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NHÂN QUẢ GIẢI THEO PHẬT GIÁO 

(báo ứng hiện đời tập 5) 

Hạnh Đoan 

sƣu tầm và biên dịch 

Nhà Xuất Bản Phƣơng Đông 

  

LỜI NGƢỜI DỊCH 

Khi các cuốn sách nhân quả vừa phát hành, tôi vô cùng cảm động khi 

được chư độc giả Phật tử khắp nơi, chân thành phản hồi chia sẻ kinh nghiệm, 

có nhiều người dù đang ở hải ngoại nhưng do xúc động quá không thể ngủ 

được, nửa đêm đã gọi điện về cho người phụ tá của tôi, bày tỏ niềm hân hoan 

hạnh phúc… có một nữ giáo sư xinh đẹp trí thức (hiện ở Mỹ) khi đọc chuyện 

“Nước Tràn Kim Sơn Tự” trong cuốn “Báo ứng Hiện Đời Tập 3” đã xúc động 

thực hành theo, không ngờ nhờ vậy mà đôi mắt bệnh (có nguy cơ mắt ánh sáng) 

của cô đã phục hồi thị lực hoàn toàn. Có những thanh niên du côn sau khi đọc 

những sách nhân quả xong thì đã thức tỉnh tu sửa và hóa thành… hiền nhân. 

Vì vậy, quý độc giả có nhu cầu chia sẻ kinh nghiệm xin liên hệ số điện 

thoại người đại diện của dịch giả: 0938.422.977 

Tôi chân thành cảm ơn chú Chánh Đạo, một Phật tử chưa từng biết mặt, 

nhưng đã nhiệt tình đóng góp công sức, nhìn thời gian giúp tôi sửa máy, nếu 

không có chú thì không thể có các tác phẩm này. 

Xin cảm ơn Viên An luôn sẵn lòng trợ giúp, sốt sắng cung cấp các đĩa kỹ 

thuật và nhiệt tình hướng dẫn. Nhờ em mà tôi có thể tự thiết kế bìa, dàn trang, 

ra sách… 

Xin cảm ơn út Chiến, khi máy bị cháy tôi chỉ biết ngồi rầu, nhưng em đã 

kịp thời cứu nguy, giúp tôi sử dụng bình ổn . 

Xin cảm ơn ai đó dù không biết mặt, nhưng khi nghe tôi bệnh, đã phát 

nguyện xin giảm thọ, cầu cho tôi được bỉnh phục sống lâu, mà tiếp tục phiên 

dịch, ra sách… 

Xin cảm ơn Hồng Minh Châu đã hy sinh rắt nhiều để hỗ trợ tôi.  

Xin cảm ơn một người đã giúp tôi rất lớn nhưng nhất quyết ẩn danh. 

Xin cảm ơn Thanh Hải đã nhiệt tình phụ thiết kế, giúp chỉnh sửa  bản in 

chỉnh chu. 

Xin cảm ơn Diệu An, cô Nguyên Tâm không ngừng động viên, góp ý, để tôi 

thực hiện nội dung hoàn mỹ hơn. 
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Xin cảm ơn Liễu Như và những tình nguyện viên biếu sách thầm lặng, đã 

tận lực quảng bá sách khắp nơi mong mọi người hiểu nhân quả. 

Vì vậy mà mỗi khi tác phẩm hoàn thành, tôi luôn thầm tri ân và xin được 

hồi hướng phước điền này đến chư vị… 

Mong rằng cuốn “Nhân Quả Giải Theo Phật Giáo” này sẽ tiếp tục đem 

đến cho quý vị nhiều lợi ích. Xin cảm tạ nhiệt tình hỗ trợ ra mặt hoặc âm thầm 

lặng lẽ của chư vị ân nhân. Xin hồi hướng phước điền dịch thuật này đến hương 

linh cháu Carol Chi Phan và tất cả chúng sinh trong pháp giới. Cầu mọi người 

luôn an lạc hạnh phúc, phẩm hạnh cao quý, hành xử quang minh chính đại, để 

cùng xây dựng nên một cõi nhân gian ưu mỹ. 

Cuối cùng, xin quý vị vui lòng tha thứ cho những sai sót của người dịch. 

Hạnh Đoan – 29/2/2015 

  

PHẦN 1 

TÂY DU KÝ VÀ PHONG THẦN 

Sƣ phụ, nghe ngài phân tích nhận định truyện Bạch Xà, con cảm thấy rất 

có lý. Hiện tại con còn vài vấn đề muốn thỉnh giáo sƣ phụ: Tây Du Ký là bộ 

truyện trứ danh rất đƣợc quần chúng ƣa thích, đã dựng thành phim và đƣợc bao 

ngƣời hoan nghinh… 

Nhƣng hồi nhỏ xem phim, con cảm thấy Đƣờng Tăng quá khiếp nhƣợc, 

yếu đuối… vì sao Bồ tát Quan Âm lại bảo Tôn Ngộ Không bái ông làm thầy? 

Hơn nữa, ngài còn truyền chú cần Cô cho Đƣờng Tảng để trị kẻ chuyên “phạt ác 

dƣơng thiện” nhƣ Tôn Đại Thánh? Đƣờng Tăng không tài giỏi hơn, sao có thể 

giáo hóa đồ đệ chứ? Câu chuyện này theo quan điểm Phật giáo phải giải thích 

nhƣ thế nào đây? 

Hòa thƣợng Diệu Pháp đáp: 

– Tôi cho rằng nếu hiểu Phật pháp, thì nên giải thích Tây Du Ký nhƣ thế 

này: 

Nhƣ trong sách đã nêu, bản thân Đƣờng Tăng theo pháp Tiểu thừa, cho nên 

Bồ tát Quan Âm mới hóa hiện thành một lão Hòa thƣợng, chỉ điểm, mách cho 

Đƣờng Tăng nên đi Tây phƣơng bái kiến Phật tổ, xin thỉnh kinh Đại thừa. 

Đƣờng đi Tây Thiên thỉnh kinh thực tế là con đƣờng mà ngài Huyền Trang 

tu hành, tự độ và độ ngƣời. Nhƣng đƣờng tu không bao giờ bằng phẳng, luôn có 

đầy gian nan hiểm trở. 

Ba đồ đệ đi theo Đƣờng Tăng, là đại diện cho ba loại ác tập: tham, sân, si, 

của mỗi chúng sinh.Trƣ Bát Giới đại diện cho ngƣời tham dục trầm trọng: tham 

tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ… vì vậy mới bắt ông giữ 
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tám giới, hàm ý rằng chỉ có giữ giới mới dập tắt tham dục; chỉ có giữ giới mới 

hoạch đắc trí huệ, cho nên gọi là Ngộ Năng. 

Tôn Ngộ Không là đại diện cho những kẻ hành sự có trách nhiệm bổn 

phận, có tài, nhƣng khí sân rất lớn! Ban tên Ngộ Không, chính là báo cho những 

dạng ngƣời này phải hiểu rõ đạo lý: “Tất cả vô thƣờng, vạn pháp giai không”. 

Còn Sa Ngộ Tịnh là chỉ những ngƣời thực thà phúc hậu nhƣng ngu si, vì 

không hiểu rõ Phật pháp, nên tạo nhiều tội nghiệp (ăn thịt sát sinh), ông từng ở 

sông Lƣu Sa chuyên ăn thịt ngƣời mà sống. Đặt tên Ngộ Tịnh là muốn ông tu 

tịnh hạnh (hạnh thanh tịnh) nếu muốn thoát ly tam giới thì cần phải từ bi, bất 

sát. 

Đƣờng Tăng thân là sƣ phụ, xem tứ đại giai không, chẳng bị tài sắc danh 

lợi quyến dụ, tuy không giỏi tài phép nhƣ các đệ tử, nhƣng những phút giây ở 

sát bên bờ vực sinh tử, đối diện với chuyện sống chết, ông vẫn xem nhẹ và 

tuyên bố: 

“Thà tiến lên một bƣớc hƣớng Tây phƣơng mà chết, chứ quyết chẳng lui 

về để đƣợc sống” – gặp lúc Ngộ Không phá giớt sát, chẳng vâng lời thầy nên 

ông buộc phải niệm chú cẩn Cô… điều này hàm ý rằng: dùng giới luật để câu 

thúc, khiến y cải tà quy chính. 

Đƣờng Tăng không thề đằng vân giá võ, không thể biến hóa, chỉ biết nhất 

tâm niệm Phật, hàm ý rằng: “Mục đích tu hành không phải để cầu thần thông”.  

Còn xem Ngộ Không dù thần thông quảng đại, gặp lúc yêu quái có tài 

phép quá giỏi, chẳng phải y cũng thúc thủ hết cách sao? Nhƣng cuối cùng thì tà 

không thể thắng chánh!… 

Gặp lúc sinh mệnh nguy hiểm Đƣờng Tăng nhất tâm niệm Phật, Bồ tát 

Quan Thế Âm chắc chắn sẽ yểm trợ cho phùng hung hóa cát, giúp Đƣờng Tăng 

biến nguy thành an. Vả lại một số yôu quái Ngộ Không đối phó không nổi, đa 

số đều là thị giả các thánh nhân hoặc là các súc vật thuộc hạ của họ tác quái…  

Đây phải giải thế này: Chƣ Bồ tát, tiên nhân vì muốn giúp đỡ Đƣờng Tăng 

sớm chứng thánh quả nên cố tình chế ra chƣớng ngại… 

Tất cả đều là thử thách khảo nghiệm, xem ổng ứng phó làm sao? Đƣờng 

Tăng ngay nơi cửa ải sinh tử, cũng chƣa bao giờ trách Bồ tát Quan Thế Âm đã 

xúi ông đi lấy kinh! 

Tôn Hành Giả có thể cỡi mây đi mƣời vạn tám ngàn dặm, thế mà chẳng ra 

khỏi bàn tay Phâật tổ NhƣLai. Nếu nhà Phât muốn đem Kinh Điển Đại 

Thừa giao cho Đƣờng Tăng, thì điềnày quá dễ dàng, chẳng phải Ngài chỉ cần 

nhấc tay một cái là xong ngay hay sao? Hoặc giả, cứ cho Tôn Ngộ Không đi lấy 

Kinh thì cũng giảm bớt rắc rối vậy?… 

Thế nên, bộ Tây Du Ký này cảnh báo cho chúng ta biết là: Tu hành rất gian 

nan, trong một đoàn thể học Phật, luôn có đủ hạng ngƣời nhƣ thề cầu đạo. Đoàn 
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thể Phậ giáo chính là một lò trui luyện vĩ đại “kiêm thu tinh súc” tiếp thu thâu 

tóm tấ cả….. 

Phật pháp là chí cƣơng, không gì có thể phá vỡ, Phật pháp cũng chí nhu, 

không gì có thể chia cắt…. Chỉ cần mọi ngƣờluôn bảo trì cháh niệm tu hành, thì 

có thể cùng dựng đạ nghiệp. Cho nên, trải qua muôn ngàn năm gian nan nguy 

hiểm rồi, cuối cùng bốthâyầ trò cũng gặp Phật tổ. Nhƣng đế lúc vào “Tàng Kinh 

Các” lấy sách lại gặp chƣớng ngại, đây ngụ ý nói rằng: ” Chỉ cầ chƣa thành 

Phật thì vẫn còn vô minh”, cũng giải thích rằng: “Chịu buông xả, thì mới có thể 

đƣợc”. 

Trên đƣờng về, tất cả kinh Phật đều bị rơi xuống nƣớc, cuối cùng chỉ còn 

lại sáu chữ “Nam mô A Di Đà Phật! Trong “Kinh Kim Cang” Phật cũng từng 

nói qua: “Nếu nói Như Lai có thuyết pháp tức là báng Phật”đồng thì cũng ám 

chỉ: vào thời mạt pháp sau này, tất cả văn tự Kinh thƣ từng có sẽ dần tiêu 

mất, đầu tiên là “Kinh Lăng Nghiêm…đến cuối cùng chỉ còn sáu chữ “Nam mô 

A Di Đà Phật!” mà thôi. 

Thực ra kiểu giải thích này của ta chỉ là cố gắng “sửa cong thành thẳng”, 

bất đắc dĩ phải làm nhƣ vậy. 

Chứ thực tế thì “Tây Du Ký” và “Phong Thần” là hai tác phẩm đƣợc thành 

hình bắt nguồn từ sự tƣơng tranh giữa Phật giáo và Đạo giáo, do đôi bên công 

kích nhau mà có. 

Gần đây, Ngài Hƣ Vân – ngôi sao Bắc Đẩu Thiền tông – đã từng giải thích 

về lai lịch hai bộ truyện này nhƣ sau: 

“Năm đó ở Bắc Kinh Hòa thƣợng Bạch Vân giảng “Đạo Đức Kinh” nơi 

Bạch Vân Tự, rất nhiều đạo sĩ chạy đến nghe rồi xin gia nhập Phật môn đổi làm 

Hòa thƣợng, khiến các đạo sĩ tại Trƣờng Xuân Quán bất bình, nên thƣa kiện lên 

quan… 

Triều đình muốn hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên nên ra lệnh cho Trƣờng 

Xuân Quán (của Đạo sĩ) đổi thành Chùa Trƣờng Xuân, còn Chùa Bạch Vân 

(của các Sƣ) phải đổi thành Bạch Vân Quán. 

Các đạo sĩ không phục, bèn viết ra bộ tiểu thuyết Tây Du Ký, mục đích là 

để mạ lỵ Phật giáo, vì vậy ngƣời xem Tây Du phải có trí tuệ và mắt sáng, nếu 

hiểu rõ hoàn cảnh lịch sử lúc đó thì sẽ nhìn ra chân tƣớng ngay.  

Điều lợi hại nhất là, trong tiểu thuyết miêu tả Đƣờng Tăng thỉnh kinh xong, 

khi về đến Thông Thiên Hà, thì toàn bộ kinh Phật đều rơi xuống sông bị mất 

chữ hết, cuối cùng chỉ còn lƣu lại sáu từ “Nam mô A Di Đà Phật!” Đây chính là 

bọn họ muốn nói: toàn bộ công trình phiên dịch kinh Phật của ngài Huyền 

Trang là giả hết. 
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Đáng tiếc là thế nhân sau này lại ngộ nhận và cuồng nhiệt lầm tin vào Tây 

Du Ký, khiến cho chuyện Tây Du Ký thực sự của ngài Huyền Trang bị chôn 

vùi, bị xuyên tạc, mai một… 

Để đối phó với tiểu thuyết Tây Du Ký, bên Hòa thƣợng cũng “đáp lễ” lại, 

họ viết ra “Phong Thần Bảng” để mạ đạo sĩ. Nhìn theo quan điềm này thì sẽ 

nhận ra trong truyện chỗ chỗ đều là… mạ đạo sĩ! 

Chẳng hạn nhƣ nói đạo sĩ tu tiên tất nhiên có công phu, nhƣng thảy đều lần 

lƣợt bị đao tru tiên hành hình. 

Ngƣời xem hai bộ tiểu thuyết này, nếu không hiểu rõ bối cảnh lịch sử Phật 

giáo và Đạo giáo tƣơng tranh ngày ấy, thì sẽ ngộ nhận, lầm cho giả là thiệt! 

Vì vậy, đọc sách cần phải sáng trí, khéo nhìn rõ đúng sai, giỏi phân biệt tà 

– chính… 

Chú thích: Xin hãy đọc lời giảng giải, khai thị của ngài Hư Vân. Còn 

trong đây chỉ là lời giải của Hòa thượng Diệu Pháp. Ngài còn đề nghị chúng ta 

nên đọc kỹ “Kinh Lăng Nghiêm, để có đủ trí tuệ và con mắt sáng giỏi phân biệt 

chánh, tà; phải, quấy… chúng ta nên đọc nhiều tác phẩm do chính chư đại đức 

cao tăng sáng tác, mới có thể khai mở trí tuệ cho mình. 

 

CƢ SĨ CHÂN MINH 

Ngôi nhà nhỏ hai tầng lầu của cƣ sĩ Chân Mình vừa khánh thành trong 

tiếng pháo nổ giòn tan, vợ chồng Chân Minh hân hoan dìu cha mẹ già 80 tuổi 

vào nhà mới. Chiều hôm đó, họ đãi tiệc nhỏ (gồm trà nƣớc hoa quả bánh trái) 

cho các láng giềng thân thuộc đến chúc mừng tân gia. Tòa kiến trúc hai tầng của 

họ là ngôi nhà lầu đầu tiên trong thôn nên đƣợc mọi ngƣời đặc biệt chú ý, nhất 

lả cách đây ba năm, gia đình họ còn thuộc hạng nghèo nhất trong làng, nghèo 

đến cái nhà bếp cũng không có. Bếp của họ đƣợc vừng bằng hai manh chiếu 

rách với bốn cọc cây chống đỡ. Mƣa xuống là cái hỏa lò (đƣợc tạo hình bằng ba 

viên gạch mẻ) bị ƣớt nhẹp… 

Cả nhà họ, trên có phụ mẫu, dƣới có bốn con, gánh nặng gia đình trút cả 

vào vai nàng dâu (vợ của Chân Minh). Vậy thì Chân Minh ở đâu? Đi đâu mà 

trốn trách nhiệm vậy?… 

Chuyện này phải kể từ lúc chính phủ bắt đầu cải cách, lúc đó Chân Minh 

đem ruộng đất giao cho ngƣời nhà quản, còn bản thân thì làm Giám đốc Công ty 

Bao bì. Mới đầu tuy làm quần quật nhƣng anh cũng gánh vác đƣợc. Sau đó vì 

muốn kiếm thêm tiền, làm ăn lớn, nên anh hƣớng ngân hàng vay hai mƣơi vạn. 

Thấy cơ sở anh có thể ăn nên làm ra, ngân hàng bèn chấp nhận cho vay.  

Có tiền, Chân Minh bèn tìm bạn hợp tác, không lâu thì bị những ngƣời gọi 

là “bạn chí thân” này phản, họ “cuỗm” trọn gói tiền trốn mất. Lúc này Chân 
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Minh khó bề trụ vững, bị ngân hàng đòi nợ, tòa án gửi trát đến tận nhà… Chân 

Minh cùng đƣờng vô kế khả thi, chỉ còn nƣớc đánh bài “chuồn”, vội chạy đến 

nƣơng tựa ngƣời bạn thân là Đan Lƣơng ở huyện H. 

Lúc này Đan Lƣơng đang định đến thành phố T. để tìm tôi, vì biết tôi đang 

bái một vị cao táng ở đó làm thầy, tất nhiên Đan Lƣơng không bỏ qua duyên 

lành này, bèn dẫn theo anh bạn giám đốc sa cơ (đang chao dao hồn phách là 

Chân Minh) theo cùng, nhờ tôi đƣa họ đến bái kiến Hòa thƣợng Diệu Pháp luôn.  

Duyên số đúng là không thề nghĩ, Chân Minh do bị bạn phản ôm hết tiền 

trốn mất, nhờ vậy mà trở thành đệ tử Hòa thƣợng Diệu Pháp.  

Khi về đến nhà Đan Lƣơng, Chân Minh không dám trú lại đây, vì nghe tin 

Viện Kiểm sát đang phái ngƣời tìm đến dò la hành tung mình. Thế là anh đành 

náu thân tại một vùng đất hẻo lánh, ngụ trong chòi hoang, trông coi địa khu này. 

Đan Lƣơng mỗi ngày thăm nuôi một lần. Do ở đây không có ngƣời vãng lai, 

nên đặc biệt thanh tịnh yên tĩnh. Chân Minh ở đây suốt tám tháng ròng, tám 

tháng này trừ ngủ nghĩ và ngồi thiền ra, anh lo học thuộc và chuyên tụng chú 

Lăng Nghiêm, sống giống hệt nhƣ cảnh ngƣời xuất gia bế quan nhập thất: lo ăn 

chay, niệm Phật, tụng chủ Lăng Nghiêm (dƣới sự hƣớng dẫn theo dõi của Hòa 

thƣợng Diệu Pháp). Tối đến không có đèn điện, kể cả đèn dầu cũng không thắp.  

Lúc anh tập ngòi xếp bằng, do đã hơn 40 tuổi, lại thêm chân to, bụng bự, 

nên tập khoanh đùi rất khó khăn, do chẳng làm đƣợc, nên rất phiòn não.  

Một đêm nọ, anh đang vất vả tập ngồi xếp hằng, bỗng thấy một Hòa 

thƣợng mập mạp ngồi đối diện với anh, dạy anh cách tĩnh tọa làm sao… và bảo: 

– Ngƣơi quá béo, có thể tập ngồi giống nhƣ ta nè! 

Thế là anh bắt chƣớc làm y theo Hòa thƣợng mập, đem đùi phải đặt ở trên 

và đùi trái khoanh lại ở dƣới. Hai tay úp xuống, buông thả tự nhiên trên hai đùi, 

hai mắt khép nhẹ… 

“Ồ! Bóng đêm đã biến thành bầu trời xanh lam, chung quanh mênh mông, 

im vắng, không một âm thanh… mình đang ở đâu nhỉ? Sao không nhìn thấy 

thân thể mình nữa cà? Nhƣng mình vẫn còn tƣ tƣởng, hỏng lẽ… mình chết rồi 

ƣ?” 

Trong lòng có chút căng thẳng Chân Minh vội mở mắt ra, trời đã mờ mờ 

sáng, anh thấy rõ ràng mình vẫn đang còn ngồi, nhƣng Hòa thƣợng mập thì 

chẳng thấy đâu cả… “Minh chẳng phải đang mơ ƣ?”… Chân Minh ngó xuống, 

kiểm lại, thấy chân mình vẫn xếp bằng hệt nhƣ tƣ thế Hòa thƣợng mập đã chỉ 

dạy. 

“Mình không mơ mà, thế sao trời đã sáng?… Đúng là trời tối không lâu thì 

mình bắt đầu ngồi tĩnh tọa, sau đó có ông Hòa thƣợng mập đến dạy mình ngồi, 

chỉ mới một chút thôi mà?… Nhƣng giờ trời đã sáng? Hỏng lẽ… mình… ngồi 

suốt cả đêm ƣ? Nhƣng tinh thần mình rất tỉnh táo, rất tốt mà?”… 
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Sáng hôm đó Chân Minh suy nghĩ miên man, thắc mắc mãi, cho tới khi 

Đan Lƣơng đem cơm đến, anh hấp tấp kể lại câu chuyện đêm qua. Đan Lƣơng 

nói: 

– Vùng này không có Hòa thƣợng nào giống nhƣ anh tả cả! 

Trƣa hôm sau Đan Lƣơng đem cơm đến, còn mang theo các hỉnh Phật cho 

Chân Minh xem. Chân Minh vừa nhìn, liền nhận ra ảnh vị Phật ngồi nơi hàng 

đầu, reo lên: 

– Đúng rồi, tƣớng mạo giống y nhƣ Hòa thƣợng này nè, đêm qua “ổng” đã 

dạy tôi ngồi hệt nhƣ vậy đó. 

Đan Lƣơng bảo Chân Minh: 

– Vị này là Bồ tát Di Lặc, sẽ là Phật trong tƣơng lai nên còn gọi là Phật Di 

Lặc. Anh tu công phu không nhỏ, mới có thể cảm đƣợc Phật Di Lặc đến dạy 

nhƣ thế… Trong tƣơng lai nhất định anh sẽ thành tựu đó. 

Chân Minh sực nhớ đêm qua Phật Di Lặc kêu mình là Hằng Vân, còn nói 

đó là pháp danh… Anh hỏi bạn: 

– Vậy pháp danh là sao? 

Đan Lƣơng giải thích: 

– Pháp danh là tên đặt cho đệ tử quy y Phật, cũng có lẽ đời trƣớc anh từng 

là ngƣời xuất gia, vi anh tĩnh tọa rất giỏi mà. Sớm muộn gỉ rồi sẽ có ngày anh 

hiểu rõ hết thôi! 

Mấy tháng sau đó, Chân Minh mỗi khi tĩnh tọa thấy xuất hiện đủ cảnh giới, 

trong đây không thề ghi kỹ (nhƣng anh không hề chấp trƣớc, tự cao, luôn nhớ rõ 

“Kinh Lăng Nghiêm” đã dạy: “Nếu cho mình chứng thánh ắt sẽ lạc tà”… 

Mãn tám tháng, Đan Lƣơng báo tin: Hiện có một giám đốc công ty vận tải, 

cần tuyển một ngƣời có thể trƣờng kỳ trú ở Sơn Tây đảm nhận công tác phân 

phối than. Lƣơng mỗi tháng một ngàn, thế là Chân Minh tức tốc đi nhận việc.  

Một ngàn này đối với anh mà nói, đủng là “buồn ngủ gặp chiếu manh”, là 

dịp may cho ngƣời gặp nạn, vì anh có thể dùng để phụ giúp gia đinh.  

Chân Minh vốn là ngƣời con đại hiếu, tám tháng nay anh chƣa hiếu kính 

song thân đƣợc một xu nào, nếu nhƣ chẳng phải Hòa thƣợng Diệu Pháp khuyên 

anh “vạn duyên buông hết”, dốc tâm học thuộc chú Lăng Nghiêm, thì trong lòng 

anh vẫn còn đầy ƣu tƣ phiền muộn. 

Chớp mắt đã ba năm trôi qua, suốt ba năm này Chân Minh công tác đều 

đặn, cứ cách ba, bốn ngày anh lo điều xe, kiểm tra máy móc, tải hàng đến chủ 

nhận phí vận chuyền, chỉ cần than có chất lƣợng tốt là đủ rồi. 

Ngoài ăn ngày ba bữa ra, thời gian rảnh còn lại anh toàn ngồi “kiều Di 

Lặc”, và luôn tụng nhuần nhuyễn chú Lăng Nghiêm. Hòa thƣợng Diệu Pháp 
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buộc anh bình thƣờng mỗi ngày phải tụng bốn, năm mƣơi biến. Tối đến anh tĩnh 

tọa, một lần ngồi mấy tiếng… 

Ngày nọ, ngƣời chủ báo tin cho Chân Minh hay là giữa ông và hãng xƣởng 

phát sinh mâu thuẫn, nên bên họ chẳng kêu ông chở hàng nữa và bảo Chân 

Minh hãy đi đến xƣởng tính sổ, sau đó hợp đồng làm ăn giữa họ kết thúc.  

Nào ngờ khi chủ xƣởng gặp Chân Minh, ông ta ngỏ ý muốn làm việc cùng 

anh và mời anh tiếp tục cung ứng hàng cho xƣởng. Chân Minh vội kể  bản thân 

mình không có vốn… nhƣng chủ xƣởng nói chỉ cần anh bảo đảm chất lƣợng 

than, thì mỗi tháng họ sẽ trả lƣơng cho anh. Thực lòng Chân Minh rất muốn hợp 

tác, bởi xƣởng cần ngƣời tin cậy để làm ăn, họ lại tín nhiệm anh. Chân Minh dù 

không có chút vốn, song lại có thể bắt tay làm việc rất suôn sẻ với ngƣời (không 

phải ai hành nghề này cũng gặp may nhƣ anh) do Chân Minh tốt tính, thật thà, 

anh siêng năng làm việc nhƣng phó thác tất cả cho công phu tu trì và sự gia hộ 

của chƣ Phật. 

Trong kinh Lăng Nghiêm từng thuyết: “Mƣời phƣơng Nhƣ Lai tùy theo 

tâm chú này, khéo ở mƣời phƣơng, cứu độ các khổ, nên các khổ địa ngục, ngạ 

quỷ, súc sinh, mù điếc, câm, oán tắng hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, 

ngũ ấm xí thịnh khổ, các nạn tai lớn nhỏ, đói khát bần cùng, nhờ niệm kỉnh này 

mà tiêu tan… Mƣời phƣơng Nhƣ Lai luôn hộ vệ ngƣời tu trì khiến họ trong tứ 

uy nghi, đƣợc mọi sự cung ứng nhƣ ý”… 

Thời gian trôi qua, khi Chân Minh có đƣợc chi phiếu 20 vạn, thì anh liền 

đến ngân hàng ngỏ ý xin trả nợ, nhân viên ngân hàng cảm kích, mời anh dùng 

nƣớc, xúc động nói: 

– Số tiền lớn anh vay, chúng tôi cứ ngỡ đã mất trắng, nào ngờ anh còn tim 

tới giao trả, thật cảm ơn quá! 

Chân Minh thƣa: Hiện giờ tôi chỉ có thể hoàn vốn, còn phần lãi tức thì sẽ 

trả sau. Tôi không thể để quốc gia bị thiệt thòi, xin ngân hàng hãy gia hạn thƣ 

thả, cho tôi một thời gian nữa… 

Nhân viên ngân hàng vội nói: 

– Ồ! Đƣợc! Đƣợc mà! 

Chân Minh từ lúc qui y Hòa thƣợng Diệu Pháp rồi, thì vợ, con và cha mẹ 

anh cũng đều ăn chay niệm Phật theo. Xƣa nay giữa mẹ chồng nàng dâu quan 

hệ không tốt, nhờ đây mà đƣợc cải thiện rất nhiều. 

Vợ Chân Minh tâm sự với tôi: 

– Từ khi hiểu Phật pháp rồi, những lúc mẹ chồng làm tôi nổi giận, thì tôi 

không còn cự cãi với bà nữa, mà âm thầm đạp xe ra đồng, lặng ngắm gió vờn 

sóng lúa… những bực bội trong lòng cũng theo đó tiêu tan… Mỗi lần Chân 

Minh từ Sơn Tây gọi điện về, anh luôn nhắc tôi phải nhớ niệm Phật siêng năng, 

còn kể là anh dụng công tu trì rất miên mật… 
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Vợ Chân Minh nói tiếp: 

– Tự hồi biết tu niệm, dù đạp xe hay công tác cấy cày… có làm gì thì trong 

tâm tôi lúc nào cũng niệm: “Nam mô A Di Đà Phật!” Hễ tan việc, về nhà, đi 

trên đƣờng tôi vẫn: “Nam mô A Di Đà Phật!” Lúc chung quanh không có ai, thì 

tôi còn niệm lớn lên, trong lòng thiệt là an tĩnh sƣớng khoái… về nhà ăn cơm, 

cũng không còn bƣng chén ra ngoài tán gẫu với hàng xóm nữa, bởi vì ăn xong 

tôi vẫn phải niệm Phật, luôn cảm thấy không đủ thời gian tu niệm, nên chẳng 

còn nói chuyện tào lao… 

Nhiều ngƣời thấy nhà tôi ngày một phát, xúm nhau hỏi chúng tôi làm gì 

mà từ nghèo biến thành giàu vậy?…Tôi nghĩ không ra bèn nói:  

– “Nhờ Phật pháp” đó! 

Vợ Chân Minh kể: 

– Hiện nay ngƣời bắt chƣớc tu niệm theo chúng tôi ngày càng nhiều, bởi vì 

nửa năm trƣớc trong thôn có một ngƣời bị chứng si ngốc (vong dựa xác), tối 

ngày cứ lầm bầm nói bậy, quậy phá… Tôi bèn dẫn con trai đến xem thử, lúc 

vừa bƣớc vào sân thì nghe y ở trong phòng đang hét to. Hai mẹ con vừa vào cửa 

thì thái độ bệnh nhân lập tức thay đổi, y trở nên rất hiền lành, thật thà, cứ ngó 

chăm chăm vào hai mẹ con tôi. 

Có ngƣời hỏi y: 

– Sao không gây gổ làm ầm ĩ huyên náo nữa vậy?… 

Y bảo: Hai ngƣời này vừa bƣớc vào toàn thân phủ đầy ánh kim quang gia 

trì của chƣ Bồ tát, nên tôi không dám quậy phá. 

Con trai Chân Minh bảo: 

– Vậy vong hây rời khỏi đây đi nha?! 

Vong nhân nói: 

– Chƣa đƣợc các vị dạy, chúng tôi đâu dám đi! 

Thế là con Chân Minh liền bảo: 

– Vậy bạn hãy niệm “Nam mô A Di Đà Phật!”… nha! 

Vong nhân học thuộc một câu này xong liền nói: 

– Thế thì tôi có thề đi đầu thai đƣợc rồi! 

Vừa dứt câu thì ngƣời bệnh ngã xuống bất tỉnh giống nhƣ ngủ, ngƣời nhà 

khiêng lên giƣờng. Ngủ xong một giấc thì hôm sau bệnh nhân tỉnh dậy, việc 

trƣớc đó họ không nhớ chút gì, tinh thần trở lại bình thƣờng.  

Việc này đồn lan khắp toàn thôn, ngƣời ta bảo nhau: “Ma quỷ sợ ngƣời ăn 

chay niệm Phật”, thế là họ rần rần kéo đến tìm vợ Chân Minh, xúm nhau học 

cách niệm Phật ăn chay. 
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Những lúc vụ mùa rảnh, từ nhà Chân Minh thƣờng xuyên vang lên âm 

thanh tụng kinh và chú Lăng Nghiêm chí thành của bao ngƣời. 

 

ĐỪNG TRUYỀN LUẬN THUYẾT HỒ ĐỒ 

Hỏi: Nửa tháng trƣớc tôi có thỉnh một tƣợng Quan Âm, đã bỏ ra 20 đồng 

đề khai quang, sau đó vui mừng đem về nhà. Nào ngờ khi bạn bè hỏi thăm, biết 

tồi đem tƣợng Phật vào nhà sau 11 giờ trƣa thì họ thất sắc la tôi: 

– Thỉnh tƣợng Phật phải lo mà đem vào nhà trƣớc 11 giờ chứ! Nếu không, 

cho dù có khai quang rồi thì chẳng những không linh, mà còn bị gặp tai họa 

nữa!… 

Kết quả là chƣa đầy mấy ngày thì xe đạp tôi bị mất trộm. Đến giờ tối vẫn 

còn lo sợ, vì chẳng biết từ rày về sau còn xảy ra tai họa gì nữa không? Do vậy 

mà tôi đến thỉnh giáo ngải, phải làm sao để thoát khỏi tai nạn? 

Đáp: Nếu nói “đem tƣợng Phật vào nhà không đúng giờ sẽ chiêu họa tai 

đến cho gia đình”, thì liệu còn ai dám thờ Phật nữa? Xin các vị cƣ sĩ đừng có 

tuyên truyền cái luận thuyết hồ đồ làm lầm lạc ngƣời nhƣ thế! Truyền điều mê 

lầm thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết thì sẽ thành là ác tri thức! Nếu bạn cứ dùng 

thuyết sai lầm này đề hƣớng dẫn ngƣời tức là làm trái nhân quả đấy! 

Có ngƣời còn nói không đƣợc tụng “Kinh Địa Tạng” ở nhà, vì vừa tụng 

kinh tiều quỷ liền đến… Rồi còn nói chỉ có ở trên lầu cao nhất mới có thể thờ 

Phật, nếu cúng dƣới nhà ngƣời là không cung kính… (Vậy những ai ở chung cƣ 

thì không đƣợc thờ hay sao?) rồi nào là chú Lăng Nghiêm phải tụng lúc 3-5 giờ 

sáng, phải thế này, phải thế kia V.V…. 

Đây toàn là tà thuyết gây chƣớng ngại cho ngƣời tụng kinh, trì chú, thờ 

Phật… Có lẽ ngƣời nói có lòng tốt, nhƣng tuyên truyền nhƣ vậy lại thành trự 

giúp ma vƣơng mà không hay. 

Bạn nên hiểu, giờ nào cũng đều có thể thỉnh Phật vào nhà, còn chuyện khai 

quang? Đấy chỉ là hình thức mà thôi. Nên biết, Phật không cần chúng ta khai 

quang! Ý nghĩa khai quang là biểu minh rằng: kể từ hôm nay ta bắt đầu lễ Phật, 

học Phật. Nếu cứ nói “không khai quang Phật chẳng hiện hữu” là quá sai lầm! 

Thờ Phật tại nhà, sẽ giúp chúng ta lúc nào cũng đƣợc nhìn thấy tƣợng Phật, 

nhắc nhở rằng trong lòng mình lúc nào cũng có ánh sáng trí tuệ chân chính của 

Phật, nên làm gì cũng phải có chánh tri chánh kiến. Điều cần làm nhất, thờ 

phụng tốt nhất chính là: bản thân phải ngƣng dứt tham sân si, siêng tu giới định 

huệ. 

Cho nên thỉnh tƣợng Phật về nhà, có thể cúng thờ ở chỗ nào mà ta cảm 

thấy thích nhất, hợp nhất là đƣợc. Sau khi bày hƣơng hoa cúng phẩm, dâng 

hƣơng đảnh lễ Phật xong – là xem nhƣ khai quang ròi! – Ngƣời có thiên nhãn sẽ 
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nhìn thấy tƣợng Phật phóng kim quang. Còn không thiên nhãn vẫn có thể dùng 

tay cảm nhận khí này (chẳng hạn nhƣ ở cách mấy mét nhẹ nhàng thử đầy Phật 

tƣợng, cảm thấy có một lực cản vô hình). Chỉ là tôi muốn nói với các vị: Tƣợng 

Phật thỉnh về đƣợc ta dùng tâm cung kính đảnh lễ rồi sẽ khác đi, chính xác là 

Phật Bồ tát sẽ phân thân hiện hữu tại đó (cũng không nên chấp trƣớc vào việc 

thử xem có cảm nhận đƣợc khí lành hay có thể nhìn thấy kim quang không?)… 

Nếu thỉnh Phật về rồi, trong lúc lễ, bạn có thề tụng 3, 7, 21, 49 biến “Chú Đại 

Bi” hay Bát Nhã Tâm Kinh, hoặc Kinh Kim Cang, Kinh A Di Đà (hay những 

kinh nào mà bạn muốn tụng) đều tốt cả (nhƣ cúng tƣợng Địa Tạng Vƣơng thì có 

thể tụng 1-3 bộ)… Tóm lại, bạn cho rằng làm sao trang trọng cung kính nhất thỉ 

cứ an vị nhƣ thế! Phật nói “tất cả do tâm tạo”, nên chỉ cần sau khi thỉnh tƣợng 

Phật về rồi, bạn cần nghiêm trì ngũ giới, hành thập thiện, thi sẽ trở thành đệ tử 

chân chính của Phật ngay! Ngƣợc lại, nếu bạn cứ chấp chặt vào hình thức, đi 

nhiều chùa khai quang cho lắm, nhƣng không lƣu tâm lo tri ngũ giới hành thập 

thiện, thì Phật cũng chẳng giáng lâm nơi nhà bạn! 

– Còn chuyện mất xe đạp, xin hỏi: Ngày xƣa khi bạn công tác, có lấy của 

cơ quan sáu cây gỗ dài độ mét rƣỡi và một cây dài mƣời mấy mét chăng?Dạ có, 

đó là cây cũ do đơn vị không dùng, nên tôi lấy đem về xây nhà bếp.  

– Nhƣng bạn không đƣợc cơ quan cho phép, đã tự tiện lấy đem về nhà! 

Làm nhƣ vậy là lấy trộm! Đó là xƣa gieo nhân xấu, hiện tại bị mất xe đạp – là 

do quả trổ! – Đây chính nhờ công đức bạn thỉnh Phật lễ Phật, nên bắt đầu trả 

nghiệp, giải nghiệp. Bạn còn tham chiếm của đơn vị nhiều vật khác nữa, phải 

mau lo sám hối thì may ra có thể tiêu tội, hoặc đƣợc quả báo nặng chuyển thành 

nhẹ… Còn cái chuyện mất xe đạp cùng giờ giấc thỉnh Phật vào nhà không ăn 

nhập gì tới nhau đâu! Mong tất cả đệ tử Phật đừng có mê tín nhƣ thế! 

  

CÔ TÔI 

Nghĩ đến việc cứu hộ động vật và làm hại động vật đều có báo ứng, nên tôi 

quyết định viết chuyện này ra, cho ngƣời sơ học hiểu thêm. 

Từ lúc tôi bái sƣ đến thời điểm đó tính ra đã là mùa đông thứ hai. Lúc này 

Hòa thƣợng Diệu Pháp đang ngụ tại nhà tôi. Ngày nọ cô tôi từ Tây An gọi điện 

tới, kể rằng: nửa tháng trƣớc do trên đƣờng bị tuyết đóng băng, cô đi đến xƣởng 

làm, sơ ý bị té gãy chân phải, đƣợc bạn bè đƣa vào bệnh viện. Lúc nằm trên 

giƣờng mổ mới phát hiện các đồng nghiệp trong xƣởng (tính luôn cô) tổng cộng 

là 7 ngƣời (thảy đều bị thƣơng) phải nhập viện. Trừ một ngƣời nứt xƣơng hông 

ra, những ngƣời khác đều bị gãy xƣơng bánh chè. 

Thời đó thuốc men khan hiếm, sau khi mổ xong, bác sĩ nói chân cô khó mà 

hồi phục hoàn toàn, tƣơng lai sẽ bị tật. Vì vậy cô rất khổ tâm.  

Ba ngày sau cô xuất viện về nhà dƣỡng thƣơng. Lúc đó cô mới hơn 40 

tuổi, thầm nghĩ “Nếu nhƣ thành ngƣời tàn phế, thì thực khó kham!”… Cô tuyệt 
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chẳng biết việc học Phật của tôi, càng không quen Hòa thƣợng Diệu Pháp. 

Chẳng qua vì khổ quá, nên mới gọi điện kể lề với tôi. Bởi lúc tôi trò chuyện thì 

sƣ phụ cũng đang có mặt, vì vậy tôi cố ý nói to, lặp lại tình huống của cô, mục 

đích là để cho sƣ phụ nghe. Sau đó tôi kể cho cô nghe nhân duyên giữa tôi và sƣ 

phụ. Tôi vừa nói thì cô tin ngay, liền thỉnh cầu xin sƣ phụ khai thị cho. Thế là 

tôi chuyển điện thoại cho sƣ phụ. 

Sƣ phụ hỏi cô: 

– Bốn năm trƣớc con đã từng cứu và băng bó cho một con bồ câu trắng bị 

gãy xƣơng chân phải không? 

Cô nghe vậy thì rất hƣng phấn, tôi đứng kế bên nghe đƣợc nhƣ sau:  

– Dạ có, thƣa sƣ phụ! Bốn năm trƣớc con đến nhà chị đồng nghiệp, vừa 

vào sân thì thấy có mƣời mấy con bồ câu đang vây quanh một con bồ câu đi 

khập khiễng, con hiếu kỳ tiến lại gần xem, thấy con bồ câu nọ bị gãy chân, con 

bèn kêu chị bạn tới và vội bế con chim lên, chúng con cùng quan sát, hiểu ra 

con chim bị trúng đạn (do ná bắn), bèn rạch chân nó cho chảy mủ, tiêu độc… 

rồi dùng rƣợu và cao dán băng bó cái chân giúp nó, sau đó còn chuốc cây làm 

nạng tháp vào cho chim đi đỡ. Cuối cùng thì chân con chim này cũng đƣợc 

lành. Sƣ phụ! Ngài thật tài, có thể biết việc mấy năm trƣớc của con… Việc này 

có liên quan đến cái chân gãy của con ƣ? 

Sƣ phụ lại hỏi: 

– Có phải con ƣa ăn gà nƣớng, hơn nữa rất ƣa dùng đùi gà và khoái gặm 

chân, móng nó? 

– Dạ phải, con rất ƣa! 

– Con ra chợ mua gà về, dù nó đã bị giết, nhƣng cũng chính bản thân con 

tại nhà bếp khai đao mổ bụng… chặt chân gà ra, hầm, nấu, chƣng rim… Vỉ 

nguyên nhân này nên con bị gãy xƣơng đùi, đây gọi là ác hữu ác báo. Nhƣng 

nhờ con đã từng cứu chữa cho con bồ câu gãy chân, giúp nó lành bệnh, cho nên 

vết thƣơng con sẽ không lƣu di chứng, cứ chịu khó tập chống nạng đi, dần dần 

sẽ hồi phục… 

Cô tôi vui mừng hỏi: 

– Do con ƣa ăn, chặt… chân gà nên lãnh quả báo bị gãy chân, thế con mổ 

bụng nó, tƣơng lai chẳng phải cũng bị y viện mổ bụng sao? 

Sƣ phụ cƣời bảo: 

– Con tỉnh giác rất mau, bảo Quả Khanh gởi cho con mấy cuốn sách Phật 

giáo mà đọc… 

Đó là câu chuyện có thực của cô tôi, chân cô sau đó cũng hồi phục mạnh 

khỏe. 
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CÁCH LÌA DỤC NIỆM 

Có cặp vợ chồng trẻ đến thỉnh giáo Hòa thƣợng Diệu Pháp, họ kể  mình 

quy y Phật rồi, ăn chay dễ dàng, rƣợu thuốc gì cũng đoạn trừ đƣợc hết, chỉ duy 

nhất giới dâm, kiêng cữ mấy lần đều thất bại. 

Nam cƣ sĩ kể mỗi khi trong lòng khởi dục, anh thƣờng niệm thầm Nam mô 

Quan Thế Âm Bồ tát! Nhƣng cuối cùng cũng bị niệm dâm đánh bại, vì vậy anh 

rất khổ tâm, xin Hòa thƣợng chỉ dạy giúp cho. 

Sƣ phụ khai thị: 

– Con tinh tấn tu hành, thực đáng tán thán. Hoa sen sở dĩ thánh khiết, là vì 

nó xuất thân từ bùn mà bất nhiễm. Phật Thích Ca lìa vợ đẹp con ngoan xuất gia 

tu hành, là thị hiện con đƣờng tu thẳng tắt cho chúng ta! Ngƣời tại gia nếu có 

thể đoạn dục thì cũng đồng nhƣ xuất gia không khác, sẽ thành bậc tu hành xuất 

thể mẫu mực… 

Niệm thánh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm có thể trợ giúp đình chỉ tâm dâm. 

Nhƣng không phải để dâm niệm khởi lên rồi mới lo cầu Bồ tát cứu trợ, mà bình 

thƣờng phải luôn niệm “Nam mô Quan Thế Ấm Bồ tát!”, nhƣ vậy mới có thể ly 

dục! 

