trong tai 

tôi không quân bằng nghiêm trọng, phải uống thuốc rồi từ từ bình phục). 

Nói một cách đơn giản là mất quân bình (bệnh này một tháng sau là 

khỏi). 

Ngày 25/2/2016 tôi gặp Hàn Giai Lương tiên sinh, ông định quy y với 

tôi, ông còn chưa là đệ tử quy y. Ông nói ông bị chứng mắt hoa, đầu 

váng. 

-Chuyện làm sao ? 

-Tôi chưa quy y tôn sư, nhưng đã nằm mộng thấy tôn sư rồi. Lư tôn 

sư ngồi giữa, 2 bên có 2 người, chỉ thấy Lư tôn sư dùng chỉ pháp gì đó 

mà tôi quay cuồng trong không như một người du hành trong vũ trụ, 
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không chịu tác dụng của trái đất, quay cuồng một lúc rồi tỉnh dậy. Điều 

quái dị là bệnh hoa mắt, váng đầu khỏi hẳn.  

Tôi nghe rồi cười lớn : 

-Quay cuồng, lại quay cuồng liền trở lại chính thường. 

Tôi thấy người ở thế giới này đều là người không quân bình, lưu lại 

thế giới hư ảo này, mắc chứng mắt hoa đầu váng không ít. Họ là người 

có học mà phạm sai lầm không ít. Họ ganh ghét, tranh đấu, mù quáng 

làm ra những chuyện trái với đạo lý. Nhiều người đi vào con đường mất 

quân bình cho nên thế giới này mất quân bình chỉ có tu hành tánh không 

mới đạt được hoàn mỹ vĩnh cửu quân bình. Đó là mục đích chính của 

hành giả. 

 

Con  khỉ  lông  đen. 

 

Ở Mã Lai, Tây Á, chủ tịch Liên Hoa Mậu Thạnh sư huynh kể cho tôi 

nghe một giấc mộng rất rõ ràng. Nguyên lai ông có một con gái bị bệnh 

ung thư não nguy cấp. Ông gửi thư tới Lư tôn sư ở Seattle, Mỹ quốc, cầu 

sư tôn gia trì. Gửi thư rồi ông nằm mộng. Trước hết ông mộng thấy nắm 

tay con gái bay trong hư không. Bốn phía tối đen, không biết bay bao lâu 

nữa, sau cùng thấy một điểm sáng. Ông liền bay về phía điểm sáng đó. 

Khi tới gần thì đó là Lôi Tạng tự ở Đài Loan. Có Lư tôn sư đứng ở trước 

cửa chùa. Ông dẫn con gái theo tôn sư vào đại điện lễ Phật. Lễ Phật 

xong, phát hiện Lư tôn sư từ thân trên của con gái lấy ra một con khỉ 

lông đen. Lư tôn sư cầm con khỉ đó và đi ra hành lang rồi biến mất.  

Mộng đến đấy thì tỉnh lại. nguyên lai giấc mộng là như vậy ! Con khỉ 

lông đen là chủ nợ của con gái trong kiếp trước hoá thành ung thư. 

Do Lư tôn sư mang con khỉ lông đen đi, nên con gái khỏi bệnh. Sư 

huynh cảm tạ Lư tôn sư cứu độ. Đây là một cảm ứng không thể nghĩ bàn.  

Lại có Chu Tao nữ sĩ nói : 

-Tôi cũng vậy. Lư tôn sư lấy ra trên thân tôi 2 con rắn. bệnh tôi cũng 

giảm nhiều. 

Tôi hỏi : 

-Làm sao trả nợ 2 con rắn ? 

-Niệm Chân Phật kinh. 

Tôi muốn bảo mọi người : 
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-Lực lượng bí mật vô hạn đến từ tâm từ bi, bi nguyện, Phật tánh, đại 

không. Đó là từ, bi, hỷ, xả vô lượng. Tôi bảo cho mọi người biết tôi tại 

thế gian chỉ có yêu không có hận, vì tôi không có địch nhân, tôi không 

phải đấu tranh, dùng mưu kế hại người. Tôi nguyện : Những người có 

duyên với tôi, đều kiếp trước là bố, mẹ, họ hàng, quý nhân, bạn bè, đệ tử, 

chủ nợ . . .  Tôi đến để trả ơn, giải oan, báo đáp nghiệp. Đó đều là một 

thời ảo hoá, đều là ẩn hình không thật. 

Tôi biết : 

-Tôi đến như thế, như có đến. 

-Tôi đi như thế, như có đi. 

-Tôi không tồn tại, tâm tôi không tồn tại. 

Không hiểu mọi người có hiểu tôi nói thật không ? 

 