Quan trọng nhất là trƣớc tiên phải minh lý, hiểu rõ đạo lý rồi thì nhờ am 

tƣờng Phật pháp, mà việc giữ giới dâm tự nhiên thành. Càng thực hành càng thể 

ngộ đạo lý trong đó, nên tín tâm càng vững vàng bền chắc. 

Đề nghị hai con nên xem và học thuộc “Bốn Điều Răn Dạy Minh Bạch về 

Tánh Thanh Tịnh” trong Kinh Lăng Nghiêm, sau đó lúc rảnh thì tụng thầm, 

hoặc đọc nhỏ tiếng. Những khi tản bộ sớm tối, cƣỡi xe, ngồi xe bus, ra ngoài, 

bất kể. làm gì… đều có thể tận dụng thời gian hiện hữu để tu trì… Nên học 

thuộc thêm chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm. Mỗi ngày tụng “Bốn Điều Răn Dạy 

Minh  Bạch về Tánh Thanh Tịnh” ít nhất một biến, nếu tụng càng nhiều thì càng 

tốt. Nhất là trƣớc khi ngủ phải tụng một biến. Có thể lấy đây làm thời khóa tụng 

cho ngƣời sơ học (có thể dùng “Bốn Điều Răn Dạy Minh Bạch về Tánh Thanh 

Tịnh” làm thời khóa tụng sớm tối cho ngƣời tại gia). Nếu cỏ thể tụng thành 

tiếng, không những bản thân mình đƣợc lợi, mà các chúng sinh chung quanh 

(mắt phàm không nhìn thấy) cũng đang quỳ nghe con tụng, thảy đều đƣợc lợi 

ích, thế thì tự nhiên các con sẽ có công đức vô lƣợng. 

Nếu chuyên cần tu nhƣ thế, sau ba tháng, nhất định sẽ khiến niệm dâm nơi 

thân tâm đều đoạn dứt, mà tính đoạn cũng không. Chẳng những bản thân đoạn 

đƣợc dâm, mà cả trong ý nghĩ niệm dâm cũng không còn. Lúc nảy quý vị sẽ 

sống rất thoải mái ung dung, không ngôn ngữ văn tự nào có thể diễn tả hết, đây 

là thánh cảnh mà chỉ ngƣời đoạn đƣợc dâm rồi mới cảm nhận hết những an lạc 

vi diệu trong đó! 
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Đạt đến niệm dâm nơi thân tâm đều đoạn sạch cả rồi, thì dù không học 

thuộc “Tứ trọng thanh tịnh minh hối” vẫn có thể hành trì cả đời (bởi lời Phật 

dạy đã ghi khắc trong tim). 

Lúc này mới phát hiện câu nói: “Trên thế giới không gì khoái lạc hơn dâm 

dục là sai!”. Vì khoái cảm do dục mang đến chỉ trong chớp mắt, nó không thực 

sự là khoái lạc, bởi nếu phải tiếp diễn thì càng thêm mệt mỏi, tinh lực cạn kiệt, 

lúc này không còn là lạc nữa, mà rất khổ… chƣa kể chỉnh vỉ dâm hừng thịnh mà 

sản sinh nhiều tật bệnh, xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa phu thê… dẫn tới ly 

hôn, thậm chí còn khiến đƣơng sự tử vong, yểu mạng! 

Ngƣời tại gia cần tiết chế thích hợp, nhƣng ngƣời tu hành nhất định phải 

đoạn dâm! Bởi: “Dâm tâm không trừ, trần khó thể xuất”.  

Có ngƣời đoạn dâm đƣợc thời gian, tình cờ xuất hiện chứng di tinh, mộng 

tinh, hiện tƣợng này là bỉnh thƣờng, đừng thèm lý tới, tự nhiên sẽ hết.  

Một khi đã đoạn trừ đƣợc dâm, không những thể xác khang kiện, mà còn 

thu nạp, bảo tồn tinh hoa, có thề kết tụ xá lợi kiên cố không gì sánh. Thời gian 

đoạn dục càng dài, thì khỉ viên tịch hỏa thiêu xá lợi lƣu càng nhiều. Xá lợi là 

thánh vật đồng chƣ Phật Bồ tát, thế nhân thảnh tâm lễ bái sẽ đƣợc nhiều lợi ích!  

Cho nên, ngƣời tu hành khéo đoạn trừ dâm, sát, đạo, vọng… tất sẽ thành 

tựu đƣợc tri giác vô thƣợng của Bồ tát. 

 

VÌ SAO HÀI NHI KHÓC 

Đầu xuân năm nọ, Tiết Nhan (là nhà láng giềng) đột nhiên gọi điện cho tôi 

nhờ trợ giúp, kể rằng anh đến chúc tết nhà của sếp, gặp lúc hai vợ chồng họ bối 

rối khốn khổ nhìn đứa con mới sinh (đƣợc hơn tháng tuổi) khóc thét không 

ngừng suốt hai ngày nay. Do các bệnh viện không tìm ra nguyên nhân vi sao bé 

khóc, nên lòng họ nóng nhƣ lửa đốt. 

Tiết Nhan thấy tình cảnh này, vội gọi điện cho tôi cầu cứu (tôi cũng nghe 

rõ tiếng đứa bé đang khóc rất dữ), bèn chuyển điện thoại đến cho sƣ phụ.  

Sƣ phụ bảo Tiết Nhan trao điện thoại cho cha mẹ bé, rồi hỏi: 

– Nhà các ngƣời có phải rất ƣa ăn hải sản (tôm cua cá v.v)…? 

Họ đáp: 

– Dạ phải. Dân ở Đài Loan thƣờng ăn các thứ này, chúng tôi cũng vậy! 

Sƣ phụ bảo: 

– Nếu bây giờ hai vị phát tâm không ăn hải sản nữa và chịu niệm Phật siêu 

độ cho những con vật đã ăn qua thì con các vị sẽ lập tức ngƣng khóc ngay!  

Họ không hiểu, chất vấn: 
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– Đứa bé khóc thì có liên quan gì đến việc ăn tôm, cua, cá… của chúng 

tôi? 

Sƣ phụ giải thích: 

– Đài Loan đạo Phật rất thịnh, thế mà hai vị đối với Phật giáo lại không 

biết chút gì sao? 

Họ đáp: 

– Chúng tôi là ngoại đạo, theo tín ngƣỡng thờ Lão giáo của Đài Loan, mà 

đạo này không cấm ăn các thứ hải sản tƣơi sống…  

Sƣ phụ nói: 

– Thần thức các loài thủy tộc mà hai vị đã ăn qua đang ôm hận và chực sẵn 

chờ đợi thời cơ báo thù. Nhƣng do hai vị hiện thời phúc báo chƣa tận, tuổi trẻ 

dƣơng khí thịnh, nên các oan gia này bèn chuyển sang quấy rối đứa nhỏ. Chúng 

hóa hiện thành đủ hình dạng xấu xí đề nhát dọa hù cho đứa trẻ sợ, các vị có thấy 

hai cánh tay của bé không ngừng quơ quơ giữa không chăng? Đó là vì muốn 

chống lại những linh quỷ dị dạng xấu hình đang khuấy phá… (khiến nó sợ hãi 

khóc mãi không ngừng). Oan gia đang dùng cách này làm cho các vị phải sầu 

muộn lo lắng, tâm lực tiều tụy, nhƣ thế thì chẳng bao lâu nữa là chúng có thể đạt 

đƣợc mục đích báo thù! 

Phải biết các ấu nhi dƣới ba tuổi bình thƣờng đều còn nhục nhãn thông (có 

thể nhìn thấy cảnh giới mà mắt ngƣời không nhìn thấy), sau ba tuổi, do dục 

vọng thế gian tăng gia, dần dần che mờ hết nên chúng sẽ thấy bình thƣờng lại 

nhƣ ngƣời lớn. Nếu muốn oan gia không quấy nhiễu hù dọa đứa bé nữa, thì 

ngay bây giờ hai vợ chồng phải lập tức phát thệ không ăn hải sản nữa! Hai vị 

cần tuyên bố nhƣ vậy, rồi sau đó phải vỉ những con vật mình từng ăn qua niệm 

thánh hiệu “Nam mô A Di Đà Phật” để siêu độ chúng, làm đƣợc vậy thì cháu bé 

sẽ ngƣng khóc ngay. Ta biết hai vị không tin, nhƣng lẽ nào không muốn thử 

nghiệm xem sao ƣ? 

Đối phƣơng do dự một lúc, bất đắc dĩ đành phải phát lời thề nguyện: 

“Chúng tôi từ nay về sau không ăn hải sản nữa!”… 

Sau đó sƣ phụ dạy họ niệm thánh hiệu “Nam mô A Di Đà Phật!” Họ chỉ 

lặp lại mới vài câu, thì tiếng khóc đứa bé nhỏ dần, rồi từ từ dứt hẳn.  

Điều này khiến ông chủ Đài Loan cảm thấy bất ngờ và bị chấn động, cất 

tiếng cảm tạ sƣ phụ không ngừng. Vợ ông cũng bật khóc, nói cảm ơn lia lịa nhƣ 

ngƣời máy . 

Sƣ phụ bảo họ: 

– Hiện giờ đứa bé đã ngừng khóc. Bắt đầu từ hôm nay trở đi hằng ngày các 

vị phải vì những con vật mình ăn qua, siêng năng niệm Phật siêu độ chúng. 
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Chƣa hết, từ đây về sau còn phải phóng sinh cho nhiều để giúp tiêu nghiệp cũ. 

Nên nhìn chút thời gian đến Thiền viện Đại Bi thỉnh một số kinh sách về đọc…  

Hai vợ chồng đều hứa nhất định họ sẽ lảm theo và siêng năng lễ tụng…  

Hai ngày sau, Tiết Nhan cùng hai vợ chồng nọ đi đến tìm Hòa thƣợng Diệu 

Pháp lễ tạ. Nhƣng sƣ phụ đã ra đi từ tối hôm qua. Tôi bảo họ hãy đem lễ vật 

cúng dƣờng Thiền viện Đạỉ Bi. 

 

NGUYÊN NHÂN BẤT HẠNH 

Một ngày mùa thu năm 2001, một vị cƣ sĩ dẫn theo một cô khoảng chừng 

30 tuổi, trông rất tiều tụy. Cô quỳ trƣớc Hòa thƣợng Diệu Pháp khóc mƣớt, 

không ngừng kể lể những bất hạnh của mình, quên hẳn hiện trƣờng đang có 

mấy mƣơi khách… 

– Sƣ phụ, con khổ quá nên mới nhờ Hách cƣ sĩ dẫn đến đây cầu ngài chỉ 

giùm cho con đƣờng sống. Từ nhỏ con là một đứa bé ƣa cô độc, không thích 

đám đông, thƣờng chơi một mình, đi dạo một mình… Có thể nói con là một con 

bé sống rất có quy củ, trách nhiệm… Nhƣng năm 19 tuổi con bị kẻ xấu cƣỡng 

hiếp, lúc ấy con đau khổ muốn tự vận, nên đã nghỉ học một năm. Hai năm sau 

con lại bị cƣỡng hiếp nữa… tuy kẻ ác cuối cùng cũng bị pháp luật trừng trị, 

nhƣng tinh thần con hầu nhƣ suy sụp, chẳng còn học nổi. Năm 25 tuổi cha mẹ 

cho con giao thiệp bạn bè, nhờ ngƣời giới thiệu cùng hết… Nhƣng ngƣời bạn 

trai thứ nhất con quen gần một năm lại lừa gạt tình cảm con rồi bỏ đi. Năm sau 

con quen chàng khác, kết quả anh này cũng hành xử giống nhƣ ngƣời bạn trai 

trƣớc. Con hầu nhƣ không còn niềm tin để sống nữa, khổ đến lúc nào cũng nƣớc 

mắt đầm đìa. Xin sƣ phụ giải cho con hiểu, số con vì sao quá bất hạnh? Có cách 

nào chuyển đổi hay không? 

Sƣ phụ mời cô ngồi. Ngài trầm ngâm một hồi rồi hỏi: 

– Hôm nay vì sao con không trang điểm? 

Nghe hỏi vậy cô có chút ngơ ngác, sau đó tỏ vẻ áy náy thƣa: 

– Dạ… Bà Hách dặn con… tới gặp ngài thì không nên trang điểm…  

Sƣ phụ nghiêm túc nói: 

– Không phải ta hỏi vậy là trách con không trang điểm, mà muốn cảnh báo 

với con rằng: đời này sở dĩ con gặp nhiều bất hạnh nhƣ thế, đầu tiên là do con 

quá chú trọng đến trang điểm! Bởi con luôn trau trỉa nhan sắc cho xinh đẹp, y 

phục lúc nào cũng phải đúng mode, còn ƣa mặc khêu gợi hở hang… Cho dù 

tính con ƣa cô độc lập dị, nhƣng thích đƣợc mọi ngƣời ngƣỡng mộ nhìn ngắm 

mình, rất ƣa quyến rũ nhãn quan ngƣời khác phái!… Ta nói có đúng không?  

Cô gật gật đầu. 
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Sƣ phụ nói tiếp: 

– Dục vọng nam nữ, ai cũng có nên ta không trách chi. Nhƣng mà, bản 

chất phái nữ vốn yếu đuối, vì vậy con phải cẩn trọng tự bảo hộ minh. Ngƣời 

Trung Quốc có câu: “Trau dung gợi dâm, khoe của mời cƣớp”.
1
 Hàm ý thế này: 

Có của phải khéo giấu, chớ nên khoe! Đừng ham phô trƣơng chứng tỏ mình 

giàu, làm vậy là tự biến minh thành mục tiêu cho kẻ cƣớp ra tay! Nếu quá chú 

tâm trau tria làm đẹp, trang điểm mình cho lộng lẫy hoặc ăn mặc hở hang khêu 

gợi quá mức, khiến ngƣời khác phái vừa nhìn là phát khởi niệm dâm, dục vọng 

hừng thịnh… thế thì họ sẽ không thể tự khống chế, tức nhiên khởi ý xâm hại 

con. Cho nên, nếu đã nhận minh là cô gái (sống có quy củ trách nhiệm) thi đúng 

ra con nên biết cách khéo tự bảo vệ mình, không nên ăn mặc hở hang, kích khởi 

dâm tâm, ái niệm nơi ngƣời khác phái… 

Còn về phu thê, tất cả đều có duyên số và tùy thuộc nguyên nhân, nghiệp 

lực đời trƣớc nữa. Kiếp trƣớc “ai thiếu ai, ai nợ ai”… nhất định đời này sẽ tìm 

đến (gặp nhau) đòi nợ… Con không thấy có những chàng trai anh tuấn cƣới vợ 

dung nhan rất kém, hoặc có những mỹ nữ lấy chồng thiệt xấu hay sao? Cho nên, 

tất cả nam nữ thiện lƣơng trên đời, tuyệt không nên học đòi chƣng diện ăn mặc 

hở hang theo kiểu các ngôi sao điện ảnh, bởi vì: “Trau chuốt, hở hang sẽ gợi 

dâm, khoe của là mời cƣớp”. 

Nếu con muốn trong tƣơng lai mình có đƣợc gia đình hạnh phúc, thì phải 

luôn giữ tâm ý đoan chính trong sạch và thƣờng niệm Quan Thế Âm Bồ tát, 

đƣợc vậy thì dù định mệnh an bài sẵn “phu thê ác duyên”, cũng có thề chuyển 

thảnh “phu thê thiện duyên”. Con nghe và hiểu rõ lời ta nói chứ? 

– Dạ rõ ạ! 

– Đƣợc rồi! Cứ y theo đó mà làm! Chƣa đầy một năm, sẽ gặp lang quân 

nhƣ ý. Còn vận mệnh trƣớc đây con bất hạnh thế nào, việc này còn tùy thuộc 

vào nhân gieo tiền kiếp của con nữa. Bởi vậy mới có câu: “Muốn biết nhân đời 

trƣớc, xem quả thọ đời này”… Nhƣng kể từ nay về sau, con phải giữ gìn ngũ 

giới, hành thập thiện, xem kinh sách cho nhiều, rồi từ từ sẽ minh bạch.  

Cô nọ vui vẻ vâng theo lời Hòa thƣợng dạy. 

 

KIM DOANH 

Kim Doanh, một cô gái khoảng 30 tuổi hƣớng Hòa thƣợng Diệu Pháp khóc 

kể nỗi khổ của minh: 

– Hồi 16-17 tuổi con tình cờ xem cuốn sách “Lịch sử Phật Thích Ca”, ngay 

đó nhớ mãi, đối với truyện này yêu thích không muốn rời tay. Sau đó con đọc 

tiếp các sách cơ bản của Phật giáo, biết Phật giáo có thánh địa Ngũ Đài Sơn, 

nên luôn mơ tƣởng, mong đƣợc lên đó một lần, nhƣng tốt nghiệp ra trƣờng rồi 

thì đi làm, mãi đến năm 27 tuổi nguyện vọng này mới thực hiện đƣợc…  

https://tangthuphathoc.net/nhan-qua-giai-theo-phat-giao/#easy-footnote-bottom-1-39816
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Vừa đến Ngũ Đài Sơn Kim Doanh có cảm giác rất thân quen, hơn nữa còn 

thấy Ngũ Đài Sơn mới chính là cố hƣơng của mình. Khi cô vào chùa, ngụ ở nhà 

khách và đƣợc giao tiếp cùng với các Tỳ kheo ni, cô cảm thấy họ giống nhƣ 

quyến thuộc của mình, vừa ở là không muốn về, cô thực sự quên luôn cảnh nhà, 

thậm chí quên luôn mình đã ở quá kỳ nghỉ phép, mãi đến khi Nỉ sƣ nhắc nhở:  

– Con không về làm việc sao? 

Cô mới sực tỉnh và nhớ ra, vội quay về nhà. về rồi mới biết gia đình đang 

chuẩn bị phái ngƣời lên Ngũ Đài Sơn tìm cô, bởi từ lúc cô rời nhà không hề gọi 

điện thoại về thăm một lần nào, còn ở quá ngày phép mới mò về, khiến mẫu 

thân nóng ruột lo lắng đến phát bệnh tim. Cô bị ngƣời nhà trách mắng cho một 

hồi, mẹ cô tuyên bố: 

– Từ rày về sau không đƣợc đi đâu nữa, nếu không muốn tôi mau chết! 

Nhƣng lần viếng Ngũ Đài Sơn đó khiến cô vƣơng vấn nhớ nhung mãi, 

thậm chí nhiều lần nằm mơ còn thấy mình mặc y phục ngƣời xuất gia. Chẳng 

bao lâu, cô quyết định phải đi tu, mẹ cô cực lực phản đối. Cô thƣa với mẹ:  

– Mẹ cũng tin Phật mà, con xuất gia không phải là việc tốt hay sao? Huống 

chi trong nhà vẫn còn anh, chị và đám con cháu vây quanh, nhƣ thế chƣa đủ hay 

sao? Mẹ không cho con xuất gia, mẹ có biết làm vậy con khổ lắm không?  

Mẹ cô thẳng thừng bảo: 

– Không đƣợc nhắc đến chuyện này nữa! Ai muốn xuất gia cũng đƣợc, 

ngoại trừ con ra! Ngày nào mẹ còn sống, mẹ nhất quyết không cho con xuất gia! 

Con mà đi tu, là mẹ… chết liền cho coi! 

Không còn cách nào khác, cô nghĩ “chỉ còn nƣớc học theo Phật, trốn nhà đi 

tu”… bèn âm thầm xin nghỉ việc, để lại một phong thƣ, lén rời khỏi nhà. 

Cô lên Ngũ Đài Sơn, vào chùa, xin trụ trì cho xuất gia. Nhƣng trụ trì bảo 

cô trƣớc tiên khoan cạo tóc, cứ ở đây tập tu xem có thích ứng với đời sống xuất 

gia không? Nào dè mới nửa tháng anh cô đã tìm đến, kể rằng cô vừa rời nhà thì 

hôm sau mẹ đã phái ngƣời đi tìm ngay, nhƣng không ai biết cô ở chùa nào, họ 

đi tìm liên tục suốt nửa tháng nay, tới giờ mới lần ra chỗ cô cƣ ngụ. Anh còn 

bảo: 

– Mẹ vì em đòi xuất gia mà phát bệnh tim nặng đến phải nhập viện, hiện 

giờ sống chết chƣa rõ… 

Thế là cô phải theo anh trai trở về, mẹ cô cũng vừa mới ra viện, đang nằm 

ở nhà dƣỡng bệnh. 

Cô than với Hòa thƣợng : 

– Đúng là con “xuất” không ra khỏi “gia”. Nhƣng tâm trí con đến nay vẫn 

để ở chùa. Con đã hơn ba mƣơi tuổi rồi, nhƣng tới giờ vẫn chƣa đƣợc tự do, khó 
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thể thực hiện ƣớc mơ của mình. Hằng ngày con sống nhƣ cái xác không hồn… 

Xin sƣ phụ chỉ dạy, con phải làm sao đây?… 

Cô Kim vừa nói lệ tuôn đầm đìa, khóc nghẹn ngào nức nở…  

Hòa thƣợng đợi cô bình tĩnh lại rồi bảo: 

– Con chƣa từ bỏ ăn mặn sao? 

– Dạ chƣa. 

– Vậy thì hãy bắt đầu bỏ ăn mặn ngay đi. Mỗi ngày nhớ hành trì công phu, 

tụng niệm các khóa lễ sáng tối cho đều đặn. Dù có đến sở làm, thì trong lòng lúc 

nào cũng luôn niệm Phật, nên học thuộc “chú Đại Bi”, “Tâm kinh”, hay “Tứ 

trọng thanh tịnh minh hối” và thƣờng trì tụng. 

Tụng kinh tối xong thì ngồi tĩnh tọa từ 40 phút đến một tiếng. Hằng ngày 

phải kiểm điểm những lỗi thập ác đã tạo trong đời này, phát tâm sám hối. Con 

hành trì công phu đều đặn nhƣ thế thì cũng giống nhƣ ngƣời xuất gia, nên xem 

nhiều kinh sách, nhất là “Kinh Lăng Nghiêm”, cần phải đọc cho nhiều đề tăng 

trí huệ. 

Dù ở nhà cũng có thể hoằng pháp lợi sinh, tùy duyên độ ngƣời, không nên 

cƣỡng cầu! Ngƣời học Phật phải lấy lợi ích chúng sinh làm trọng, huống nữa 

đây là mẹ con! – Không thể vì muốn thỏa mộng của mình mà làm tổn hại đến 

bà! Thời gian con có thể xuất gia khoảng chừng ba năm nữa (nếu nhƣ hiện tại 

con có thể buông xả mọi chấp trƣớc, tu tập tinh tấn nhƣ ta bày), thì chắc chắn sẽ 

có hy vọng… 

Cô Kim nghe Hòa thƣợng dạy, cung kính vâng theo. 

Tối đó lúc gần đi nghỉ, tôi hỏi sƣ phụ nhân duyên nào mà cô Kim muốn 

xuất gia? 

Sƣ phụ kể: 

– “Trăm năm trƣớc, có chàng trai trẻ tu theo đạo Lão ở Ngũ Đài Sơn, đƣợc 

một thiên kim con nhà quý tộc kính ngƣỡng. Ngày nọ tiểu thƣ đi cùng con hầu 

đến đạo quán, hƣớng đạo nhân hành lễ, rồi dâng một túi vải nhỏ. Đạo nhân tiếp 

nhận, sau đó mở ra xem, thấy bên trong là một số ngân lƣợng, lòng rất cảm 

động. 

Cứ thế hai bên qua lại mãi, dần dần có cảm tình… đạo nhân không chống 

nổi nữ sắc cám dỗ, cuối cùng thành hôn cùng tiểu thƣ. Do sợ  ngƣời gièm pha, 

tiểu thƣ dẫn a hoàn theo mình, cùng chồng vào chốn thanh sơn thủy tú gầy dựng 

mái ấm. Sau khi kết hôn hai ngƣời chung sống hạnh phúc, tƣơng kính nhƣ tân… 

Ngƣời chồng vẫn còn ƣa tu, thê tử một bề chăm sóc, ƣu ái quan tâm, chàng đối 

với nàng tơ tình càng vấn vít… con hầu của tiểu thƣ cũng ở vậy phụng sự họ 

cho đến mãn đời. 



20 

Cô Kim đời nay là hậu thân của chàng đạo sĩ nọ. Do tình ái sâu nặng mà bị 

chuyển thành thân nữ. Mẹ cô chính là tiểu thƣ quý tộc, còn phụ thân Kim 

Doanh chính là a hoàn. Do đời trƣớc sống hết dạ phụng hiến chu toàn, nên đời 

nay đƣợc chuyển làm thân nam tử, nhƣng đối với tiểu thƣ và đạo nhân kiếp xƣa, 

giờ vẫn một lòng quan tâm chăm sóc”… 

Nghe sƣ phụ khai thị, tôi chỉ biết thở dài, ngƣời tu nếu không cắt, dứt tình 

chấp luyến ái, cuối cùng cũng khó thoát khỏi luân hồi. 

Thực là: 

Tu hành khó, khó như đi lên trời 

Giáo giục gian nan, như trồng sen trong lửa 

Đoạn dục khó, khó như nấu cát thành cơm 

Vì vậy, nghe pháp tin thọ, hành trì, tinh tấn đoạn dục khử ái… mới là căn 

bản của ngƣời tu. 

 

TỤNG KINH NIỆM PHẬT CÕN BỊ TAI NẠN Ƣ? 

Hỏi: Trong “Kinh Địa Tạng” giảng, miêu tả thiên địa quỷ thần thƣờng hộ 

ngƣời niệm Phật, lễ Phật – không để cho hung sự họa hại vào cửa, không cho có 

các nạn thủy, lửa, trộm, cƣớp v.v… xảy ra, nghĩa là tất cả ác sự đều tiêu diệt. 

Nhƣng con thấy có nhiều cƣ sĩ lễ Phật tụng kinh, vẫn gặp những nạn nhƣ: Bệnh 

hoạn, ác nhân, đụng xe, rớt phi cơ v.v.. ngay bản thân con cũng thƣờng gặp việc 

bất nhƣ ý… Con còn thấy có các cao tăng và cƣ sĩ đức hạnh đột nhiên bị bệnh 

nặng lìa đời? Mặc dù con không hoài nghi những gì trong “Kinh Địa Tạng” mô 

tả, nhƣng khó tránh đƣợc thắc mắc, vì vậy xin ngài giải thích cho con hiểu 

thêm. 

Đáp: Xin hãy đọc kỹ “Kinh Địa Tạng”, đừng có ngắt câu trích nghĩa, diễn 

giải theo ý mình. Phải biết mỗi khi Phật Bồ tát giảng, đề cập đến những vị đƣợc 

thọ ích, thì trƣớc đoạn văn luôn có cụm từ: “Thiện nam tử, thiện nữ 

nhân”. Đây là nói rõ: Phàm những vị nào là “thiện nam tử, thiện nữ nhân” nếu 

lễ Phật, tụng kinh, khuyên ngƣời tin Phật, học Phật, sẽ đƣợc trăm ngàn quỷ thần 

ngày đêm theo hộ vệ. Cũng có thể nói đổi lại thế này: “Nếu không phải thiện 

nam, thiện nữ mà lễ Phật, khuyên ngƣời tu học Phật… thì chỉ lả ngƣời kết Phật 

duyên, trồng hạt giống thiện mà thôi, không thể lập tức chiêu cảm thiên địa 

quỷ thần đến hộ vệ, bởi vì họ chỉ mới tin Phật, chƣa chân chính học Phật, tu trì! 

Không trồng thiện nhân sao có thiện quả? Vì vậy mà chƣa thực sự đƣợc hƣởng 

lợi ích. 

Thế thì tiêu chuẩn “thiện nam tử, thiện nữ nhân” ra sao? 

Phật gọi nam nữ tại gia, xuất gia là “thiện nam, thiện nữ”. Thiện là: Ƣa 

nghe pháp, tin Phật. Tuy ngƣời tại gia có vợ chồng nhƣng tất cả ngôn hạnh họ 
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giữ gìn giống nhƣ ngƣời xuất gia. Còn những kẻ ăn nhậu, bài bạc, hút chích, 

gây chửi ầm náo, ngoại tình, lăng nhăng, cƣớp trộm, vọng ngữ, hành thập ác… 

đều không đƣợc gọi là “thiện nam, thiện nữ”. Những ngƣời này do trồng ác 

nhân tất phải chiêu ác quả, sao có thể mong đƣợc thiên địa quỷ thần làm hộ 

pháp cho? 

Lâm nữ sĩ nhân dịp sangTrung Quốc công tác, đến thƣa hỏi Hòa thƣợng 

Diệu Pháp thế này: 

– Có một cƣ sĩ nọ ở Canada, làm ăn rất phát. Ông cúng dƣờng chùa, in 

kinh và sách thiện ấn tống không dƣới mấy mƣơi vạn đô la, nhƣng mới đây bị 

tai nạn xe, thọ thƣơng nặng, ông một bề niệm Phật… cho đến lúc tắt hơi vẫn 

niệm Phật không ngừng, ông qua đời khi chƣa đến 50 tuổi. Vì vậy có ngƣời đối 

với Phật pháp sinh tâm nghi ngờ, xin ngài giải thích giùm. 

Hòa thƣợng hỏi: 

– Cô biết đời sống riêng của cƣ sĩ này ƣ? 

– Con không rành lắm! 

Hòa thƣợng bèn giải thích: 

– Ông này trƣớc khi quy y Tam bảo từng làm nhiễm ô nhiều cô gái trẻ, sau 

khi quy y rồi dù có thu thúc, nhƣng vẫn chƣa thanh tịnh, hơn nữa đối với hành 

vi tà dâm ngày trƣớc chƣa thực sự sám hối. Nhờ lúc lâm chung ông không 

ngừng niệm Phật nên cũng diệt vô lƣợng tội, lại đƣợc các chùa làm lễ siêu độ 

cho, cộng thêm công đức khi sống từng cúng dƣờng chùa, in kinh, sách… nên 

hiện tại đã sinh lên cõi Đao Lợi Thiên rồi. Nếu không có công đức cúng dƣờng 

Tam bảo và niệm Phật lúc lâm chung, thì ông sẽ bị “tính hóa linh tản”
2
. Nghĩa là 

phạm lỗi ngoại tinh hay tà hạnh nhiều chừng nào thì tính linh bị tàn hóa nhiều 

chừng ấy, phải xuống địa ngục thọ tội, sau đó nếu đƣợc sinh làm ngƣời, thì sẽ bị 

làm hạng lƣỡng tính (bán nam bán nữ), trí tuệ thấp, không những bản thân thống 

khổ mà còn bị ngƣời kỳ thị, xem thƣờng… 

Vì vậy nếu đã là đệ tử quy y Phật môn, nhất định phải đoạn ác tu thiện, 

không nên ỷ rằng “mình có cúng dƣờng Phật, Pháp, Tăng, in nhiều kinh sách 

v.v… thì chắc chắn sẽ vãng sinh Cực Lạc, nên cứ yên lòng mà gối cao đầu 

ngủ”… Phải biết “thiện có thiện báo, ác có ác báo”, đây là quy luật bất biến 

dành cho tất cả. Phật đối với các đệ tử không giữ giới luật bị đọa, Ngài thƣơng 

xót, nhƣng không thể giúp. Thế thì làm sao có thể kỳ vọng vào mấy cây nhang 

hoặc tụng mấy bộ kinh mà mong tất cả sẽ đƣợc nhƣ ý mình hết? 

Phải hiểu rõ giới luật Phật chế ra, không phải dùng để quản thúc đệ tử, mà 

là để cảnh báo đệ tử rằng: “Nếu không nghiêm giữ giới luật sẽ bị đọa, sẽ bị 

trừng trị theo luật nhân quả”. Vì vậy, nếu không muốn chết rồi bị đọa địa ngục 

và khi sống hay gặp họa ƣơng, thì mỗi ngƣời phải tự giác tuân giữ giới luật! 

Bằng không, có hối cũng muộn… 

https://tangthuphathoc.net/nhan-qua-giai-theo-phat-giao/#easy-footnote-bottom-2-39816
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Lâm nữ sĩ nói: 

– Ông ta chết đến nay mới đƣợc 30 ngày, các chùa ở Canada đã làm lễ siêu 

độ cho, vậy có giúp gì đƣợc cho ông chăng? ông có thể đến Cực lạc hay không?  

Hòa thƣợng đáp: 

– Dù hiện tại ta đang giảng cho cô, nhƣng ông ấy cũng nghe đƣợc và đã 

minh bạch phải quấy, nên phát tâm đại sám hối… nhờ vậy mà từ cõi Quang Âm 

Thiên đang thăng lên Phƣớc Ái Thiên, có vẻ nhƣ còn thăng lên Quảng Quả 

Thiên
3
 nữa, vì ta nhìn thấy cõi Quảng Quả Thiên đang nhấp nháy…  

– Thƣa, vì sao còn nhấp nháy? 

– Thì giống nhƣ thang máy vậy, đến tầng nào thì tầng đó nhấp nháy…  

Lâm nữ sĩ hỏi: 

– Thế ông ta có thể đến Cực lạc chăng? 

Sƣ đáp: 

– Không chắc lắm, cần phải có ngƣời đức hạnh thanh tịnh tụng 49 biến 

“Kinh Địa Tạng” và ba bộ “Diệu Pháp Liên Hoa” cho ông ta…  

Lâm hỏi: 

– Ngƣời thanh tịnh là sao? 

– Là ngƣời tu hành giữ giới nghiêm minh, không sát, đạo, dâm, vọng (bất 

luận tại gia hay xuất gia)… đều có thể làm đƣợc! 

– Vậy con mời các sƣ ở chùa Canada siêu độ cho ông, có đƣợc chăng? 

Đáp: Không rõ nữa. 

Lâm nữ sĩ hỏi: 

– Thế con… thỉnh ngài siêu độ cho ông, có đƣợc chăng?  

– Khí lực ta không đủ để tụng những bộ kinh này… 

– Ngài chỉ mới giảng mấy câu thì ông ấy đã thăng lên cõi trời cao ròi, vậy 

ngài có thể thuyết nhiều hơn, kêu ông đi thế giới Cực Lạc thì sẽ có hiệu quả mà! 

– Nếu chỉ nói mấy câu mà đƣợc vậy, thì Phật A Di Đà đã làm cho chúng 

sinh sang Cực Lạc hết rồi! Phải hiểu uy lực của lễ siêu độ là nhƣ thế này: Khi tứ 

chúng
4
 những vị đệ tử Phật có đức hạnh thanh tịnh mà tụng kinh niệm Phật thì 

sẽ chiêu vời nhiều chúng sinh từ hƣ không tới nghe pháp, đƣợc thọ ích lợi 

theo… Chính công đức này sẽ làm tăng thêm niềm tin và hạnh nguyện cho 

ngƣời đã mất, giúp họ có thể đến Cực lạc. Nhƣng chỉ là ở trong hoa sen ngủ một 

thời gian dài, chƣa thể lập tức “hoa khai kiến Phật”. Trong số các đồng tu của 

ngƣời mất ở tại Canada, cũng có vị đức hạnh thanh tịnh, cô có thể đến đó mời 

thỉnh… 

https://tangthuphathoc.net/nhan-qua-giai-theo-phat-giao/#easy-footnote-bottom-3-39816
https://tangthuphathoc.net/nhan-qua-giai-theo-phat-giao/#easy-footnote-bottom-4-39816
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Lâm: Vậy để con gọi điện hẹn mọi ngƣời thử xem? Con đang lo… vỉ phải 

tụng nhiều quá, mà hạn 49 ngày sắp hết ròi, e không kịp thì biết làm sao đây?…  

– Y hiện tại đã thăng lên cõi Quảng Quả Thiên, không còn mang thân 

trung ấm nữa nên đâu có lệ thuộc 49 ngày? Hôm nào tụng xong cũng đƣợc mà! 

-Thế thì hay quá, để con mời ngƣời tụng, xong rồi sẽ gọi điện thƣa thỉnh 

Hòa thƣợng, có đƣợc chăng? 

– Đƣợc! 

Hỏi: Vì sao chƣ đại đức cao tăng cũng bị bịnh nặng tử vong?  

Đáp: Phật và lịch đại cao tăng đều thị hiện tƣớng phàm phu sinh ra nơi đời, 

sắc thân các Ngài cũng là đất, nƣớc, gió, lửa hợp thành. Sinh lão bệnh tử là quy 

luật chung, mà ngƣời tu hành lại càng có liên quan mật thiết với chúng sinh. Khi 

sứ mệnh chƣ vị ấy hoàn tất tại thế gian rồi, thì đa số đều thị hiện tƣớng bịnh để 

ly trần. Một số tuy có tƣớng bệnh, mà không thống khổ, chẳng hạn nhƣ dù bị 

ung bƣớu gan, phổi, bao tử v.v… nhƣng không cảm giác đau nên chẳng cần 

dùng thuốc chặn đau. (Chỉ là hƣớng mọi ngƣời thị hiện các công phu tu nhƣ tọa 

thiền, niệm Phật, tụng kinh, trì chú v.v… phát sinh kỳ tích Phật lực gia trì, nhằm 

khuyến khích các đệ tử hoặc chƣ vị đồng tu cần nên tinh tấn, hành trì cho tốt để 

đón vô thƣờng tới). 

Đƣơng nhiên cũng có ngƣời thị hiện tƣớng, ngồi, nằm hoặc không bệnh mà 

mất. Đây gọi là thị hiện tƣớng đẹp, lành, nhằm giáo dục ngƣời tinh tấn tu hành. 

Trong tạng truyện Phật giáo có ghi rất nhiều! 

Hòa thƣợng Diệu Pháp kể, khi sƣ Tuyên Hóa bị bệnh, có lúc trƣớc mặt đệ 

tử ngài cũng thị hiện tƣớng đau, nhƣng vừa nghe đệ tử buồn khóc, sƣ lập tức đổi 

thành tƣớng an lành, vui vẻ bảo: 

– Các ngƣơi làm to chuyện lên rồi đa! 

Rồi ngài nói cƣời bình thƣờng. Sau này đệ tử mới biết là sƣ phụ đang khảo 

nghiệm, thử thách mọi ngƣời. 

 

BỒ TÁT MẬT HẠNH 

Hòa thƣợng Diệu Pháp kể, thời gian sƣ đi Vạn Phật Thành bái kiến ngài 

Tuyên Hóa, tinh cờ gặp một vị cƣ sĩ hộ pháp ở Vạn Phật Thành bị tai nạn xe, tử 

vong. 

Vị cƣ sĩ này mấy năm nay chƣa từng gặp vợ con, đến giờ mới hội ngộ. Khi 

đó ông lái xe đón vợ con từ phi trƣờng về, lúc sắp đến Vạn Phật Thành thì xảy 

ra tai nạn, vợ con bị thƣơng nhẹ, chỉ mình ông tử vong. 

Có ngƣời hỏi Hòa thƣợng Diệu Pháp: 
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– Vị cƣ sĩ này bỏ gia quyến ở Đài Loan, một mình đến Vạn Phật Thành 

làm công tác hộ pháp kiêm giáo sƣ cho học sinh Vạn Phật Thành. Tâm địa ông 

rất tốt, nhƣng vì sao lại gặp nạn chết dữ nhƣ vậy? 

Hòa thƣợng Diệu Pháp đáp: 

– Ngƣời này là đẳng giác Bồ tát tái lai, đến đây giúp sƣ Tuyên Hóa! Hộ trì 

Phật pháp vốn là bản nguyện của ông! ông bị hoạnh tử là do phải trả nợ oan 

khiên tiền kiếp, đồng thời cũng nhân đây cảnh tỉnh thế gian mạng sống vô 

thƣờng, phải tu hành tinh tấn! Bởi do đời quá khứ ông từng làm hại một đôi 

chim lớn, nên khi ông từ phi trƣờng về, thì đến thời điểm phải trả báo nên bị 

(thần thức) hai con chim (oan gia) này giƣơng cánh ra trƣớc kính xe, che khuất 

tầm nhìn, khiến ông không thấy đƣờng lái, tông vào cột, bị tử nạn! 

Hòa thƣợng hỏi vợ con ông: 

– Có phải chồng bà đã thúc hai ngƣời mau mau qua Mỹ? 

Vợ ông thƣa: 

– Dạ phải, mấy ngày trƣớc “ổng” cứ dặn mãi trong điện thoại, nói rằng cho 

dù ông không còn hiện hữu ở bên cạnh thì chúng con cũng phải ráng mà tu hành 

cho tốt. Khi đó con còn phiền bực vì thấy ông nói hoài, bây giờ ngẫm lại, mới 

hiểu là “ổng” đã có chuẩn bị trƣớc… 

Hòa thƣợng giải thích: 

– Đây là do ông muốn hai ngƣời qua Mỹ gặp mình lần cuối, để tiễn ông ra 

đi. 

Lời Hòa thƣợng làm cho vợ con ông cảm thấy rất an ủi, còn khích lệ họ 

tăng thêm tín tâm tu tập. Họ bèn đảnh lễ ngài. 

Những ngƣời tại hiện trƣờng tin Hòa thƣợng nói, cũng thành kính đảnh lễ.  

Nhƣng cũng có nhiều ngƣời hoài nghi buông lời phản đối vang tới tai Hòa 

thƣợng: 

– Cƣ sĩ đó mà hay ho gì, ổng cũng đâu có cống hiến to tát chi cho Vạn Phật 

Thành, sao có thể nói là “đẳng giác Bồ tát tái lai” đƣợc chứ? Nếu ổng mà là Bồ 

tát đẳng giác thì tôi đây cũng là… Phật tái lai! 

Trong “Tứ trọng thanh tịnh minh hối” nơi “Kinh Lăng Nghiêm” Phật giảng 

rất rõ: Ngay cả “dâm nữ quả phụ, kẻ gian tặc, đồ tể”… cũng có thể là “Bồ tát, 

La hán tái lai thị hiện”, huống nữa là cƣ sĩ và sa môn?… Những vị tái lai này 

ngay lúc khai ngộ rồi, họ cũng không hề vỗ ngực tự xƣng hay khoe khoang “ta 

đây chính thực là Bồ tát, La hán”… ngoại trừ lúc mệnh chung, họ ngầm lƣu di 

ngôn lại, hoặc sau khi họ mệnh chung rồi thì sẽ có bậc trí tuệ nói ra thân phận 

họ… Còn riêng họ thì im lặng mà đến, im lặng mà đi. Đây đều vì cần giáo hóa 

ngƣời, mà thị hiện lý “sinh mệnh vô thƣờng”, tất cả đều làm theo nhƣ Phật đã 

an bài… chuyện này đợi lúc quý vị khai ngộ, thì tự nhiên sẽ minh bạch.  
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Phàm phu chúng ta trong lúc còn mê mờ chƣa minh bạch thì chẳng nên 

buông lời phê phán hồ đồ, để tránh tạo nghiệp khẩu xấu, phạm lỗi vô biên. Đại 

sƣ Tỉnh Am lúc 49 tuổi viên tịch, chúng ta không nên dùng nhãn quan phàm 

phu của mình mà bình phẩm: “ông ta tu không tốt nên bị đoản mệnh!” – Bởi tất 

cả cảnh giới trƣớc mắt, đều là thử thách khảo nghiệm đối với ngƣời tu, “nếu thật 

là ngƣời chân tu, thì chẳng thấy lỗi thế gian!”  

“Chẳng thấy lỗi thế gian”, không có nghĩa là thấy ngƣời làm việc xấu ác gì 

cũng không phê bình, khuyên ngăn, chế chỉ… mà chính là phải dùng quan 

điểm của Phật giáo để ứng phó. 

 

CẨN THẬN KHI PHÁT NGÔN 

Một sáng mùa thu năm 2000, Hòa thƣợng Diệu Pháp đang giảng pháp cho 

đám đông mấy mƣơi ngƣời tại nhà một cƣ sĩ nọ, thi bỗng ngoài cổng có một 

ngƣời đàn ông trung niên bƣớc vào quỳ trƣớc Hòa thƣợng Diệu Pháp, cuống 

quýt khẩn cầu sƣ phụ đến nhà cứu vợ ông giùm. 

Sƣ phụ bảo ông đừng sốt ruột, hãy từ từ kề ra mọi chuyện. 

Nguyên là tháng trƣớc vợ ông bắt đầu đại tiện khó khăn, đau đớn vô cùng, 

không bao lâu tiểu tiện cũng gay go, ngót nửa tiếng mà tiểu chẳng xong, sau đó 

suốt hai tiếng vẫn đi vệ sinh chƣa đƣợc. Do vậy mới đi bệnh viện khám, té ra bà 

bị trĩ nội, đã mọc lớn nhƣ cái bánh bao (không nói khoa trƣơng chút nào). Hiện 

giờ đi đứng khó khăn, tâm tƣ thập phần thống khổ. Bác sĩ trách bà vì sao để đến 

giờ này mới đi bệnh viện khám? bà nói do không đau không ngứa nên chẳng 

biết là mình bị bệnh nghiêm trọng dữ vậy. 

Ông thở dài trình báo: 

– Bác sĩ bảo cần phải lập tức phẫu thuật ngay, nhƣng khẳng định là rất 

nguy hiểm, vì trƣớc đây ông từng mổ trĩ nội nhiều lần, trong số nảy có ngƣời bị 

đại xuất huyết vong mạng, nhƣng mà mụt trĩ của họ không có lớn dữ nhƣ bà. 

Chúng con đang bối rối chẳng biết tính sao, nghe nói có sƣ phụ đang ghé qua 

vùng này, bèn mạo muội đến cầu ngài từ bi cứu mạng vợ của con giùm.  

Sƣ phụ định thần một hồi, rồi bảo: 

– Vợ ông tu hành rất tốt, tinh tấn lắm! Chẳng phải hai vợ chồng đã phân 

phòng ngủ riêng rồi ƣ? 

– Dạ phải, thƣa sƣ phụ. Vùng này có mấy cặp vợ chồng tu hành theo “Tứ 

trọng thanh tịnh minh hối” trong “Kinh Lăng Nghiêm”. Do vợ con kiên trì 

muốn thế, con cũng tùy thuận theo. Tuy con không giàu đạo tâm nhƣ bà, dù 

không tình nguyện, nhƣng cũng biết bà làm vậy là đúng, nên đành chiu theo. Vì 

thành tựu cho bà cũng là thành tựu cho con. Không hiểu sao bà tu tinh tấn nhƣ 

vậy mà lại chiêu vời kết quả thế này? 
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Hòa thƣợng cƣời cƣời, nói: 

– Kết quả nhƣ vầy là không tốt sao?… Bồ tát sợ nhân chúng sinh sợ quả! 

Ngƣời nhƣ pháp tu hành, nhất định cũng gặp báo chƣớng, cũng có thể nói là 

nghiệp lực hiện tiền, đây chính là nhờ bà tinh tấn tu mà đƣợc trả nghiệp sớm, 

hoàn toàn không phải là việc xấu! Nếu không, cái mụt trĩ lớn nhƣ thế, tại sao lại 

không đau đớn chứ? Nhƣng hiện thời bà đang rất bất ổn, hãy dẫn ta tới nhà ông 

ngay đi nào! 

Nhà ông ta cách đấy không xa, ngƣời tại hiện trƣờng cũng rùng rùng đi 

theo. 

Bệnh nhân là bà họ Trần, quá khứ từng tu theo ngoại đạo nhiều năm, sau 

khi biết Phật pháp rồi thì hƣớng dẫn cả dòng tộc họ Trần gồm huynh đệ tĩ muội 

cho đến con cháu… toàn bộ mấy mƣơi ngƣời đều quy y Phật môn cả. Từ ngƣời 

già hơn 60 xuống đến trẻ nhỏ 10 tuổi, thảy đều tự nguyện bỏ mặn ăn chay, nói 

theo lời thƣờng là: “một đao cắt đứt hết ráo!”… Hơn nữa hầu hết đều thuộc chú 

Lăng Nghiêm, ngay cả chị hai, chị ba của Trần cƣ sĩ luy không biết chữ nhƣng 

cũng chịu khó học từng chữ một, vậy mà cuối cùng họ cũng thuộc hết chú Lăng 

Nghiêm, hơn nữa còn siêng năng đến chùa tụng kinh, công phu sớm tối…  

Khi tôi chứng kiến cảnh này, thật là vô cùng cảm phục. Những thời khóa 

sớm tối khác nhƣ chú Đại Bi, Thập chú, con cháu bà đa số thuộc làu lảu. Trần 

cƣ sĩ đƣợc đại gia đình coi nhƣ “đầu não bộ chỉ huy”, ngay cả anh trai bà là 

giám đốc hãng xƣởng cũng nghe theo bà tu hành. 

Hiện giờ bà đang nằm bình thản trên giƣờng, dáng vẻ nhƣ đang chờ cái 

chết đến… 

Nhác thấy Hòa thƣợng Diệu Pháp tiến vào, bà có vẻ rất xúc động, cảm kích 

nói: 

– Ôi chao! Sƣ phụ đến cứu con!… 

Vừa nói bà vừa chắp tay định ngồi dậy thi Hòa thƣợng ngăn lại.  

Sƣ phụ ngồi xuống cái ghế cạnh giƣờng, dịu dàng hỏi: 

– Con hồi xƣa có mở tiệm bán vải phải không? 

Bà Trần đáp: 

– Dạ có, nhƣng bây giờ đã nghỉ rồi. 

Lúc xƣa khi gây cãi với khách, con có chửi họ không? – Hòa thƣợng lại 

hỏi. 

– Dạ, làm ăn buôn bán hay xảy ra chuyện này, nhất là gặp những khách 

hàng kỳ khôi, nhƣng mà con chƣa từng chửi ngƣời! 

Sƣ phụ hỏi tiếp: 
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– Giống nhƣ chuyện… có một phụ nữ tuổi hơn ba mƣơi, cứ nằng nặc đòi 

trả con một khúc vải, hai bên bắt đầu gây cãi, con đã từng thốt lời làm tổn 

thƣơng họ, hãy suy nghĩ thật kỹ và kiểm lại xem có điều này hay không? 

Lời sƣ phụ nói nhƣ ngầm nhắc nhở, Trần cƣ sĩ lộ vẻ xúc động, thƣa:  

– Ôi chao, con nhớ ra rồi, quả có việc này! Mấy năm trƣớc thƣờng ngày 

con luôn kiểm điểm, hễ nhớ lại lỗi nào thì sám hối… Sao mà lại quên béng việc 

này chứ? 

Rồi bà kể: 

– Đại khái là khoảng 6 năm trƣớc, có một chị đến chỉ vào xấp vải trong số 

hàng con đang chƣng ngoài cửa tiệm, đòi mua. Thế là con lấy đúng loại vải đó 

trong tiệm, cắt bán cho chị ta mấy mét. Nhƣng hôm sau, chị lại lò dò tìm tới, đòi 

trả hàng. Lúc đó làm sao con chấp nhận đƣợc? Con nói:  

– Chị lựa chọn kỹ rồi, tôi mới cắt bán cho, giờ chị đòi trả thì tôi bán cho ai 

đây?… 

Nhƣng chị ta ngang bƣớng nói: 

– Loại vải hoa bà cắt ở trong tiệm không giống nhƣ vải đang chƣng ở 

ngoài cửa… 

Và chị cầm xấp vải mình mua đem ra so sánh với vải chƣng bên ngoài. Do 

hàng bên ngoài là hàng chƣng đã nhiều ngày, bị phơi nắng phơi sƣơng, tất nhiên 

màu sắc phải bạc đi và nhạt hơn một chút. Còn khúc vải con bán cho chị đúng là 

màu gốc, màu chính thống chƣa kinh qua gió sƣơng… Nhƣng chị ta cứ một 

mực nói là không giống! Còn hét la ầm ĩ đòi trả hàng! 

Lúc đó quả thực con nổi tức, liền phản bác lại rằng:  

– Vải ở trong nhà và ngoài trời làm sao giống nhau đƣợc? Cũng giống nhƣ 

cái mặt chị và cái… mông chị vậy đó! 

Lúc ấy thực tình là con ví dụ vậy để so sánh giải thích cho chị ta hiểu rõ, 

thế mà cũng tính là… chửi sao? 

Sƣ phụ thấy bà Trần rất kích động, cƣời cƣời nói: 

– Khi đó phải chăng có rất đông ngƣời vây quanh? 

Bà Trần thƣa: 

– Dạ phải, vì là khu chợ sầm uất nên cỏ rất nhiều ngƣời. Mà chị ta la to hét 

ầm, nói ngang cãi bƣớng nhƣ vậy đƣơng nhiên thu hút nhiều ngƣời bu quanh, 

hơn nữa không ai ủng hộ chị ta trả vải, đều cho là chị này quá vô lý! 

Sƣ phụ lại nói: 

– Khi con nêu ví dụ nhƣ thế rồi, đám đông vây quanh đã cƣời ồ lên, còn 

xúm nhau bỡn cợt bảo chị ta… cởi quần ra để so sánh mặt và mông cho dễ?…  
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– Dạ… hình nhƣ là có!… 

– Vậy con nghĩ kỹ xem, ví dụ của con, xét về lý thì có thể đúng. Nếu đối 

với nam nhân, thì vấn đề này cũng không có lỗi gì to tát, nhƣng đối với phái nữ 

thì không thể không xếp loại đây là một kiều sỉ nhục! Hiện tại con đã thọ qua 

giới Bồ tát cƣ sĩ, kiểu tạo khẩu nghiệp nhƣ thế này, sao có thể không sám hối 

chứ? Hình nhƣ cuối cùng con cũng cho phép chị ta trả hàng?…  

– Dạ phải. Lúc đó có ngƣời khuyên con, để vậy sẽ ảnh hƣởng đến chuyện 

buôn bán, chi bằng rộng lƣợng một chút, cứ chịu thiệt để chị ta trả hàng. Hiện 

có nhiều ngƣời vây quanh nhƣ thế, cũng có thể giúp tuyên truyền cho mình… 

Con nghe có lý, nên làm theo. Còn chị ta lúc đó không còn lời gì đề cãi nữa… 

và con đồng ý cho chị trả hàng. Nhƣng do sƣ phụ nói tỷ dụ của con có hàm ý sỉ 

nhục chị ấy, hồi đó con chƣa từng nghĩ đến. Bây giờ đƣợc ngài nhắc: lời nói 

ngày xƣa thực sự có khơi lên tác dụng sỉ nhục chị ta. Sao hồi đó con không nghĩ 

ra chứ? 

Hòa thƣợng Diệu Pháp nói: 

– Một ngƣời phát tâm đại tu hành, không chỉ đoạn tất cả ác, tu tất cả 

thiện… mà những nghiệp đã tạo đời nay, nhất định phải nhớ tới để sám 
hối, nhƣ vậy mớỉ có thể giải nghiệp. Chính nhờ con tinh tấn tu hành, nhƣng lại 

quên béng khẩu nghiệp đã tạo hồi đó, nên mới kết thành quả ác này. Khi ác quả 

chín muồi, thì phải đọa lạc. Bây giờ hãy bế quan tự kiểm điểm, rồi ngày mai gặp 

ta! 

Sáng hôm sau bà Trần cỡi xe đạp đến bái kiến Hòa thƣợng.  

Bà nói: 

-Thƣa sƣ phụ, thực là kỳ diệu đến không ngờ, mụt trĩ nhƣ cái bánh bao đã 

không cánh mà bay! 

Việc này giáo dục ngƣời học Phật quanh đấy rất nhiều. Nhất là em gái bà 

Trần. Ngày xƣa cô mở tiệm bán giày ngót mấy năm, lúc ấy nổi tiếng là mồm 

năm miệng mƣời, không chịu thua ai, kẻ nào mà lỡ chọc đến cô thỉ cô mắng ra 

rả ngót hai tiếng. Sau khi học Phật, dù cô đã biết sám hối lỗi, nhƣng chính câu 

chuyện của bà Trần làn này đã khiến cô hồi tâm sửa đồi cực mạnh, chịu khó bỏ 

công tự kiểm điểm, rà soát lại hết mọi lỗi lầm của mình. 

Thú thực là, tâm tƣ tôi cũng chẳng hơn gi, cũng giựt mình: lo kiểm kỹ tất 

cả lỗi của bản thân. 

 

NGUYÊN NHÂN DO ĐÂU? 

Trƣớc đây không lâu, gia đình bạn tôi di cƣ sang nƣớc Mỹ, sau đó vợ 

chồng Điền nữ sĩ về nƣớc thăm thân nhân, bà rầu rĩ kể cho tôi nghe bệnh tình 

em trai Điền Kiệt của bà tại Mỹ. Hy vọng lần về nƣớc này tôi có thề dẫn bà đến 
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bái kiến Hòa thƣợng Diệu Pháp, thỉnh giáo nguyên nhân bệnh (cả nhà Điền nữ 

sĩ đã quy y Phật từ năm 1993, một bề duy trì sự nghiệp hoằng pháp).  

Gặp sƣ phụ rồi, bà kể rõ về bệnh tình em trai mình. 

Điền Kiệt sang Mỹ làm đƣợc thẻ xanh rồi thì kết hôn cùng một cô gái 

Trung Hoa ở đấy. Mới đầu họ sống rất hạnh phúc. Sao đó chẳng biết cớ nào mà 

Điền Kiệt khởi tâm nghi ngờ một đồng nghiệp rất tốt của anh, cho rằng ngƣời 

bạn X này đã dùng thiết bị điện tử “điều khiển từ xa” ngầm ám hại Kiệt, khiến 

anh đau đầu, toàn thân khó chịu… 

Do vậy Kiệt không dám đi làm, phải ở nhà. Nhƣng anh luôn cảm giác bạn 

X đang dùng thiết bị điện tử ngầm tấn công anh. Kiệt nói nếu nhƣ không nhờ 

ngày trƣớc mình có luyện khí công đƣợc chút công phu, thì đã bị hại chết từ lâu 

rồi! 

Khi ngƣời khác hỏi vì sao bạn X muốn hại anh, thì Kiệt nói là do ganh ghét 

tài năng với anh. Vì trình độ vi tính của anh giỏi hơn…  

Bởi vậy mà Kiệt luôn lo lắng, ăn ngủ bất an, anh dán giấy bạc đầy tƣờng 

quanh nhà, nói phải làm vậy để ngăn thiết bị điện tử quấy nhiễu, còn chế tạo 

một hòm sắt to rỗng, có khí thông hơi, để khi ngủ thỉ vào đó nằm, lại còn che 

trên lót dƣới… 

Nhƣng nằm đƣợc máy ngày, anh vẫn có cảm giác chống không lại thiết bị 

điện xâm hại… Thế là Kiệt bèn lấy một cái chậu bằng kim loại, úp trên đầu 

mình, rồi trốn dƣới gầm giƣờng hoặc nơi xó góc, tùy thời, tùy chỗ, tùy theo lúc 

khủng hoảng cực độ… Tinh thần anh hầu nhƣ suy sụp. Bác sĩ nói Kiệt bị bệnh 

thần kinh hoang tƣởng và kê thuốc cho anh. Nhƣng Kiệt nhất quyết không uống, 

khăng khăng bảo là mình không có bệnh! 

Điền nữ sĩ vô cùng lo lắng, sợ bệnh em trai sẽ phát nặng hơn, hậu quả khó 

mà nghĩ tƣởng. Vì trong thân tộc bà đã có hai ngƣời (là chú họ và con trai của 

chú Ba), mấy năm trƣớc đã bị bệnh thần kinh hoang tƣởng giống hệt nhƣ vầy, 

kết quả: Ngƣời chú họ đã tự sát, riêng con trai chú Ba tuy còn sống, nhƣng lại 

trƣờng kỳ nằm viện, tuy sống mà giống nhƣ đã chết. 

Giờ đây chứng bệnh đó lại giáng lên đầu em trai bả, chắc chắn không thể 

nào dùng thuốc mà chữa khỏi đƣợc… Bà muốn thỉnh giáo Hòa thƣợng, đây rốt 

cuộc là lỗi do đâu? Vì sao hai ớời phụ huynh, cả ba ngƣời đều mắc phải quái 

bệnh giống y nhau? Vậy tƣơng lai bệnh này có di truyền cho đời con cháu hay 

không? 

Hòa thƣợng bảo Điền nữ sĩ: 

– Trong số tổ phụ con, có một vị là nhà văn, ƣa viết tiểu thuyết kinh dị quỷ 

quái… để tiêu khiển, di hại trầm trọng cho biết bao độc giả. Những tác phẩm 

này đã khiến ngƣời xem sợ đến tim kinh thịt run, còn sinh tật nghi thần, nghi 

quỷ; đêm hoảng loạn ngủ không an. Còn có nhiều thanh thiếu niên sau khi xem 
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xong tiều thuyết này rồi thì tâm bị khủng bố, lƣu ảnh hƣởng rất sâu. Có ngƣời 

đâm sợ bóng tối, đêm không dám ra đƣờng… Thậm chí có ngƣời gặp hoàn cảnh 

đặc biệt, chẳng hạn nhƣ bị hiện tƣợng âm thanh nào đó làm kinh sợ, hoảng loạn 

đến phát bệnh và chết đi… 

“Nhân nhƣ vậy thì quả nhƣ vậy”. Bởi vì tiểu thuyết kinh dị này lƣu truyền 

trong nhân gian, gieo hại nhiều đời độc giả và cuối cùng quả báo đó quay lại, 

hại đến con cháu của chính ngƣời viết sách nhảm. 

Sách nào đƣợc ngƣời ƣa xem, thì mực độ lƣu truyền càng lâu. Song những 

loại sách thiện lành, đem lại cho ngƣời tri thức, an vui, giúp ngƣời tiến lên, 

hƣớng dẫn ngƣời sống hiếu thuận, nhân nghĩa; quý trên nhƣờng dƣới, công 

chính liêm minh; tuân công giữ pháp… thì sẽ chiêu phúc báo lớn vì giúp cho 

phong khí xã hội thêm tốt lành. 

Ngƣợc lại, nếu viết những điều tệ, nhƣ các tiểu thuyết, tuồng kịch, truyền 

hình, phim ảnh chuyên tuyên truyền những nội dung khủng bố, sắc dục, trộm 

cƣớp, dâm uế v.v… thi chẳng những làm hại xã hội đƣơng thời mà còn di họa 

đển nhiều đời sau. 

Vì vậy ngƣời cầm bút nhất định phải hiểu rõ nhân quả, không nên vì tham 

vui ham lợi nhất thời mà sáng tác nhảm, lƣu lại độc phẩm cho ngƣời, di họa vô 

tận cho các đời con cháu. 

Phải biết dù hiện thời họ có nổi danh, hƣởng cảm giác khoái vui ngàn vạn, 

nhƣng vô thƣờng rồi cũng đến. Phút nhắm mắt tất cả không đem theo đƣợc gì, 

chỉ mang theo nghiệp xấu và để lại tai họa, nạn khổ… cho đời sau lẫn con cháu. 

“Hại ngƣời cũng nhƣ hại mình” mà! Xin hỏi Điền nữ sĩ, tổ bối của bà có ai từng 

viết tiểu thuyết kinh dị khủng bố chăng? 

– Thƣa, hoàn cảnh nhà con tƣơng đối phức tạp, hồi bé con biết rất ít… vì 

nguyên nhân chính trị nên gia đình bị ly tán mỗi ngƣời một phƣơng… Do vậy 

mà chuyện về các bậc cố, tổ… con lại càng ít biết hơn. Lớn lên, có lần con đƣợc 

nghe mẹ kể sơ qua một chút. Nhờ vậy mà biết phụ thân mình xuất thân trong 

hàng danh gia vọng tộc thuộc dòng dõi thƣ hƣơng, ồng nội và ông cố con đều là 

học sĩ của Thanh triều. Con nghe nói bà cô chúng con từng dịch tiểu thuyết kinh 

dị của một đại tác gia nào đó sang Trung văn. Còn nhƣ ai viết tiểu thuyết khủng 

bố thì con không rành…nhƣng trong một gia đình mà đa số theo nghề viết văn, 

rất thích sáng tác tạo cảm giác mạnh… thì chuyện này chắc chắn là có…Ị  

Con rất tin vào thuyết Hòa thƣợng giảng lúc nãy, nếu không thỉ gia tộc con 

vì sao liên tục phát sinh các quái bệnh giống nhau nhƣ thế? Đã có ba ngƣời mắc 

phải rồi. Hiện tại lòng con rất lo, vì không biết bao giờ những tiểu thuyết khủng 

bố quỷ quái đó mới tiêu hết trên thế gian? Vậy thì chứng bệnh đáng sợ này, há 

chẳng phải sẽ đời đời di truyền hành con cháu hay sao? Kính hỏi sƣ phụ, có 

cách gì cứu em con không? Có cách gì cấm chỉ chứng di truyền này không?  

Sƣ phụ mỉm cƣời đáp: 
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– Con đừng lo quá, tất nhiên là phải phá việc này. Nếu nhƣ không có biện 

pháp giải quyết thì chẳng phải khiến các con tăng thêm tâm bệnh ƣ? Lúc nãy ta 

nói là “liên quan đến nhân quả”, vì thực tế đã có ngƣời bị loại bệnh này. Kiếp 

trƣớc của ngƣời bệnh nhất định cũng đã gieo ác nhân tƣơng đồng nhƣ thế. Thí 

nhƣ: họ đã từng dọa nạt, làm ngƣời kinh sự đến chết… cho nên đời nay mới đầu 

thai vào gia đình tƣơng tự, cùng dung nhập vào một gia tộc đề gánh chịu “báo 

ứng nhân quả” ập đến… 

Bởi vì con đã biết và tin Phật pháp, hơn nữa còn dốc sức hộ trì Phật giáo, 

cho nên đã tích phúc và kết Phật duyên đƣợc cho ngƣời nhà, nhờ vậy mà em trai 

con có hy vọng hồi phục. Nhƣng ắt là con chƣa hoàn toàn ăn chay, phải không? 

– Dạ đúng vậy, thƣa sƣ phụ. 

– Thế… sau khi về, con có thể ăn trƣờng trai không? 

– Không vấn đề chi, thƣa sƣ phụ. 

– Tốt. Vậy con hãy tổ chức một pháp hội lễ sám tại chùa, nhằm siêu độ cho 

những ngƣời do đọc các tiểu thuyết khủng bổ kia mà bị tổn hại. Con hãy sám 

hối thay cho tiền nhân (cho những tác giả trƣởng bối) đã sáng tác các loại tiểu 

thuyết độc hại này. 

Sau đó thì bản thân con có thể ở tại nhà, tụng liên tục 10 bộ Kinh Lăng 

Nghiêm để hồi hƣớng cho pháp giới chúng sinh, dùng công đức này tiêu trừ tội 

nghiệp cho tiền nhân. Đƣợc vậy thì từ nay trở đi trong gia tộc sẽ không còn ai 

mắc bệnh này nữa! Ngoài ra, hằng ngày nhớ cúng một ly nƣớc trƣớc Phật, mỗi 

ngày con thành tâm tụng một biến kinh “Quan Thế Âm Bồ tát Phổ Môn Phẩm” 

và tụng ba biến chú Đại Bi, sau đó đem cho em trai con dùng, thì tinh thần nó sẽ 

dần chuyển tốt. 

Điền nữ sĩ cung kính ghi những điều Hòa thƣợng Diệu Pháp chỉ bày. 

Hiện nay Điền nữ sĩ đã quay về Mỹ. Do câu chuyện này có cảnh báo hay 

về nhân quả, nên tôi viết ra, chia sẻ cho quý vị tham khảo và cũng hy vọng 

thông qua đoản văn này, nhắc nhở mọi ngƣời cảnh giác, cẩn thận lúc gieo nhân.  

Xin hồi hƣớng công đức này cho tiên sinh Điền Kiệt, cầu ông sớm lành 

mạnh. 

Quả Khanh 

  

Phần 2 

KINH NGHIỆM CẦU CON 

Mồng 1 tháng 10 năm 2006, sƣ phụ Diệu Chân đi Dƣơng Châu mở thiền 

thất, ngang qua chỗ tôi ngài đã ghé vào ban pháp nhũ và giảng nhiều điều hay 
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về việc tu học Phật cho các cƣ sĩ đến bái kiến. Sau đó trƣớc Phật đƣờng ngài tha 

thiết nhắc nhở tôi: 

– Cƣ sĩ học Phật đã chục năm rồi, còn phát tâm đi khắp nơi bố thí, nhƣng 

về kinh văn chú ngữ lại không chịu tụng đọc cho làu thông! Hành thiện là điều 

quý khó làm, nhƣng việc xem kinh tạng để thâm nhập, giúp tăng trƣởng trí tuệ, 

phá vô minh… rất cần thiết và quan trọng hơn nhiều! 

Nghe sƣ phụ dạy, tôi cảm thấy hổ thẹn, thầm nghĩ sau này nhất định phải 

nỗ lực tinh tấn tu hành. Cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc, con gái tôi đã 

mƣời mấy tuổi, thông minh lanh lợi, nhƣng tôi vẫn khao khát muốn sinh thêm 

một bé trai nữa, thầm muốn cho nó đƣợc tiếp thọ Phật pháp ngay từ thai giáo, 

rồi cả đời vâng hành theo lời dạy của Phật, chân chính tiếp nối huệ mệnh Ngài. 

Mộng ƣớc này luôn cháy bỏng trong tôi, nhƣng hiện giờ con gái tôi đã 12 tuổi, 

suốt thời gian dài trôi qua mà tôi vẫn chƣa hoài thai, nên lòng rất tiếc nuối.  

Sau khi học Phật, tôi tinh tấn hành pháp, tụng kinh… thì kỳ tích xuất hiện. 

Ngày nọ tôi đi chợ, vừa thấy quả táo tƣơi ngon thì cứ đứng bất động, ngây 

ngƣời nhìn… trong lòng bỗng dấy lên cảm giác thèm ăn cực kỳ, giống nhƣ mấy 

bà bầu thèm ăn vậy. Sau đó tôi tới bệnh viện chẩn khám, quả đúng là có thai!  

Tin vui này khiến hai vợ chồng tôi mừng rỡ, hạnh phúc vô cùng.  

Thế nhƣng sau cơn phấn chấn, tôi lại nghĩ: “Chồng tôi năm nay gần 50 rồi, 

tôi cũng sắp 40, lỡ nhƣ đứa bé sinh ra không phải là trai thì làm sao đây?” Động 

não một hồi, tôi sực tỉnh, nghĩ thầm: “Mình đã là ngƣời học Phật thì tuyệt đối 

không nên phá thai, vì phá thai cũng là sát sinh, quả báo sẽ khổ vô cùng!”… 

Sau đó đƣợc sƣ phụ Diệu Chân khai thị, tôi và chồng quyết định giữ đứa bé lại.  

Thời kỳ đầu mang thai, thân thể tôi rất không thoải mái, luôn thèm ngủ, 

ngƣời mỏi mệt, bải hoải, khó chịu. Nghe các bạn đạo nói trong thời kỳ hoài thai 

nếu tụng “Kinh Địa Tạng” và “Kinh Phổ Môn” sẽ rất có lợi cho bé. Thế là tôi 

quyết định vì con, thử tụng “Kinh Địa Tạng”… 

Ôi! Quả là kỳ tích, hằng ngày tôi tụng một bộ, không còn triệu chứng 

muốn nôn ói nữa, tâm cũng chẳng còn phiền não loạn động, trong lúc tụng kinh 

tôi chí thành chăm chú, tụng khoảng gần hai tiếng thì xong một bộ.  

Mỗi khi gặp ngày lễ (đản sinh hay vía chƣ Phật, Bồ tát), thì tôi cùng các 

bạn đạo đi phóng sinh. Tôi còn đến “Thông Giáo Tự” mời thỉnh mấy mƣơi vị tu 

sĩ và chúng cƣ sĩ, cùng tổ chức tụng một tuần “Kinh Địa Tạng” và ba ngày 

“Kinh Phổ Môn” để hồi hƣớng công đức cho thai nhỉ. 

Tôi hy vọng đứa bé (khó khăn lắm tôi mới mang thai đƣợc) này sẽ có phúc 

huệ thâm sâu, trở thành trụ cột mai sau cho đất nƣớc. Mang thai khoảng sáu 

tháng, tôi hữu duyên đƣợc gặp cƣ sĩ Quả Khanh tại Bắc Kinh – là tác giả cuốn 

“Báo ứng hiện đời” – nghe ông khẳng định đứa bé tôi đang mang trong bụng là 

nữ, tôi thất vọng và buồn rƣời rƣợi. 
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Bởi vì trƣớc đó có vị thầy Đông y cũng chần đoán hài nhi trong bụng tôi là 

nữ, ngay cả đám bạn giàu kinh nghiệm sinh dƣỡng cũng đều nói bào thai trong 

bụng tôi là gái! Nhƣng tôi đã có một gái rồi, bây giờ rất mong mình sẽ sinh trai, 

nhƣng vì sao lại không thể nhƣ nguyện chứ? 

Tôi lo lắng hỏi cƣ sĩ Quả Khanh: 

– Thế… tôi phải làm sao đây? 

Ông đáp: 

– Mặc dù các vị tin Phật, biết bố thí, phóng sinh, in kinh sách thiện… tạo 

công đức rất lớn, nhƣng do chồng bà vẫn chƣa bỏ mặn ăn chay, mà bà giữ giới 

cũng không thanh tịnh! Nếu nhƣ bà thực lòng muốn sinh nam, thì hai vợ chồng 

hãy phát nguyện trƣớc Phật: “Kể từ nay trở đi thệ từ bỏ hẳn tất cả thức mặn và 

ăn chay trƣờng, nguyện nghiêm trì ngũ giới, cầu Phật ban cho một bé trai có thể 

hoằng pháp lợi sinh trong tƣơng lai”… Hằng ngày còn phải tụng một bộ “Kinh 

Địa Tạng”, niệm Bồ tát Quan Thế Âm vạn lần, làm đƣợc nhƣ vậy thì thai nữ sẽ 

chuyển thành nam! 

Tôi cuống quýt hỏi lại cho chắc: 

– Thƣa ông, còn một tháng nữa là sinh rồi, nếu tôi làm thế… quả thực là có 

hi vọng chăng? 

Quả Khanh đáp: 

– Phật thuyết: “Tất cả duy tâm tạo”, trong kinh Phật giảng toàn là lời chân 

thật không hƣ dối, nếu bà không tin, thì xem nhƣ tôi không có nói gì! 

Ông thấy tôi tín tâm chƣa đủ, bèn kể cho tôi nghe: 

– Ở  Hà Nam có một bà mang thai, siêu âm ba lần đều thấy là nữ, còn bảy 

ngày nữa thì sinh, nhờ hai vợ chồng đồng phát nguyện: “Nếu nhƣ sinh trai, họ 

thệ từ bỏ tất cả đồ mặn, bƣớc vào con đƣờng học Phật!… Kết quả, đƣợc Phật 

lực gia trì, sau một tuần thì họ sinh trai. 

Câu chuyện này khiến tôi tăng thêm lòng tin. Tối đó tôi ở trƣớc Phật phát 

nguyện: “Chỉ cần con sinh đƣợc bé trai khỏe mạnh thông minh, từ nay về sau 

con nguyện nghiêm trì ngũ giới, ăn chay trƣờng, học Phật niệm Phật và xin bỏ 

ra mƣời vạn (tƣơng đƣơng 16.000 USD), để in kinh làm Phật sự, hơn nữa sau 

này hễ có khả năng thì con nguyện rộng làm việc phúc thiện, hoằng pháp lợi 

sinh… 

Thai nhi mỗi ngày một lớn, nhƣng tôi vẫn kiên trì tụng kinh, ăn chay 

phóng sinh, mỗi ngày tự mình lái xe đi khắp nơi, thân không chút khó chịu. 

Hôm đầu nhập viện tôi còn tự lái xe đi phóng sinh. Dù kỳ sinh theo dự tính đã 

đến, nhƣng tôi chẳng có dấu hiệu sắp sinh, thế là tôi tự lái xe đến bệnh viện 

kiềm tra trƣớc khi sinh. 



34 

13 năm trƣớc lúc sinh trƣởng nữ tôi đã bị băng huyết, bây giờ lớn tuổi mới 

sinh lần thứ hai nên thực sự lòng có lo âu… 

Khi kiểm tra bác sĩ nói: 

– Nƣớc ối ít, sợ thai nhi bị nguy hiểm, phải nhập viện ngay.  

Nằm viện rồi, suốt ba ngày, hôm nào bác sĩ cũng tiêm thuốc thúc sinh cho 

tôi, nhƣng chẳng tháy có hiện tƣợng gì là sắp sinh, tôi đi siêu âm kiểm tra tiếp, 

thì thấy nƣớc ối đã có nhiều hơn trƣớc, đến ngày thứ tƣ bác sĩ không tiêm thuốc 

thúc sinh nữa, ông để tôi nghỉ một ngày. Qua ngày thứ năm tôi từ bệnh viện đi 

bộ đến ngôi chùa gần đó lễ Phật (mỗi một điện, mỗi vị Phật, mỗi Bồ tát tôi đều 

khấu đầu ba lần. Từ đầu đến cuối ƣớc chừng khoảng mấy mƣơi lạy. Rồi tôi 

quay về bệnh viện, không cảm thấy có chút mệt mỏi, bất an chi. Sang ngày thứ 

sáu tôi bắt đầu thấy hơi đau bụng, nhƣng vẫn kiên trì tụng “Kinh Địa Tạng”, 

vừa tụng xong một bộ, thì nƣớc ối vỡ ra, bụng đau kịch liệt, tôi vẫn kiên trì 

niệm Phật. 

Vào phòng sinh khoảng 15 phút, bác sĩ nói đã thấy đầu đứa bé, tôi vẫn tiếp 

tục niệm Phật và sinh ra một bé trai bụ bẫm dễ dàng. 

Ngƣời bé nhìn thấy đầu tiên là ba nó, cả nhà hết sức vui, riêng tôi thì mừng 

hết biết. 

Bạn bè nghe tin tôi sinh trai, xúm nhau mang quà tới chúc mừng và biếu đủ 

thứ: Nào là giò heo, cá chép, chim, gà… đợi bạn về rồi tôi đƣa mấy con vật còn 

sống cho ngƣời nhà đem phóng sinh hết. 

Tôi cho con bú, nhƣng sữa quá ít. Ngƣời nhà ai cũng nói tại tôi không ăn 

thịt, không ăn canh giò heo nên mới không có sữa nhiều. 

Vì quá lo cho con trai, tôi không còn kiên tri giữ giới nữa, cứ nghĩ rằng: 

“Thôi thì mình ăn tam tịnh nhục chắc sẽ không sao”. 

Tôi ngả mặn rồi thì quả nhiên có nhiều sữa, nhƣng con tôi vừa bú chút ít 

thì không chịu bú tiếp nữa, lại còn phát bệnh. Bác sĩ nói nó bị chứng tăng hồng 

cầu, nếu nhƣ không thuyên giảm thì phải chuyền lên “Bệnh Viện Bắc Kinh” 

chữa trị. 

Nhƣng bệnh thằng bé càng lúc càng tăng, sữa tôi có nhiều nhƣng nó không 

chịu bú, tôi đành phải mớm thứ khác cho bé và nghĩ thầm: “Vì sao lúc bé mới 

sinh ra, sữa tôi tuy ít nhƣng nó vẫn bú chùn chụt? Bây giờ sữa có nhiều nhƣng 

duyên cớ nào nó lại khăng khăng không chịu bú? Tôi động não tìm hiểu nguyên 

nhân… “Liệu có phải là tại tôi ăn canh giò heo chăng? Rõ ràng là tôi đã phát 

nguyện, hứa ăn chay, cầu Phật Bồ tát ban cho mình một bé trai thông minh, trí 

huệ… nhƣng tôi đã phản nguyện, ăn mặn trở lại. Tôi đã dùng canh giò heo để 

thúc sữa, do vậy sữa tôi cũng bị nhiễm thức mặn hôi tanh, bé bú vào không hợp 

nên mới phát bệnh… Chính vì vậy mà bé nhất định không chịu bú sữa?”… 
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Nghĩ đến đây, tôi đang nằm trên giƣờng, bỗng sợ đến phát run, lòng đầy ăn 

năn hối hận, lệ tuôn ràn rụa… tôi ngòi dậy mặc áo tràng, bƣớc xuống giƣờng, 

quỳ trƣớc Phật sám hối và phát nguyện lại, cƣơng quyết kể từ giờ:  “thề từ bỏ đồ 

mặn triệt đề, cầu cho bé sớm qua cơn nguy hiểm“… 

Sau khi sám hối và phát thệ xong, tôi thử cho con bú…  

Ôi chao, thật mừng là bé đã chịu bú, khi bác sĩ trích máu kiểm tra, thấy 

chứng tăng hồng cầu đã ngƣng, quả là kỳ diệu không thể nghĩ lƣờng! 

Sau đó tôi, bỏ ra ba mƣơi vạn bố thí, cúng dƣờng, làm việc thiện hồi hƣớng 

phúc cho bé. 

Hiện giờ bé đã một tuổi rƣỡi, hằng ngày đều tự động tới quỳ trƣớc Phật 

khấu đầu lễ bái. Bé đặc biệt thông minh cực kỳ, mặt mày sáng rỡ, xinh nhƣ châu 

ngọc, ai nhìn cũng yêu. 

Từ đấy trở về sau, tôi càng tin: “Phật pháp là pháp bảo cho đời lẫn đạo” chỉ 

cần chúng ta chịu y pháp hành trì, nhất định sẽ thu đƣợc lợi ích khôn cùng.  

Ngay đây tôi cũng xin cảm tạ đại ân đức của chƣ sƣ và chƣ vị cƣ sĩ đã hết 

lòng trợ giúp cho chúng tôi… 

Quả Anh 

Quả Khanh Giải thích thêm: Đây tà câu chuyện có thực, chứng minh trí 

tuệ tuyệt vời của Phật, càng chứng minh “Kinh Địa Tạng” là một bộ kinh 

chuyển đổi mệnh vận, nghiệp quả rất kỳ diệu. Điều này là chân thật không dối. 

Hy vọng độc giả có thể phát nguyện tụng “Kinh Địa Tạng” mỗi ngày một bộ 

hoặc mỗi tuần một bộ, ắt sẽ đem lại cho quý vị và người nhà những điều hay  bắt 

khả tư nghị, cần lưu ý là, người tụng phải nghiêm trì giới luật, dứt tuyệt đồ 

mặn ăn chay trường thì mới có công đức vô lượng và có hy vọng xuất tam 

giới. 

Ngoài ra, câu chuyện này cũng cảnh tỉnh chúng ta: đừng bao giờ phản bội, 

làm trái lời nguyện! 

 

NGHỊCH DUYÊN GIỮA CHA MẸ VÀ CON 

Trong cuộc sống hiện nay, khi gặp phải nhiều điều bất nhƣ ý, do không rõ 

nguyên nhân và hiểu thấu những lỗi lầm mình từng tạo trong quá khứ nên tâm 

tƣ càng thêm khổ não. Phật thƣờng giảng về nhân quả trong nhiều bộ kinh, điều 

này có thực không dối! Khi ta gieo một hạt giống là nhân, lúc duyên hội đủ, 

chín muồi… thì sẽ kết quả, bất kể là hạt giống thiện hay ác! 

Nếu nhƣ chúng ta nghe Phật giáo hóa, ai cũng chịu tin nhận, y pháp hành 

trì, biết nhiếp tâm giữ giới, tịnh hóa thân khẩu ý, thận trọng từ lời nói đến việc 

làm, niệm niệm đều thuần thiện, thì chắc chắn là ngƣời trong thế gian ắt sẽ 

chẳng gặp nhiều khổ nạn. Câu chuyện nhân quả có thực dƣới đây, đã gióng lên 
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hồi chuông cảnh tỉnh về quả báo thiện ác luôn hiện hữu, theo ta nhƣ bóng theo 

hình. 

Có một phụ nữ trung niên mặt mày sầu khổ, ủ ê. Tia nhìn nhƣ không còn 

sức lực, bà yếu ớt nói với tôi: 

– Quả Hồng, tôi có một việc nan giải mong cô chỉ bảo giúp cho! 

– Xin hãy nói đi ạ! 

Bà chỉ vào một ông tuổi trung niên, ngồi phía sau mình giới thiệu:  

– Đây là chồng tôi, chúng tôi kết hôn xong thì sinh đƣợc một trai, do công 

tác bề bộn, không rảnh để chăm sóc bé nên đành giao nó cho bà ngoại trông 

nom cháu giùm. Do thằng bé đƣợc một tay bà nuôi khôn lớn, nên tình cảm giữa 

hai bà cháu rất nồng hậu. Bởi bà quá yêu cháu, nên cái gì cũng giành làm thay, 

chẳng cho nó mó tay vào làm việc chi. Dù thằng bé đã 8, 9 tuổi đầu rồi, mà bà 

vẫn rửa mặt, chải tóc, tắm táp cho nó… Thậm chí khi bé đến mƣời tuổi, lúc ăn 

cơm bà vẫn còn đút cho, khiến nó quen tật, hễ không đút thì nó không ăn.  

Đến khi thằng bé 13 tuổi, bà ngoại sức khỏe ngày càng suy yếu, do tuổi 

cao, có lòng mà không còn sức nữa nên chẳng thể lo đƣợc cho cháu, đành phải 

giao thằng bé lại cho chúng tôi chăm sóc. 

Thằng bé suốt mƣời mấy năm nay đã quen kiểu sinh hoạt ỷ lại nhƣ thế rồi, 

vợ chồng chúng tôi đã sớm nhận ra sai lầm này, nên rất lo. Cũng từng khuyên 

nhắc hai bà cháu, nhƣng vô phƣơng sửa đỗi tệ trạng ấy. sẵn cơ hội nhận cháu 

về, hai chúng tôi nhất quyết sửa đổi, uốn nắn thằng con lại để nó biết tự lập, 

sống tốt hơn… 

Ngờ đâu, nỗi phiền muộn lại thi nhau ập đến, khi chúng tôi phát hiện rằng: 

hầu nhƣ mình vô phƣơng sửa đổi con. Sáng dậy, nếu không thay y phục giúp nó 

thì nó chẳng thèm nhúc nhích. Mƣời ba tuổi rồi, mà cả việc đánh răng, rửa 

mặt… chúng tôi còn phải phục vụ nó. Còn lúc dùng bữa, nếu không “dâng” 

thức ăn đến tận miệng thì nó không ăn, lẳng lặng ôm cặp đi thẳng đến trƣờng 

học. 

Hiện giờ thằng bé đã 16 tuổi, nhƣng chuyện rửa mặt, tắm gội v.v… (nói 

xin lỗi) thậm chí tới… rửa đít cũng phải do cha mẹ nó hầu, phục vụ tất! Kề cho 

cô nghe mà chúng tôi thực xấu hổ, não lòng quá, vì bây giờ tất cả hầu nhƣ vô 

phƣơng sửa đổi rồi… Thế nhƣng khi theo dõi cháu nơi trƣờng lớp, thì thấy cháu 

cƣ xử với đồng bạn mọi mặt đều tốt, không có gì là bất thƣờng.  

Vợ chồng chúng tôi rất buồn khi nghĩ đến các biểu hiện lạ lùng của con trai 

ở nhà: cái mửng
5
 chờ cha mẹ mang áo đến khoác vào, mới chịu đƣa tay ra, cơm 

dâng tận môi, mới há miệng, cũng chẳng thiết cầm đũa, không chịu mó tay vào 

làm bất cứ việc gì… cái kiểu sống nhƣ ông hoàng, cứ ỉ ngƣời ra mà chờ hầu hạ 

nhƣ thế, thì tƣơng lai làm sao nó có thể trụ vững trong xã hội, làm sao mà sinh 

https://tangthuphathoc.net/nhan-qua-giai-theo-phat-giao/#easy-footnote-bottom-5-39816
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tồn? Tôi và ba nó ngày nào cũng rơi nƣớc mắt, khổ đến không thiết sống! Xin 

cô hãy cứu chúng tôi!… 

Đối diện với ngƣời mẹ hình dáng tiều tụy, khổ đến không muốn sống, lòng 

tôi ngổn ngang trăm mối… quán sát cảnh cha mẹ dốc hết tâm huyết dƣỡng dục 

con, tôi hiểu ra vì sao họ phải trả báo nặng nhƣ thế này và không ngăn đƣợc thở 

dài! Càng thấm thìa luật nhân quả đúng là không sai mảy may, câu chuyện của 

họ lả bằng chứng sống thực, gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở tất cả mọi 

ngƣời: 

“Vào thời xa xƣa, có một tiểu thiếu gia con nhà đại phú quý, mẹ chàng hết 

dạ cƣng yêu, nâng niu nhƣ châu ngọc. Bà chăm sóc con cực kỳ chu đáo, bắt kẻ 

hầu ngƣời hạ lúc nào cũng phải túc trực chung quanh. Ngoài bảo mẫu chăm sóc 

tiểu thiếu gia ra, mẹ chàng còn cắt riêng một nữ tỳ và một gia đòng đề cùng bầu 

bạn, chơi đùa, hầu hạ chàng. Tiểu thiếu gia đƣợc hai tớ trai tớ gái này lúc nào 

cũng kề cận ứng hầu, nên chàng có cảm tình nồng hậu và tin yêu họ nhƣ thân 

nhân mình. 

Thời gian êm trôi, tiều thiếu gia dần trƣởng thành, đối với hai ngƣời hầu 

này lòng thƣơng mến càng tăng, cho nên chàng rất ƣu ái dung túng họ.  

Do vậy mả đôi nam nữ giúp việc này, đã lợi dụng lòng tín nhiệm của thiếu 

gia, tha hồ tác oai tác quái. Họ làm rất nhiều điều giảo quyệt sai quấy, thƣờng 

trộm tiền bạc vật dụng của chàng đem bán tiêu xài, ăn chơi cho thỏa thích… số 

tài sản họ trộm của thiếu gia, tính ra nhiều không kể xiết. Hai ngƣời hầu này 

chẳng có chút lòng hổ thẹn sám hối, ngƣợc lại ngày càng bành trƣớng tính lƣơn 

lẹo dối gian, họ cùng lên kế hoạch “sẽ quơ một mẻ to kếch sù của thiếu gia rồi 

trốn đi”… nhƣng mƣu tính của họ chẳng đƣợc thành nhƣ ý nguyện….  

Thời gian trôi qua… bánh xe luân hồi vần xoay. “Nhân nhƣ thế thì quả 

phải nhƣ thế!”… Đời này, đôi ngƣời hầu gian tham trộm cắp đồ của tiểu thiếu 

gia kiếp xƣa, đâ thành là vợ chồng, riêng tiểu thiếu gia thì đầu thai làm con họ. 

Sở dĩ họ phải nuôi con vất vả khác thƣờng nhƣ thế, chính là đề trả báo lỗi xƣa, 

bởi họ thiếu nợ cậu quá nhiều, nhiều đến không thề nào tính xuể. 

Riêng ngƣời mẹ tiền kiếp của thiếu gia, đời này lại sinh làm bà ngoại, vẫn 

còn lƣu giữ niềm yêu thƣơng sủng ái chàng hệt nhƣ kiếp trƣớc. Phần đôi vợ 

chồng “tôi tớ”, đối với nữ chủ kiếp xƣa nay thành là mẹ, tất nhiên họ luôn khép 

nép vâng lời, không bao giờ dám cãi bà, hễ mẹ phán là chỉ biết có dạ vâng, sự 

kính nề trọng vọng dành cho bà luôn tiềm tàng nơi họ. 

Thấy bà ngoại quá cƣng cháu, họ nghĩ đây là điều tự nhiên, nhƣng đến sau 

này khi muốn quản giáo con thì đã không còn ki.p nữa. Do bởi nhân xấu ác đời 

trƣớc họ gieo, sang đời này đà trổ quả và đây chính là ác báo mà hai vợ chồng 

cùng phải gánh chịu! 

Nhìn ngƣời mẹ đang ngồi khóc nghẹn ngào, tôi dịu dàng khuyên:  



38 

– Không nên oán hận con mình, càng không nên chán ghét cuộc sống, mà 

phải cam tâm tình nguyện đón nhận. Bây giờ, đã hiểu rõ ngọn nguồn nhân quả 

rồi, thì hai vị nên chân thành ăn năn sám hối các tội mình đã tạo trong kiếp 

trƣớc. Do xƣa kia không làm tròn bổn phận ngƣời hầu, ngƣợc lại còn tham trộm 

tài vật chủ nhân, chiếm đoạt quá mức để tiêu xài cho thỏa… Có ngờ đâu đến đời 

này vẫn phải hoàn trả lại hết đủ cả vốn lẫn lời cho chủ, vì vậy mà khổ không kể 

xiết!… 

Bắt đầu từ nay trở về sau, hai vị phải đến trƣớc Phật chí thành sám hối lỗi 

xƣa. Nhất định phải trì giới ăn chay, hằng ngày vì tiểu thiếu gia kiếp trƣớc tụng 

một bộ “Kinh Địa Tạng”, dùng đây để hỗ trợ, tăng thêm huệ mệnh phúc báu cho 

ngƣời. Đồng thời, phải nài xin bà ngoại khuyên bảo cháu giùm: “Lớn rồi nên tự 

chăm sóc, tự lo! Nếu không chịu sống tự lập thì tƣơng lai sẽ biến thành ngƣời 

vô dụng, thành kẻ phế thải trong xã hội!”… 

Nếu nhƣ bà ngoại đáp ứng, chịu khuyên cháu, thì con các vị nhất định sẽ 

nghe lời. Phần hai vị phải dốc sức sám hối tụng kinh, ăn chay, tu sửa… Nếu làm 

đƣợc vậy thì cậu con ắt sẽ thay đổi nhanh thôi. Bởi vì bản chất cháu vốn không 

phải biếng lƣời chẳng muốn làm, mà do chịu ảnh hƣởng của nghiệp lực tác động 

chi phối, nên mới không làm! 

Tôi nói xong rồi, phƣơng thuốc hay đã đƣa ra, phần áp dụng thực hành là 

của các vị! Nếu có thể làm đƣợc nhƣ lời tôi khuyên, thì tất cả đều sẽ chuyển tốt! 

Câu chuyện nhân quả có thực này khiến lòng tôi trở nên nặng nề, vì nghĩ 

đến hiện nay trên thế gian này: “Đã có bao gia đình gặp cảnh con cái bất hiếu, 

hút chích ma túy, sống dật dờ, hoặc suốt ngày đêm ngồi nơi quán net chẳng thiết 

về nhà? Những cảnh yêu sớm rồi phá thai, chƣa kết hôn đã vội sống thử, sống 

chung… ngoại trừ do ảnh hƣởng giáo dục sai lầm và hoàn cảnh tệ lôi cuốn ra, 

liệu có nhân quả góp phần chi phối trong đó hay không? Thiết nghĩ, những vị 

làm cha mẹ, nên tự kiểm lại bản thân khi vấp phải những cảnh nghịch ý trái 

lòng tƣơng tự”… 

Chính vì tạo ác nghiệp sẽ chiêu lắm khổ báo ập tới… nên tất cả chúng ta 

cần phải phát nguyện: Đời đời kiếp kiếp tuân giữ ngũ giới, tu thập thiện, làm 

tròn bổn phận, không tham không cầu, không ích kỷ, tƣ lợi. 

Phải biết chúng ta đang lặn hụp trong lục đạo, cứ luân hồi vần xoay trong 

biển khổ sinh tử, rồi từ đấy kết thân kết oán, thiếu nợ, hoàn nợ… Thực sự bạn 

vĩnh viễn trốn không đƣợc, thoát không khỏi lƣới nhân quả giăng rất mật thiết, 

tinh vi trong trời đất! 

Chỉ có tiếp thọ lời Phật dạy và y giáo phụng hành mới mong có ngày đƣợc 

giải thoát. 

Quả Hồng 
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GIẾT CÁO BỊ BÁO ỨNG 

Chuyện này do bà tôi kể lại, được sự đồng ý của bà, tôi xin viết ra chia sẻ 

cùng quý độc già. Các vị nhất định phải “Dứt tuyệt không làm ác, chuyên làm 

các điều lành”. Nhân vật kể trong truyện đều có thật, đều do bà tôi chứng kiến. 

Sau đây là nguyên văn lời kể của bà tôi: 

“Năm 1951 Bắc Kinh mới giải phóng, lúc đó tôi khoảng 5-6 tuổi, cùng phụ 

thân cƣ ngụ ngoài Vĩnh Định Môn. Vĩnh Định Môn lúc đó còn là một vùng 

hoang vu hẻo lánh. Đối diện nhà chúng tôi là gia đỉnh họ Tất, họ gồm có hai vợ 

chồng và các con cháu cùng ở chung. 

Lúc đó phía sau nhà họ có nhiều cây táo, tôi thƣờng cùng các bạn nhỏ đến 

đó chơi đùa và hái táo ăn. 

Một hôm nghe ông Tất khoe: sau nhà ông có hồ ly xuất hiện, ông nhất 

quyết làm bẫy bắt hồ ly. 

Chƣa đầy mấy ngày, tôi nghe nói lão Tất đã tóm đƣợc con hồ ly. Hơn nữa 

còn lột sống da của nó làm khăn choàng cổ. 

Mấy ngày sau tôi tới nhà lão Tất chơi, vừa bƣớc vào sân thì gặp ngay bà cô 

họ Biên, là hàng xóm của lão Tất. 

Bà nói: 

– Ông Tất bị bệnh nằm mẹp, không đi đƣợc nữa rồi! 

Tôi liền chạy thẳng vào trong, lúc này con trai và cháu trai ông đang đứng 

bên cạnh giƣờng chăm sóc. 

Thật lạ, lão Tất bình thƣờng là một ngƣời vạm vỡ, cao hơn một mét bảy, 

nhƣng bây giờ nhìn ông nằm thu lu trên giƣờng, co rút lại chỉ còn khoảng bảy, 

tám chục cm thôi, hơn nữa toàn thân ông run lập cập, mặt cũng biến dạng, mồm 

gắng sức lắp bắp nhƣng không nói đƣợc gì. Nghe ngƣời nhà ông kể: 

– Hồi hôm ông còn gào thét, tru lên rất thảm thiết… 

Mấy đứa nhỏ chúng tôi nghe vậy sợ quá, xúm nhau co giò chạy.  

Đấy là lần cuối cùng tôi nhìn thấy lão Tất, vì mấy ngày sau thì ông qua 

đời. Nghe nói lúc tắt hơi ngƣời ông khô kiệt, tay chân giống nhƣ hồ ly, mặt 

cũng giống hồ ly. 

Gia đình không liệm ông trong quan tài, chĩ bỏ vào cái hộp gỗ. Nghe bà 

láng giềng họ Biên kể: 

– Tối đó Ông chết rồi, có rất nhiều hồ ỉy tụ lại nơi sân nhà ông, vừa kêu 

vừa nhảy”… 

Nghe xong câu chuyện, tôi hỏi: 

– Bà có nhớ lầm mà kể thiếu chính xác không vậy?  
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Bà đáp: 

– Hoàn toàn không! Việc xảy ra khủng khiếp này luôn ám ảnh, in sâu vào 

trí não bà. Cả đời bà không sao quên đƣợc cảnh tƣợng ông Tất bệnh nằm trên 

giƣờng! 

Bà tôi lại kể tiếp câu chuyện sau đây: 

NÀNG DÂU BÁT HẠNH 

Năm 1965 tôi 18 tuổi, tham gia Đoản Thanh niên, đến trú đóng ở khu vực 

Hoàng Dƣơng Mông Cổ. Trong thôn làng, gần đội chúng tôi, có gia đình họ 

Phạm. Họ Phạm có một trƣởng nam và một gái út. Phạm công tử lấy vợ ngƣời 

Thiểm Tây, (cô nảy tên gì tôi cũng không nhớ rõ) vốn mò côi cha mẹ, trƣớc đây 

ở với vợ chồng ngƣời anh, tính tình hiền, rất đảm đang ngay thẳng.  

Vợ chồng Phạm lang tình cảm rất khắng khít. Nhƣng do kết hôn lâu rồi mà 

không có con, nên nàng dâu bị cô em chồng (chƣa xuất giá) hợp cùng bà mẹ 

chồng cƣ xử rất tệ, họ hay chỉ mèo mắng chó; nói bóng nói gió, buông lời cay 

độc mỉa mai, ngụ ý: “Nhà mình vô phƣớc rƣớc nhầm cái thứ không biết đẻ!”.  

Họ thƣờng ngƣợc đãi hành hạ nàng dâu, cho ăn toàn đồ thừa. Tết đến cũng 

không cho may y phục mới, nhƣng cô dâu này hiền lành nạnh Đoan – biên 

dịch chất phác, chƣa từng cãi lại, cô nhẫn chịu rất giỏi mọi hành hạ cay độc.  

Mấy năm sau, cô em chồng sắp xuất giá, bà mẹ chồng cay nghiệt bảo nàng 

dâu: 

– Mày là cái thứ xui xẻo! cấm không đƣợc tham dự hôn lễ con gái tao! 

Bà chì chiết lăng nhục mãi… khiến nàng dâu rất buồn tủi, cuối cùng hết 

chịu nổi, nàng phẫn uất uống thuốc độc tự vẫn, rồi từ trong phòng mình bò ra 

ngoài, đến trƣớc cửa phòng mẹ chồng thì tắt hơi. 

Mẹ chồng nàng thấy vậy sợ quá, vội đi tìm một bà phù thủy, nhờ trấn ếm 

giùm. Mụ đồng nói nàng dâu này là hạng tiều nhân, nhập liệm xong thì phải 

dùng đinh sắt to, dài, đóng vào tay chân nàng ta và lấy đá nhét vào miệng, đè 

lên ngực… để trấn yểm, khiến nàng vĩnh viễn không thể ngóc dậy quay về… 

nếu không, toàn gia sẽ bị quấy rối! 

Bà mẹ chồng liền đi đặt thợ rèn làm nhiều đinh sắt thật to, dài… rồi cho 

đóng vào thi thể nàng dâu, sau đó lấy đá nhét vào miệng và đè lên ngực nàng, 

rồi đem thây vùi xuống đất. 

Khi vợ chồng anh nàng tới thăm, tra hỏi vì sao em gái mình chết? Nhà họ 

Phạm giải thích vòng vo, không ngớt miệt thị nàng dâu là hạng gái hƣ hèn… vợ 

chồng anh nàng do học ít, cũng không hiểu biết chi nhiều nên đành cam chịu. 

Nhà họ Phạm bồi thƣờng cho họ chút tiền rồi đuổi về. 
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Tục ngữ nói “Lộ kiến bất bình đại gia đạp”, (giữa đƣờng gặp chuyện bất 

bình ngƣời chung quanh cùng hợp sức ra tay)… 

Ngƣời lân cận chung quanh sau khi biết chuyện, liền tỉm tới Phạm gia, đề 

nghị: nhất định phải cho ngƣời chết một đáp án ổn thỏa, không thể để nàng ra đi 

bất minh, oan khuất nhƣ thế! 

Phạm gia túng lý, đành phải để láng giềng đem chòng ngƣời chết tới bệnh 

viện lớn khám. Kết quả: Anh chồng này bị chứng không có tinh trùng, do vậy 

mà không thể có con. Xem nhƣ nàng dâu bị mắng oan, chết thảm, hoàn toàn 

không rõ cớ sự này. 

Mấy ngày sau, bà gia và bố chồng đột nhiên đồng bị bán thân bất toại, ông 

liệt bên tả, bà liệt bên hữu. Còn lão thợ rèn kia đêm nào cũng không ngủ đƣợc, 

lão than với mọi ngƣời: 

– Tối nào cũng có một nữ nhân xõa tóc đứng nơi nhà tôi, khua đập chén 

bát um sùm!… 

Lão biết là do mình ngu si góp phần làm việc thất đức (đáng xấu hổ với 

lƣơng tâm), bèn lui về quê ở Hồ Nam. 

Không bao lâu thì nghe tin lão lên núi đốn cây, bị té chết. 

Cô em chồng tên Kim, trƣớc đây thân thể cƣờng tráng, ăn rất khỏe, một 

hôm đột nhiên bỏ ăn uống, đi bác sĩ khám thì mới hay mình bị ung bƣớu thời kỳ 

cuối, mấy ngày sau thì lăn ra chết. 

Cô con gái chết rồi, hai ông bà gia bán thân bất toại sau đó nhân một 

chuyến về quê thăm ba mẹ, giữa đƣờng họ bị xe tông chết. 

Ngƣời chồng của nàng dâu bất hạnh, sau khi hiểu rõ mọi ngọn nguồn tạo 

thành bi kịch hôm nay, anh hối hận vì minh không đi kiểm tra sớm… thế là anh 

ra trƣớc mộ vợ, khóc lóc, nói lời xin lỗi… cho đào thây nàng lên gỡ hết đinh và 

đá ra, thay y phục mới cho nàng. 

Sau này nhà họ Phạm chỉ còn duy nhất một mình anh. 

Phần bà phù thủy thế nào thì tôi không rõ, do nhà láng giềng này ở gần 

đoàn, nên tôi chỉ biết bấy nhiêu. Nhƣng chắc chắn bà phù thủy sẽ nhận lãnh quả 

báo mà bà đáng phải nhận. 

  

CẬU HAI TÔI 

Tôi suy nghĩ rất lâu, mới thu hết can đảm để kề ra câu chuyện nhân quả 

liên quan đến bậc trƣởng bối của minh. Đúng lý thì tôi thuộc hàng con cháu mà 

đi kể chuyện ngƣời lớn thì thật là bất kính, nhƣng tôi hi vọng nội dung câu 

chuyện này sẽ giúp mọi ngƣời cảnh giác mạnh và tin sâu nhân quả.  
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Giờ tôi xin kể về cậu Hai của mình: “ở quê tôi cậu Hai đƣợc xã hội công 

nhận là một ngƣời tốt gƣơng mẫu, tính cậu thành thực, trung hậu, nhƣng cuối 

đời lại có kết cuộc không lành: năm 2005 cậu phát bạo bệnh và tạ thế.  

Cậu Hai vốn là cán bộ đảng viên, cả đời cần cù chăm chỉ. Thuở sinh tiền 

giữ chức Bí thƣ Tỉnh ủy Cục Quốc An. 

Cậu sinh năm 1949, từng là ủy viên Ban Điều hành tỉnh thành, tính tình 

công chính, liêm minh. Thời đó các cán bộ lãnh đạo cấp thành phố vừa đƣợc 

cấp xe riêng, mỗi vị đều có xe con và tài xế riêng. Cậu Hai cũng đƣợc cấp cho 

một xe, nhƣng hiếm khi dùng; cậu thƣờng cƣỡi xe đạp đi làm, còn anh tài xế cứ 

phải lái xe chạy theo phía sau cậu. Khiến ngƣời trong gia tộc chúng tôi đều mắc 

cƣời về việc này: Bởi cậu có xe riêng mà không chịu đi, “có phúc mà không biết 

hƣởng!”… 

Các quan viên bên ngoài cũng cho là cậu cổ hủ, không biết thích ứng theo 

thời, do tính cƣơng trực quá mức nên cậu làm việc không thuận lợi, hay bị chỉ 

trích. 

Sau đó cậu mắc chứng bệnh lạ hiếm thấy: đại tiểu tiện ra máu, tiếp đến là 

ruột xuất huyết, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật, thậm chí có lần mổ xong 

không lâu thì bị ra máu ào ào, do cậu trƣờng kỳ xuất huyết, bị thiếu dinh dƣỡng, 

lại thêm bị mổ xẻ nhiều, vƣớng bệnh nặng đến mức ai cũng hiểu là nội tạng cậu 

đã rã rệu, hƣ hết… 

Cơn bệnh nặng giày vò cậu 2-3 năm, cuối cùng từng mạch máu cậu cũng 

bị vỡ và xuất huyết, cậu qua đời trong đau đớn thống khổ tột cùng váo lúc 50 

tuổi. 

Cậu ra đi trong tiếng bàn tán râm ran không ngớt của dƣ luận. Mọi ngƣời 

đều cho rằng: cậu là một cán bộ tốt trăm năm hiếm thấy, thế mà một ngƣời 

trung hậu thật thà, một ngƣời cả đời không phạm chút lỗi lầm nhƣ cậu, không 

hiểu vì sao cuối đời lại có kết cục bệnh hoạn quá đau thƣơng!? (Trong khi các 

quan tham ô đối lập với cậu lại sống rất đắc thế, tha hồ tận hƣởng khoái lạc, 

bình an)… Nhƣ vậy thì đời đâu có nhân quả báo ứng công bằng gì?…  

Sau này tôi mới dần dần hiểu hết mọi nguyên nhân…  

Do cậu công tác tại Cục Quốc An nên có nhiều súng ống đạn dƣợc… thêm 

phần tính cậu rất mê săn bắn, cậu thƣờng lên núi săn và xuống đập câu  cá… 

Từ đây suy ra, suốt mƣời mấy năm nay, cậu đã lạm sát, giết hại vô số sinh 

mạng, vì vậy mà cuối cùng đã chiêu cảm báo ứng bị bệnh khổ thống thiết… bởi 

cậu đã dùng súng, đạn dƣợc sẵn có, thảm sát rất nhiều loài vật: khiến chúng máu 

chảy không ngừng, vỡ bụng lủng ruột, nội tạng lòi hết ra… đây chính là lý do vì 

sao cuối đời cậu bị bệnh lạ đau đớn, cảnh tƣợng giống hệt nhƣ thế!”…  

Khi kể đến đây, tôi đã rút ra đƣợc một kết luận: Cho dù bạn sống liêm 

chính, công minh; cả đời ngay thẳng cƣơng trực, nhƣng nếu đã trồng nhân sát 
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sinh, thì khi quả báo đến vẫn phải gánh chịu, không thể do vì đã có những thiện 

hạnh khác mà có thể chống đỡ, thoát tội đƣợc…  

Những ai thích giết hoặc tùy hỉ hùa theo giết chóc, nhất định phải cảnh 

giác… 

Quy luật nhân quả tuyệt đối công bình, cảnh ngộ của mỗi ngƣời là phóng 

ảnh của nghiệp lực họ đã tạo. Có những ngƣời xấu ác mà chƣa thấy bị báo ứng, 

là vì: Thời quá khứ hoặc trƣớc đây họ từng làm rất nhiều việc thiện, nên đến đời 

hiện tại này, phúc báu may mắn kia vẫn còn rất lớn, đủ sức trấn áp khiến quả 

xấu không thể trổ (đƣơng nhiên những việc xấu họ làm không hề tiêu mất, hoặc 

có thể đồng thời họ vẫn ngầm làm thiện sự mà chúng ta không hề hay biết, 

không nhìn thấu hoặc không cho đó là việc thiện (chẳng hạn nhƣ hiếu thuận 

cũng đƣợc xem là đại thiện). 

Vì vậy, khi sống cần gieo nhân tốt trong sạch trọn vẹn, đừng sống say chết 

mộng… Nếu sống mà không tin nhân quả, cứ tùy tiện cẩu thả tạo ác thì hậu quả 

rất thê thảm… Mong quý vị cẩn thận! 

 

CÂU CHUYỆN KHIẾN TÔI RƠI LỆ 

Mùa thu năm đó tôi 12 tuổi, đây là quãng thời gian thê thảm nhất của gia 

đình tôi: Phụ thân tôi bệnh nặng phải phẫu thuật, mất khả năng lao động. Anh 

Hai tôi thi rớt đại học, còn mẹ tôi thì dùng lầm nông dƣợc, khiến mƣời mẫu lúa 

đang trổ bị thất thu. Cũng vào thời điểm đó tôi bị bệnh thiếu máu nghiêm trọng, 

thở thoi thóp, cần truyền máu gấp. 

Trong nhà tôi lúc này nợ nần ngập đầu, mẫu thân bóp trán nghĩ suy đủ 

cách cũng không biết kiếm đâu ra tiền để cho tôi truyền máu.  

Đang lúc cả nhà lo lắng vì bệnh tình nguy cấp của tôi, thì bà láng giềng họ 

Lý bƣớc qua, nghiêm trang bảo mẹ tôi: 

-Thím Tƣ à, mau ra phía sau mà xem, heo nhà bà đẻ rồi kìa! 

Mầu thân đƣợc nhắc nhƣ sực tỉnh, vội chạy nhanh ra chuồng heo phía sau, 

thấy heo mẹ đang le lƣỡi liếm sạch máu dính trên mình heo con, mẹ tôi bật 

khóc. Bà mừng và cảm kích vì heo mẹ sinh lứa con này xem nhƣ cứu nguy kịp 

lúc cho gia đình, bà bèn trồng cây Dao Tiền gần chuồng heo tỏ ý tri ân cảm tạ…  

Khi mẹ tôi giúp heo sinh con xong, thấy heo nái mệt lả đến sùi bọt mép, nó 

không ngừng thở lấy hơi… Mẫu thân biết nó tuổi đã cao, cũng đã làm giàu cho 

nhà tôi gần chín năm rồi… lứa heo này có đến 16 trự
6
, mẫu thân thấy heo mẹ 

mệt, vội sai anh tôi đem sữa đậu nành đến cho nó uống, heo mẹ cảm kích ve vẩy 

hai tai, mẹ nhìn lứa heo con hồng hào mập mạp, bảo anh tôi:  

– Lần này tốt rồi, xem nhƣ thằng Sơn đƣợc cứu… 

https://tangthuphathoc.net/nhan-qua-giai-theo-phat-giao/#easy-footnote-bottom-6-39816
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Nhƣng “nƣớc xa không cứu đƣợc lửa gần”, heo con phải nuôi dƣỡng ít 

nhất ba tháng mới có thể bán, mà bệnh tôi thì ngày một nặng, ngay lúc heo con 

sinh ra mới đƣợc 10 ngày, thì tôi phát bệnh nặng đến không thể xuống giƣờng. 

Trong tình cảnh đó, mẹ tôi lòng nóng nhƣ lửa đốt, cứ đi tới đi lui mãi trong nhà, 

cuối cùng bà thở dài bảo anh tôi: 

– Tuyền ơi, con vào trong xóm mời Vƣơng đồ tể tới, mình đem heo nái bán 

lấy tiền trị bệnh cho thằng Sơn… 

Anh tôi nghe mẹ nói, buồn bã đứng chết trân, sau đó mới khuyên can:  

– Mẹ ơi, heo mẹ đang còn sống và heo con rất cần bú sữa… bệnh em Sơn 

dù quan trọng nhƣng heo mẹ cũng rất cần đƣợc sống… 

Nhƣng cuối cùng, anh tôi mắt đầy lệ… đành lủi thủi đi vào trong xóm tìm 

Vƣơng đồ tể. 

Mẹ tôi gấp rút dựng bếp, bắc một nồi lớn cạnh chuồng heo, lo nhóm lửa 

nấu nƣớc… 

Khi Vƣơng đồ tể tới, ông đến gần chuồng heo săm soi quan sát rồi thở dài 

bảo mẹ tôi: 

-Thím Tƣ à, coi nhƣ tôi giúp bà làm phƣớc… thực ra dù có giết con heo 

mẹ này, thì cũng chẳng có đƣợc bao nhiêu thịt! 

Nƣớc đã sôi sùng sục, mẹ tôi mở chuồng heo. Heo nái nhƣ đoán biết đƣợc, 

nên mặc cho mẹ tôi cầm ca sữa gọi nhữ đến mấy, nó vẫn đứng chết trân trong 

chuồng, không chịu ra. Hết nhìn mẫu thân, thì nhìn anh tôi, sau đó nó không 

ngừng dùng lƣỡi liếm các con nó đang chơi giỡn đuổi nhau trong chuồng… Đột 

nhiên nó ngã lăn ra cái “rầm”, cất tiếng “ột ột” phát tín hiệu gọi bú sữa, các heo 

con vừa nghe, tranh nhau chạy tới nằm dàn hàng quanh bụng mẹ và bú chùn 

chụt… 

Mẹ tôi thở dài bảo Vƣơng đồ tể: 

– Thôi thì ông hãy đợi vậy! Để nó cho con bú sữa lần cuối nhé?…  

Vƣơng đồ tể gật đầu. 

Heo con bú sữa no nê, liền tản ra chơi đùa, nhƣng heo mẹ vẫn không 

ngừng cất tiếng kêu, gọi con tới bú sữa… mãi đến khi con heo cuối cùng rời vú 

mẹ thì lúc này heo mẹ mới ngóc dậy, từ từ đi ra ngoài. Khi heo mẹ ra khỏi 

chuồng rồi, nó lại quay đầu nhìn đàn con với vẻ bịn rịn lƣu luyến… mẫu thân 

tôi bị tình của heo mẹ làm cảm động, bà quay mặt đi, lau nƣớc mắt… còn anh 

tôi thì đứng nhƣ chôn chân tại chỗ… 

Vƣơng đồ tể lầm bẩm một mình: 

-Thuở giờ chƣa tôi thấy con heo nái nào thông minh, tính khí giống ngƣời 

đến vậy! 
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Heo mẹ hết nhìn mẫu thân, thì nhìn anh tôi và Vƣơng đồ tể, rồi đột nhiên 

nó quay mình, phóng nhƣ bay vào chuồng rồi chạy quanh trong chuồng nhƣ 

điên. Mẹ tôi thấy vậy ngơ ngác nhìn, rồi hỏi Vƣơng đồ tề:  

– Heo mẹ nó… muốn làm gì vậy? 

Ông Vƣơng lắc đầu, tỏ ý không hiểu… 

Chạy một hồi, mọi ngƣời đều phát hiện hai hàng vú heo đã căng sữa đến sa 

cả xuống, từng dòng sữa trắng đang tuôn chảy… Té ra heo mẹ chạy vậy để kích 

thích tuyến sữa chảy ra, nó muốn cho con mình đƣợc bú no đủ lần nữa, nhƣng 

mặc cho heo mẹ cất tiếng gọi, đám heo con ngây thơ không chút lay động…  

Anh tôi bị nghĩa cử của heo mẹ làm cho rơi lệ đầm đìa, một thanh niên 20 

tuổi nhƣ anh đã bật khóc to, cất tiếng cầu cứu mẫu thân:  

– Mẹ ơi, hu hu!… con van xin mẹ, đừng giết heo nái có đƣợc không? Bệnh 

của em Sơn hãy để con nghĩ cách… hu hu!… 

Vƣơng đồ tể lẳng lặng ôm đồ nghề bỏ đi, mẹ tôi nƣớc mắt đầm đìa, gật gật 

đầu, lúc này heo mẹ chẳng để chủ tốn sức gọi mình nữa, nó bƣớc từng bƣớc đi 

ra khỏi chuồng heo… 

Sau đó, tôi nhờ truyền máu mà đƣợc cứu, đó là do anh tôi hiến máu cho 

tôi. 

Sau này, heo mẹ lại sinh cho nhà chúng tôi bảy tám lứa heo nữa, trong lần 

sinh cuối cùng, heo mẹ bị sản nạn chết, cả nhà im lặng chảy nƣớc mắt, cuối 

cùng mẫu thân đề nghị đem nó chôn dƣới cội cây cạnh chuồng heo…  

Đến nay, mỗi lần anh em chúng tôi về nhà thăm song thân, luôn trìu mến 

nhìn cây đại thọ cành lá xum xuê cạnh chuồng heo và bồi hồi nhớ đến con heo 

mẹ nghĩa tình mà trong nhà đã từng nuôi. 

Tôi kính xin mọi ngƣời hãy ăn chay, không nên vì một phút ham ngon 

khoái miệng, mà hy sinh cha mẹ của các con vật nhỏ, hoặc ăn con hay đoạn 

mạng chúng…. 

Xin thành tâm cảm tạ mọi ngƣời. 

Phật tử Thái Sơn 

 

CHÖ ÖT CỦA BẠN TÔI 

Bạn bè đều biết tôi tin Phật, do chơi thân nên hễ có thắc mắc gì về Phật 

giáo đều hỏi tôi, hoặc kể cho tôi nghe các việc xảy ra trong gia đình họ.  

Hôm nay tôi xin thuật một chuyện (trong số các câu chuyện của bạn tôi), hi 

vọng quí vị đọc xong sẽ tăng thêm vô hạn tín tâm tốt lành.  
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Việc này xảy ra lúc tôi lên đại học. Hôm đó dùng trƣa xong còn dƣ giờ, tôi 

định đi tìm bạn bè trò chuyện thì đột nhiên gặp chị B, chị vỗ vào vai tôi, hỏi: 

– Nghe nói bạn đạo Phật hả? 

– Phải. 

Thế là B hứng thú hỏi tôi mấy điều về Phật pháp, lúc đó tôi rất bất ngờ và 

cao hứng. Bất ngờ là vì: B và tôi vốn không quen thân, quan hệ sinh viên trong 

trƣờng chỉ ở mức ăn cơm với nhau vài lần. B biết tôi tin Phật, chỉ biểu lộ sự tôn 

trọng thôi. Còn cao hứng: là vỉ B không phải tín đồ Phật giáo, mà giờ đây lại tỏ 

vẻ thích thú muốn tìm hiểu… 

Khi đó tôi hỏi B: 

– Vì sao muốn tìm hiểu Phật giáo vậy? Không còn cho đây là mê tín phong 

kiến nữa sao?… 

Thế là B kể tôi nghe câu chuyện có thực xảy ra cho chú của mình. 

Chú út của B là một ngƣời sống rất có đạo đức, tính tình cao thƣợng, phẩm 

hạnh hiền lƣơng, ông nghiêm trì ngũ giới, tinh tấn tu, bao năm nhƣ một ngày, là 

một ngƣời đƣợc các bạn đạo hết mực tôn kính. 

Hồi trẻ chú ra nƣớc ngoài làm việc, hoàng thiên chẳng phụ ngƣời tốt bụng, 

cuối cùng chú thành công, có sự nghiệp vẻ vang. Khi chú út trở nên giàu sang 

rồi, thì liền bảo lãnh song thân và vợ con ra nƣớc ngoài sinh sống. Chƣa bao giờ 

chú ỷ mình giàu mà xem thƣờng bà con nghèo. Chú luôn luôn cƣ xử với mọi 

ngƣời hòa nhã, thân thiện, khiêm cung. 

Nhƣng mà một Phật tử thiện lƣơng nhƣ chú, đột nhiên bị bệnh ung bƣớu, 

mà lại là thời kỳ cuối nữa chứ. 

Việc này giống nhƣ “bom nổ trong nhà” khiến ngƣời thân của chú đều 

chấn động, không ai muốn tin: Một ngƣời tốt nhƣ chú lại bị ác báo nhƣ thế! 

Thậm chí có ngƣời bắt đầu hoài nghi Phật pháp, trách ông trời không có mắt, vì 

sao “thiện nhân không đƣợc thiện báo?”… 

Nhƣng chú út của B vẫn thản nhiên, vì hiểu tất cả đều là nhân,  quả nghiệp 

chƣớng đời trƣớc. Ngay lúc bác sĩ tuyên bố bệnh chú không còn chữa đƣợc 

nữa… chẳng những chú rất bình tĩnh, mà còn an ủi thân nhân bạn bè. (Tuy là 

chú không nỡ bỏ mặc cha mẹ, vợ con, nhƣng một khi vô thƣờng đến, mấy ai có 

thể trốn thoát đƣợc?)… 

Chú tu trì thời khóa bền bĩ, mấy mƣơi năm nhƣ một ngày, trọn bề hành 

thiện tích đức, vậy mà bây giờ lại gặp phải ác báo này! 

Ai cũng trách trời già bất công, nhƣng chú thì không hề khởi tâm oán trách 

chi, còn nghĩ rằng cho dù mình có sắp chết, thì cũng phải tận dụng thời gian còn 

lại mà sống cho tốt… nghĩa là cƣ xử với mọi ngƣời nghĩa tình hơn, ráng làm 

thiện thêm cho nhiều… rồi sau đó thì nhất tâm niệm Phật cầu vãng sinh.  
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Bỗng một việc đặc biệt bất khả tƣ nghị phát sinh (ngay lúc B kể, tôi nghe 

mà còn không dám tin. Nhƣng đây là chuyện có thật, đã xảy ra). 

Hôm nọ, chú út cùng gia đình đi siêu thị mua đồ, trong lúc chú đang dạo 

tới lui trong siêu thị thì tự dƣng cảm thấy chóng mặt hoa mắt và mơ hồ nhìn 

thấy một ông lão mặc y phục trắng đang tiến về phía chú, ông cầm lên  một quả 

trong hàng trái cây bảo chú: 

– Hãy mau ăn trái này nhé! Phải ăn ngay nhé! 

Lúc chú út há miệng định hỏi: Vì sao?… thì ông lão đã biến mất. Lập tức 

thần trí chú tỉnh lại, ngạc nhiên hơn là thấy trái quả kia đang nằm trong tay 

mình. 

Chú Út nhìn quanh kiếm tìm… và vội hỏi ngƣời thân: 

– Có nhìn thấy ông lão mặc y phục trắng không, mới thấy ông ta rõ ràng ở 

đây mà giờ đi đâu mất tiêu rồi?… 

Cả nhà đều nhìn chú ngạc nhiên, cùng đáp là không thấy ai cả, chỉ thấy chú 

cầm trái cây trên tay và tự lẩm bẩm một mình mà thôi! 

Sự việc này quả rất khó hiểu, chú không nói chi nữa, vội chạy ra cổng siêu 

thị mua loại trái cây này đem về nhà ăn, lúc đó chú cũng không nghĩ ngợi gì 

nhiều. 

Nào ngờ chứng ung bƣớu thời kỳ cuối mà bệnh viện tuyên bố “hết chữa 

đƣợc” đó, sau khi chú ăn loại trái quả bình thƣờng (nhƣng lai lịch bất minh) kia 

rồi, thì tế bào ung bƣớu hoàn toàn biến mất, bệnh nhờ vậy đƣợc lành.  

Việc này khoa học giải thích sao đây? 

Sau việc lạ xảy ra đó, toàn gia chú út bắt đầu tin Phật vô cùng. Đồng hiểu 

là nhờ Bồ tát từ bi gia hộ, Ngài đã dùng đại lực uy thần, trong u uẩn ngầm cứu 

mạng chú. Việc này gây xúc động sâu xa đến những ngƣời thân trong nƣớc lẫn 

ngoài nƣớc… 

Cũng nhờ vậy mà tôi đƣợc biết chuyện và viết ra để chia sẻ cùng mọi 

ngƣời! 

Liên Hoa Tiểu Bính 

 

ÔNG HÀNG XÓM HUNG DỮ 

Đây là chuyện tôi nghe bà nội kể (người trong cuộc hiện vẫn còn Sống, 

hơn nữa đang cư ngụ tại cố hương Nam Đầu, ở cách vách nhà tôi). Nội dung 

câu chicyện là thế này: 

Ông hàng xóm kế nhà tôi có ba anh em, thảy đều tàn tật: Một ngƣời điếc, 

một ngƣời câm, một ngƣời què. Thân phụ của họ hồi xƣa cũng là láng giềng bà 
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nội tôi. Nghe nói tính ông nóng nảy ác độc, ƣa hành hạ ngƣợc đãi loài vật. Do 

ông sinh ba trai đều bị tàn tật cả, nên rất phẫn nộ bất bình, oán trời trách đất. 

Vì quá thắc mắc, nên một ngày nọ, ông đi hỏi thần để tra cho rõ nguồn 

cơn. Cuối cùng đƣợc đáp án thế này: 

“Nguyên nhân là hồi xƣa lúc chƣa kết hôn, nhà ông có nuôi một con heo 

nái đang mang thai, nó xổng chuồng chạy đi. vốn tính hung bạo, sẵn trên tay 

đang cầm con dao phảng cỏ, ông liền vung lên bổ vào con heo nái, con heo kêu 

thất thanh thảm thiết, ngã lăn ra giãy đành đạch, phun máu mạng vong, ổ heo 

con trong bụng cũng tuôn máu đầm đìa và chết luôn. Xem nhƣ một đao của ông 

kết liễu tới mấy mạng. Do ông đã gieo gốc họa bắt nguồn từ đó, vì vậy mà ngày 

nay sinh liên tiếp ba trai đều tàn tật”… 

Đứa con bị điếc của ông (hiện giờ cũng là láng giềng ở quê tôi) sau này 

cũng sinh ra ba trai, thì đã có hai ngƣời bị lãng tai, nghễnh ngãng: chỉ  còn duy 

nhất một ngƣời là bình thƣờng, riêng ông này biết ăn chay trƣờng và rất siêng 

năng bái Phật. 

Nghe nói phần hai anh em lãng tai kia, con cái họ sau này cũng bị ngũ 

quan khiếm khuyết, tay chân tàn tật. 

Qua câu chuyện này, có thể thấy quả báo sát sinh rất đáng sợ. Theo lời bà 

nội tôi, câu chuyện nhân quả này là ngàn thật muôn thật. 

Tạp Chí Thánh Đức số 44-15/1/1983 

Tăng Chánh Huệ 

 

NHÂN DUYÊN GIỮA TÔI VÀ BỒ TÁT 

Việc này xảy ra vào cuối năm 2003, lúc đó tôi làm hƣớng dẫn du lịch tại 

công ty Tam Á ở Hải Nam. 

Hằng ngày tôi phụ trách lái xe đƣa rƣớc khách, chở họ tham quan đảo hay 

các thắng cảnh. Lúc đó tôi rất ƣa tụng “chú Đại Bi”, mỗi khi lái xe tôi thƣờng 

mở đĩa tụng chú Đại Bi, các du khách cũng rất thích nghe, đặc biệt là những 

ngƣời già, họ càng ƣa dữ. 

Ngày ngày tôi mở nghe không biết chán, đối với tôi mà nói, chẳng cần học 

thuộc chi, tôi nghe mãi đến nhuyễn nhừ, cũng thƣờng lẩm nhẩm tụng theo nơi 

miệng, đây có lẽ là thiện căn nhiều kiếp. 

Có lần, tôi đi du ngoạn phố cổ Phƣợng Hoàng ở Hồ Nam và ở chơi tại đây 

ba ngày, sau đó chuẩn bị ra phi trƣờng đáp máy bay về nhà. 

Sáng hôm đó, khí trời không tốt, mƣa xối xả. Tôi bận lo thuê xe, tài xế đòi 

giá 350 đồng, sau đó chúng tôi cùng đi ra phi trƣờng. 
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Dân Hồ Nam ai cũng biết, tuy cảnh ở đây có núi non xinh đẹp, nhƣng nếu 

mƣa lớn sẽ tạo thành chƣớng ngại tai ách cho lữ khách. Nghĩa là lái xe mà gặp 

lúc trời mƣa thì cực kỳ nguy hiểm. (Vì bùn đá trên núi chảy xuống sẽ gây sạt lở 

hoặc làm tắc nghẽn đƣờng, không những cản trở giao thông mà còn làm cho xe 

tan ngƣời mất). 

Tôi là khách viễn phƣơng nên đâu có rành gì chuyện ở đây, hễ lên xe rồi, 

thì ngồi nhắm mắt lại, lòng không ngừng tụng “chú Đại Bi”. Tôi rất ƣa tụng 

chú, không có bất kỳ mục đích chi, cũng chẳng để cầu gì, chỉ tụng theo thói 

quen, hễ rảnh là tụng vậy thôi. Cũng chẳng hề biết là tụng chú sẽ đem đến cho 

tôi điều hay gì? Tóm lại, mang tâm tƣ hoan hỉ, tôi cứ tụng “chú Đại Bi” không 

ngừng. Cũng có thể nói là có lẽ “chú Đại Bi” đem đến cho tôi cảm giác bình an 

khoái lạc, thế thôi. 

Từ phố cổ Phƣợng Hoàng đến phi trƣờng đi mất ba tiếng. Khi xe rời 

Phƣợng Hoàng đƣợc 40 phút, thì xảy ra chuyện. Do đất cát trên núi bị mƣa lớn 

tạo thành dòng chảy mạnh mẽ khiến đất đá rơi ào ạt xuống, còn nhắm thẳng vào 

xe chúng tôi công phá, khiến mặt trƣớc và sau của xe đều móp, nát: kính xe bị 

vỡ, xe hƣ hại nghiêm trọng, nhƣng may mắn là tôi và tài xế bình an, lúc đó 

trong lòng tôi hoàn toàn không có chút sợ hãi, còn nghĩ thầm: “Hôm nay số 

mình thật hên, gặp đại nạn hiểm ác mà thoát khỏi, không bị mạng vong”…  

Vài năm sau, nhờ nghiên cứu Phật pháp mà tôi hiểu rõ: Té ra không phải 

số tôi may, gặp đại nạn đƣợc thoát chết, mà chính nhờ Bồ tát Quan Âm đã âm 

thầm gia hộ, Ngài biết mệnh tôi có nạn này và đã cứu sống chúng tôi. Vì trong 

“chú Đại Bi” từng giảng: 

“Bồ tát Quan Thế Âm phát đại nguyện cứu chúng sinh, khi đó Ngài từ Sơ 

địa thăng lên Thập địa (ngàn mắt ngàn tay là biểu hiện cho lòng đại từ đại bi 

của Bồ tát Quan Ầm). Nhìn thấy chúng sinh ở đâu bị khổ nạn, thì Ngài đến đó 

trợ giúp”. 

Trong kinh nói: “Nếu ai chí thành tụng chú Đại Bi thì sẽ luôn được Bồ tát 

Quan Ám gia hộ”… điều này là ngàn chân muôn thật, tuyệt đối chẳng nên hoài 

nghi. Có lẽ bạn không tin và cho đó là tình cờ mà tôi đƣợc bình an? Vậy thì tôi 

xin kể một chuyện nữa, để chứng minh là Bồ tát có “ngó” đến tôi.  

Chuyện mới xảy ra gần đây. Con gái tôi thi lên cao trung, tuy thành tích 

học tập thuộc loại trung bình, nhƣng nó rất chăm học và có chí. Nó luôn ao ƣớc, 

mong đƣợc thi vào ngôi trƣờng nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Vì:  “Chúng 

bạn hiền lương phẩm hạnh cao, chim nương loan phượng cũng bay xa”…  nếu 

gặp môi trƣờng hoàn cảnh tốt thì việc học tập và phẩm hạnh sẽ đƣợc thăng hoa.  

Trƣớc lúc thi, con gái tôi hƣớng giáo sƣ chủ nhiệm trình bày chí nguyện và 

điền tên ngôi trƣờng nó muốn thi vào là: “Trung học Chuyên khoaThƣợng Hải” 

(đây là một ngôi trƣờng nổi danh, tiêu chuẩn tuyển sinh rất cao, rất khó 
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thi vào)… Giáo sƣ vừa xem qua đã trợn mắt kinh ngạc, ông dòm nó từ đầu tới 

chân rồi bảo: 

– Chắc trò bị điên rồi! Thành tích học tập bình thƣờng nhƣ trò không vào 

nổi trƣờng này đâu! 

Vì vậy, ông thẳng thừng từ chối. 

Nhƣng con gái tôi không chịu thua, nó lại điền tên một trƣờng khác, cũng 

ở trung tâm thành phố nhƣng tiêu chuẩn chiêu sinh cực kỳ khắt khe và khó hơn 

ngôi trƣờng trƣớc đó nữa…Trƣờng này hoàn cảnh học tập cực kỳ thƣợng đẳng, 

quy tụ toàn giáo sƣ giỏi, phẩm hạnh tƣ cách rất cao, đã có nhiều danh nhân xuất 

sinh từ trƣờng này. Nhiều gia tộc tiếng tăm lẫy lừng cũng cho con theo học 

trƣờng này. 

Giáo sƣ chủ nhiệm thấy nó ghi nhƣ vậy (thì nghĩ là bệnh “điên” của nó đã 

hết thuốc chữa) bèn phán: 

– Thôi đƣợc, cho trò toại nguyện! Dù sao ta dám khẳng định là trò chẳng 

thi vào đây nổi đâu! Nhƣng thôi, cứ cho trò mơ mộng hão một chút vậy! Có toi 

công cũng ráng mà chịu nghe! 

Con tôi về nhà lòng rất không vui, nó uất ức khóc kể với tôi:  

– Ba à, giáo sƣ chủ nhiệm khinh thƣờng con, ổng cƣời nhạo khi thấy con 

ghi tên thi vào ngôi trƣờng đó, nhƣng thực sự là con có cố gắng, con đã phấn 

đấu không ngừng mà, hu hu… 

Tôi vỗ về, an ủi nó: 

– Con gái cƣng à, cổ nhân thƣờng nói: “Có chí thì nên”… Con có hoài bão 

cao thì chịu khó siêng năng học tập, nhất định sẽ đƣợc nhƣ nguyện mà. Đây gọi 

là “Đạo trời bù đắp cho ngƣời có lòng!”… Ba hứa sẽ hỗ trợ, vì con làm nhiều 

việc thiện, rộng tích âm đức đề hồi hƣớng phúc lành đến cho con! 

Suốt thời gian con bé thi, tôi giữ đúng lời hứa. Thƣờng ngày cứ hai giờ 

sáng là tôi thức dậy tụng kinh niệm Phật, nhƣng mấy ngày này tôi phải vì con 

bé cung kính tụng “Kinh Kim Cang”, nguyện đem công đức này đặc biệt hồi 

hƣớng cho nó. Bởi “Kinh Kim Cang” là khai mở đại trí huệ, tôi hi vọng con gái 

mình sẽ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trƣởng phúc huệ, đƣợc Phật gia hộ… 

Vào khóa tụng tối, tôi chí thành tụng “Chú Đại Bi” nhất tâm nhất ý cầu Bồ 

tát Quan Thế Âm gia trì cho con bé, khiến nó đƣợc toại nguyện.  

Một tuần trƣớc khi có kết quả thi, tôi nằm mơ thấy Bồ tát Quan Âm báo 

mộng, nói con tôi thi đƣợc 597 điểm. 

Sáng ra, tôi lập tức báo tin mừng này cho vợ và con hay. Bọn họ chẳng ai 

chịu tin. Con gái tôi còn nói: 

Lần này thi đậu hay không con chẳng dám nghĩ tới nữa, vì môn văn con 

làm chẳng đạt lắm. Có thể điềm mộng này là “trái ngƣợc” với thực tế đó ba! 



51 

Bảy ngày sau, con tôi lên mạng kiểm tra điềm thi, trong lòng cực kỳ lo sợ, 

tim nó đập nhƣ trống trận (có thể dùng câu “đảm chiến tâm kinh” diễn tả nỗi hồi 

hộp giống nhƣ ra pháp trƣờng để mà hình dung)… Nhƣng nó đã thấy rõ trên 

màn hỉnh vi tính điểm số minh hiện ra rất cao: Môn ngữ văn dƣ hơn 15 điểm. 

Tôi bảo: 

– Mau lấy bảng tính ra cộng hết lại thử xem? 

Sau một hồi cộng tính, đúng y chang 597 điểm, không thừa không thiếu. 

Tôi vội nhắc: 

– Con có nhớ tuần trƣớc ba đã thông báo cho con kết quả nhƣ vầy rồi 

không? Bồ tát Quan Âm đã báo mộng, nói con thi đậu, đƣợc 597 điểm mà!  

Lúc này, hai mẹ con cùng ngây ngƣời một lúc, sau đó thì mừng vui cực 

điểm, cả nhà vui đến không gì có thể diễn tả, bởi nguyện vọng thi vào trƣờng 

cao cấp ở trung tâm thành phố của con bé đã đạt thành. Con gái tôi mừng đến 

nói không thành lời, nó cứ ấp úng: 

– Ba… Ba ơi!… 

Tôi bảo: 

– Hãy mau đến lễ tạ Bồ tát Quan Thế Âm! 

Cả nhà chúng tôi vội đi thắp hƣơng lễ bái, tôi lễ Ngài trăm lạy, bày tỏ lòng 

tri ân vô cùng. 

Bản thân tôi hằng ngày niệm Phật 15 tiếng đồng hồ, khóa tối thì đọc văn 

phát nguyện của “chú Đại Bi”, sau đó tụng 5 biến “chú Đại Bi” rồi niệm A Di 

Đà Phật! Tiếp theo là Niệm Quan Thế Âm Bồ tát!… 

Trên đời không có may mắn nào vô duyên vô cớ, con ngƣời ta gặp lúc 

quan trọng, nếu không nhờ phúc đức mình gia hộ cho thì chỉ có nƣơng vào quý 

nhân tƣơng trợ… 

Tôi là một phàm phu nhiều tội lỗi, nghiệp chƣớng sâu nặng, phúc mỏng 

huệ bạc, nếu không có Bồ tát Quan Thế Âm cứu, thì mạng tôi sớm đã đi đời, 

trôi lăn trong ác đạo thọ khổ… Hiển nhiên có thể thấy, quý nhân của tôi chính 

là Bồ tát Quan Thế Âm! Đây cũng thực sự chứng minh uy thần oai lực không 

thể nghĩ lƣờng “ngàn xứ cầu, ngàn xứ ứng; thuyền từ độ khắp chúng sinh trong 

biển khổ” của Bo tát! 

Tôi đem kinh nghiệm có thật của mình chia sẻ, là mong các pháp lữ đối với 

Bồ tát Quan Thế Âm tăng thêm lòng tin. Gặp thời điềm quan trọng, nguy cấp, 

hãy chí thành khẩn cầu Ngài gia trì cho. Phải tin sâu không nghi, dốc lòng niệm 

danh Ngài để dẹp trừ tạp niệm vọng tƣởng, giúp tâm trong lặng thành một 

phiến, không nên có tạp niệm loạn cuồng. 

Trong kinh Đại Bi có giảng: Nếu ngƣời phát nguyện hằng ngày tụng 

khoảng 5 biến “chú Đại Bi”, có thể giúp tiêu trừ trăm ngàn vạn ức kiếp sinh tử 
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tội nặng, lúc lâm chung, tùy nguyện vãng sinh, thậm chí có thể đến Tây phƣơng 

Cực lạc Thế giới. Nếu lời nguyện này không viên mãn, Ngài tuyệt chẳng thành 

Phật. Nếu ngƣời phát nguyện hằng ngày tụng khoảng 5 biến “chú Đại Bi”, lúc 

lâm chung mà đọa vào ba nẻo ác, Ngài vĩnh viễn chẳng thành Phật.  

(Bồ tát Quan Thế Âm thực ra sớm đã thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh 

Nhƣ Lai, lời Ngài hoàn toàn chân thực, không dối). 

Cƣ sĩ Lâm Long Đạt 

Lời người dịch: Bài viết này thực cảm động, trong đây tràn đầy lòng từ bi 

Phật dành cho chúng sinh và tình cha thương con. 

Nếu bạn muốn nói là Phật từ bi, vì sao đợi chúng sinh kêu cầu, niệm danh 

mới cứu? Cũng giống như mặt trời mặt trăng tỏa ánh sáng dành cho tất cả, 

nhưng ai muốn đón nhận thỉ phải mở cửa. Nếu cứ đóng chặt cửa thì ánh sáng 

không thể chiếu vào. 

Các đài phát thanh, truyền hình… kênh nào cũng chiếu, phát cho ta xem, 

nhưng ta phải bật đúng tần số mới xem được. Tương tự vậy, muốn giao cảm với 

chư Phật Bồ tát thì phải niệm danh, trong thời gian niệm đó tâm ta tạp loạn 

ngừng, trí thanh tịnh, thì việc kết nối giao cảm với chư Phật mới được dễ dàng. 

Đó là lý do phải niệm danh Ngài là vậy. 

Còn người cha trong đây, là một đệ tử Phật điển hình. Thông thường, nếu 

người không biết đạo, thường chạy theo vật dục, tài sắc… và ít quan tâm đến 

con cái, gia đình. Nhưng người cha trong đây, ngoài việc tự tu niệm còn rất 

quan tâm, thương yêu con. Con đi thi, cha phát nguyện tu thân hành thiện, tạo 

phúc, tích âm đức để hồi hướng cho con. 

Vì vậy khi thành đệ tử Phật, đời sống con người dù chưa xuất gia vẫn hạnh 

phúc nhiều, vì nhờ quyết tâm giữ gìn giới cấm, chồng-vợ cư xử thủy chung, gia 

đình thuận hòa êm ấm, cuộc sóng chan chứa tình yêu thương… Do không tạo 

ác, trong lòng thuần thiện, nên họ được hưởng phúc lạc ngay trong hiện đời. 

Đây chính là lợi ích cùa những gia đình Phật hóa. 

  

SÁU CHUYỆN NHÂN QUẢ 

Gần đây có một vị họ Trương, nhà trụ tại thôn Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc, 

đã viết thư tói, kể rất nhiều câu chuyện nhân quả do chỉnh ông đích thân chứng 

kiến hoặc nghe thuật lại. Ông khăng định những chuyện này hoàn toàn có thực: 

Là người thực, việc thực, có hằng chứng hẳn hoi, xin công bố ra để thế nhân 

cùng cảnh giác. Hy vọng thông qua đây mọi ngườỉ sẽ học được nhiều điều hay, 

càng tin sâu nhân quả để “Không làm các điêu ác, vâng làm các điều lành” 

nhờ đó mà phong khí xã hội được cải thiện. 

Giờ xin kể ra từng chuyện theo thứ tự như sau: 
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1. Ác báo của tôi 

Trƣớc khi tôi biết đến Phật pháp, tính rất tàn nhẫn, đối với loài vật không 

có lòng từ bi, không biết thƣơng xót hay cảm thông chi. 

Hơn 20 năm trƣớc, cả nhà tôi công tác tại xƣởng giày, có ông giáo X (dạy 

về kỹ thuật) rất ƣa ăn thịt chó. Lần nọ ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ 

ý muốn tôi đem nó đi giết, lúc đó tôi không chút do dự, dùng chùy sắt đập mạnh 

vào đầu nó, con chó kêu rú thảm thiết, tôi vẫn không chút động tâm, tiếp tục nện 

tới tấp, cho đến khi đầu vỡ máu tuôn, chó hết giẫy giụa tôi mới dừng tay. 

Còn nữa, nếu nhƣ tình cờ gặp con rắn nào, thì tôi nghĩ đủ trăm phƣơng 

nghìn kế đề bắt cho bằng đƣợc, rồi dùng đá đập nát đầu rắn, trƣớc khi chết con 

rắn không ngừng giẫy giụa, lăn lộn thống khổ, tôi cứ tỉnh bơ nhìn nhƣ không 

thấy gì, lòng chẳng có chút xót thƣơng, chẳng chút áy náy vì hành động bất 

nhân tàn độc của mình. 

Sau này tôi liên tiếp vƣớng nhiều chứng bệnh khổ: 7 năm trƣớc tôi công 

tác tại đội làm đƣờng nơi thì một chiếc xe đang thi công đột ngột thoái lui, tôi 

không đề phòng nên bị tông đến chấn thƣơng não, phải nhập viện điều trị, rất 

lâu mới hồi phục. 

Sau đó, chứng đau bao tử bộc phát, tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ chữa 

trị, uống đủ thuốc Đông lẫn Tây, nhƣng vô hiệu. 

Cuối cùng, bất đắc dĩ tôi phải áp dụng theo một số toa thuốc dân gian chỉ 

bày, do phƣơng thuốc này cần thịt nhiều loại chúng sinh (nhƣ chó, mèo, rắn, 

rùa, rết, gà, vịt v.v…) phối hợp đề chƣng, nấu, hầm, nƣớng… mới có tác dụng. 

Kết quả tôi hại chết thêm nhiều sinh linh nữa… Nhƣng trải qua trƣờng kỳ dùng 

đủ thứ thuốc, bệnh tôi không những chẳng giảm mà ngày càng nặng thêm.  

Sau đó tôi đi các bệnh viện lớn khám, bác sĩ nói nếu không mổ ngay thì 

khó cứu đƣợc mạng, vì vậy phải phẫu thuật. Bao tử tôi bị cắt bỏ hơn hai phần 

ba, ruột cũng bị cắt bớt một khúc, đủ thấy tình huống lúc đó cực kỳ nghiêm 

trọng. 

Năm ngoái lúc tôi làm việc tại công xƣởng, sơ ý bị máy dập làm ngón tay 

bị thƣơng nát bấy, chảy máu không ngừng, đau thấu tim gan, tôi kêu  la thảm 

thiết, suýt nữa thì ngất đi. Khi nhìn thấy tay nát máu chảy, ngón tay run lẩy bẩy 

không kềm đƣợc, bất giác tôi nhớ lại hồi xƣa minh từng đập rắn, giết chó… máu 

nhuộm đỏ khoảng sân. Nhân đấy bắt đầu tự hỏi: “Tôi suốt mƣời mấy nảm nay 

không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ, còn gặp đủ tai nạn thƣơng tật, vậy có 

phải đều là quả báo, do ngày xƣa sát sinh hay chăng?”…  

2. Trần lão gia 

Tôi có một nữ đồng nghiệp họ Trần, trong lúc họp mặt, vị tiểu thƣ này kể, 

cha cô là Trần lão gia có một sở thích đặc biệt là: Rất ƣa ăn mắt cá. Mỗi khi 

dùng bữa nếu trên bàn có cá, thì luôn móc mắt nó ăn, khen rằng rất ngon, ông 
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còn dặn ngƣời nhà phải mua nhiều cá, nhất là cá phải còn sống, thì ăn mới khoái 

khẩu. 

Sau này phụ thân cô bỗng dƣng bị viêm một con mắt. Bệnh phát và chuyển 

nặng nghiêm trọng, nhiều bác sĩ danh tiếng đều bó tay không chữa đƣợc. Sau đó 

mắt của ba cô mù hẳn, bác sĩ bèn lấy nó ra, thay vào một nhãn cầu giả.  

Năm sau, con mắt còn lại của ba cô cũng bị bệnh, không bao lâu thì mất thị 

lực, hiện giờ ông phải sống qua chuỗi ngày không nhìn thấy ánh sáng.  

3. Ác báo của anh em họ Trần 

Tôi có một bạn học họ Trần, anh là quân nhân, mỗi lần nghỉ phép về nhà, 

anh và em trai thƣờng đi câu cá, lên núi sán bắt các động vật hoặc bắn chim… 

xem đây là thú tiêu khiển. 

Sau này nhà anh liên tục phát sinh rủi ro, đầu tiên lả em trai anh, trong lúc 

xây dựng công trình, sơ ý bị té từ giàn giáo lầu hai xuống, vì là nơi xây dựng 

nên phía dƣới sắt thép nằm bừa bãi ngỗn ngang, em trai anh bị sắt đâm thủng 

bụng, làm ruột bị thƣơng nặng, không lâu thì tử vong. Tiếp đến là bản thân anh 

Trần, bệnh hoạn hành thê thảm, đau đớn thống thiết… Chƣa hết, chỉ vì chút việc 

vặt mà cãi gây cùng vợ một trận dữ dội đến phải ly hôn. Một gia đình trƣớc đây 

hạnh phúc mỹ mãn giờ thành ly tán, khiến ngƣời không khỏi thở dài.  

4. Anh bạn xạ thủ 

Nơi chỗ làm của tôi có một đồng nghiệp rất ƣa dùng ná bắn chim. Tài xạ 

thủ vô cùng chuẩn xác, hầu nhƣ trăm phát trăm trúng. Hễ bắn ra là trúng ngay 

chỗ hiểm, làm chim bị thƣơng nơi phần đầu. Anh mà ra tay là không con nào 

thoát khỏi… 

Mấy năm nay đối với tài nghệ này của anh, mọi ngƣời đều hâm mộ, không 

tiếc lời trầm trồ ngợi khen. 

Năm ngoái trong lúc đơn vị tôi tu sửa công trình, thì cần cẩu trên xe bất 

ngờ bị đứt và rớt từ trên cao xuống, nện thẳng vào đầu một nhân viên phía dƣới, 

lực đập nặng nề của móc sắt khiến đầu nạn nhân bị nát (nhƣ dƣa hấu bị bổ), óc 

bắn tứ tung, máu chảy đầy đất. Ai chứng kiến cũng kinh tâm, không dám nhìn. 

Hóa ra ngƣời bị nạn chính là anh bạn đồng nghiệp có tài xạ thủ nọ.  

5. Khi oan gia báo 

Tôi có một vị trƣởng bối, rất ƣa ăn thịt, thích nhất là giò heo, cánh và chân 

gà. Không những ngày ăn ba bữa liên tục, mà mỗi khi đối ẩm thƣởng thức cùng 

năm-ba bạn nhậu phải luôn có các món trên, có thề nói là ông ƣa ăn thịt cực kỳ, 

không biết chán. 

Đến lúc tuổi già, vị trƣởng bối này do quá thừa Acid Uric, nên tay chân 

biến dạng cong queo, hơn nữa trên mặt có nhiều vết lở loét đáng sợ. Vài chỗ 

trên da còn phát sinh hiện tƣợng nát rữa, dù ông đi khắp nơi cầu trị, nhƣng 
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không chữa đƣợc. Lần nọ ông sơ ý bị té, gãy xƣơng đùi, ông đau đớn rên rỉ suốt 

mấy ngày rồi tạ thế. Theo lời ngƣời nhà kể, vài ngày trƣớc khi lâm chung, ông 

thƣờng run rẩy kêu thét hoảng sợ: 

– “Có ngƣời tới muốn bắt tôi đi! Có ngƣời muốn bắt tôi đi! Họ đòi làm bạn 

với tôi”… khiến ai nghe cũng nổi ốc. 

6. Cẩn thân khi thề thốt 

Ở quê tôi các bô lão thƣờng kể cho đám thanh niên trẻ chúng tôi nghe một 

câu chuyện để cảnh giác: 

Ba mƣơi năm trƣớc Đài Loan có một số ngƣời nghèo khổ, mƣu sinh bằng 

cách chở hàng đi bán dạo. Lần nọ anh bán vải chở hàng vào thôn, các phụ nữ bu 

xem. Họ cầm vải chuyền tay nhau cùng xem rồi luân phiên bình phẩm, nhƣng 

không ai mua. Ngƣời bán thấy vậy bèn thu vải về, nhƣng khi kiểm hàng anh 

phát hiện bị mất một xấp vải. Lúc này ai cũng nói mình không có lấy. Trong 

đám phụ nữ có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy mà 

còn thề độc nhƣ sau: 

– Tôi mà có lấy vải nhƣ mấy ngƣời nói, thì sẽ bị xe tông chết! 

Sau đó chị ta đến Kim Môn. Ngày nọ chị đang ngồi trong nhà, thì một 

chiếc xe tải bị đứt thắng, đâm thẳng vào nhà và tông chết chị.  

Khi tin này truyền ra, mọi ngƣời ai cũng bàn tán xôn xao, cho đây là nhân 

quả báo ứng đáng sợ vô cùng. 

 

CHUYÊN KỂ CỦA CẢNH SÁT PHÁP Y 

Tôi là một cảnh sát y khoa tƣ pháp, ngƣời ta thƣờng gọi là pháp y. Tôi 

cung cấp tƣ liệu giám định Y học cho hai Pháp viện và bốn chi nhánh Công an 

Tƣ pháp. Nói đơn giản một chút, nếu ở đâu xảy ra án mạng, thì chở xác đến chỗ 

chúng tôi để chúng tôi nghiệm thây kiểm tra, tìm ra nguyên nhân tử vong, rồi 

ghi lại báo cáo đầy đủ, giao cho Pháp viện hay Cục Công an.  

Con ngƣời có sinh ắt có tử, nhƣng nguyên nhân chết có đủ dạng đủ kiểu, 

khó mà tƣởng tƣợng nổi… 

Khi chúng tôi lập biên bản báo cáo, hành sự rất nghiêm túc kỹ lƣỡng. Phải 

phân tích nguyên nhân chết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết, nguyên 

nhân phụ, tổng kết nguyên nhân tử vong… 

Sở dĩ tôi giải thích nhiều về thuật ngữ chuyên môn, là muốn nói xã hội 

chúng ta đối với cái chết luôn có giải thích đúng đắn hợp pháp. 

Thí dụ nhƣ có một ông già hơn 70 tuổi bị xe điện tông té, đập đầu vào cột 

xi măng bên đƣờng rồi chết. Kiểm tra thấy phần đầu tổn thƣơng, xƣơng sọ bị vỡ 
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dẫn đến tử vong. Trong đây đầu bị thƣơng là nhân căn bản, sọ bị ảnh hƣởng là 

nhân trực tiếp, hệ thống miễn dịch rối loạn là nhân phụ.  

Nhƣng giải thích nhƣ thế thực sự đã cung ứng đáp án đủ cho vấn đề trọng 

đại “vì sao ngƣời ta chết” hay chƣa?… Tôi làm ở Viện Pháp y 26 năm, đối với 

hiện tƣợng này luôn cảm thấy hoang mang khó hiểu. Bởi cũng đồng bị thƣơng 

nhƣ thế, mà có ngƣời chết, có ngƣời sống?! Nghĩa là có ngƣời bị thƣơng rất nhẹ 

lại chết, còn ngƣời bị thƣơng trầm trọng khiến ai cũng tƣởng tiêu đời, lại phát 

sinh kỳ tích sống đƣợc… 

Sau này khi tôi tiếp xúc với Phật pháp, có đƣợc chút hiểu biết về đạo rồi, 

thì đối với các vấn đề này đều có thể lý giải. 

Tử vong là một phần trong thế giới này, là điểm kết thúc của đời sống. Nếu 

nhƣ nhìn từ góc độ này, chúng ta có thể hiểu rõ chân tƣớng của tử vong. 

Những năm gần đây, tôi đối với các vụ án mình thụ lý thƣờng để tâm điều 

nghiên thấu đáo và ghi lại tỉ mỉ. Càng tìm hiểu càng thấy rõ cái chết không hề 

phát sinh ngẫu nhiên, mà nó chứng minh hùng hồn xác thực về lý nhân quả. 

Tôi thƣờng gặp quyến thuộc ngƣời chết nhìn tôi đau khổ khóc kể:  

– Vì sao y lƣơng thiện nhƣ thế mà lại lìa đời quá sớm? Vì sao ông kia làm 

nhiều việc xấu ác mà hƣởng thọ lâu? Vì sao một ngƣời suốt đời cẩn thận hay 

gặp tai bay vạ gió? Vì sao ngƣời đi đƣờng đểnh đoảng sơ ỷ, dù có bị xe tông lại 

chẳng hề hấn gì? 

Tôi nghĩ, sở dĩ có những oán trách này đều là: do họ chẳng minh bạch nhân 

quả. 

Trƣớc tiên xin kể vụ án làm cho tôi nhức óc, ƣu tƣ khốn đốn… Chính vụ 

án này đã đẩy tôi đến với Phật môn. Tuy án không phức tạp, nhƣng do thời gian 

điều tra kẻo dài, nên tôi tƣơng đối nhập tâm: 

1. Cặp vợ chồng chết thảm 

Năm 2002, một chàng trai 28 tuổi nửa khuya ra tay giết chết hai đấng sinh 

thành hơn sáu mƣơi tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này đang say ngủ thì bị 

con trói gô lại trên giƣờng, sau đó y cắt cổ họ, máu văng trây dính tƣờng, rơi 

vƣơng vãi… Hung thủ ngay trong đêm đó đã chạy trốn, rồi bị bắt tại một khu 

phố nhỏ ở miền nam. 

Hung thủ đã kết hôn, có một con trai. Ngay đêm xảy ra án mạng, cô vợ do 

hôm trƣớc nổ ra tranh cãi nên giận dỗi bồng con về nhà cha mẹ đẻ, nhờ vậy mà 

tránh đƣợc ác mộng thảm sát. 

Xem bề ngoài, thì đây là vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực, 

Viện Kiểm sát đã lấy khẩu cung, toàn bộ chứng cứ hoàn chỉnh, có đủ vật chứng, 

nhân chứng, tất nhiên phải nghiêm trừng, mau chóng phán quyết.  
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Lần xét xử đầu, án tử hình lập tức đƣợc phán ra, nhƣng luật sƣ biện hộ nói: 

“Phạm nhân bị thần kinh nghiêm trọng” và yêu cầu tiến hành giám định thần 

kinh để xét xử sau. 

Thời gian điều tra kéo dài, do kết quả chƣa rõ, vì vậy mà án cứ kéo dây 

dƣa… cuối cùng phải hoãn án tử hình lại để hai năm sau chấp hành. Luật sƣ của 

hung thủ lại khiếu nại tiếp nữa, nhƣng bị bác bỏ, xem nhƣ tới chung thẩm thì 

phán quyết xong, án này kết thúc. 

Kể thì nghe nhanh gọn vậy chứ thực tế tính ra án này kéo dài tổng cộng 

bốn năm, tôi phải nhọc nhằn điều tra tỉ mỉ, lấy chứng cứ đến 7-8 lần, hồ sơ tƣ 

liệu tích lũy dày cộm. 

Hung thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ đƣợc cƣng chìu, tính 

tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thƣờng 

hay gây cãi luôn. Mấy ngày trƣớc khi xảy ra án, cha mẹ cùng vợ hung thủ đã nổ 

ra xung đột tranh chấp, sau đó hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhƣng 

cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng, 

không lo làm việc, khiến họ mất mặt với láng giềng!… Điều này đã khơi gợi ác 

niệm giết ngƣời nơi hung thủ. 

Thế nhƣng, nhiêu đây có đủ để giải thích cho động cơ giết ngƣời của hung 

thủ chăng? Trên thế giới này những đứa con đƣợc cƣng chìu, biến thành ngỗ 

nghịch, nảy sinh tranh chấp cùng gia đinh liệu có bao nhiêu? Vì sao hung thủ cứ 

khăng khăng muốn giết cha mẹ mình nhƣ thế? 

Trong hồ sơ, tôi phát hiện một đoạn khẩu cung cực kỳ kinh tâm, hung thủ 

thành thực khai báo nhƣ vầy: 

– “Tôi muốn giết họ từ lâu rồi, vì họ rất vô dụng! Bảo cho tôi tiền mua nhà 

mà họ cũng không chịu, thế thì giết quách! Để làm chi?… Tôi thảo kế hoạch từ 

mấy tháng trƣớc lận (vì họ là cha mẹ nên tôi cũng không muốn để họ chết quá 

đau đớn). Đầu tiên tôi nghĩ mình nên cho họ… uống thuốc rầy, nhƣng đi mới 

nửa đƣờng, chƣa ra tới tiệm thì tôi quay về, vì nghĩ thuốc rầy sẽ thiêu đốt ruột 

gan. Sau đó tôi hoạch định sẽ chở họ đến hồ nƣớc chơi, rồi dìm chết họ. Nhƣng 

tôi lại không thực hiện. Cuối cùng nghĩ tới suy lui, tôi thấy chỉ còn cách… cắt 

cổ là hay nhất, không quá đau đớn, lại mau chết”…  

Khi tôi đọc xong đoạn khẩu cung này rồi, thì kinh hãi đến lạnh xƣơng 

sống. Giết cha mẹ mà hắn bày tỏ điềm nhiên nhƣ thể giết… gà vịt! Điều tra tỉ 

mỉ xong, tôi càng hết hồn khi phát hiện thêm tình tiết này: 

Cặp vợ chồng nạn nhân có mở một lò giết gà, họ làm ăn buôn bán trên thị 

trƣờng rất phát. Lúc tôi ra chợ điều tra, do chủ hàng gà bị giết, ngƣời ta cho là 

cửa hàng này bị xui, làm ăn không may nên ai cũng bỏ đi không thèm thuê. Căn 

cứ theo lời những ngƣời ở cạnh bên thuật lại, thỉ hai vợ chồng nạn nhân khi 

hành nghề thƣờng đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép, sau đó họ kẹp chặt 

đầu gà dùng dao cắt cổ nó. Máu gà cũng không bỏ phí, bán rất đƣợc tiền. Suốt 
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đời họ nhờ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà 

là do tổ tiên họ truyền lại. 

Sở dĩ tôi nhớ kỹ việc này vì đây là vụ án khiến tôi bắt đầu có niềm tin đối 

với tôn giáo. Lúc mọi phân tích có đƣợc giải thích hợp lý, tôi càng tin sâu luật 

nhân quả và khắc cốt ghi tâm khi hiểu rõ nguyên nhân… Tối đó hầu nhƣ suốt 

đêm tôi không ngủ. Do ngƣời chết cả đời hành nghề cắt cổ gà, nổi tiếng sát sinh 

có kỹ thuật… bởi họ cắt cổ vật nhƣ thế nên mới chiêu ách nạn bị đứa con trai 

duy nhất của mình cắt cổ lại… Báo ứng này không khiến chúng ta kinh tâm 

động phách hay sao? 

Lời người dịch: 

Dịch tới đây tôi sực nhớ tới câu chuyện kể của một pháp lữ quê ở Hà Nội: 

gần nhà cô có một đôi vợ chồng nọ chuyên sống bằng nghề mổ heo bán thịt, 

kinh tế rất khá. Họ có đứa con trai độc nhất khoảng 15 tuổi, tính rất hiền. 

Hôm nọ thằng bé đi học về, nó bỗng ra tay giết chết song thân và xẻo thịt 

họ ném lung tung trên nền nhà. Sau đó nó bỏ đi lên lầu ngủ. 

Khi công an đến bắt, thằng bé vẫn còn ngái ngủ. Mọi người đều kinh 

hoàng vì cảnh thảm sát này và không sao giải thích được nguyên do. 

Xin để quý vị suy gẫm. Giờ mời quỷ vị xem tiếp câu chuyện khác của viên 

cảnh sát Pháp y: 

2. Kết cục bi thảm của giám đốc Triệu 

Chúng ta thƣờng quan niệm chết là xấu, là đáng sợ, nhƣng có trƣờng hợp 

“không đƣợc chết” mới càng khốn khổ thống thiết, lả hình phạt nặng nề còn hơn 

cả cái chết! 

Đây là một vấn đề hóc búa phát sinh nơi công ty khai thác khoáng sản, mà 

chủ nhân là ông Triệu, ngƣời sáng lập ra “Công ty Khai thác Than đá” tại một 

tiểu trấn nọ. 

Công ty không có bảo hiểm an toàn lao động gì, tất cả đều do tƣ nhân giao 

du mật thiết với các nhân vật quyền thế mà duy trì kinh doanh. Tất nhiên, ông 

Triệu có ô dù che chở rất mạnh, nên sau khi xảy ra tai nạn tại hầm mỏ rồi, thì 

địa phƣơng cũng khó điều tra thuận lợi, vỉ vậy họ đành giao cho chúng tôi thụ lý 

vụ án nơi miền viễn xứ này. 

Việc mỏ than nổ sập xông hơi độc làm một ngƣời chết và hai ngƣời bị 

thƣơng. Thông thƣờng thì các tai nạn xảy ra đều đƣợc dàn xếp ổn thỏa theo 

“quy luật ngầm”, chỉ cần ngƣời chủ khéo léo xuất tiền bồi thƣờng cho quyển 

thuộc của công nhân là có thể cho qua. 

Nhƣng xui là, đúng vào lúc đó toàn quốc lại có lệnh đại kiểm tra, buộc phải 

thi hành nghiêm nhặt, do vậy mà chủ công ty bị bắt. 
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Lúc tôi và một trinh sát viên khác đi tìm ông Triệu đế lấy chứng cứ, thì 

nhân viên canh gác bảo tôi: 

– Ông Triệu do bị tiểu đƣờng nên đƣợc đƣa vào bệnh viện rồi. 

Tôi vội chạy đến “Y viện Bộ Tƣ pháp” để gặp ông Triệu. Thấy ông khoảng 

hơn 50 tuổi, vóc dáng khôi ngô, âm thanh hào sảng, tính cách thập phần cứng 

cỏi mạnh mẽ, ngó bộ không dễ dàng hợp tác. 

Ông ngồi trên giƣờng, tỏ vẻ thờ ơ đối với những vấn đề tôi nêu lên, bộ điệu 

lạnh nhạt chẳng thèm quan tâm đến, mãi tới khi tôi sắp đi, ông thẳng thừng 

tuyên bố: 

– Chƣa tới một tháng là có ngƣời bảo lãnh tôi ra khỏi đây rồi! 

Ông nói không sai, do ban điều tra bị nhiều nguyên nhân cản trở, nên công 

việc tiến hành không thuận lợi, cuối cùng án đƣợc giải quyết theo kiểu cho ông 

tại ngoại, chỉ giám sát nơi cƣ trú thôi. Nhƣng chính ngay đêm ông đang vui 

mừng, hớn hở muốn tức khắc hồi phục nhân thân tự do, thì bệnh tiều đƣờng và 

chứng mật kết sỏi bỗng phát tác nghiêm trọng, mặc dù Bộ Tƣ pháp lẫn Y viện 

chẳng hề có ý muốn lƣu ông, nhƣng chính bệnh tật đã níu kéo và buộc ông phải 

lƣu lại. 

Từ đó trở đi, ông Triệu không còn rời bệnh viện đƣợc nữa. Qua hơn 4 

tháng, vụ án này cuối cùng cũng đƣợc phán quyết: ông Triệu bị phạt tù 6 năm. 

Nhƣng ông cũng không thể vào nhả giam, bởi sức khỏe càng lúc càng suy, nên 

hình phạt chỉ có nƣớc chấp hành tại “Y viện Công an” mà thôi. 

Vì lý do công việc, tôi luôn phải đến “Y viện Công an” tác nghiệp, nên 

thƣờng gặp ông Triệu. Nhờ có tiền, ông vẫn đƣợc ngụ trong phòng đơn sạch sẽ, 

nhƣng cửa sổ có lan can sắt bao ngoài, mỗi lần gặp mặt, mắt ông mở rất to nhƣ 

chất chứa nhiều tâm sự. Có lần ông hỏi tôi: 

-Anh tin nhân quả không? 

Tôi đáp: 

– Đƣơng nhiên là có! Vì tôi là tín đồ Phật giáo mà. 

Ông bỗng thở dài, không nói gì thêm. 

Đƣợc một dạo, bệnh ông trở nặng, phải chuyển viện, giám ngục lo làm thủ 

tục cho ông ra ngoài. Rất kỳ lạ là, không những giám ngục lẫn Y viện chẳng 

muốn lƣu ông, mà ngay cả Diêm vƣơng cũng chê, chẳng chịu thu nạp ông!  

Lúc tôi gặp lại thì ông đã nằm trên giƣờng bệnh gần tám tháng, ông cao 

một mét tám nhƣng thể trọng đã nhanh chóng sụt ký vùn vụt. Chúng tôi thƣờng 

gặp mặt trò chuyện, ông đối với tôi càng lúc càng tin tƣởng… có lúc, còn gửi 

gắm nhờ tôi làm một số việc. 
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Tôi tuy xuất thân từ ngành y, nhƣng chƣa thấy ai gầy dữ nhƣ ông. Hai mắt 

hõm sâu vào trong hốc, xuơng má gồ lên, môi tái nhợt, xƣơng sƣờn nhô cả ra, 

nhìn rõ từng chiếc. 

Lúc ông hít thở, xƣơng nhô lên hạ xuống, nhìn có cảm giác nhƣ chỉ cần bị 

va chạm nhẹ là gãy ngay. Chân và tay ông càng khiến ngƣời ta không dám nhìn, 

ốm tong teo, không còn chút thịt. Do mật kết sạn nên ông phải mổ, (vì chứng 

bệnh tiểu đƣờng nên vết thƣơng cứ dây dƣa mãi chẳng lành, còn bị nhiễm trùng, 

lở loét lây lan ra chung quanh), nhìn hình dạng ông giống nhƣ cái đầu lâu gắn 

trên bộ xƣơng, đủ để ngƣời ta sợ đến… tối ngủ còn thấy ác mộng! 

Tôi điều tra quá trình bệnh của ông, thấy theo lẽ thƣờng, những ngƣời bệnh 

nhƣ ông (tạng khí suy kiệt, tim cũng chẳng còn sức để duy trì mạch đập) là khó 

sống nổi, vậy mà ông cứ sống thật dai trong thống khổ, bị hành đau cực cùng 

mà vẫn không chết. Mặc dù ông thƣờng bày tỏ với tôi, hiện giờ chỉ uớc duy nhất 

một điều là… đƣợc chết! Nếu mà ông chết đƣợc thì xem nhƣ rất hạnh phúc. 

Nhƣng “phần thƣởng” này “trời” cũng hà tiện, không hào phóng tặng cho ông! 

Để ông sống mà mỗi giây mỗi phút đều bị giày vò thống khổ cực độ.  

Có lần thèm chết quá, ông bỏ ăn uống, nhịn đói suốt mƣời mấy ngày, thân 

tâm suy đến cùng tận, bác sĩ cho rằng ông chắc chắn phải chết không nghi! 

Nhƣng ông vẫn cứ sống, không thể nào chết đƣợc! 

Bẵng đi một thời gian dài, tôi bận công tác bù đầu nên không đến gặp ông. 

Thế là một hôm ông nhờ hộ lý gọi điện mời tôi đến. 

Tối hôm ấy, ông thu hết sức tàn, kể cho tôi nghe câu chuyện bí mật của 

mình bằng âm thanh yếu ớt… 

“Hơn mười năm trước, lúc ông vừa bắt đầu khai thác quặng mỏ, do không 

đủ tiền nên phải nhờ người đi tới ga xe lửa, gạt những kẻ sống lang thang khờ 

khạo không rành luật pháp, thuê họ xuống hầm làm việc cho ông. 

Nhờ vậy ồng không phải trả lương gì, chỉ cần thuê mấy tên bảo vệ trông 

chừng đám nhân công này là đủ. Khi họ tích lũy cho ông thùng vàng đầu tiên 

rồi, để che giấu sự thật, ông cho lấp giếng than đó lại, bỏ mặc đám nhân công 

bị nhốt đuối mệt, đói, khát trong cảnh tối tăm, cuối cùng bọn họ đều chết 

ngạt!”… 

(Việc ông kể về sau đƣợc chứng thực, khi công an đến chỗ đó khai quật, đã 

mang lên đƣợc hai mƣơi mấy bộ xƣơng). 

Tiếp đến ông Triệu nằm ở Y viện gần nửa năm. Sáu tháng này, cơ hồ mỗi 

phút mỗi giây ông đều trải qua nguy ách cực điểm. Nhƣng bất   kể xác thân bị 

hành hạ giày vò đau đớn thế nào, ông vẫn không chết. Toàn bộ gia sản ông đều 

đổ hết vào phí Y viện, ngƣời nhà cuối cùng cũng chẳng thèm đến thăm ông nữa. 

Mặc dù nguy ách cao độ, ngày đêm ông đau đớn kêu rên không ngừng, thanh 

âm nghe xé lòng. Do hệ miễn dịch thiếu nghiêm trọng, vết thƣơng trên thân chỗ 

nào cũng không lành, thảy đều bị nhiễm trùng, lở loét nát rữa.  
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Đến cuối cùng, trên mình ông không còn tìm ra chỗ nào lành lặn, toàn thân 

lở loét lầy lụa. 

Sau đó tôi không gặp lại ông, nghe những y tá châm sóc ông kể, sau khi 

ông chết rồi, lúc họ dùng tấm drap bọc thây ông chuyển đi thì xƣơng cốt găy 

vụn, da thịt bị nát rữa ung mủ, hóa thành một đống bầy nhầy, trƣớc khi bỏ thây 

ông vào nhà xác thì hầu nhƣ nó đã biến thành đống xƣơng thịt mục rữa.  

Chuyện kế tiếp là một vụ án hết sức ly kỳ, phát sinh vào mùa đông năm 

ngoái. 

3. Người có miệng lưỡi độc 

Nửa đêm, tôi nhận đƣợc lệnh cấp trên: 

– Phải tức tốc tới hiện trƣờng làm việc ngay! 

Số là nơi ngoại thành có một cây cầu lớn, nghe dân chúng báo cáo: “Có 

ngƣời treo cổ chết nơi cầu này!”. Lúc chúng tôi đến hiện trƣờng, thấy kẻ tự sát 

là phụ nữ. Qua khám nghiệm, có thể thấy quyết tâm tự sát của đƣơng sự rất cao 

(sợi dây thắt chặt tới nỗi xƣơng cổ bị gãy). 

Điều tra về nhân thân lý lịch, thì biết ngƣời chết cƣ trú gần đây (chuyện 

chƣa phải là hết, vì còn một cảnh tƣợng đáng sợ đang chờ chúng tôi)…  

Khi tới nhà đƣơng sự, chúng tôi giựt mình vì nhìn thấy thi thề trần truồng 

của đứa bé chƣa đầy một tuổi trên giuờng. Lúc cảnh sát ập đến, cha đứa nhỏ vẫn 

chƣa biết vợ mình đã tự sát, anh còn khóc lóc rên rí, hƣớng cảnh sát trách vợ um 

sùm và kể hết mọi việc. 

Té ra sự tình không có gì phức tạp, ông chồng ra ngoài nhậu nhẹt cùng 

đám bạn, cô vợ ở nhà một mình chăm con. Sau khi ông chồng quay về, cô vợ 

khóc lóc gây ầm lên, cứ nhất quyết khẳng định là ông ra ngoài ngoại tình, hẹn 

hò dan díu với cô X… ông chồng nghe vậy, nổi tức lên, liền bỏ đi ra khỏi nhà, 

tìm bạn nhậu tiếp. Cô vợ ở nhà càng nghĩ càng phẫn nộ, liền gởi cho chồng một 

“tối hậu thƣ”, đại ý nhƣ sau: “Anh hãy về mà trông con, tôi không thể chăm sóc 

nó đƣợc nữa!”… Nhƣng ông chồng đang nhậu say bí tỉ, đâu có tâm trí mà dòm 

ngó tới tin nhắn trong điện thoại… 

Mâi đến lúc ông về, thì phát hiện thằng bé con đã chòi đạp khiến mền rớt 

ra và bị chết cóng. (Các nhà ở thôn quê vào mùa đông không có lò sƣởi nên rất 

lạnh). 

Ông chồng đáng thƣơng vẫn chƣa biết vợ mình đã tự sát, một mực hƣớng 

công an căm phẫn trách móc, nói là lỗi tại vợ mình nên thằng bé mới chết 

cóng… Cho đến khi nghe cảnh sát báo hung tin: “Vợ anh đã treo cổ chết rồi!”… 

thì ông chồng không nói đƣợc lời nào, ngã lăn ra ngất xỉu.  
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Bởi chút gây cãi vụn vặt mà dẫn đến mất hai mạng ngƣời, hạnh phúc gia 

đình vì đây tan nát… Chúng tôi chỉ biết thở dài. Qua khám nghiệm kỹ càng, án 

đƣợc chứng thực là tự sát, nên vụ việc nhanh chóng kết thúc.  

Nhƣng trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện thêm chi tiết nữa: 

Chính lão Lƣu (chủ tiệm sửa xe trong thôn) mới là nguyên nhân gây ra thảm án 

này. Qua phỏng vấn hỏi thăm, chúng tôi đƣợc biết ông Lƣu tuổi hơn 50, đã ly 

hôn nhiều năm, hiện đang sống một mình. 

Bỉnh thƣờng tính ông ƣa đặt chuyện thêu dệt, nói thị phi, không có duyên 

cớ gì cũng dựng thành to chuyện đƣợc. Chính ông đã đâm thọc, đặt điều và nói 

với cô vợ là chồng cô đang ngoại tình! Hơn nữa ông còn thêm thắt, miêu tả tỉ mỉ 

ly kỳ giống nhƣ là có thật hẳn hoi. Khi chúng tôi hỏi về chuyện ngoại tình của 

ngƣời chồng mà ông rêu rao, mới biết đây chỉ là tin vịt mà thôi.  

Rất nhiều cƣ dân trong thôn phản ảnh, tố cáo, nói: “ông Lƣu rất ƣa thêu dệt 

đặt chuyện thị phi, đã có nhiều gia đình vi tin lời ông mà xảy ra bất hòa, phu thê 

trở mặt, phụ tử ác cảm, thậm chí dẫn tới đánh lộn, gây cãi”…  

Mỗi khỉ ông Lƣu biết đƣợc vì mình mà thiên hạ xào xáo… thì tỏ ra rất hớn 

hở khoái chí, ông ra ngồi ở quán nhậu với vẻ dƣơng dƣơng tự đắc.  

Nhƣng dẫu sao cũng không thể xử ông, vì không thể ghép hành vi này vào 

tội danh nào (mặc dù nó gieo ra thảm sự)… Cô vợ vì lầm tin lời hoang đƣờng 

của ông mà chuốc phiền treo cổ… nhƣng không thể vì vậy mà ghép ông vào tội 

sát nhân! Bởi thế, chúng tôi chỉ nhắc nhở, cảnh cáo ông thôi.  

Bất ngờ ỉà chƣa đầy một tháng, cảnh sát vùng đó báo cho tôi hay: ồng Lƣu 

đã xảy ra chuyện! 

“Vào một đêm nọ, ông Lưu đến nhà bạn bè nhậu say khướt. Sau khi được 

dìu về tiệm sửa xe của mình rồi, nửa đêm ông bò ra ngoài tìm rượu uống, ông 

sờ soạng và vớ được một cái bình, đang mơ màng, ông tu liền một ngụm. Nào 

dè đó khồng phải rượu bia, mà là bình hóa chất. Loại nước này dùng để sơn 

động cơ kim loại, độ ẩm cực thấp, hễ quét qua rồi thỉ trong vòng hai giây là có 

thể làm đông cứng bất kỳ vật gì. 

Khi đó ông Lưu ngã xuống ngất đi, may là bên cạnh có người kịp thời chở 

đi cấp cứu. 

Lúc bác sĩ khám, phát hiện lưỡi ông bị đông cứng như kết băng, hóa chất 

này mà bị ngắm dù ít thì cũng xem như tiêu rồi! Bác sĩ tuyên bố: Từ nay chẳng 

những ông Lưu không nói được mà kể cà vòm miệng cũng khó bảo toàn! Sau 

này, xem như ông chỉ có thể ăn uống bằng ống dẫn”… 

Đó là vài câu chuyện về báo ứng mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. 

Theo Y học, bất kỳ cái chết nào, cũng đều do bịnh tật hoặc tổn thƣơng dẫn 

đến. Cho dù có chết trong phòng ngủ hay qua đời lúc đang say giấc nồng, cũng 

đều do có bệnh hoặc những nguyên nhân khác. 
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Tôi là đệ tử Phật, cũng là bác sĩ ngành y. Đối với quan niệm khoa học tôi 

luôn tôn trọng, nhƣng tôi vẫn muốn nói rằng: Tầm nhìn của khoa học luôn bị 

giới hạn! Mỗi ngƣời chúng ta tất nhiên đều sẽ chết, nhƣng thời gian chết và 

cách chết có thống khổ hay không, quả thực có liên quan đến những gì chúng ta 

làm và luôn chịu ảnh hƣởng của nhân quả! 

Nếu nhƣ tôi không biết Phật pháp, khi tiến hành công tác điều tra, tôi cũng 

sẽ nghĩ đơn giản và kết luận: Chết là do bị tổn thƣơng, bệnh tật… hay phạm tội 

bị hành quyết v.v… 

Nhƣng suốt thời gian tiến hành kiềm tra nhiều vụ án mạng, sau khi phân 

tích tìm hiểu sâu xa rồi, tôi luôn phát hiện chân lý “thiện hữu thiện báo, ác hữu 

ác báo”, quả không sai chút nào. 

Phật pháp nói “Nghiệp lực chúng sinh không thể lƣờng”, rất đúng! Có thể 

dùng câu này đề giải thích vấn đề sinh tử trong cuộc sống ngày thƣờng chúng 

ta. 

Thu Dĩnh 9/7/2013 

LND: Chúng ta thấy rõ: Lời nói có thể cứu người và có thể giết người! 

Ông Lưu xử dụng cái lưỡi của mình để dệt thêu, đặt chuyện, lấy đây làm 

thú tiêu khiển, không biết làm thế là gieo nhân đại ác, gây họa hại  cho bao 

người trong thôn làng. Nếu cái lưỡi ông còn công năng, thì sẽ có thêm nhiều 

nạn nhân nữa. Do vậy mà nguyên cái lưỡi và cả vòm miệng ông, bộ phận, cơ 

quan nào có thể gây họa cho thế nhân đều bị… triệt.  

Hằng ngày xem báo đài, chúng ta thấy đăng tin những thiếu niên lêu lổng 

rủ nhau thừa lúc đêm khuya lên đứng trên cầu vượt, cùng ném đá làm vỡ kiếng 

các xe hơi hoặc ném đá làm vỡ kính đèn tín hiệu ở các trạm hỏa xa… lấy đó làm 

thú vui tiêu khiển mà không hề biết đây là những hành vi tự tàn phá phúc báu 

của mình! 

Có đôi tay mà không làm ích lợi cho người, lại dùng nó để gieo hại, việc 

ném đá làm vỡ kính đôi khi còn gây thương tích trầm trọng cho người!… Thêm 

nữa, chốt đèn hỏa xa mà hư thì không thể phát tín hiệu, dễ gây tai nạn giao 

thông thảm khốc cho khách qua đường. Vì vậy chẳng những tự mình khiến 

phúc, lộc, quyền bị sạt, mà người tạo ác ngoài việc sinh vào cõi không lành, còn 

có thể chiêu vời quả báo không tay. 

Bộ phận hay cơ quan nào làm những việc hữu ích cho người sẽ chiêu cảm 

quả báo tốt đẹp, ngược lại nếu chỉ toàn gieo rắc, đem đến hiểm nguy… thì sẽ bị 

loại. Tùy theo phúc báo của đương sự mà ác báo trổ mau hay chậm, chứ không 

phải là không có báo. 

Chỉ vì thiếu hiểu biết, chẳng được giảng dạy về nhân quả, do không am 

tường… nên người ta mới phạm tội. Vì vậy, điều cần thiết là giúp người hiểu rõ 

nhân quả. Khi đã minh bạch lý này, thỉ không cần có kẻ giám sát, người ta cũng 
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tự động làm những điều có lợi cho mình và tha nhân, tự nguyện dúi ác hành 

thiện. 

 

ÁC BÁO CỦA VU KHỐNG THÊU DỆT 

Một anh bạn của tồi thuở giờ hay tạo khẩu nghiệp xấu, ưa nói dệt thêu, 

tung tin đồn thất thiệt, điều này càng gây nguy hại hơn khi anh làm ở lãnh vực 

truyền thông. Ngày nọ, đột nhiên anh chạy đến xin lỗi tôi, vì hai năm trước đã 

viết bài tung lên mạng nhằm gây tai tiêng (scandal tình dục vô căn cứ) gieo hại 

cho tôi và khách hàng; tạo thành quấy nhiêu vô cùng khốn đốn, khiến bạn bề 

không dám hợp tác với chúng tôi. 

Tôi rất muốn biết lý do nào đã khiến anh chịu tu sửa và thay đổi cực lớn 

nhƣ vậy? 

Anh thành thật kể tôi nghe: Sáu tuần trƣớc anh về miền nam tham dự tang 

lễ vợ bác cả là bác Thơm và sau khi biết rõ chuyện của bác Thơm anh vô cùng 

chấn động! 

Bác Thơm có hai trai: Cậu cả giỏi giang ƣu tú, mấy tháng trƣớc trên đƣờng 

lái xe về nhà thì bị tai nạn vong thân. Còn cậu út vừa tốt nghiệp đại học, không 

biết buồn chuyện tỉnh cảm chi đó, mà tự thiêu, chết rất thảm. 

Riêng bác Thơm do bị bệnh ung bƣớu, phải mổ nơi cổ và lƣỡi, không thể 

nói năng, nằm trên giƣờng lăn lộn đau đớn, chịu đủ mài luyện. Khi bác bệnh 

đến thời kỳ cuối, mỗi khi há miệng ra, thối tới ngƣời ngƣời đều muốn nôn, 

không ai dám đến gần. Hai con trai đã chết hết, giờ tới ngƣời mẹ… Trong tang 

lễ, chỉ còn mỗi mình ông chồng (là bác cả) làm chủ sự, hoàn cảnh thật đáng 

thƣơng. 

Sau đó bác hai là em trai bác cả (bỏ quê ra đi đã mƣời mấy năm) bây giờ 

dẫn các con trở về, đến giao cho anh cả một tờ di thƣ (là bút tích của vợ bác 

hai), trong có hai hàng chữ viết bằng máu nhƣ thế này:  

“Miệng hồng răng trắng, đặt chuyện xằng bậy hủy danh tiết người 

Ắt phải đoạn tử tuyệt tôn, chết rồi đọa địa ngục cắt lưỡi”… 

Bác cả xem thƣ xong, liền té quỵ xuống và bật khóc to, sau đó hƣớng em 

trai dập đầu xin lỗi, hai anh em ôm nhau cùng khóc…  

Anh bạn tôi liền hỏi mẹ mình, mới biết rõ nguồn cơn: 

Hồi xƣa vợ bác cả vì tranh giành lòng thƣơng của cha mẹ chồng (thầm lo 

ông bà gia sẽ chia nhiều tài sản cho nhà bác hai vốn ƣu tú, giỏi giang) nên đã 

bịa chuyện phao tin đồn ác là: “Vợ bác hai tƣ thông với đồng nghiệp”… làm 

cho ba mẹ chồng hiểu lầm vợ bác hai, giữa phu thê cũng xảy ra lục đục…  

Vợ bác hai bị hàm oan nên tức giận căm phẫn cực cùng, bà cắt máu tay 

viết di thƣ rồi uống thuốc rầy tự sát. Bác hai quá đau lòng, nhƣng lúc đó thế lực 
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chị dâu cả quá mạnh, khiến chuyện khó thể phân rõ trắng đen, vì vậy bác hai 

chƣa thể công khai di thƣ, đành gạt lệ dẫn hai con trai còn nhỏ đi miền đông lập 

nghiệp, nhiều năm không trở về. 

Mẹ của anh bạn tôi hồi đó cũng hùa theo phát tán tin đồn ác này, phụ họa 

rêu rao bêu xấu khắp thôn. Sau khi thấy quả báo giáng xuống nhà bác Thơm quá 

thảm, bà rất hãi hùng, lại thêm chứng kiến các con trai mình nhiều năm nay bị 

viêm thận, bệnh hành khổ sở, vô phƣơng làm việc bình thƣờng, mẫu thân bạn 

tôi lúc này vô cùng chấn động, bèn dẫn hết ngƣời nhà đến trƣớc bài vị vợ bác 

hai, khấu đầu nhƣ tế sao, cầu xin tha thứ tội ngày xƣa…  

Anh bạn tôi sau khi biết rõ chuyện này rồi, tâm tƣ cũng bị chấn động chƣa 

từng có. Anh nghĩ mình nhiều năm nay cũng tạo nhiều nghiệp ác khẩu không 

lành, còn hay viết bài trên mạng gieo rắc tai tiếng, đâm thọc, ly gián hại 

ngƣời… lòng rất ăn năn kinh sợ, hối hận… cho nên quyết định đến thỉnh cầu 

những ngƣời bị hại (trong số đó có tôi) xin tha thứ, thề từ đây quyết tâm sửa 

đổi”… 

Mẹ tôi nghe chuyện này rồi, liền cảnh báo tôi: “Khi chọn bạn trăm năm 

phải hết sức cẩn thận, vì lỡ nhƣ cƣới nhằm vợ không hiền, độc mồm xấu bụng, 

phóng túng khẩu nghiệp, ăn nói quàng xiên thì sẽ di họa đến con cháu”… Mẹ 

còn nhắc tôi phải luôn nhớ lời sƣ Chứng Nghiêm dạy: “Hãy nói nhƣ hoa thơm, 

đừng nói nhƣ rắn độc!”. 

Những ai loạn tạo khẩu nghiệp… xin hãy xem chuyện vợ bác cả mà cảnh 

giác. Hiện nay bà là tấm gƣơng kinh hoàng cho cả làng. Tôi kề ra câu chuyện 

này là mong bạn đọc cẩn thận giữ gìn khẩu nghiệp, tránh đƣợc sai lầm.  

 

XIN ĐỪNG LÀM VIỆC TỔN ĐỨC. 

Thƣa các thiện tri thức, các bạn đồng tu, 

Tôi học Phật không lâu, đối với Phật pháp hiểu biết không uyên thâm, 

chẳng dám nói bàn nhiều, chỉ xin dùng kinh nghiệm bản thân chia sẻ cảnh báo 

với mọi ngƣời, ngàn vạn lần chớ nên làm việc tổn đức. Đừng sát sinh hại vật, 

trộm cƣớp, tà dâm… 

Ngay đây, tôi cũng xin cảm tạ trang web Phật giáo đã cho tôi cơ hội kể ra 

những tội mình đã tạo trƣớc đây để mọi ngƣời cùng cảnh giác. Nếu quý vị xem 

bài viết này mà muốn lăng mạ, chửi rủa hay khinh rẻ tôi, thảy đều đƣợc tất, vì 

đó là phúc phận của tôi. 

Tôi sinh ra trong một gia đình trung bình, từ lúc biết nhận thức thì tôi đã 

làm một việc cực kỳ thất đức là: giành nhà xí. 

Lúc đó tôi còn nhỏ lắm. Khi ấy ông cố (là phụ thân bà ngoại), cùng ở 

chung với chúng tôi. 
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Ông cố tuổi đã cao, gặp lúc muốn đi vệ sinh, nếu nhƣ vào muộn một chút 

là sẽ không khống chế đƣợc và sẽ đại tiểu tiện vãi ra… trây dính cả ngƣời. Nếu 

mà xảy ra chuyện này thì ông bà ngoại tôi sẽ chửi mắng cụ cố dữ dội, rất khó 

nghe. 

Hồi đó tôi chƣa hiểu biết gì, nhƣng tính ƣa chơi nghịch, hễ thấy cụ cố đứng 

dậy chuẩn bị đi nhà xí, là tôi lập tức chạy tới nhào vào trong đó trƣớc, đóng chặt 

cửa lại, mặc cho cụ cố ở bên ngoài rên rỉ kêu la, tôi cũng không thèm mở cửa. 

Đợi cụ cố đại tiểu tiện trây dính quần rồi, tôi mới chịu đi ra. Chính vì tôi làm 

vậy mà ông cố bị bà ngoại chửi rủa thậm tệ, khiến ông rất buồn khổ, nguyên 

nhân lớn nhất là tại tôi, do tôi mà sinh chuyện. 

Thế nhƣng tôi cứ diễn mãi trò này, làm ông cố đau khổ rất nhiều. Mãi tới 

sau này khi cụ cố hôn mê, trong lúc mơ màng, ông thƣờng rên rỉ gọi tên tôi, 

bảo: “Hãy mau mở cửa ra”. Lúc đó tôi không biết mình làm nhƣ vậy là thất đức. 

Rồi cụ cố qua đời, có lần còn báo mộng cho mẹ tồi, dặn dò rằng tôi còn 

nhỏ nên không hiểu chuyện, xin bà đừng có đánh tôi! Lúc đó dù còn rất nhỏ, 

nhƣng mỗi khi nghe mẹ kể vậy, tôi cảm thấy rất hối hận và buồn. Tôi thƣờng 

trùm chăn kín mít khóc ti tỉ. Bây giờ nhớ lại, tôi còn thấy đau lòng.  

Có lẽ do nhân xấu, do hành vi tác tệ ngày nhỏ, mà bây giờ tôi nhận lại quả 

báo đó. Hiện nay tuy tuổi tôi còn trẻ, nhƣng cảm thấy tình huống mình và cụ cố 

không khác nhau bao nhiêu. Tôi thƣờng hay mắc tiểu không thể nhịn đƣợc, nên 

rất thống khổ. Dù có đi bệnh viện khám cũng chẳng tỉm ra nguyên nhân, tất cả 

đều bình thƣờng. 

Trƣớc đây tôi không rõ, nhƣng sau khi học Phật rồi, mới hiểu đó chính là 

quả báo do ác nghiệp ngày xƣa tôi đã tạo. Hiện giờ tôi chỉ biết gánh lấy, nếm 

mùi vị đó cho thấm thìa, chỉ riêng mình biết mà thôi. Cho nên, xin các bạn đồng 

tu, ngàn vạn lần chớ nên làm việc xấu, sớm muộn gì quả báo cũng sẽ trổ ngay 

trên thân các bạn! 

Hồi nhỏ tôi rất nghịch, ƣa đi bắt chuồn chuồn, dế, các loài côn trùng v.v… 

. Lúc đó tính tôi tàn nhẫn, nên ƣa ngắt tay chân, bẻ cánh, hành hạ giày vò cho 

chúng chết mới vui. Trong nhà tôi có rất nhiều thuốc men, tôi thƣờng lấy nƣớc 

sôi hòa với thuốc, tạo thành thuốc nƣớc, sau đó dùng kim tiêm, bơm nƣớc thuốc 

này vào bụng dế và các loài côn trùng… Chúng bị tôi hành hạ rất nhiều! Bây 

giờ nhớ lại, đúng là mình tạo quá nhiều nghiệp sát. Tội lỗi dẫy đầy! Sau đó tôi 

còn đi phá tổ kiến, bắt dế… tôi chế nƣớc cho ngập hang, sau đó đắp bùn làm 

thành, để chặn bắt chúng… tội rất lớn. 

Sau này khi lớn lên, trong nhà tôi nuôi chó liên tục (vì nuôi con nào chết 

con đó, nên cứ phải nuôi tiếp) chỉ cần chó không nghe lời, thi tôi đánh chúng 

tàn bạo. 
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Bây giờ viết đến đây, nhớ lại tình cảnh lúc đó, tôi thấy mình… KHÔNG 

PHẢI LÀ NGƢỜI! Tôi xin thành tâm sám hối tội ác của mình! Hồi đó tôi gieo 

trồng ác nhân, tất nhiên sẽ phải gặt quả. 

Vì vậy mà mấy năm trƣớc, tôi bị bệnh nứt da, một khi tiết trời lạnh thì tay 

sƣng phù rất dữ, khiến đêm ngủ chẳng đƣợc, cả tay chân đều đau nhƣ bị vô số 

côn trùng cắn rứt, cơn đau hành hạ thống khổ tƣởng có thể chết đi đƣợc!  

Lúc đó tôi chƣa biết là mình bị trả quả, lo chạy chữa đủ cách, nào là uống 

thuốc, tiêm chích, thoa đắp… nhƣng chẳng hiệu quả chi, ngƣợc lại bệnh càng 

nghiêm trọng. 

Sau này học Phật rồi, mới hiểu ra, tất cả đều là báo ứng nhân quả, do tôi 

ngày xƣa tàn hại các loài vật nhỏ, cho nên phải thọ quả báo nhƣ vậy. Đúng lý 

phải thế thôi. Chính nhờ học Phật, lễ Phật, mà gần hai năm nay, chứng bệnh của 

tôi không còn nặng nề nữa, hiện giờ tay vẫn còn nứt nẻ, nhƣng thuyên giảm 

nhiều, điều này phải cảm tạ chƣ Phật Bồ tát! Hiện nay mỗi khi tôi gặp tật bệnh 

chi, đặc biệt là bệnh nghiệp chƣớng, tôi đều rất thản nhiên, bởi vì tôi từng tạo 

ác, thi phải chấp nhận gánh lấy hậu quả. 

Có một việc sau cùng, tôi muốn cảnh báo mọi ngƣời, ngàn vạn lần không 

nên tà dâm. Lúc đó tôi chƣa hiểu gì, lại do chƣa đƣợc biết đến Phật pháp nên ở 

độ tuổi thanh xuân, sức lực sung mãn, lại thêm hay xem sách, phim đồi trụy, 

nên thƣờng bị khởi dục và tôi phải tự thỏa mãn. Một khi dục phát mà không biết 

điều phục, thì dần dần hình thành thói quen xấu, tệ đến mức chỉ cần vừa nhìn 

các hình ảnh nude là tôi khởi dục ngay và phải tự thỏa dục, đến nỗi tắm rửa gì 

cũng phát dục, dần thành thói quen. 

Hồi chƣa học Phật, chƣa biết đạo, hễ dâm niệm, dục vọng khởi thì tôi cứ tự 

thỏa mãn, cho đó là tự nhiên. Nhƣng do làm điều này riết, tƣớng mạo tôi cũng 

thay đổi (đúng là nhƣ thế, tôi không nói dối, bởi nhân cách mình xấu thì tƣớng 

sẽ đổi tệ theo – xin bạn hãy tin tôi, nếu ai vƣớng phải thói xấu này, thì nên từ bỏ 

triệt để, sẽ rất có ích cho bản thân!). 

Nguyên lả tƣớng mạo tôi vốn rất oai phong, hình dung thanh tú, nhƣng do 

tôi thƣờng hay tự thỏa dục, nên tƣớng mạo cũng bị thay đổi, biến thành cực kỳ 

thô tục. Sức khỏe cũng kém, vì tinh lao lực tổn… cộng thêm lỗi ngày nhỏ đã 

phạm với cụ cố, khiến quả báo tôi lãnh càng thêm nặng. Tiểu tiện khó, khổ đủ 

mọi bề… 

Sau khi học Phật rồi, tôi mới hiểu và nhận ra đây là những hành vi bất hảo, 

nên một bề thệ nguyện từ bỏ. Nhƣng mà, dâm niệm một khi khởi, nó mạnh cuồn 

cuộn, rất khó chịu, nhƣng tự thỏa mãn rồi lại thấy có tội, còn khổ hơn.  

Mãi đến vài tháng trƣớc tôi mới hoàn toàn chiến thắng và làm chủ đƣợc 

mình. Nhờ tôi kiên trì mỗi tuần đến chùa lễ Phật, thành tâm lạy sám hối. Sau đó 

đƣợc nghe giảng về lòng đại từ đại bi và ích lợi của việc niệm thánh hiệu Bồ tát 

Quan Âm, nên mỗi khi dâm niệm khởi, tôi liền niệm thầm “Nam mô đại từ đại 
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bi Quan Thế Âm Bồ tát!” Niệm xong tôi lại nguyện tiếp: “Xin Ngài gia hộ cho 

con dứt trừ lòng tà dâm” tôi cứ niệm và nguyện nhƣ thế liên tục, kết quả thật kỳ 

diệu: dâm niệm tự nhiên tiêu tan, thực sự tiêu mất hết! 

Hồi mới tập tu, một tuần tôi khởi niệm dâm hai, ba lần, sau đó suốt hai, ba 

tuần đều không khởi. Bây giờ thì không còn bóng dáng nó, vì trong lòng tôi chỉ 

có Phật! Việc này phải cảm tạ Bồ tát Quan Thế Âm! Không có Ngài, có lẽ tôi 

vẫn còn trầm mê vô phƣơng tự cứu! 

Khi không biết đạo, phần đông ngƣời ta thƣờng cho rằng thỏa dục là khoái 

lạc nhất, nhƣng nếu bạn nếm một lần hạnh phúc bình an thanh thoát của vô dục 

rồi, bạn sẽ không còn muốn trở lại cảnh giới đầy bùn đó nữa. 

về đạo pháp tôi không dám bàn huyền nói diệu nhiều, chỉ thấy là, kể từ lúc 

tôi ăn năn, quyết tâm tu sửa, dẫu có bệnh hoạn gì cũng giảm nhẹ  đi. cho dù phải 

trả quả thì cũng không quá thống khổ và kham đƣợc. Tiểu tiện cũng không còn 

khó chịu nữa. 

Chƣ vị đồng tu, đây là kinh nghiệm đích thân tôi trải qua, những lỗi tôi 

từng phạm, thuở giờ luôn che giấu không dám nói cùng ngƣời. Hôm nay tôi thu 

hết can đảm giãi bày ra hết, vì mong rằng, những vị nào từng phạm lỗi giống tôi 

sẽ mau sớm sửa đổi để cùng đƣợc an lạc. Nếu tôi không đƣợc biết đến Phật 

pháp, thì có lẽ hiện giờ quả báo tôi phải trả rất là nặng, rất là thê thảm…  

Nhƣng nhờ tôi đƣợc nghe Phật pháp, biết ăn năn, sám hối, sửa lỗi, tu tỉnh, 

thệ nguyện đổi mới bản thân nên hiện tại tôi sống rất hạnh phúc. Rõ ràng là Phật 

pháp đem đến hạnh phúc cho con ngƣời! Tôi xin đem kinh nghiệm của mình ra, 

chân thành chia sẻ, hi vọng mọi ngƣời cảnh giác, xin đừng bao giờ bƣớc vào 

nẻo sai giống nhƣ tôi đã phạm, vì đó là tử lộ! 

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn chƣ vị đã kiên nhẫn, chịu khó đọc hết bài văn 

lƣợm thƣợm nảy của tôi. Nếu quý vị cảm thấy là tôi quá ti tiện, quá tàn nhẫn, 

đáng khinh… thì hãy lớn tiếng mắng tôi thật nhiều, bởi tôi xứng đáng bị nhƣ 

thế, tôi không trách quý vị, mà còn phải cảm tạ nữa… 

Nếu nhƣ quý vị có thể đem chuyện của tôi, kề cho bạn bè nghe để họ cảnh 

giác… giúp những ngƣời trƣớc đây từng có hành động giống nhƣ tôi sớm đƣợc 

tỉnh ngộ, thoát ra nẻo sai, thỉ không còn gì quý bằng! 

Cầu chúc quý vị: Phẩm hạnh sạch trong, giới luật nghiêm tri, thân khẩu ý 

hằng thanh tịnh, tâm luôn hạnh phúc… 

Ngƣời sám hối kính bút. 

8/10/2012- 11:52 
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TÌNH CHẤP UYÊN ƢƠNG 

Tôi là một người vô thần. không theo bất kỳ tôn giáo nào. Nhưng bảy năm 

trước đã xảy ra một việc lạ lùng làm thay đổi cả cuộc đời tôi. 

Lúc ấy tôi mới kết hôn đƣợc sáu tháng. Khuya hôm đó tôi thức dậy đi tiểu, 

đầu óc hãy còn mơ màng ngái ngủ, thì bỗng thấy có một bóng trắng lƣớt qua 

trƣớc mặt mình, thế là tôi vội mở mắt ra… nhìn thấy rõ ràng đó là một nữ quỷ 

mặc y phục trắng, mặt dính đầy máu, nhem nhuốc… 

Lúc đó tôi cũng không biết vì sao mình có đủ dũng khí để mà vung tay… 

tát mạnh vào mặt nữ quỷ, tôi đánh đến nó phải biến mất tiêu! 

Kể từ sau đêm đó, mặc dù tôi không còn thấy nữ quỷ nữa, nhƣng cảm giác 

xui xẻo mỗi lúc một hiện rõ. 

Trƣớc tiên là chồng tôi bị bệnh, phải đi bác sĩ liên tục suốt mấy ngày. Sau 

đó thì đến phiên tôi, nửa đêm tự dƣng bụng phát đau kịch liệt, phải tới bệnh viện 

chữa trị mới lành. 

Vì vậy, tôi cảm nhận rõ ràng là vợ chồng tôi đồng bị “trúng tà”. Để giải tà 

khí, chúng tôi phải đi khắp nơi tìm thầy (làm phép trục quỷ). Nhƣng chẳng ăn 

nhằm gì, hoạn nạn chẳng chút thuyên giảm, vẫn hoành hành y nhƣ trƣớc.  

Khi đó chúng tôi vô cùng khổ não, nhƣng chẳng tim ra cách giải quyết.  

Tình cờ tôi gặp một ngƣời bạn (là đệ tử Phật) khuyên tôi nên học Phật, hãy 

dùng Phật pháp để giải quyết vấn đề hóc búa này! 

Chúng tôi lâm vào cảnh bệnh nặng cần lƣơng y, chẳng còn cách nào khác 

(đành phải nhào tới ôm chân Phật thôi), vậy là chúng tôi đến với Phật giáo…  

Sau khi học Phật, chúng tôi bắt đầu ăn chay, phóng sinh, tụng “Kinh Địa 

Tạng”, chúng tôi tụng đƣợc mấy mƣơi bộ Địa Tạng rồi, thì một đêm nọ tôi nằm 

mơ thấy nữ quỷ hiện ra, khóc lóc kể lể về thân thế của cô cho tôi nghe.  

Té ra mấy trăm năm trƣớc, cô ta từng là vợ của chồng tôi, do kiếp đó cô đã 

treo cổ tự vận chết nên bị đọa vào cõi quỷ! Cô đã đi tìm chồng ngót mấy trăm 

năm, cho đến kiếp nảy mới phát hiện ra chồng mình ở đây. 

Sau khi tỏ tƣờng sự thực, tôi tuy có cảm thông nhƣng lòng rất uất phiền. 

Bởi tôi đã hiểu vì sao chồng mình hay bị mộng tinh, di tinh… Té ra là tại… con 

quỷ cái này (đêm nào nó cũng mò tới ngủ với chồng tôi)! 

Tôi nhất quyết không nhƣợng bộ, biết con quỷ nửa đêm (mới có thể) đến 

mê hoặc chồng mình, nên tôi canh chừng, hễ gần giờ đó là bắt đầu gỗ chuông 

niệm Phật um sùm lên. Do trƣờng kỳ lo lắng và ngày nào cũng phải thức dậy 

vào nửa đêm để niệm Phật “hộ vệ” chồng, sức khỏe tôi ngày càng suy sụp vì 

thiếu ngủ nghiêm trọng, nhƣng tôi vẫn gan lì, ráng cầm cự “chiến đấu” nhƣ vậy 

ngót hai năm. Cuối cùng tôi thu đƣợc kết quả là: Bị bệnh tim và ngã lăn ra xỉu! 

(Không phải tôi bị nữ quỷ dọa cho xỉu mà do kiệt sức quá nên ngất đi)…  
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Cứ mửng này mãi xem ra tôi chịu hết thấu, do bị khổ não hành hạ cả thân 

lẫn tâm nên bệnh tim tôi càng kéo dài, khó thể sống an. Thế là đầu xuân, hai vợ 

chồng tôi đồng quyết định vảo tháng Tƣ này sẽ cùng lên chùa xin xuất gia, để 

chấm dứt cái trận chiến oan nghiệt kỳ khồi giữa ngƣời và quỷ…Nhƣng chúng 

tôi chƣa kịp thực hiện dự tính thì con quỷ cái đã nhanh nhẩu ra tay trƣớc: Lần 

này ả nhập thẳng vào chồng tôi, hung dữ muốn giết tôi. 

Thú thực là mấy năm nay cùng ả chiến đấu ròng rã, tôi đã quá đuối mệt lẫn 

thƣơng tâm… nên ngay giây phút cận kề cửa tử, tôi cũng có ý chán nản muốn 

buông xuôi hết. Tôi nghĩ: „Thôi thì cam nhận một đao của ả để kết thúc hết mọi 

ân oán, chỉ mong ngay đây đƣợc vãng sinh Cực lạc, rũ bỏ hết mọi sầu đau”…  

Ngay lúc tôi nhắm mắt chờ… con quỷ cái đâm cho một dao để kết liễu đời 

mình (qua đôi tay của chồng tôi), thì bỗng nghe “Keng!” một tiếng… hóa ra nữ 

quỷ đã ném dao xuống đất và rầu rĩ nói: “Giết mi rồi thi ta cũng phải xuống địa 

ngục! Thiệt là khổ phiền quá đi!” 

Bây giờ đến lƣợt tôi phát khùng, tôi túm lấy xác thân chồng tôi (đang còn 

hồn nữ quỷ gá ở bên trong), đập cho một trận tơi bời!… Lúc này tôi mới hiểu 

thế nào là: “Cầu sống không đƣợc, cầu chết không xong!”  

Bị muộn phiền hành tâm tƣ quá sức, tôi chỉ còn một cách là đem chồng gởi 

vào ngôi chùa gần đấy. Kết quả, sau đó đêm nào con quỷ cái cũng mò đến tìm 

tôi quấy nhiễu, nó khóc kề rùm beng bên tai tôi, than rằng: Trong chùa có thần 

hộ pháp canh giữ, tôi không cách chi vảo đƣợc…Nữ quỷ quấy phá làm ồn đến 

mức tôi chẳng tài nào ngủ đƣợc, cuối cùng tôi đành năn nỉ, thỉnh cầu sƣ phụ 

trong chùa mở lòng từ bi, lập đàn siêu độ cho nữ quỷ giùm.  

Bởi chùa này chuyên tu niệm Phật, vì vậy mục đích siêu độ là cầu cho nữ 

quỷ đƣợc sinh về Cực Lạc. Khi pháp hội niệm Phật đƣợc tổ chức, mang lại hiệu 

quả thù thắng không gì sánh bằng! Bởi dƣới uy lực gia trì của Phật, tôi đã nhìn 

thấy các tiền kiếp của bộ ba chúng tôi, nhìn rõ mồn một những gi xảy ra trong 

đời quá khứ, tháo gỡ đƣợc gút mắc cho cả ba (hai ngƣời một quỷ), chân tƣớng 

luân hồi ngàn năm cuối cùng đƣợc hé lộ nhƣ sau: 

Đôi chim uyên ương 

Nhiều kiếp rất lâu xa về trƣớc, có một đôi chim uyên ƣơng xinh đẹp ngụ 

nơi một cái hồ thanh vắng. Có một thằng bé hay tới hồ chơi và phát hiện ra đôi 

chim này, nó thƣờng đem thức ăn đến cho chúng, trải qua một thời gian dài. 

Ngày nọ khi tới hồ chơi, thằng bé bắt gặp con chim trống đứng cô đơn, buồn 

rầu; chẳng thấy con mái đâu? Thế là nó tìm khắp nơi và phát hiện trên không 

trung có một con chim ƣng hung ác đang quắp con chim mái bay xa.  

Thằng bé chẳng biết làm sao, đành mang thức ăn tới an ủi con chim trống. 

Nhƣng chim trống vẫn cúi rũ, không thèm động đậy. Hôm sau, thằng bé ra thăm 

chim trống, nó vẫn nhịn đói không chịu ăn bất cứ thứ gì. Mấy ngày sau, chim 
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trống chết đi. Thằng bé rất buồn, đành mang chim trống đi chôn, từ đó nó cũng 

không ra hồ chơi nữa. 

Uyên ương đầu thai 

Thời gian qua nhanh, thấm thoắt đã mấy trăm năm. Đôi chim uyên ƣơng 

luân hòi vần xoay cuối cùng cũng đƣợc tƣơng ngộ, chúng đồng sinh vào cõi 

ngƣời: Chim trống đầu thai làm nam, chim mái đầu thai làm nữ và kết thành 

một đôi phu thê nghĩa tình khắng khít. 

Ngày nọ ngƣời chồng đi vắng, cô vợ và bà mẹ chồng phát sinh gây cãi dữ 

dội tới nỗi cô dâu nhất thời nghĩ quẩn, treo cổ tự tử. Nàng chết rồi thì đọa ác 

đạo, phải mang thân quỷ
7
; nhƣng do chẳng buông xả đƣợc tình yêu đối với 

chồng, nên nữ quỷ này một mực đi tìm lang quân trong ngút ngàn thống khổ…  

Qua từng lần, từng lần luân hồi lục đạo… mãi cho đến mấy trăm năm sau 

là đời hiện tại đây! 

Ngƣời chồng của nữ quỷ kiếp này vẫn sinh làm nam nhân, còn tôi chính là 

thằng bé thuở xƣa từng cho đôi uyên ƣơng ăn… (kiếp này đã mang thân nữ), do 

nhân duyên chín muồi, tôi và nam nhân (là chim trống kiếp xa xƣa) kết thành 

chồng vợ, còn nữ quỷ đang quấy phá kia, chính là hậu thân của con chim mái. 

Suốt mấy năm trời cả ba chúng tôi cùng “quần thảo” nhau giờ mới biết rõ chân 

tƣớng liên quan… Té ra đây là một trƣờng nhân duyên hội hợp tạo thành “bi hài 

kịch”. 

Dƣới Phật lực cao thâm vi diệu không thể nghĩ lƣờng, tôi bị chiết phục và 

phát sinh niềm tin tuyệt đối, từ đó chúng tôi tu hành miên mật và hƣởng đƣợc 

quả ngọt của công phu. Tổng kết lại lịch trình tu suốt 7 năm nay, tôi rút ra đƣợc 

mấy điều hay, xin lƣợc ghi để chia sẻ cùng mọi ngƣời:  

I. ĂN CHAY ĐƢỢC NHIỀU LỢI ÍCH: 

Trƣờng trai đƣợc 4 năm, tôi phát hiện ra ăn chay có mấy điểm tốt:  

– Bệnh nặng dễ chữa: Năm đó chồng tôi tế bào bạch cầu giảm đến không 

còn lực miễn dịch, nhờ trƣờng trai phối hợp với điều trị, vừa tốn tiền ít lại đƣợc 

lành bệnh. Hiện nay bạch cầu đã phục hồi bình thƣờng, bác sĩ khen: – Quả là kỳ 

tích! 

– Phúc báu tăng thêm: Từ khi tôi ăn chay rồi một bề không công tác, chỉ 

nƣơng vào nguồn thu nhập cho thuê phòng mà sống, nhƣng lại có tiền dƣ để 

dành, sống nhàn nhã… Bởi ngƣời ăn chay ít bị bệnh, mà dẫu có vƣớng bệnh chỉ 

cần uống chút thuốc là lành. Đồ chay lại rất rẻ, hằng ngày hai vợ chồng tôi ăn 

không hết mƣời đồng. 

– Tiêu nghiệp chƣớng: Ngƣời ăn chay không có kết oán cùng chúng sinh 

nên tiêu nghiệp nhanh hơn ngƣời ăn mặn, tu hành ít bị chƣớng ngại.  

https://tangthuphathoc.net/nhan-qua-giai-theo-phat-giao/#easy-footnote-bottom-7-39816
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– Đƣợc trẻ hóa: Tôi năm nay 38 tuổi, nhờ ăn chay, mà nhìn trẻ hơn thực tế 

mƣời tuổi (Các nữ sinh ƣa trẻ đẹp thì hãy ăn chay nhé). 

II. NGHỊCH DUYÊN CŨNG LÀ PHÖC 

Hồi đầu, tôi luôn cho rằng gặp nữ quỷ kia đúng là quá xui xẻo, quá bất 

hạnh! Vì bị mắc bệnh thì không thể làm việc kiếm tiền. Nhƣng chính nhờ đây 

mà tôi thấm thìa nỗi khổ “ái biệt ly” và hiểu rõ lý nhân quả luân hồi. Do nữ quỷ 

này quấy phá liên tục khiến cuộc sống chúng tôi cực kỳ thống khổ, ả đã ép ngặt 

và thúc đầy, khiến hai kẻ vô thần nhƣ chúng tôi phải bƣớc vào con đƣờng học 

Phật. Còn nữa, nhân vì nữ quỷ hằng ngày xuất hiện, khiến tôi ngày nào cũng 

phải niệm Phật ngót mƣời mấy tiếng đồng hồ, mỗi ngày ít nhất phải niệm năm 

vạn hiệu (50 ngàn) trở lên, tôi kiên trì nhƣ thế suốt ba năm. Nhờ vậy mà đại 

môn của thế giới Cực lạc đã mở rộng trƣớc mắt tôi (Kết cuộc thế này đúng là 

quà tặng!)… Dù tôi có dùng lắm ngôn từ cũng không sao diễn tả hết đƣợc… 

Cho nên, lúc nghịch duyên xuất hiện, cũng là thời cơ tốt giúp mình tu hành 

(Giống nhƣ ngƣời bị cọp dữ rƣợt đuổi sát mông, đƣơng nhiên phải chạy bán 

mạng, lo tu chí chết)… 

III. NIỆM PHẬT HAY TUYỆT VỜI 

Con đƣờng tu học của tôi đặc biệt kỳ quái. Do bị nữ quỷ ép ngặt, nên lúc 

nào tôi cũng phải đề tỉnh tinh thần để tu hành. Vì muốn mau mau thoát khỏi con 

quỷ cái này (điều ả đi xa) nên tôi phải dốc hết toàn lực mà thực hiện.  

Thuở mới bắt đầu tu, trƣớc tiên tôi tụng kinh, niệm chú, buổi khuya tụng 

chú Lăng Nghiêm, sáng tụng kinh Di Đà, 9 giờ tụng “kinh Địa Tạng”, chiều 

tụng “kinh Kim Cang” và ba biến chú Đại Bi, tối còn tụng một bộ “kinh Địa 

Tạng” nữa. 

Thời gian tụng kinh rất dài và mệt. Tôi vốn lả kẻ vô thần, do bị quỷ phá mà 

biến thành tín đồ ngoan đạo (phải tu rục). Ngày tháng tụng niệm nhƣ vậy tôi 

kiên trì thực hành mới gần một năm thì vào buổi sáng nọ, tôi tụng kinh vừa đến 

Hòi hƣớng thì bị nữ quỷ che kinh quấy nhiễu khiến tôi rất buồn (pha lẫn tuyệt 

vọng nữa, vì thấy nữ quỷ không sợ kinh chú)… 

(Thực ra không phải kinh chú không linh mà do tôi mới hành trì, tâm còn 

đầy tán loạn tham sân si nên không thể chiêu hiệu quả tốt ngay tức thời đƣợc). 

Nhƣng lúc đó tôi mất niềm tin, lo tìm phƣơng cách mới. 

Vợ chồng tôi bèn tìm thuê một ngôi nhà nơi hoang sơn (chung quanh có 

mƣời mấy ngôi mộ) ở đó suốt sáu tháng ròng chuyên tu “tĩnh tọa quán tƣởng”.  

Lần đầu tiên tu quán, chúng tôi quán “Vô Lƣợng Thọ Kinh”. Hễ mặt trời 

mọc thì ngồi quán, khi hoàng hôn buông thì ngồi tĩnh tọa hai tiếng nhìn trời lặn. 

Ban ngày rảnh thì niệm Phật. Quán tƣởng đƣợc mấy tháng, chẳng thu chút kết 

quả nào, đã vậy còn tu lạc! Bởi vì vừa nhắm mắt thì thấy một phiến tối đen, căn 

bản là do thực hành không đến. Tệ hơn nữa là tính khí nóng nảy phát sinh càng 
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lúc càng tợn và tôi nhìn thấy quỷ mỗi lúc càng rõ hơn. Chúng tôi ráng tu chừng 

nửa năm thì chịu hết nổi, cuối cùng đành cuốn gói “thu cờ” quay về.  

Tụng kinh chú, tĩnh tọa, quán tƣởng… gần hai năm xem ra chẳng ổn, tôi 

bèn thử thí nghiệm quay sang chuyên niệm thánh hiệu Phật A Di Đà và bỗng 

phát hiện ra: Hằng ngày chỉ cần nửa đêm tôi thức dậy, dốc tâm chí thành niệm 

Phật, thì nữ quỷ tuyệt đối chẳng dám đến gần giƣờng, ngƣợc lại còn biến mất 

tăm không thấy tung tích. Có lúc vào mùa hạ, khoảng 8 giờ tối tôi đi tản bộ, vừa 

bƣớc, vừa niệm, rất bình an. Có khi gặp quỷ, thì cũng thấy chúng lui vào hai 

bên lề đƣờng, còn quỳ xuống chắp tay vô cùng cung kính. (Đúng là niệm Phật, 

thánh hiệu hiện tiền khiến quỷ tôn kính lui xa). Thực ra cũng nhờ thời gian kiên 

trì “tu rị tu rục” ban đầu làm nền tảng, đã tập cho tâm trí chúng tôi quen dần với 

Phật pháp, dễ nhiếp niệm an tĩnh hơn. 

Tháng 3 năm 2010, tôi gặp vả nghe pháp sƣ Tịnh Không giảng “Tƣ tƣởng 

Tịnh độ của Đại sƣ Thiện Đạo” càng hiểu rõ thánh hiệu vi diệu, mới biết 

phƣơng pháp tu tập trƣớc đây của mình không có kết quả là do không phù hợp. 

Bởi chúng tôi căn cơ tệ lậu, tập khí xấu còn nhiều. Nhờ tin sâu vào nguyện 

lực Phật A Di Đà từ bi nhiếp thọ, thầm nghĩ “nếu mình ra công niệm chuyên 

nhất chắc chắn sẽ vãng sinh Cực Lạc”, do quá khổ, mới khát khao mong đƣợc 

giải thoát ngay trong đời này, vì vậy mà dũng mãnh tu, chí thiết niệm Phật, nhất 

tâm nƣơng vào sự che chở của Ngài. Nhờ vậy mà chúng tôi dốc lòng niệm danh 

Phật trong mọi thời khắc: Đi, đứng, ngồi, nằm… bất kể thời gian bao lâu, cứ 

niệm chuyên nhất không rời, ráng tạo nghiệp chánh định.  

Thông qua thời gian dài hành trì niệm Phật, chuyển biến lớn đà hiển hiện 

(thấy rõ nhất là nơi chồng tôi). Anh do trƣờng kỳ sống cùng quỷ nên thần trí mê 

mờ, mặt bị ám đen. Từ lúc anh biết nhiếp tâm tu, kiên trì niệm Phật chuyên nhất 

rồi, thì đêm ngủ bắt đầu an lành, trạng huống thân thể cũng bắt đầu hồi phục 

bình thƣờng, mặt hết xám đen mà trở nên sáng rỡ. 

Ngày xƣa lúc mới tu, hễ anh vừa niệm Phật là sinh buồn ngủ, nhƣng hiện 

nay có thể cả ngày tinh tấn niệm Phật, mặc dù nữ quỷ không hề muốn buông tha 

cho anh đƣợc vãng sinh Cực Lạc, nhƣng ả cũng không còn có thể đến gần quấy 

nhiễu, chẳng tài nào làm chƣớng ngại việc niệm Phật của anh đƣợc nữa. Ả cũng 

hết tìm tôi quấy rầy và tôi phát hiện những vƣớng mắc, luyến ái trong lòng mình 

cũng phai nhạt đi, tự nguyện buông hết mọi ƣu tƣ chấp trƣớc, xin phó thác tất cả 

cho Phật xếp đặt an bài, nhờ vậy mà tâm an, tôi trở nên hạnh phúc! 

Khi mới đến với Phật giáo, tôi từ tâm thái tạp hạnh, tạp tu mà tiến dần đến 

niệm Phật chuyên nhất, tạo nghiệp chánh định. Nhờ hiểu rõ và tin sâu rằng: Nếu 

dốc tâm chuyên niệm ắt đƣợc vãng sinh, do vậy mà tôi kiên định an tâm nơi câu 

niệm Phật, sau đó còn tích cực giới thiệu mọi ngƣời pháp môn này.  

Cũng nhờ niệm Phật chuyên nhất mà tôi đƣợc Phật lực gia trì khiến tâm tƣ 

mở sáng, hiểu rõ nhân quả ba đời của ngàn năm, nhớ đƣợc tiền kiếp cả ba đứa, 
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tôi cũng từng đƣợc thấy thánh dung Phật A Di Đà và chiêm ngƣỡng thánh cảnh 

Tây phƣơng, Tất cả đều nhờ uy đức của câu Phật hiệu ban tặng cho. 

Xin chia sẻ mọi ngƣời câu chuyện của tôi. Mong quý vị xem xong đều 

đƣợc lợi ích. 

Thừa Ngọc – 11/4/2011 

LND: Có lẽ do quá xúc động nên người viết cử nhắc tới lặp lui, kể thuật 

lộn xộn… tồi đã ráng sắp xếp đề dịch cho có thứ tự dễ hiểu. Nếu còn chỗ nào 

khó tiếp thu, mong độc giả lượng thứ, vì khả năng của tôi có hạn. Chỉ mong 

người xem thu được lợi ích, thì đó là phần thưởng lớn cho dịch giả. 

  

TIẾNG GỌI ĐÊM KHUYA 

Năm nay tôi 28 tuổi, sau mấy năm yêu thƣơng nồng thắm, 

ngày 28/5/2011, tôi cùng ngƣời bạn trai cùng dắt tay nhau bƣớc vào lễ đƣờng 

xây dựng hôn nhân. Thời gian này phải nói là tôi đang đắm chìm trong hạnh 

phúc ngập tràn. Một ngày cuối tháng 8, tôi về nhà thăm mẹ.  

Tình cờ nghe mẹ kể, không biết là ngƣời nào, hằng đêm cứ độ 22g05 phút 

là ở dƣới lầu réo gọi tên tôi! Tôi nghe xong đâm sợ vỉ thấy chuyện quá kỳ lạ, 

nên cứ vặn hỏi mẹ: 

– Có phải là mẹ nghe lầm hay bị ảo thính, ảo giác gì chăng?…  

Mẹ tôi khẳng định: 

-Tuyệt đối không có chuyện nghe lầm. Hồi đầu mới nghe thì mẹ cho rằng 

vùng này có nhiều ngƣời tên Oanh và nghĩ chắc là ngƣời ta kêu trùng hợp, nên 

mẹ không để tâm. Nhƣng lâu dần thì mẹ phải để ý, vì thấy chuyện này cứ tái 

diễn, tính ra đã ba tháng nay rồi. 

Bây giờ tôi nhớ lại, thầm phục tính gan dạ của mẹ, vì trong suốt thời gian 

đó, tối nào trƣớc 22 giờ bà cũng lên sân thƣợng đứng nhìn xuống, quan sát khắp 

chung quanh mong phát hiện ra ai là kẻ giở trò chơi ác?… bà đứng đợi rất lâu 

mà chẳng thấy chi, nhƣng khi bà vào nhà thì âm thanh nữ nhân kia cứ đúng 

22g05 phút là vang lên réo gọi tên tôi. 

Bất đắc dĩ mẹ phải đem chuyện này kể lại cho tôi nghe. Lúc đó, tôi vừa lo 

vừa sợ… cũng cho rằng có thề là do bọn thổ phỉ gian manh nào đó làm, chứ 

dƣới bầu trời này sao lại có chuyện kỳ quái nhƣ thế đƣợc? 

Lòng đầy thắc mắc lo âu, e là sẽ có việc không hay xảy đến cho mẹ, tôi 

cũng muốn xác minh cho rõ thực, hƣ… nên quyết định tối đó ngủ lại nhà mẹ.  

Tôi nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ treo trên tƣờng, âm thanh tích-tắc 

tích-tắc đều đều vang lên, lòng tôi thấp thỏm không yên và bị kích động tột 

cùng. Để giảm bớt lo âu, tôi và mẹ vừa chờ đợi vừa trò chuyện… 
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Đúng 22g05 thì tai tôi nghe rõ ràng âm thanh ôn nhu của một nữ nhân đang 

réo gọi tên tôi, toàn thân tôi bỗng nổi ốc hết, mồ hôi tuôn đầm đìa. Lúc này 

không hẹn mà tôi và mẹ đồng buột miệng nói một câu: 

– Nghe không hả? 

Đúng vậy! Rốt cuộc tôi phải tin điều kỳ quái kia là có thực! Té ra trên thế 

gian này còn có cái gọi là “Quỷ kêu cửa!”… 

Tôi vô cùng thắc mắc và cảm thấy khó hiểu, tâm tƣ sợ hãi, kinh hoảng cực 

kỳ! Nhƣng cái giọng réo gọi kia tôi lại có cảm giác rất quen thuộc, thân thiết… 

Đêm đó tôi hoàn toàn mất ngủ, nói đúng hơn là “không dám ngủ”, vì quá 

sợ… Suốt đêm tôi cứ ngồi trên giƣờng, không dám chợp mắt, sợ đến cực điềm. 

Quả tình việc xảy ra này tôi chƣa từng nghe ai kể qua. Tôi bị cơn hoảng loạn 

vây khốn khiến tâm tƣ mệt nhừ. Quá nửa đêm tôi có thiếp đi chút đỉnh và mơ 

thấy một nữ nhân gầy ốm, tóc ngắn, ôm một đống tiền to trƣớc ngực, tôi định 

tiến lại gần, thì cô liền ném cho tôi tia nhìn đầy thù hận… Cứ thế, tôi chịu đựng 

đến trời sáng. Tôi thực sự rất sợ, chẳng hiểu đây rốt cuộc là việc gì? 

Trời sáng, tôi đi tìm thầy, nhờ xem thử. Họ không nhìn ra nguyên nhân, chỉ 

nói là “Dƣờng nhƣ kẻ này đến đòi mạng”…. và dặn dò tôi buổi tối không nên để 

mẹ đi ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm, chẳng bảo đảm an toàn. Ngoài ra thầy 

bảo tôi về nhà dùng năm loại ngũ cốc ngăn nữ quỷ này. Tôi làm y nhƣ thầy bày, 

nhƣng không thấy công hiệu chi, vẫn còn nghe tiếng gọi. 

Lúc này đã gần Tết Trung thu, thầy nói đến Trung thu nếu nhƣ không nghe 

kêu tên nữa thì sau này sẽ không bị gọi nữa. Nhƣng âm thanh lạ đó vẫn kêu réo 

tên tôi mỗi đêm không ngừng, chẳng hiểu là chuyện gì? 

Chớp mắt đã mùng 9 tháng 8 âm lịch, còn vài ngày nữa thì đến Tết Trung 

thu. Ruột tôi nóng nhƣ lửa, cứ sợ mẹ xảy ra chuyện không hay. Cha tôi mất 

sớm, chỉ có hai mẹ con hủ hỉ, nƣơng nhau mà sống. Tôi xem mẫu thân nhƣ sinh 

mạng của mình, không có bà, tôi làm sao mà đối mặt với tháng ngày còn lại? 

Sáng đó, tôi liên tục gọi điện hỏi thăm xem có thầy nào đoán chuyện giỏi 

chăng, tôi rất muốn nữ quỷ này bỏ đi, hình nhƣ cô ta đối với tôi có mối hận vô 

cùng. Đƣợc bạn bè nhiệt tình mách bảo, cho địa chỉ nhả các thầy chuyên gỡ rối. 

Lúc này tôi rất hoang mang, thƣờng tự vấn: “Không hiểu mình đã làm điều chi 

có lỗi, nếu quả có…” thì tôi chẳng biết phải làm sao đây?… 

Trong lúc rối ren, tôi bỗng sực nhớ, mấy năm trƣớc mình từng ghé một nữ 

sĩ có tài giải đoán rất hay. Thế là tôi quyết định đến nhà cô này. V ì ghé cách đây 

đã lâu nên tôi không nhớ rõ về cô ta lắm. Sau khi liên lạc qua điện thoại, cô hẹn 

tôi sau 11 giờ trƣa hẵng đi. Thế là qua 11 giờ, tôi đúng hẹn tìm đến. 

Đến nơi tôi mới rõ cô này theo đạo Phật. Trong nhà thông thoáng, sạch sẽ, 

có thờ một tôn tƣợng nhìn rất quen, nhƣng tôi không nhận ra là vị nào. Sau khi 
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tôi trình bày chuyện mình, vị nữ sĩ kia (xin tạm gọi cô Lan) đã kể ra một giai 

thoại thề nguyền ngàn năm, giải mối nghi này cho tôi. 

Khi đó câu đầu tiên tôi hỏi là: 

– Mẹ tôi có bị nguy hiểm gì không? (Bởi tôi lo cho mẹ nhất). Cô Lan đáp: 

– Không hề chi! 

Lúc này tôi mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô Lan định tâm một 

lúc rồi kể ra câu chuyện tiền kiếp của tôi. Xin tóm tắt sơ lƣợc nhƣ sau:  

“Đời thứ nhất thuộc triều Chu, chúng tôi vốn là vợ chồng, ngƣời (gọi tên 

tôi hằng đêm hiện thời) lúc đó mang thân nam, làm Tể tƣớng. Tôi mang thân 

nữ, là thê thiếp. Nhƣng tôi lại giết chết phu quân, tạo thành nghiệt duyên oan 

trái đời thứ nhất. 

Đời thứ hai thuộc triều Đƣờng, ngƣời kia là chủ, tôi là tớ. Tôi lại nghe lời 

kẻ gian xúi giục, giết chết ông chủ. 

Cho tới đời hiện tại này thì y là quỷ, tìm đến đòi mạng tôi”. Cô Lan còn 

ghi cho tôi bài thơ, hai câu cuối cùng rất có ý gẫm, nhƣ: “Lại gặp Bồ đề hộ cho 

an, giúp ta hóa giải oán cừu này”… 

Cô Lan hỏi tôi: 

– Có muốn hóa giải không? 

Tôi vội gật đầu. Vâng lời cô, trong tâm tôi không khởi tạp niệm, chỉ nghĩ 

một điều: Nhất định sẽ thực hiện, làm tốt mọi yêu cầu. Lúc đó cô kêu tôi quỳ 

trƣớc tƣợng Bồ tát, tôi không ngăn đƣợc sa nƣớc mắt, chẳng biết vì sao mình cứ 

muốn khóc? Cô ra hạn cho tôi ba ngày, bắt tôi mỗi ngày phải niệm ba ngàn câu 

A Di Đà Phật và tụng hai bộ kinh sám hối, còn đƣa tôi một quyển kinh “Quan 

Thế Âm Bồ tát Phổ Môn Phẩm” và “kinh Kim Cang”, hơn nữa còn vì tôi tụng 

chú, mặc dù tôi nghe không hiểu, nhƣng lúc niệm danh A Di Đà Phật thì lệ tôi 

rơi đầm đìa, khóc nghẹn ngào… 

Sau đó, cô Lan bảo: 

– Yên tâm đi! Tối nay hắn sẽ không đến nữa đâu… 

Tôi lúc đó trong lòng bán tín bán nghi, tuy có thành tâm, nhƣng lần đầu 

gặp việc nhƣ thế này, lòng đầy thắc mắc hoài nghi…  

Tôi rời nhà cô Lan quay về thì đã xế chiều, tôi và các thân hữu vừa ăn cơm 

vừa bàn về việc này. Cô bạn đồng đi phát biểu: 

– Chẳng biết có hiệu quả gì chăng, nhƣng dù sao tao cũng không tin! 

Ngay lúc cô bạn nói nhƣ vậy trong lòng tôi bỗng xuất hiện câu thơ: “Lại 

gặp Bồ đề hộ cho an… giúp ta hóa giải oán cừu này”… 

Tôi giải thích cho cô bạn nghe, nhƣng mặt cô vẫn đầy nghi ngờ… 
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Bất kể bạn tôi phê bình, ngăn chê thế nào, tôi vẫn giữ vững lập trƣờng: “Đã 

hứa thì phải làm!” 

Ăn chiều xong tôi đến chỗ mẹ, kể hết mọi việc vừa rồi. Mẹ cũng nghi ngờ 

thắc mắc đầy, cho rằng việc này ngoài sức tƣởng, bà nói mình sống hơn nửa 

đời, đây là lần đầu tiên gặp việc lạ nhƣ thế này. Ai cũng không tin, ngay cả bản 

thân tôi cũng còn hoài nghi, nhƣng tôi vẫn phải làm. Vì mẹ, tôi buộc phải làm!  

Từ giã mẹ, tôi về với mái ấm của mình, ông xã rất lo cho tôi nhƣng hoàn 

toàn chẳng tin đƣợc những việc kỳ cục nhƣ thế. Vì vậy anh không bàn nhiều về 

chuyện này. 

Tối đó mình tôi ở nhà, nhẫm đọc lại bài thơ cô Lan biên rồi nhớ đến những 

câu chuyện tiền kiếp xa xƣa ghi trong đó, không kềm đƣợc lệ rơi tràn mặt.  

Tôi buồn bã vạn phần, thầm nghĩ: “Sao mình có thể tạo tội lớn như thế 

chứ? Được mang thân người là rất khó, rất quý…vậy mà tôi nhẫn tâm giết họ 

tới hai lần, ra tay sao quá ác?”… 

Thế là tôi lại khóc, thầm tự hỏi vì sao y không sớm điểm hóa cảnh tỉnh tôi? 

Tôi cảm thấy hết sức thống khổ, bèn mở cuốn kinh sám hối ra tụng mà lệ rơi 

đầm đìa. 

Sau đó tôi đến ở nhà mẹ ba ngày. Trên đƣờng đi miệng tồi không ngừng 

niệm Phật! ở chỗ mẹ tôi lo tụng kinh sám hối. Dù tâm tƣ căng thẳng cao độ, 

nhƣng lúc ngồi trên giƣờng tôi liên tục niệm Phật, chẳng biết vì sao lòng cứ 

muốn khóc. Ngó lên nhìn đồng hồ thấy đã hơn 22g30. Hôm nay đúng là không 

còn nghe tiếng réo gọi tên tôi nữa. Quá nửa khuya tôi ngủ thiếp đi, trong mộng 

thấy cô gái kia nắm tay tôi tỏ vẻ vui mừng hớn hở, ánh mắt nhìn nhƣ muốn nói: 

“Làm rất tốt!”… Tôi trải qua một đêm bình an. 

Buổi sáng thức dậy, tâm tƣ tạm ổn, nhƣng vẫn còn chút lo lắng. Đến tối, 

thấy mẹ lăng xăng làm việc lòng tôi cảm giác rất hoảng loạn và buồn,  tôi chỉ 

muốn yên tĩnh nên bảo mẹ hãy ngừng tay làm việc để cùng niệm Phật với tôi. 

Lúc này tôi phát hiện: Gió thổi từng cơn, rất lạnh. Lạnh đến tôi nổi ốc, đổ mồ 

hôi khắp ngƣời, tôi hỏi: 

– Mẹ có mở cửa sổ ra không vậy? 

Bà đáp: 

– Không có! 

Tay tôi lạnh cóng, tôi cảm giác nhƣ khí âm đang ùa tới phủ khắp, y đã đến 

bên cạnh tôi. Hình nhƣ y không tín nhiệm tôi. Tôi bảo y hãy yên tâm và trân 

trọng hứa nhất định mình sẽ niệm Phật tốt, để cầu cho y đƣợc thoát ly khổ hải, 

tôi xin y hãy tin tôi. 

Tôi vừa niệm Phật vừa khóc, niệm mãi cho đến khi tâm trở nên bình an vui 

vẻ, có thể mỉm cƣời. Lúc này tay tôi dần dần ấm áp trở lại. 



78 

Buổi sáng thứ ba (đây là ngày cuối cùng), tôi quyết định phải ráng niệm 

Phật và sám hối thật nhiều, buổi sáng tôi tụng mƣời biến, chiều hai biến, tối hai 

biến, suốt ba ngày này tôi luôn giữ liên lạc cùng cô Lan. Khi tôi đến gặp cô Lan, 

cô tặng tôi cuốn “Báo ứng hiện đời” của cƣ sĩ Quả Khanh. Tôi đọc thấy trong 

đây có rất nhiều câu chuyện nhân quả tuyệt hay… Tôi nghĩ  “Mình nên tụng 

kinh Địa Tạng hồi hướng cho những người đã từng bị mình sát hại, gây tổn 

thương“… Thế là tối đó tôi tụng năm biến kinh. 

Đêm đó tôi ngủ rất an, có một việc tôi quên kề là vào buổi chiều ngày thứ 

hai, đã phát sinh một việc lạ lùng. Khi đó tôi nảy ý rất thèm nghe nhạc niệm A 

Di Đà Phật, liền lên mạng tìm… Tôi ngồi trƣớc máy vi tính yên lặng lắng nghe 

mà lệ rơi đầy mặt, vì cảm thấy mình là một kẻ tội lỗi… Thế là tôi liền quỳ 

xuống, thể hiện lòng ăn năn sám hối, lúc này tôi mới chú ý và phát hiện ra: trên 

màn hình máy vi tính đang rung động dữ, còn tôi thì lệ rơi đầm đìa, ngay lúc 

này trong máy bỗng hiện ra một cảnh tƣợng: Tôi đang cầm hai loại trái cây gồm 

chuối và nho đi đến nhà cô Lan, tôi không hiểu điều này là sao, nên không để ý 

lắm… 

Sự việc cuối cùng đƣợc giải quyết xong, ngày thứ ba quả nhiên hết còn 

nghe tiếng nữ quỷ kêu réo. Lòng đầy tri ân, nên ngày 14 âm lịch tôi bèn đi mua 

nho, chuối đem đến cảm tạ cô Lan (giống y cảnh tôi thấy trên vi tính hôm qua). 

Cô Lan bảo tôi hãy đảnh lễ tƣợng Phật, lúc lễ Ngài lòng tôi cực kỳ xúc động, 

xúc động muốn khóc, có cảm giác rất lạ. 

Chiều 14 âm lịch tôi và ông xã đi thăm mẹ, chồng tôi mua thịt lừa ăn, bình 

thƣờng tôi rất thích và có thể ăn bảy, tám miếng… Nhƣng hôm đó mới ân tới 

miếng thứ tƣ thì tôi ăn không nổi nữa. Sau đó thì bao tử bỗng phát đau khiến tôi 

nôn mửa dữ dội. 

Khi ấy tôi nghĩ: “Chết rồi! Chẳng lẽ minh đã phạm lỗi gì nữa chăng?” 

Hôm sau là Tết Trung thu (rằm tháng 8) tôi lại mơ thấy một ác mộng kinh 

khủng: Trong mộng là một vực thẳm to rộng, sâu hun hút nhìn không thấy đáy, 

trong đó vang lên tiếng nữ quỷ trách mắng: 

– Ngƣơi cứ sống nhƣ thế nảy thì bao giờ ta mới có thể thoát khổ? Ngƣơi 

hãy chuẩn bị cho cái chết của mình đi!… 

Tôi kinh hãi ngồi bật dậy, trời chƣa sáng hẳn. Liếc nhìn ông xã đang ngủ 

say bên cạnh, tôi nhẹ nhàng chỉnh thân, niệm thầm: “A Di Đà Phật! Cầu xin 

Ngài ban cho con đáp án, giấc mộng vừa rồi đáng sợ làm sao, con đã làm gì 

không tốt ƣ?”… 

Niệm Phật đƣợc một hồi thì tôi thiếp đi, trong mộng thấy hiện ra một câu 

thơ, ngay khi thức dậy tôi đã vội vàng ghi lại, nhƣng không sao nhớ hết, chỉ nhớ 

rõ bốn từ: “AN CHAY NIỆM PHẬT!” 

Sáng ra, đúng rằm Trung thu, tôi kể cho mẹ nghe mọi việc và tuyên bố kể 

từ đây mình sẽ ăn chay. Cả nhà đều thắc mắc không hiểu vì sao tôi chẳng chịu 
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ăn thịt, mẹ vốn rất thƣơng và ƣa chăm sóc tôi, đoán rằng chắc tôi muốn giảm 

cân… 

Nhìn cảnh mọi ngƣời ăn thịt uống rƣợu, tôi không thèm chút nào. Cứ thế 

tôi ăn chay luôn đến bây giờ mà không hề thèm mặn. 

Gia trạch dần bình an, tâm tƣ mẹ tôi cũng tốt lên. Trƣớc đây mẹ tôi rất gan 

dạ, nhƣng bây giờ mỗi khi lên sân thƣợng lòng đã có chút sợ. 

Khi bà ở cơ quan, lúc rảnh cũng tranh thủ niệm Phật! Bà nói bây giờ tâm 

tƣ bà đã tốt hơn nhiều. Chồng tôi dù không tin, nhƣng đối với việc ăn chay niệm 

Phật của tôi cũng không phản đối, anh chỉ cần tôi bình an, không sao là đƣợc.  

Từ khi tiếp xúc với Phật pháp đến nay, thời gian đã hơn một tháng, trƣớc 

đây nhân vì tôi bị oan gia đòi nợ mà tinh tấn tu, gần đây nhờ nghe giảng Phật 

pháp thƣờng, lòng xúc động lệ tuôn không kim đƣợc. 

Tôi là một ngƣời tuổi trẻ sớm thành đạt, nắm đủ danh vọng, tiền của trong 

tay… Sau khi trải qua việc này rồi, tôi hiểu đƣợc những liên quan giữa con 

ngƣời với nhau, cũng thấy mạng sống, thâm tình là rất quý. Quan trọng nhất là 

tôi đã thực sự ngộ ra và cảm nhận đƣợc Phật pháp có uy lực rất lớn, không thể 

nghĩ lƣờng – việc này khiến tôi xúc động thấm thìa – 

Tôi tin sâu nhân quả báo ứng, sự tình xảy ra đã giáo dục tôi và giúp tôi 

hiểu đƣợc ý nghĩa của đời sống, cũng nhƣ đã biết “khoan dung với lỗi ngƣời, 

nghiêm khắc với mình, sống phải hiếu kính cha mẹ, phàm làm gì cũng phải có 

ích cho mình vả ngƣời”. 

Đối với việc học Phật tôi luôn để tâm khắc phục, điều chỉnh từng tật nhỏ 

của bản thân. Tất nhiên quá trình tu sửa này đòi hỏi sự thực hành liên tục bền 

chí suốt thời gian dài – Bởi bất kể bạn làm gì, trong tâm phải luôn có Phật. 

Thu Oanh 

LND: Trong kinh Địa Tạng Phẩm sáu có ghi: 

“Phật dạy: Này Phổ Quảng! Nếu đời vị lai nếu có những chúng sanh hay 

nằm mộng thấy các quỷ thần cùng những hiện tượng hãi hùng hoặc hình bóng 

khác, họ buồn bã, khóc lóc, rầu rĩ, than thở v.v… đó đều là cha mẹ, anh chị em, 

vợ chồng, quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời, hay ngàn đời trong quá 

khứ, hiện đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi, không trông  mong 

vào phước lực nơi nào đề cứu vớt, nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục 

hoặc người liên quan đến họ trong đời trước, mong tạo cách cứu họ thoát khỏi 

ác đạo. Vì vậy ông nên dùng thần lực khiến các người (gặp quái cảnh kia) đối 

trước tượng của chư Phật, Bồ tát, chí tâm tụng kinh này, hoặc thỉnh người khác 

đọc đủ só ba biến hoặc bảy biến. Như vậy, kẻ quyến thuộc của họ dù đang bị ở 

trong ác đạo, khi nghe tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ được giải 

thoát, không còn hiện về trong mộng nữa.” 
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Mới đầu tôi có hoài nghi về hiện tượng “gọi ban đêm” này, vì mãi băn 

khoăn nên tôi chưa thể dịch xong chuyện, thì chợt nghe tin một người thân của 

bạn tôi bị tai nạn đột tử, chị lìa đời khi tuổi còn rất trẻ và bỏ lại đứa con còn 

thơ bé. Sau khi an táng chị xong, đêm nào cả nhà cũng nghe tiếng chị gọi tên 

con thảm thiết… 

Bạn tôi là tu sĩ, tất nhiên khi tường thuật không hề nói dối. Vỉ vậy mà tôi 

đã tự tin và an lòng ráng dịch cho xong câu chuyện này để chia sẻ cùng bạn 

đọc. 

Còn dưới đây là câu chuyện tự thuật của một nhà thông linh
8
. Ngài Tuyên 

Hóa thường nói: “Một thông tất cả thông! Đạt đạo tức thông linh”. Từ “thông 

linh” trong đây không hề đề cập đến những người thần kinh yếu bị phần âm 

theo gá dựa hoặc kẻ có sức tự chủ yếu thường xuyên thấy ma quỷ (mà người 

bình thường dương khí mạnh, không hề thấy). Người thông linh trong đây muốn 

nói – là vị có công phu đặc biệt, luôn dùng khả năng mình giúp thế nhân hướng 

về con đường tu sửa bản thân hoàn mỹ chân chính. 

  

Vài nét giới thiệu về vua tiên tri họ Liên: 

Ông là người Đài Loan, nổi danh là nhà xem số mệnh đại tài, có thế tiếp 

xúc với cảnh giới vô hình mà chúng ta không nhìn thấu đến. vị mà Liên Sinh 

giao tiếp có tên là “Thần Phúc Lộc”,
9
 trong quá trình làm việc, càng hiểu nhân 

quả ông càng kính ngưỡng Phật giáo và phát tâm qui y, thệ nghiêm trì ngũ giới, 

ăn chay trường, nguyện đem khả năng đặc biệt của mình để giúp thế nhân hồi 

đầu hướng thiện. 

Sau đây là bài viết chia sẻ về luật nhân quả rất hay của ông: 

 

THẦN PHÖC LỘC 

Các bạn chẳng nên than oán là số mình không may! Bởi thực ra khi vừa 

bắt đầu kiếp ngƣời, có thể phúc báu số mệnh của chúng ta rất lớn, nghĩa là bạn 

vốn có thể đạt đƣợc, hƣởng đƣợc rất nhiều phúc lộc tuyệt hảo, tối ƣu… Nhƣng 

chính do sự thiếu hiểu biết về nhân quả mà ta đã vô tình tàn phá phúc báu của 

mình (bằng những ý nghĩ, lời nói, hành vi thất đức). 

Chính ý nghĩ, lời nói, hành vi không tốt của ta đã chiêu vời và tạo ra vận số 

long đong bất nhƣ ý cho mình. Bạn đừng vội cho lý luận này là mê tín! Cuộc 

sống quả thực có số mệnh, (dù số mệnh này do ta tạo ra và chính nó lại “đeo 

theo” trói lấy ta). Nhƣng “số mệnh vẫn có thể chuyển, tùy theo nghiệp tạo thiện 

ác của mình!” 

Những ngƣời sự nghiệp thành đạt, đƣợc đại phú quý đều tin vào lý này. 

Sống mà thiếu trí tuệ thì rất dễ khốn khổ bần hàn. Khi nghe tôi nói vậy, xin bạn 

https://tangthuphathoc.net/nhan-qua-giai-theo-phat-giao/#easy-footnote-bottom-8-39816
https://tangthuphathoc.net/nhan-qua-giai-theo-phat-giao/#easy-footnote-bottom-9-39816
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đừng vội buông lời miệt thị, cho là “mê tín”, mà hãy chịu khó động não gẫm 

suy để hiểu cho rõ ngọn nguồn, hoặc hãy đích thân tự thí nghiệm thử xem sao 

(rồi hẵng đƣa ra kết luận). 

Tôi xin thƣa với bạn là, những cảm nhận thấy biết thuộc các giác quan con 

ngƣời vốn không đáng tin, bởi ta rất thƣờng bị chúng lừa! Xin hãy nghĩ xem: 

Mắt ngƣời có thể nhìn đƣợc mấy phần trăm ánh sáng trong tổng số ánh sáng 

hiện hữu? Tai ta có thề nghe mấy phần âm thanh trong tổng số âm thanh hiện 

hữu? Mũi có thể ngửi đƣợc mấy phần trăm mùi trong thế giới? Lƣỡi có thể nếm 

mấy phần trăm trong tổng loại vị? Ta có thể cảm xúc đƣợc vật, nhƣng đạt đƣợc 

mấy phần trăm trong tổng số vạn vật? 

Chẳng lẽ, hễ những gì giác quan ta cảm nhận không đến, không thấu 

(nghĩa là nhìn, nghe, nếm, chạm sờ không tới)… thì cứ quả quyết là không có 

tồn tại ƣ?… 

1. Thời còn trong quân ngũ 

Hồi đó tôi gia nhập đội quân Đo Lƣờng 5802. Khi ấy Phó đoàn trƣởng là 

Ngụy Thanh Bình, tay cầm một xấp tiền, bảo tôi phải trả lời ngay là ông đang 

cầm bao nhiêu? 

Tôi đáp: Mƣời bốn xấp! 

Ngay chính ông cũng không biết rõ mình đang cầm bao nhiêu nên khi nghe 

tôi trả lời, ông bèn đếm thử và trợn tròn mắt ngạc nhiên, vì kết quả đúng y nhƣ 

vậy. Việc này đã khiến cái đầu vô thần của ông mềm đi, từ đó ông qui y Phật 

giáo, phát tâm niệm Phật tụng kinh. 

Có một vị ăn nói cứng cỏi, đanh thép (tôi gọi là ông “miệng sắt”), vì ông 

hay nhạo báng, cƣời chê khi thấy mọi ngƣời tin việc dự đoán của tôi. Một hôm 

ông đến chỗ tôi, nói huyên thuyên trên trời dƣới đất một hòi rồi hỏi:  

– Anh có thể đoán xem đêm qua tôi đã làm gì hay không?  

Tôi đáp: Đánh mạt chƣợc! 

Vị “miệng sắt” này ngây ngƣời một lúc, hầu nhƣ không dám tin “vì sao lại 

quá đúng nhƣ thế?” Ông bảo: 

– Đúng là tôi đánh mạt chƣợc! Nhƣng anh có thể đoán tôi thua, thắng bao 

nhiêu không? 

Đây là một thách thức lớn, mọi ngƣời đều nhìn chăm chăm vào tôi.  

Tôi đáp: Thua tám trăm tám chục đồng! 

Ông “miệng sắt” kêu to: 

– Đúng! Đúng! Đúng! Quả nhiên đoán giỏi nhƣ thần! Thật khiến ngƣời ta 

không dám tin… Trong thiên hạ sao lại có việc này chứ? 

Rồi ông “miệng sắt” kể: 
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– Nguyên là tôi chỉ thua tám trăm đồng, thua rồi thì thôi, tôi đang sửa soạn 

về thì ngƣời bạn ngồi gần ngỏ ý cho tôi vay 80 đồng. Tôi nghĩ thầm: “Mƣợn 80 

đồng này, biết đâu có thề gỡ gạc đƣợc!”… Kết quả cũng thua luôn, vừa đúng 

880 đồng. Chuyện là nhƣ vậy đó! 

2. Tiên tri là bịp bọm 

Có một thanh niên trẻ không tin việc tiên đoán, bị ngƣời nhà lôi đến chỗ 

tôi, anh ngồi thu lu trong một góc, căn bản là chẳng muốn hỏi gì.  Ngƣời nhà 

thúc giục, anh la to: 

Những kẻ bói toán tiên tri này nọ thảy đều là gạt ngƣời, hơi đâu mà tin bọn 

thuật sĩ giang hồ chuyên lừa gạt? Tát cả đều là hạng bịp bợm cả! 

Tôi thản nhiên bảo anh: 

– Trong thế giới này có thật, có giả! Những hạng bịp lừa đúng là có rất 

nhiều. Sao anh không chịu dùng trí tuệ, thử động não để phân biệt xem ai giả, ai 

thật… chứ hả? 

Anh đáp: 

– Tôi mặc kệ! Dù sao bạn cũng chỉ là kẻ lừa gạt mà thôi! 

Tôi bảo: Tôi biết rõ những việc của anh đấy! 

– Tôi không tin! – Anh ta thẳng thừng đáp. 

Tôi mỉm cƣời nói: Hôm qua anh bị té xe! Chân phải bị thƣơng chảy máu. 

Đúng không? 

Anh tròn mắt ngạc nhiên, nói: 

– Tôi chƣa kể cho bất kỳ ai, ngay cả ngƣời thân cũng không hay, chỉ có 

mình tôi biết thôi. Bạn làm sao mà rành vậy? 

Rồi anh vén quần lên chìa vết thƣơng cho mọi ngƣời xem. Chân phải anh 

quả nhiên bị thƣơng, máu đã khô. 

Những chuyện tiên đoán linh nghiệm tính ra có rất nhiều. Nhưng cũng có 

nhiều chuyện không linh. Vì sao lại không linh? Xin hãy nghe tôi kể: 

3. Quan lớn họ Đặng 

Có một quan lớn họ Đặng muốn ra ứng cử Bộ trƣởng. Còn có ba ngƣời nữa 

(họ Triệu, Trần, Lƣơng) cùng tranh chức này… 

Ông Đặng hỏi tôi: 

– Ta có thể đắc cử Bộ trƣởng chăng? 

Tôi đáp: 

– Có thể! 
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Đƣợc khoảng nửa năm, vị đắc cử chức Bộ trƣởng không phải họ Đặng, mà 

là họ Trần, ông Đặng nổi giận, tìm đến chất vấn tôi, trách vì sao ban sơ nói là 

ông có thể làm Bộ trƣởng nhƣng tại sao nay lại không đúng? 

– Anh bói toán kiểu gì thế? Căn bản là có linh hay không hả? Chẳng phải 

là đang lừa ngƣời hay sao? Anh giải thích xem? ông họ Đặng cáu kỉnh nói. 

Tôi đỏ mặt tía tai, không đáp đƣợc lời nào. 

Ông Đặng lại hỏi: 

– Chẳng phải anh từng tiên đoán là tôi… “đƣợc” hay sao? Thế này là thế 

nào? 

Tôi đành đáp: 

– Thực sự là lúc trƣớc tôi nghe “Thần Phúc Lộc” xác nhận vậy, ông ta bảo 

sao thì tôi truyền đạt y nhƣ thế!… 

– “Thần Phúc Lộc” ƣ? Vậy “Thần Phúc Lộc” ở đâu? 

– “Thần Phúc Lộc” là vô hình! ông chuyên coi về phúc lộc của con ngƣời! 

Tôi thấy và giao tiếp đƣợc, nhƣng ông thì không thề.,. 

– Đúng là nói bá xàm bá láp! 

Ông Đặng vừa miệt thị vừa lộ vẻ bất mãn cực độ. 

Ngay lúc tôi bị ngƣời chất vấn mắng nhƣ thế, bạn có thể tƣởng tƣợng ra 

“thảm cảnh” này: Khi đó tôi cực kỳ lúng túng, hoàn toàn mất tinh thần, chỉ biết 

im lặng ngó lên không, kêu trời một mình…Nhƣng bỗng một luồng sáng chiếu 

vào mắt tôi, “Thần Phúc Lộc” đã xuất hiện, ông nhìn tôi mỉm cƣời dịu dàng, 

viết ra một chữ “DÂM”. Cuối chữ dâm còn ghi ngày, tháng phạm lỗi rất rõ…  

Tôi liền bảo họ Đặng: 

– Thất cử là do ông phạm giới dâm! 

Ông Đặng đáp: 

– Không có! 

- Đúng ngày… tháng… đó mà! 

Ông Đặng quả quyết: 

– Không có thực mà! 

Tôi ngẩn ngƣời, rõ ràng “Thần Phúc Lộc” đã viết chữ “DÂM” còn ghi rõ 

mồn một ngày, tháng phạm lỗi, chỉ thị hết sức rõ ràng, sao lại không có đƣợc? 

Tôi chẳng tin, bèn bảo: 

– Ổng nghĩ kỹ lại xem!? 

Ông Đặng ngẫm nghĩ, bấm tay tính toán ngày tháng một hồi, cuối cùng 

vẫn đáp: 
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– Không có mà! 

Lúc này Thần Phúc Lộc bèn giải thích cho tôi hiểu: “Đặng đúng vào ngày 

tháng đó, đã nhìn trộm cô láng giềng tắm”… 

Tôi nghe Thần Phúc Lộc kể tội “rình xem khuê nữ tắm”, trong bụng mắc 

cƣời quá mà không dám cƣời. Tôi bảo Đặng: 

– Chẳng phải lỗi tƣ thông, hành lạc… mà là nhìn trộm… cô láng giềng 

tắm! 

Ông Đặng vừa nghe, ngây ngƣời một lúc, không nói năng gỉ, sau đó xẻn 

lẻn cúi đầu bỏ đi! 

Theo tôi đƣợc biết, tình huống ông Đặng phạm lỗi là thế này: “Đúng ra là 

ông Đặng đáng đƣợc làm Bộ trƣởng, nhƣng khoảng mấy tháng trƣớc, có một cô 

gái dời đến ở cạnh nhà ông Đặng. Cô này trông rất xinh đẹp, cao ráo mỹ miều. 

Ông Đặng thấy vậy đề ý, dòm hoài. Nhà ông Đặng có cửa sổ đối diện với nhà 

tắm của cô gái. Ngày, tháng, đó… cô láng giềng vào nhà tắm, quên kéo rèm che 

cửa sổ nên bị ông Đặng thấy đƣợc… ông bèn đi lấy ống nhòm, cầm lên ngắm cô 

từ đầu tới chân, từ chân tới đầu… lòng cực kỳ hƣng phấn, miệng cứ hít hà suýt 

soa, luôn lầm bẩm, ƣớc ao: Giá nhƣ mà đƣợc cùng em này qua đêm một lần thì 

đúng là không uổng phí cuộc đời! Khi đó ông Đặng mắt nhìn, tâm tƣởng, lòng 

khởi đầy niệm tà… 

Thần Phúc Lộc nói: Mặc dù ông Đặng chƣa có hành vi cấu thảnh tội với cô 

láng giềng, nhƣng lỡ nhƣ thấy cổ tắm, là ngƣời đàng hoàng thì phải lo mà tránh 

đi. Đằng này chẳng những ông Đặng không tránh mà còn cầm viễn vọng kính 

lên nhìn, săm soi tỉ mỉ từ đầu tới chân, không những mắt động, tâm động, mà ý 

dâm phát khởi mạnh… tuy không dẫn đến hành vi tƣ thông cùng ngƣời nhƣng 

cũng bị xem nhƣ phạm giới dâm! Vì vậy mà bị mất lộc vị! Hãy nhắn ông ta: cần 

phải tô bồi đức hạnh, tu sửa khoảng sáu năm nữa, mới có thể ra làm Bộ 

trƣởng… 

4. Ngài Trung tƣớng 

Lần nọ, Trung tƣớng Lữ cố
10

 đến tìm tôi, nói: 

– Liên Sƣ phụ, nghe thầy tiên đoán rất tài, nên hôm nay tôi đến thỉnh ý… 

Tôi nhớ hồi đó, cha mẹ tôi có đi hỏi Diệp sƣ phụ (cũng là vua thần toán, nổi 

danh tiên tri không hề sai), nhờ xem vận mệnh cho tôi. 

Ông Diệp nói tôi 18 tuổi đậu thủ khoa toàn quốc, sau đó đi lính đƣợc tuyển 

vào Viện Nghiên cứu, 27 tuổi thì lấy bằng tiến sĩ rồi đi Mỹ ba năm, lấy thêm 

đƣợc cái bằng tiến sĩ khác nữa. Đến 53 tuổi thì tôi thăng quan, làm Thƣợng 

tƣớng. 

Lữ Cố kể them: 

https://tangthuphathoc.net/nhan-qua-giai-theo-phat-giao/#easy-footnote-bottom-10-39816
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– Vị họ Diệp này, không nhƣ các thầy khác, ai muốn ông bói vận mệnh 

cho, phải trả giá rất cao, lại còn phải xếp hàng, hẹn trƣớc, nếu tùy tiện đến đại 

thì ông không thèm xem đâu! Mà ngƣời nào mệnh nhỏ ông cũng không xem! 

ông Diệp coi cho tôi vô cùng chuẩn xác! Đúng là năm 18 tôi chiếm giải thủ 

khoa toàn quốc, còn nhƣ đoán năm 27 tôi lấy bằng tiến sĩ, thì bị sai một chút, (vì 

phải hai năm sau, tới 29 tuổi tôi mới lấy bằng tiến sĩ). Còn vụ tiên tri tôi qua Mỹ 

ba năm, lấy bằng tiến sĩ khác nữa thì đúng chóc! Nhƣng ông ta nói tôi 53 tuổi 

thăng quan làm Thƣợng tƣớng, lại bị sai! Vì hiện nay tôi đã 56 tuổi mà vẫn còn 

làm Trung tƣớng, chƣa chạm đến chức Thƣợng tƣớng đƣợc. Vậy nên, tôi muốn 

nhờ Liên sƣ phụ xem giùm, vì lý do nào mà tôi chƣa thăng lên Thƣợng tƣớng? 

Tôi dùng phƣơng thức bói quẻ xem cho Lữ Cố. Tôi bắt ấn và niệm chú 

xong thì Thần Phúc Lộc nhƣ vì sao nhỏ hiện ra, lớn dần và tỏa hào quang sáng 

chói… Tôi liền hỏi số mệnh cả đời ông Lữ. Thần Phúc Lộc đáp y chang nhƣ 

thầy Diệp đã đoán. 

Tôi thắc mắc: 

– Nhƣng vì sao ông Lữ lấy bằng tiến sĩ bị chậm mất hai năm? 

Thần Phúc Lộc giải thích: 

– Lẽ ra ông Lữ có thể lấy bằng đúng nhƣ tiên đoán, nhƣng hồi tuổi trẻ đó, 

ông ta sau một chầu nhậu thì cùng bạn bè dẫn nhau đến kỹ viện mua vui, nghe 

bạn bè đốc xúi, ông cũng muốn chứng tỏ mình là tay dũng cảm, chịu chơi, nên 

đã ngủ với gái thanh lâu. Vì lỗi này mà công danh bị chậm lại hai năm! 

Tôi hỏi: 

– Vì sao nhƣ thế? 

Thần Phúc Lộc nói: 

– “Đừng đến gặp kỹ nữ thanh lâu, đừng tựa cổng giai nhân bán sắc”. Phải 

biết quân tử luôn yêu quý thân mình, luôn gìn giữ đức hạnh mình sáng trong 

nhƣ ngọc nên rất sợ, rất kỵ mấy cái chuyện bậy bạ này! ông Lữ do không hiểu 

biết, nên cam đọa lạc, tự làm cho phẩm hạnh mình bị tỳ vết, khiến đời bị nhiễm 

ô. Bởi cách sống sai lầm nên ông bị phá tài hại thân, tình dục sa đà không những 

gây nhiễm bệnh lậu, mà còn chiêu họa lớn… 

Thần Phúc Lộc còn giải thích thêm: 

– Lấy bằng chậm hai năm, chỉ là trừng phạt nhỏ. Bị nhiễm bệnh độc ắt phải 

chết. Lãnh bằng tiến sĩ rồi tiến sĩ nữa… nhƣng sau này sẽ thành tiến… tử! 

Tôi thụt luỡi hết nói năng. Lại hỏi Thần Phúc Lộc: 

– Lữ Cố đúng ra 53 tuổi thăng làm Thƣợng tƣớng, nhƣng vì sao đến giờ đã 

56 tuổi, vẫn còn làm Trung tƣớng, ông ta chƣa đƣợc thăng quan là do đâu? 

Thần Phúc Lộc im lặng viết ra hai chữ: MẠC THƢ. 
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Tôi ngơ ngác hỏi: 

– Mạc Thƣ? – Là ý gì vậy? 

Thần Phúc Lộc đáp: 

– Là tên ngƣời! 

– Ngƣời này có liên hệ với ông Lữ ƣ? 

– Tất nhiên! 

Thần Phúc Lộc nói: 

– Số mệnh Lữ cố vốn rất tốt, ông là bậc kỳ tài trong thế gian, văn võ kiêm 

ƣu. Nhƣng đáng tiếc thời trai trẻ phạm lỗi ngủ với kỹ nữ đã khiến công danh bị 

chậm lại hai năm, đây chỉ là trừng phạt nhỏ thôi! Sau thời trung niên, ông lại 

không biết hối lỗi sửa đổi, lại khởi tâm tà, ƣa nam sắc: sinh tâm đồng tính luyến 

ái cùng một nam nhân tên Mạc Thƣ. Ngƣời này tuấn tú tài hoa, khôi ngô phong 

nhã, là thuộc hạ dƣới quyền ông! Lữ Cố ở chung với Mạc Thƣ tính đến nay đã 

tám năm. Phạm lỗi này, hắn còn giữ đƣợc chức quan Trung tƣớng là may lắm 

rồi, há có thể mơ làm Thƣợng tƣớng đƣợc ƣ? Hắn chỉ biết ham cầu lộc vị cho 

mình, hoàn toàn chẳng hiểu rõ nghiệt chƣớng mình đang tạo! Phải biết là ngƣời 

có phúc nhiều mà phạm dâm tà thì bị giảm quyền, lộc, còn ngƣời phúc ít không 

có lộc, quyền để sạt thì bị giảm thọ… 

Tôi hỏi: 

– Thế… tƣơng lai Lữ Cố ra sao? 

- Sẽ ứng vào con cháu hắn! 

– Nhƣ vậy nghĩa là sao? 

– Bị tuyệt tự, chết yểu! Thần Phúc Lộc đáp. 

– Nhƣng ai làm nấy chịu, vì sao con cháu phải gánh? 

– Đây là đồng nghiệp chiêu cảm. Cha tích phúc cũng bồi thêm cho mình và 

con mà! 

Tôi nghe xong rất kinh hãi. 

Trƣớc tiên tôi chỉ kể cho Lữ cố nghe lý do vì sao ông lấy bằng bị chậm hai 

năm. 

Lữ Cố nói: 

– Có việc này. Hồi trẻ chơi với bạn bè, bị họ rủ rê, nên cùng đi mua vui. 

Không ngờ bị chiêu hậu quả xấu nhƣ vậy, đúng là ngoài sức tƣởng! 

Tôi lại giải thích vì sao ông không thể làm Thƣợng tƣớng. Tôi viết lý do 

bằng hai chữ “Mạc Thƣ”. Ông vừa xem qua, liền cúi đầu im lặng, không nói gỉ.  

Tôi hỏi: 
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– Có việc này chăng? 

Ông gật đầu đáp: 

– Có! 

Rồi Lữ Cố đứng dậy bảo tôi: 

– Liên Sinh, ông quả là vua tiên tri, đoán việc nhƣ thần! Cuối cùng thì tôi 

cũng minh bạch, số mệnh con ngƣời tuy đƣợc định sẵn, nhƣng có thể biến đổi! 

Biến tới đổi lui, tất cả đều do tâm tạo ra thôi! 

– Nói rất hay! Hy vọng ông tự hiểu, từ nay lo sửa mình cho tốt để tránh 

không bị quả báo xấu! 

Lúc Lữ Cố đi, tôi đƣa ông một tờ giấy ghi mấy câu nhắc nhở:  

Phu thê nam nữ ở chung 

Đó là đúng lẽ – chẳng dung sai lầm! 

Hạnh tà chiêu hại sâu thâm… 

Ta người đều tổn, mất luôn lộc quyển  

Tử tôn bị tuyệt – đã phiền  

Tiền tài táng thất, muôn niên kho sầu  

Dừng chân tỉnh giác mau mau  

Tránh cho con trẻ lâm vào nạn tai  

Làm người nên sống thẳng ngay  

Báo ứng nhân quả không sai, rõ ràng! 

Sau đó không bao lâu thì đứa con trai duy nhất của Lữ cố bị xe tông chết. 

Phần ông cũng bị thảm nạn, đúng là tuyệt tự nhƣ đã đoán! 

5. Giám đốc Viên Mậu 

Viên Mậu là giám đốc một xƣởng kim loại, hồi xƣa khi ông đến hỏi số 

mệnh, Thần Phúc Lộc đáp: 

– Mƣời lăm năm sau ông sẽ thành đại phú thƣơng. 

Kết quả, hơn mƣời năm sau, Viên Mậu làm ăn thua lỗ phải đóng cửa, do 

vay vốn quá nhiều, nợ nần chồng chất, ông phải bôn đào ra nƣớc ngoài trốn nợ. 

Từ đó lƣu vong sống tha hƣơng, chẳng thề trở về nƣớc. 

Viên Mậu ở ngoại quốc rất gian khổ, ông buôn bán nhỏ, thu nhập rất ít, 

phải xin làm thợ xây dựng, vốn từng là giám đốc hãng xƣởng, nay phải bò lên 

tuột xuống trên mái nhà ngƣời, do không giỏi tay nghề, nên bị đuổi việc. Viên 

Mậu bèn xin làm công trong nhà bếp, sống tạm qua ngày.  
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Sau đó Viên Mậu hay tin tôi đã định cƣ nơi hải ngoại, bèn đi theo xe hàng 

đến tìm tôi. Ông ở trên xe hàng lắc lƣ suốt ba ngày hai đêm mới tới chỗ tôi.  

Buổi sáng gặp ông, tôi giật nẩy mình. Viên Mậu ngày xƣa, vận âu phục 

sang trọng, đầu chải láng mƣớt, ra khỏi nhà ngồi xe hơi sáng bóng, có tài xế 

cùng bí thƣ theo hộ tống… Nhƣng Viên Mậu bây giờ, đầu muối tiêu, mặt đầy 

nếp nhăn, dầu dãi phong trần, lếch thếch lôi thôi, dáng khắc khổ, bộ dạng chán 

chƣờng thất chí, thiểu não đến tội nghiệp… 

Tôi mời ông vào nhà, rót trà mời, đãi điểm tâm, ngó bộ ông chƣa ăn gì.  

Viên Mậu hỏi: 

– Ông nói tôi 15 năm sau sẽ làm đại phú gia, là thời điểm này phải không? 

– Thế đến giờ đã bao nhiêu năm rồi? 

Viên Mậu đáp: 

– Vừa tròn 15 lăm nè! 

Rồi ông chỉ trích thêm: 

– Rõ ràng là nói không đúng, đoán chẳng linh gì ráo!… 

– Tôi… (cứng họng, nói chẳng thành lời). 

Mặt Viên Mậu lộ vẻ uất ức khó chịu, hỏi: 

– Tại sao bói không đúng, nói không linh nhƣ vậy hả? 

– Đó là… 

Viên Mậu kể lể: 

– Hồi xƣa, thuở tôi còn làm giám đốc huy hoàng, cũng từng mời ông đến 

hãng tôi xem phong thủy, thiết kế, chỉnh sửa mọi chỗ tốt y nhƣ ông dạy… cũng 

từng nhờ ông xem số cho, ông đã khẳng định là 15 năm sau tôi nhất định đại 

phát tài, đạt đến thành công tuyệt đỉnh, ở mức tối cao trong cuộc đời. Đến bây 

giờ là đúng 15 năm, chẳng thấy gì ráo, ngƣợc lại còn thê thảm hơn! Ông trả lời 

sao đây hả?? 

-Tôi… (toát mồ hôi đầy mình)… 

Viên Mậu nói: 

– Hiện giờ tôi cùng đƣờng rồi, ông bảo tôi phải làm sao đây? 

Để tôi xem lại cho ông thử nha?… 

– Đoán, xem, nữa hả?… Có xem ra cái quái gì đâu? Viên Mậu bốc hỏa nói. 

Tôi nhắm mắt lại… đột nhiên nhìn thấy Thần Phúc Lộc, mỗi tay dắt một 

đứa nhỏ… 

Tôi hỏi: Đứa nhỏ này là ai? 
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Thần Phúc Lộc đáp: 

– Là con Viên Mậu hết đấy! 

– A! Tôi hiểu rồi, Viên Mậu suốt hơn mƣời năm nay, sát sinh, phá thai… 

cho nên mới có hai vong nhi nảy. 

Thế là tôi la lên: 

– Viên Mậu, ông phạm tội sát sinh, ngƣời tình của ông phá hai đứa trẻ…  

Viên Mậu đáp: 

– Đúng vậy! Nhƣng tội phá thai có nặng đến nhƣ vậy không hả? 

Thần Phúc Lộc lại hiển thị, lắc đầu nhìn tôi, ông đƣa tay chỉ lên hƣ không, 

trên không hiện ra một am thất, có một nữ tu xinh đẹp yêu kiều bƣớc ra, tay dắt 

hai đứa bé… 

Ngay đó tôi hoảng kinh (vì hiểu hết nguyên nhân)… 

Tôi nói: 

– Viên Mậu! ông gieo nhân đoản thọ, phạm đại tội làm ô nhục tu sĩ. Đây là 

lý do ông bị sạt phúc, lộc và sa vào vận mạt cùng cực! Hai đứa bé là của cô đó 

sinh ra, đúng không? 

Lúc này Viên Mậu mặt mảy xanh lét, xuất mồ hôi đầy mình! ông ấp úng:  

– Nhƣng… vị nữ tu đó cũng thích tôi mà! 

– Trời đất ơi! – Tôi thở dài – ông phải biết đây là điều đại cấm kỵ! Trong 

các tu viện đều có giới luật, có thần Hộ pháp… các tu sĩ là những vị đã phát 

nguyện lìa tục, sống đời tu hành thanh tịnh, nếu nhƣ ông đến quyến rũ tu sĩ, tội 

ấy tăng thêm một bậc. Là do ông hành động không kiểm soát, dám khởi tà dục 

với nữ tu đến độ có hai con, còn cho phá giết chúng… Tội này lớn nặng nhƣ thế 

nào, ông lâm vào đƣờng cùng nhƣ hiện nay, chính là do ông tự chuốc lấy đó!  

– Đúng vậy ƣ? 

– Tất nhiên rồi! – Tôi đáp. 

– Vậy tôi phải làm sao? 

– Phải phát thệ nghiêm trì giới cấm của Phật, nguyện từ nay sửa lỗi đổi 

mới, ông nên phát lộ lỗi mình ra hết trƣớc Phật, thành tâm lạy sám hối thật 

nhiều… và từ nay trở đi mỗi khởi tâm động niệm, phải cẩn thận răn dè, thề hoàn 

toàn không phạm đến tà dâm nữa. Phải vĩnh viễn đoạn tận cội rễ gốc tội, hành 

xử luôn quang minh chính đại và thật sự bƣớc vào con đƣờng tu sửa đàng 

hoàng. Không chỉ có thế, sau này trong tâm phải luôn giữ niệm thiện, lúc nào 

cũng phải (dùng miệng hoặc viết ra) khuyên ngƣời thế tục chớ phạm tà dâm và 

tuyệt đối không đƣợc khởi ý tà với các tu sĩ. Kinh Phật dạy: “Ngƣời giữ giới 

không tà dâm, ngũ phúc tăng, không bị đọa vào ba nẻo ác”… ông phải nỗ 

lực sám hối, ăn chay trƣờng, siêng tụng kinh, hành thiện… mới mong cứu 
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chuộc và dứt trừ tội ác. Riêng đối với các tu sĩ phải hết lòng ủng hộ, hỗ trợ họ 

giữ gìn hạnh trinh khiết thanh tịnh. Bởi mục đích của ngƣời tu là đạt đạo, liễu 

sinh thoát tử, trong “Bốn điều răn về hạnh thanh tịnh” trong kinh Lăng Nghiêm, 

Phật đã đƣa ra lời giáo huấn rất rõ ràng cho các tu sĩ: “Nhất định phải cắt đứt, 

loại trừ tâm dâm!” Đây là điều kiện tất yếu đầu tiên của ngƣời tu, tâm dâm dứt 

khoát không đƣợc lƣu giữ. Vì nếu còn nuôi dƣỡng tâm này thì ắt sẽ bị lạc vào 

đƣờng ma. Nếu ông hay bất kỳ ai khởi tâm tà muốn quấy phá tu sĩ, thì đó là là 

ma hạnh, quả báo sau khi chết đi sẽ cực kỳ thảm khốc…  

Viên Mậu nghe xong, hứa sẽ làm theo. Tôi tặng ông mấy câu thơ cảnh 

giác: 

Người đã tu hành xuất thế  

Nào dung vui hưởng ái tình  

Phá hoại giới hạnh người tu  

Chẳng để Phật gia thanh tịnh  

Mắt thần nhìn rõ tột cùng  

Nam nữ lén lút tư tình  

Ác báo kinh hoàng thảm khốc! 

Man mau tu sửa, dứt sai! 

Tôi tiễn Viên Mậu đi, tặng ông hai ngàn USD làm vốn, hy vọng ông từ đây 

quyết tâm tu, vĩnh viễn sửa lỗi, đổi mới. Chuyện của Viên Mậu làm tôi nhớ đến 

bộ phim “Những con chim ẩn mình chờ chết” kể về mối tình của vị Linh mục 

chân tu cùng một thiếu nữ, cô này đối với Linh mục luôn khởi dục niệm và có 

tâm muốn chinh phục… 

Hiện nay các phim ảnh, sách truyện, các dạng truyền thông rất khoái rao 

truyền những mối tình đạo-đời ngang trái không thành và cho đó là diễm tình, 

rất ƣa trình chiếu, tải đăng, quảng bá… bất kể chuyện có thực hay không, đây là 

việc thƣơng phong bại tục, đáng thẹn cho việc tu hành… làm vậy rất có hại cho 

phong khí xã hội… 

Ngƣời tu nếu nhƣ phạm dâm, tính theo nhân quả, phải hiểu là trả quả rất 

thảm khốc, đáng sợ. Vì đã hiểu pháp mà còn phạm. 

Riêng đối với ngƣời đời, trong kinh Phật nói: “Ngƣời tạo dâm nghiệp, sẽ 

bị báo ứng, vợ (chồng) không chung thủy, đoạn tử tuyệt tôn, chết rồi đọa 

tam ác đạo, thành súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, trăm ngàn vạn kiếp, không 
dễ thoát ra, chẳng đƣợc làm ngƣời nữa”… Lời này chẳng phải là hù dọa, mà 

hoàn toàn có thật! 

Chẳng nói chi đến quả báo địa ngục xa xôi, chỉ tả về hoa báo thôi, thì ngay 

hiện đời ngƣời phạm giới dâm, phải mất địa vị, bại hoại danh dự, tiêu tan tài 
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sản! Ngƣời háo dâm, sẽ bị nhiều bịnh, dễ già suy, không trƣờng thọ, bị xã hội 

thóa mạ, oán thù kết sâu, cuối cùng thân bại danh liệt! 

Tôi chợt nghĩ đến các phụ nữ, nam nhân đi quyến rũ các tu sĩ và mối tƣơng 

giao lộn xộn không lành giữa những ngƣời trong đạo hoặc giữa đạo và đời. 

Những chuyện tình không nên, không đƣợc phép… nhƣng chẳng phải là không 

có. (Đƣơng nhiên các tu sĩ là kẻ chƣa đắc đạo, là ngƣời phàm, không phải thánh, 

ai mà không có lỗi?) Nhƣng xin nhắc các vị: Nếu đã phát tâm tu, thân là 

ngƣời xuất gia thì hãy dốc sức giữ giới nhƣ giữ mạng, phải hiểu rõ lòng 

dâm mang đến quả báo thảm khốc khôn lƣờng, lỗi này tuyệt đối không nên 

xem thƣờng, không thể coi là trò đùa, bỡn chơi! 

Xin hãy ghi nhớ các câu chuyện thực tôi đã kể ra mà đề cao cảnh giác. Chƣ 

vị phải thƣờng sám hối lỗi lầm, tinh tấn tu, nghiêm trì giới luật để cứu chuộc 

niệm sai, thì tội kia mới có thể đoạn trừ. 

Giới dâm là một trong bốn giới trọng của Phật, các bậc thánh nhân, hiền 

nhân đều sớm đã nhận ra thống khổ của dâm, nên mới từ bỏ khoái lạc thế tục để 

đạt đến cực lạc thanh tịnh. 

Đối với sách thiện cùng những kinh điển có ích cho nhân tâm thế đạo, cần 

nên tuyên dƣơng ủng hộ, rộng truyền trong đời. Phải hiểu rõ đuổi theo dục lạc 

thể xác là vô ích, nếu phóng túng dâm dục sẽ đọa vào thống khổ tận cùng. Quý 

vị chớ nên đùa bỡn lao theo, cũng đừng mê cuồng ca ngợi…  

Giữ tâm hạnh trong sáng là góp phần giúp xã hội thiện lành, bình an… 

phong khí nếu giữ đƣợc tốt, thì lòng ngƣời sẽ thuần hậu. Mọi việc hãy đem thân 

làm gƣơng. Xin giữ mình trinh khiết, phẩm hạnh sáng trong nhƣ ngọc! Những 

việc có hại cho thân tâm tuyệt đối không làm. Họa hại khủng khiếp không gì 

bằng dâm uế. Chẳng chứa niệm tà chính là tu thân! 

Liên Sinh 

LND. Tôi rất thú vị khi câu mở đầu tác giả nói: “Thực ra khi vừa bắt đầu 

kiếp người, có thể phúc báu số mệnh của chúng ta rất lớn… nhưng chính do sự 

hiểu biết nhân quả quá kém, nên ta đã: vô tình tự tàn phá phúc báu của mình –

 bằng những ý nghĩ, lời nói, hành vi thất đức”… 

Ở Trung Hoa các thầy “đoán mạng xem tướng”, nhiều nhan nhản, dẫy 

đầy! Tất nhiên là thực có, giả có (nhưng giả luôn nhiều hơn thật). Tuy vậy, 

chuyện bói số đoán mệnh ở Trung Hoa phổ thông tới nỗi người ta chỉ cần bỏ ra 

vài đồng là có thể xem hết vận mệnh cả đời. 

Khi dịch xong câu chuyện này tôi đã băn khoăn, do dự rất nhiều! Vì không 

biết nên tung chuyện này ra hay gác lại? Bởi có vài tình tiết khiến tôi e ngại… 

Phật nói có sáu cõi: Trời, Người, A-tu-la, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh. 

Chúng ta chỉ thấy có hai cõi Người và Súc sinh thôi, nên bốn cõi còn lại hóa xa 
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vời… và trong nhân loại có một số ít nhìn thấu cõi vô hình, song thấy ma quỷ 

thì nhiều, nhưng ít kẻ thấy Trời, Rồng, Địa ngục… 

Thần thuộc về cõi phi nhân, có thiện thần và ác thần. Thiện thần thường cổ 

súy điều lành, ủng hộ giới Phật chế. Ác thần thì đáp ứng ngũ dục và hay cổ súy 

phạm tà dục (vì họ có tạo phúc, có tu nên cũng được làm thần). 

Có câu “Phật và ma, cách nhau một sợi chỉ”. Khoảng cách như vậy là quá 

gần, nên rất dễ lạc – chỉ cần khởi chút niệm bất chính là rơi vào cõi tà ngay! 

Ta thấy các vị trong chuyện, họ có phúc báu nhiều nhưng chỉ cần sơ suất, 

phạm lỗi một chút là bị tổn đến không ngờ! 

Bản thân Viên Mậu phạm lỗi đã bị trừng phạt hiện thời, dù đó là hoa báo 

(mới ra hoa chưa kết thành quả) cũng khiến ông tuột dốc thê thảm. Còn vị nữ tu 

phạm lỗi thỉ giải thích sao đây? – Có thể nói rằng tà và chánh, Phật và ma khó 

phân, vì vậy mà người kém hiểu biết nhân quả, thiếu cẩn trọng, dù mặc áo Phật 

cũng dễ lạc lầm biến thành đệ tử ma mà không hay… Nếu có lỗi mà biết nhận 

lỗi, thành tâm sám hối ăn năn, chịu nỗ lực tu bồi đức hạnh, dứt tuyệt không tái 

phạm nữa, thì tà có thể biến thành chánh. 

Trong những chùa xưa thường có thờ hai vị thần gọi là ông Thiện, ông Ác. 

ông Ác mặt mày rất ghê, mắt trừng, lưỡi le dài… nhưng vẫn được thờ là sao? Vì 

ông trừ tà giúp chánh, triệt ác trợ thiện. 

Tôi đã suy nghĩ hằng chục lần, đã phải tạm gác chuyện này lại, đắn đo 

ngót ba bốn tháng… rồi cuối cùng quyết định cho đăng với hi vọng: “Biết đâu 

sẽ có nhiều người nhờ đọc nó mà “kịp dừng cương trước vực thẳm”, sẽ “cẩn 

trọng gìn giữ đức hạnh, tâm ý… để tô bồi thêm phúc báu cho mình!?”… 

Không phải đọc chuyện này xong, thì bạn nghe ai xưng thần cũng nhắm 

mắt vạn tuế tung hô, mà phải động não, dùng trí kiểm xem lời họ nói có tương 

ưng với ngũ giới của Phật, có hợp với luật Phật đặt ra chăng? Vì giới luật Phật 

đặt ra không phải để tôn vinh Ngài mà nhằm bảo vệ con người sống hạnh phúc, 

không phạm luật nhân quả, khỏi chiêu lấy thảm báo. 

Ông Liễu Phàm ngày xưa khi nghe các thầy tướng tiên đoán vận mệnh 

mình quá xấu, ông đã quyết tâm “sống thiện bồi đức để chuyển số” và chứng 

minh “vận mệnh nằm trong tay mình!”. 

Câu chuyện này đọc xong, nếu bạn tỉnh giác giữ gìn thân khẩu ý, lo lập 

hạnh bồi đức thì rất quý, còn nếu cứ ngóng thần, trông chờ ai đó phán giùm số 

minh ra sao để tin đại rồi buồng xuôi, buồn vui theo lời “thầy” phán thì đó là 

điều rất không nên! 

Cũng có kẻ xưng là tiên thánh, khoe có thần thông nhưng thuộc hạng tà 

nhập xác – như trong “kinh Lăng Nghiêm” mô tả (có tới năm mươi loại ngũ ấm 

ma!) – Để phân biệt họ rất dễ, vì những hạng tà này thường ưa phỉ báng giới 

luật, ca ngợi ăn mặn, tà dục, mê đắm rượu, thịt… họ luôn đề cao bản ngã, tự 
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cho mình đã chứng thánh nhưng rất dễ nổi nóng, làm gì cũng nhắm vào mục 

đích gạt tiền, kiếm lợi… 

Nhân vật Liên Sinh trong đây tâm tư hiền thiện, ông luôn nhắm vào việc 

giúp người tô bồi đức hạnh. Thậm chí còn bỏ tiền ra giúp Viên Mậu làm lại 

cuộc đời. 

Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình hưởng thọ phú quý, phúc lộc quyền… tột 

đỉnh, nhưng chỉ vì phạm lỗi sắc dục tà hạnh này mà sa vào lụn bại, bị đoản thọ, 

gia phá nhân vong. Xin hãy thứ lỗi vỉ tôi đã dịch và cho đảng trung thực câu 

chuyện này mà không lược bỏ bất kỳ chi tiết nào. Mong rằng mọi người đều biết 

trân quý phúc báo hiện có và tự bảo vệ mình thật tốt, để phúc huệ ngày một 

tăng, phẩm hạnh càng thêm trong sáng. 

 

THÁI MINH THÔNG 

Cách đây không lâu, tiên sinh Thái Minh Thông kể cho tôi nghe câu 

chuyện báo ứng có thực của gia đình ông: 

Ông cố của Minh Thông rất giàu, điền sản phong nhiêu, nuôi trâu cày cấy. 

Hôm nọ ông cố đang xỏ mũi con nghé, nó đau quá nên tung chân đá nhằm 

chỗ hiểm làm chủ nhân vong mạng, ông nội Minh Thông thấy ba mình chết 

thảm, nổi giận xung thiên, liền cầm chùy đến, quyết đập chết con trâu nhỏ.  

Trâu mẹ thấy chủ cầm hung khí, vội quỳ xuống rống lên đau khổ, mắt tuôn 

lệ đầm đìa, tỏ ý van xin chủ nhân đừng giết con mình, nhƣng ông nội Minh 

Thông cơn giận đang bốc cao khó kềm chế, nên cứ nện chùy liên tục vào đầu 

con trâu nhỏ, khiến máu văng bắn tung tóe vả con nghé ngã xuống đất… ông 

nội liền chặt chân tay nó, treo thân thể lên cây, trâu vẫn còn sống mà bị ông lột 

da, xẻo từng miếng thịt, hành hạ đến tận cùng. Do nông dân ở đây không ăn thịt 

trâu, cho nên ông cứ xẻo thịt ném loạn xạ trên đất, đề mặc cho nó ung thổi sinh 

giòi. Con trâu bị hành hạ ngƣợc đãi thống thiết, chịu cảnh đau đớn này kéo dài 

đến ba ngày sau mới tắt thở. 

Sau đó, ông nội Minh Thông mơ thấy có một đứa bé nói với mình:  

Ngƣơi khiến ta phải sớm xa lìa tình yêu thƣơng của mẹ, còn độc ác tàn 

nhẫn lột da, xẻo thịt… hành ta thống khổ ba ngày mới chết, ta nguyền sẽ báo 

thù, khiến ba đời dòng họ nhà ngƣơi sống chẳng an, phải chịu cảnh “gia phá 

nhân vong”. 

Sau đó ông nội kết hôn sinh đƣợc một trai (là phụ thân của Minh Thông) 

thằng con mới đƣợc ba tuổi thì vợ ông mất. Ba năm sau, ông nội tục huyền. 

Phụ thân Minh Thông trƣởng thành, kết hôn và sinh ra Minh Thông. Khi 

Minh Thông đƣợc ba tuổi, thì mẹ ông vô duyên vô cớ bỏ nhà đi mất. Minh 
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Thông lên sáu tuổi, thì phụ thân tục huyền, tính ra cả hai đời họ Thái đều phải 

sớm lìa mẹ ruột và hứng chịu cảnh mẹ ghẻ ngƣợc đãi. 

Hiện tại, ông nội bà nội, cha mẹ Minh Thông đều đã qua đời. Minh Thông 

sau khi kết hôn, cũng sinh đƣợc hai con, nhƣng lúc con trai trƣởng ba tuổi, con 

thứ một tuổi; thì tình cảm vợ chồng ông đang thắm thiết, bỗng sinh chuyện phải 

xa nhau, khi thằng con cả sáu tuổi, thì ông ly hôn vợ cũ và cƣới vợ mới hiện 

nay. 

Thái Minh Thông hồi nhỏ từng bị em trai đánh vào đầu gây thƣơng tích 

nặng. Hiện giờ nơi đầu còn vết lõm vào. Ngƣời bình thƣờng đi đƣờng thì cẳng 

chân và bắp đùi phải thẳng mới dễ bƣớc, nhƣng riêng ông mỗi lần đi đƣờng, do 

xƣơng sụn chỗ đầu gối cứ nhô ra, nên đi đƣờng hay bị va đập, vì vậy mà phải 

mổ lấy xƣơng đó ra. Không những thế, lúc ông phục vụ nơi quân ngũ, bỗng phát 

bệnh đau bụng, còn bị bác sĩ chẩn đoán lầm là: “Đau ruột dƣ, phải mổ gấp”. 

Nhƣng lúc tiêm thuốc họ vô tình làm tổn thƣơng thần kinh xƣơng sống, khiến 

ông chẳng những không thể cúi khom mà còn khó thể đứng lâu.  

Sau khi giải ngũ, ông lại gặp phải tai nạn bị gãy chân, hiện giờ do gắn trụ 

thép ở bên trong nên cử động càng thêm bất tiện. Chƣa hết, trƣớc khi ngủ, ông 

luôn phải nhờ vợ cầm chùy đến nện vào chân mới ngủ đƣợc, ngày nào cũng 

vậy. 

Minh Thông khẳng định: Mình chính là ông nội chuyển thế đầu thai nên 

đầu mới bị đánh trọng thƣơng, bụng còn bị mổ nhầm đau đớn, đêm nào cũng 

phải nếm cảnh cho chùy đập vào chân mới ngủ đƣợc, các hiện tƣợng này đều là 

trả báo!… 

Năm nay Thái Minh Thông 31 tuổi, nhờ tham dự Phật thất tu trì mà đƣợc 

cảm ứng vi diệu, có thể nhớ ra tiền kiếp và thuật lại cho tôi nghe. 

Vì vậy, quý vị không nên sát sinh, phải phóng sinh và phát tâm từ giúp 

ngƣời bần khốn. Nếu biết hỗ trợ giúp mọi loài sống an thì cuộc sống ta cũng 

đƣợc an. 

Sƣ Huệ Thâm kể -30/10/1982 (Trích dịch Tạp chí Từ Vân quyền 7) 

 

THÁNG SÁU TUYẾT RƠI 

Trước đây tôi luôn cho rằng câu chuyện này là kịch bản hư cấu nổi tiếng 

do Quan Hán Khanh sáng tác, nào ngờ lại là chuyện thật. 

Bảy, tám năm trƣớc thông qua một tu sĩ trong “Vạn Phật Thành”, tôi đƣợc 

đến Đài Loan nghe Trƣơng giáo sƣ thuật lại tỉ mỉ các việc lạ lùng bà đã trải qua. 

Ba mƣơi năm trƣớc bà làm công tác từ thiện tại Đài Loan, chuyên tƣ vấn 

tâm lý, là ngƣời tiên phong vực dậy trào lƣu tốt cho xã hội, vì vậy mà các ủy 
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viên công tác từ thiện ở Đài Loan đều gọi bà là “Trƣơng giáo sƣ”. Tôi biết tên 

thật của bà, nhƣng ở đây chúng ta cứ gọi bà là Trƣơng giáo sƣ.  

Hiện nay Trƣơng giáo sƣ đang ở Mỹ, tôi có điện thoại trò chuyện cùng bà, 

bà là cƣ sĩ tu tại gia, ăn chay trƣờng, nói năng cẩn trọng, chuyên trì “chú Đại 

Bi” và niệm Phật, thƣờng đi khắp nơi truyền bá Phật pháp. Hiện nay bà hơn 70 

tuổi. 

Trƣớc khi kể chuyện mình, Trƣơng giáo sƣ đã mở đầu nhƣ sau: 

“Những việc xảy ra cho tôi có nhiều linh dị, tôi nghĩ không phải ai cũng 

gặp chuyện giống như mình. Nhưng chẳng thể vì các vị không gặp những 

chuyện này mà vội kết luận rằng đây là hoang đường không có thực! 

Khi nghe xong câu chuyện của tôi, các vị muốn phê phán sao thì tùy, tôi 

không dám có ý kiến. Nhưng tôi kể hoàn toàn trung thực, quyết không hề vọng 

ngữ, về điểm này xin hãy tin tôi”. 

Đây là câu chuyện nhân quả báo ứng tuyệt hay mà bút giả may mắn đƣợc 

nghe chính miệng Trƣơng giáo sƣ kể ra, thiết nghĩ những ngƣời giữ chức vụ 

cao, nắm quyền sinh sát trong tay cũng nên xem, sẽ rất có ích. Giờ xin ghi lại 

chia sẻ cùng quí vị: 

“Trƣơng giáo sƣ vào đại học muộn (do sinh con rồi mới thi), tốt nghiệp lúc 

33 tuổi (lúc này bà đã có ba con trai). 

Năm 33 tuổi, vào tháng 5 bà phát hiện mình mang thai, dự tính sẽ lâm bồn 

đúng vào ngày sinh nhật 34 của mình. Khi mẫu thân bà hay tin này thì kiên 

quyết yêu cầu bà phá thai. Thấy mẹ mình xƣa nay tin thờ Phật, lại ăn chay nhiều 

năm, luôn giữ giới bất sát nghiêm nhặt. Nhƣng vì sao bây giờ lại yêu cầu mình 

phá thai? Bà Trƣơng cảm thấy rất kỳ quái, dù có gặng hỏi đến mấy, mẫu thân 

vẫn không chịu giải thích nguyên nhân. 

Khi Trƣơng giáo sƣ mang thai, xảy ra hiện tƣợng rất lạ. Thứ nhất: trong 

ngƣời bà khó chịu khiến phải thƣờng xuyên đập đầu vào tƣờng. Thứ hai: Khi 

nôn ọe thì cứ đòi chồng và ba con trai phải đánh mình, còn buộc họ phải dốc hết 

sức mà đánh (có vậy bà mới thấy dễ chịu). Nếu chồng và con không chấp nhận, 

thì bà liền trở mặt với họ. Đây là hiện tƣợng kỳ quái mà những lần mang thai 

trƣớc bà chƣa hề bị qua. 

Khi bà Trƣơng mang thai đến tháng thứ tƣ, thì bạn của thân mẫu bà là một 

tu sĩ ở Đài Trung có việc đến Đài Bắc nên tiện đƣờng ghé thăm nhà họ. Mỗi lần 

gặp vị tu sĩ này Trƣơng giáo sƣ đều đảnh lễ. Lần này bà Trƣơng lễ rồi, lại xin lễ 

thêm một lần nữa. 

Sƣ hỏi: 

– Vì sao lại muốn đảnh lễ ta thêm nữa? 

– Dạ, đó là con lễ thay cho hài nhi trong bụng. 



96 

Vị Sƣ hoan hỉ nói: 

– Đƣợc rồi, ta thu nhận bé. Nếu đã muốn cho cháu làm đồ đệ ta thì sau này 

có xảy ra chuyện gì, nhớ cho ta hay. 

Khi thai nhi đƣợc sáu tháng, ngày nọ mẹ của Trƣơng giáo sƣ muốn ăn một 

món chay ngon mà tiệm ăn lớn ở Đài Bắc mới có bán. Trƣơng giáo sƣ là ngƣời 

con chí hiếu, luôn muốn làm mẹ vui lòng nên ráng sức đi mua. Khi bà ra khỏi 

nhà, bƣớc lên xe buýt rồi, lạ một điều là ngƣời trên xe đều thấy bà mang cái 

bụng to thù lù, nhƣng chẳng ai muốn nhƣờng chỗ ngồi cho, thậm chí có kẻ còn 

vờ nhắm mắt lại để khỏi phải thấy và không ai thèm lý tới bà. 

Vì vậy Trƣơng giáo sƣ phải đứng suốt. Bỗng nhiên xe tông phải vật nặng, 

thắng gấp, khiến bà té nhào, dẫn tới động thai; phải chở đi cấp cứu.  

Tối đó bà đau bụng dữ dội, lúc này thai nhi chỉ mới hơn sáu tháng, nhƣng 

bà đã sinh non. Bé tuy hình dáng còn rất nhỏ, nhƣng có thể nhìn ra đây là một 

bé trai vô cùng xinh đẹp, tuấn tú. 

Bác sĩ bảo do hài nhi sinh quá sớm, họ đã làm hết sức mình, nhƣng có cứu 

sống đƣợc bé chăng thì không dám bảo đảm, vì vậy Trƣơng giáo sƣ đừng quá 

kỳ vọng… 

Trƣơng giáo sƣ hết sức tự trách, giận mình không chịu an phận ở nhà để 

con trẻ đƣợc bình an sinh ra. Hiện tại bé chỉ có thể nằm trong lồng kính, bà rất 

mong Phật Bồ tát sẽ gia trì cứu bé. Bỗng bà sực nhớ đến vị sƣ cách đây không 

lâu đã ghé qua nhà bà, nên gọi điện báo cáo: 

– Thƣa sƣ, con đã sinh rồi, em bé còn quá nhỏ. Nhƣng con hy vọng có thể 

cứu đƣợc nó. 

Sƣ hỏi: 

– Con muốn cứu nó ƣ? Tốt! Vậy hãy làm theo yêu cầu của ta. Từ hôm nay 

hãy bắt đầu ăn chay trăm ngày, con thƣờng tụng kinh gì? 

– Dạ con chuyên tụng “Bạch y thần chú” ạ. 

– Đƣợc rồi, thế thì con cứ tụng chú này, nhƣng phải tụng một vạn (10.000) 

biến nhé, nếu muốn cứu cháu thì buông điện thoại xuống là tụng ngay đi! 

Lúc này Trƣơng giáo sƣ đang ở bệnh viện, nghe sƣ phụ dạy nhƣ vậy thì vội 

tụng Bạch y thần chú không ngừng. Ngoại trừ lúc ngủ nghỉ ra, thời gian còn lại 

đều tụng suốt. 

Không bao lâu bệnh viện bảo Trƣơng giáo sƣ có thể về nhà. Về nhà rồi 

hằng ngày bà ở trƣớc Phật tụng chú. Ngày ngày đều nhƣ thế.  

Khi bé đƣợc một tháng, tối đó bà bỗng thấy ác mộng: Trong mơ đứa bé cứ 

kéo lôi bà, bà cũng giằng lại. Bỗng bà buông tay ra, mặt đứa bé đen thui. Bà giật 

mình tỉnh giấc, nghĩ điềm mộng này ắt chẳng lành, bèn bảo chồng gọi điện đến 

bệnh viện hỏi thăm xem con thế nào rồi? Lúc này đã 3 giờ sáng. Chồng bà ngại 
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nên chƣa gọi điện, trong lúc ông do dự thì bệnh viện đã gọi tới báo tin đứa bé 

vừa qua đời lúc ba giờ khuya. 

Trƣơng giáo sƣ nghe vậy thì bật khóc. 

Sáng ra, khoảng hơn 6 giờ, vị sƣ ở Đài Trung đã bao xe đến nhà họ. Vừa 

vào cửa, sƣ liền bảo: 

– Chúc mừng bà! 

Trƣơng giáo sƣ ngơ ngác, thầm nghĩ: “Thằng bé con mình vừa mất, sao sư 

lại chúc mừng?”… 

Nhƣng sƣ đã lên tiếng hỏi: 

– Phải chăng hài nhi ra đi lúc ba giờ sáng? 

Trƣơng giáo sƣ rất kinh ngạc, nói: 

– Sao ngài biết đƣợc? 

Sƣ kể rõ nguồn cơn: 

– Hồi hôm này (khoảng 12 giờ khuya), đứa bé đến từ biệt sƣ. Nó nói: Con 

vốn muốn đem bà ấy đi, nhƣng hiện tại vô phƣơng đoạt mạng bà. Bởi vì bà đối 

với mẫu thân một bề hiếu thuận, mẹ bà muốn ăn chi, bà dù mang thai cái bụng 

to thè lè cũng ráng đi mua đồ cho mẹ và do bị gặp tai nạn xe nhƣ thế, khiến con 

không đủ khí lực để sống trong bụng bà. Con vốn định vào đúng ngày sinh nhật 

(34 tuổi của bà) sẽ bắt bà đi. 

Sƣ hỏi: 

– Con theo bà rốt cuộc là có oán thù gì? 

Bé đáp: 

– Đây là mối thù truyền kiếp. Cách đây nhiều đời bà ấy từng là tham quan, 

đã phán án sai, khiến con bị chết oan. Vì vậy con để bà từ lúc hoài thai là bắt 

đầu bị hành hạ, chính là trả mối thù lúc con bị tra tấn trong ngục. Con khiến bà 

húc đầu vào tƣờng, kêu chồng, con… đánh đập mình, là để rửa mối hận lúc con 

ở trong ngục thọ cực hình tàn khốc. 

Nhƣng hiện tại, từ lúc bà sinh con ra rồi thì không ngừng niệm Phật, do bà 

niệm Phật, nên chung quanh bà luôn đƣợc Phật Bồ tát che chở chúc phúc, vì vậy 

con vô phƣơng tiếp cận, không có cơ hội để bắt bà đi. Nhƣng con chẳng cam 

tâm, luôn chờ đợi. Do trong nhả bà có Phật đƣờng, con không cách chi vào 

đƣợc, vì trong nhà bà luôn đƣợc các tôn tƣợng Phật bảo hộ che chở cho nên hiện 

tại con không đủ sức, có muốn kéo bà đi cũng không đƣợc, đành phải bỏ đi.  

Pháp sƣ bảo Trƣơng giáo sƣ, bà không nên lƣu luyến đứa bé này, nó đến là 

để báo thù, muốn đoạt mạng, bắt bà đi… 

Nghe vậy, lúc này mẫu thân của Trƣơng giáo sƣ mới kể ra việc khuất tất 

trong dòng họ: 
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Dòng họ Trƣơng giáo sƣ phát sinh chuyện rất kỳ lạ. ông nội, ông cố, phụ 

thân bà đều đúng ngày sinh nhật năm 36 tuổi thì tạ thế. Điều này xảy ra liên tục 

suốt 5 đời, các trƣởng nam của dòng họ đều vô phƣơng sống quá 36 tuổi, số 

mệnh họ cứ đúng ngày sinh nhật 36 là lìa nhân gian. Còn phía con gái thì các 

trƣởng nữ cứ đến sinh nhật 34 là tạ thế, không ai thoát khỏi… 

Chuyện này mặc dù mẫu thân bà biết rất rõ, nhƣng không dám nói cho 

Trƣơng giáo sƣ nghe, vì sợ con mình sẽ bị kích động, bởi vì Trƣơng giáo sƣ 

cũng là trƣởng nữ. 

Đây là lý do vì sao mẹ Trƣơng giáo sƣ kiên quyết muốn bà phá bỏ thai đi. 

Trƣơng giáo sƣ có ba trai, mỗi mỗi đều ƣu tú, nhất là cậu cả, tốt nghiệp đại 

học xong thì đi Mỹ du học, sau đó thành gia lập nghiệp. Hai năm trƣớc Trƣơng 

giáo sƣ từ Mỹ sang thăm con trai thứ hai và trai út tại Đài Loan thì bỗng nhận 

đƣợc điện thoại báo tin cậu cả đang tắm bỗng bị ngạt thở, hiện đang cấp cứu. 

Khi bà về đến Mỹ thì cậu cả đã qua đời. 

Điều nảy đối với bà nhƣ sét đánh ngang tai, khiến bà suy sụp, té xỉu. Nhờ 

mẫu thân khuyên giải nên bà ráng nén đau đớn để lo xong 49 ngày cho con. Lúc 

này hầu nhƣ bà đêm ngày đều khóc, ai an ủi cũng vô dụng. 

Con trai út của bà cũng tới Los Angeles, thậm chí phải nghỉ công tác để 

khuyên dỗ mẹ nguôi sầu. Trƣơng giáo sƣ cũng hy vọng mình có thể thoát ra 

khỏi nỗi đau, thế là bà nảy ý đến một ngôi chùa mả thuở giờ chƣa từng ghé qua, 

hy vọng Phật Bồ tát có thể giúp tâm tƣ bà bình ổn lại. 

Từ mƣời năm trƣớc, Trƣơng giáo sƣ đã biết có ngôi chùa này, nhƣng chƣa 

bao giờ đến viếng. Hôm đó bà đi cùng chồng và con trai út, vừa vào cửa thì thấy 

trong Phật đƣờng có hai ngƣời: Một vị là pháp sƣ
11

 Hƣơng Cảng, một vị là cƣ sĩ 

tại gia. Vị tu sĩ Hƣơng Cảng vừa thấy bà Trƣơng thì nhìn chăm chăm, mà 

Trƣơng giáo sƣ lúc đó hễ thấy ngƣời thì khóc, pháp sƣ liền hỏi nguyên nhân, 

biết việc rồi, ông luôn mồm bảo Trƣơng giáo sƣ: 

– Bà yên tâm, tôi sẽ lo giúp cho bà. 

Tuy mới gặp nhau lần đầu, nhƣng pháp sƣ xin số điện thoại của bà và hẹn 

ngày mai gặp. Sau đó mỗi tuần ông đều hẹn gặp và trò chuyện cùng bà, ông 

thƣờng nói: “Thế gian vô thường, luôn có sinh ly tử biệt…  mục đích là để an ủi 

cảnh tỉnh bà, nhƣng bà chẳng thể nào thoát ra khỏi vực thẳm khổ sầu.  

Thực sự thì cả đời Trƣơng giáo sƣ chƣa làm điều gì đáng thẹn với lƣơng 

tâm, tại Đài Loan bà một bề tham gia công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ biết bao 

ngƣời, không hiểu sao lại gặp phải cảnh này?  

Một hôm pháp sƣ gọi điện cho bà, mời bà đến rồi bảo:  

– Tôi rất muốn giúp bà, nhƣng phải đúng bệnh cho thuốc. Nhƣng tôi tra 

không ra nhân quả khuất tất nên vô phƣơng giúp bà. Tôi có thỉnh một tƣợng 
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Quan Thế Âm từ Đại Lục, hiện để tại Phật đƣờng của mình, bà có thích Bồ tát 

Quan Thế Âm chăng? 

– Dạ con từ nhỏ đã rất ngƣỡng mộ Bồ tát Quan The Âm ạ! 

Pháp sƣ bảo: 

– Tôi sắp thế này, để thỉnh Bồ tát Quan Âm về nhà, trƣớc tiên bà hãy đi 

mua 66cm
12

 vải vàng, hai bó hoa cúc, cùng hoa trái đèn hƣơng… rồi sáng mai 

đến thỉnh… 

Hôm đó bà cùng con trai đi đến tiệm vải để chọn. Trong đây vải vàng rất 

nhiều, bà do dự chẳng biết mua loại nào thi bỗng thấy một khúc vải rất đặc biệt, 

liền cầm lên chuẩn bị trả tiền. Bà chủ tiệm nói: 

– Khúc vải này không bán, bởi vì nó ít quá. Mua về cũng không thể dùng 

làm gì. Trƣơng giáo sƣ liền đo xem, kết quả vừa đúng 66cm, thế là bà mua 

ngay. Bà đi qua hàng hoa, tiệm còn đúng hai bó hoa cúc, bà mua luôn và hôm 

sau đi thỉnh tƣợng Quan Thế Âm về nhà. 

Từ đó trở đi trải qua hai tháng hơn, Trƣơng giáo sƣ vẫn cảm thấy rất thống 

khổ, ngày ngày rửa mặt bằng nƣớc mắt, lần nọ bà đến chỗ pháp sƣ, ông nói:  

– Tôi nhất định phải tra cho rõ nhân quả của bà, chuyện bà không giống 

nhƣ ngƣời bình thƣờng, tôi phải dùng cách thức đặc biệt để giúp bà.  

Rồi ông đƣa bà một tờ giấy đỏ và một bao thƣ, nói: 

– Trên tờ giấy này bà hãy viết ra: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. 

Thấy bà ngơ ngác, ông giải thích: 

– Kim: Là viết về gia thế, gốc gác xuất sinh. Mộc: Là viết về bạn bè, công 

việc. Thủy: Là viết ra tên họ toàn gia. Hỏa: Kiếp này bà có oan khuất 

gì? Thổ: Bà có nguyện vọng gì? Thế nhƣng cần chú ý một điểm, tuyệt đối 

không đƣợc cho bất kỳ ai xem qua, bao gồm cả chồng, con bà và ngay cả tôi 

nữa. 

Viết xong rồi thì tại ngày, giờ, tháng, năm… đó, đối trƣớc phƣơng hƣớng 

đó… đọc năm lần, liên tục ba ngày, đọc tổng cộng 15 lần. Xong đem đốt đi rồi 

bỏ tro vào bao thƣ này, đặt dƣới gối nằm. 

Trƣơng giáo sƣ làm y theo lời thầy nói, viết tổng cộng hơn 1.600 từ, đọc 

đủ 15 lần, rồi đốt đi, bỏ vào bao thƣ, đặt dƣới gối. 

Đƣợc một tuần, pháp sƣ gọi điện cho bà, hỏi: 

– Trong thời gian này không có hiện tƣợng gì phát sinh ƣ? 

Trƣơng giáo sƣ đáp: 

– Dạ không ạ. 

Đến ngày thứ mƣời, thầy gọi điện tới nói: 
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– Chúc mừng bà, tôi đã tra rõ nhân quả của bà, giờ hãy mau đến chỗ của 

tôi. 

Con trai út bà cũng đồng đi với bà. 

Đến chỗ pháp sƣ, bà thấy trên bàn ông đặt một tờ giấy vàng rất lớn, trên 

ghi chi chít chữ. 

Pháp sƣ nói: 

– Đêm qua tôi ngồi tĩnh tọa suốt đến sáng, cuối cùng từ trong thủy đàn đã 

tra đƣợc hết rồi. Nghĩa là trong nƣớc hiện chữ gì tôi đều chép ra, phải mất mấy 

tiếng mới chép xong, tất cả tôi đều ghi hết trong tờ giấy này. Bà xem xong thì sẽ 

hiểu ngay. 

Sau đó pháp sƣ bảo bà: 

– Còn có hai tên cho bà xem đây. Bà vừa nhìn liền nói: 

– Hai ngƣời này đƣơng nhiên con biết, bọn họ đến đòi nợ con. 

Pháp sƣ nói: 

– Có phải bà rất hận hai ngƣời này? 

– Dạ đúng. 

Pháp sƣ nói: 

– Bà không nên hận họ, bởi vì đời trƣớc bà nợ họ, đừng hận nữa. Việc gì 

cũng đều có nhân quả của nó. 

– Tiếp đến pháp sƣ đƣa tờ giấy vàng cho bà đọc và nói:  

Khi đọc đoạn thứ nhất, lòng bà sẽ hết sức sợ hãi, nhƣng đọc đến đoạn hai, 

bà sẽ rất kinh ngạc, lúc đọc đến đoạn thứ ba, bà cảm thấy an ủi vô cùng.  

Thế là bà bắt đầu đọc tƣ liệu, rất dài: Vì cả trang giấy to lớn ghi rõ hết 

chuyện đời trƣớc của bà. Điều đáng ngạc nhiên là, câu chuyện nhân quả báo 

ứng này cũng giống nhƣ vị pháp sƣ Đài Trung từng kể 19 năm trƣớc, nhƣng ở 

đây ghi cụ thể tỉ mỉ hơn, có tên họ hẳn hòi: 

Đây là câu chuyện “Đậu Nga kỳ án” nổi danh trong lịch sử mà ai cũng 

biết, chuyện hoàn toàn có thật đƣợc ghi nhƣ sau: 

“Trƣơng giáo sƣ kiếp trƣớc là quan Thái thú Đào Ngột, một tham quan hủ 

bại, không ác nào mà không làm, ông đã bắt Đậu Nga hạ ngục, xử nàng chết 

oan. Đậu Nga nhân đây cùng tham quan kết huyết hải thâm thù, phát thệ đời đời 

sẽ truy tìm báo oán rửa hận, làm cho gia tộc kẻ thù luôn bị cảnh “gia phá nhân 

vong” (Đọc đoạn này bà sợ đến phát run). 

Sơ lƣợc câu chuyện “Đậu Nga kỳ án”: 
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“Dân nữ Đậu Nga từ nhỏ mồ côi mẹ, phụ thân là một tú tài nghèo tên Đậu 

Thiên Chương, do muốn lên kinh ứng thí mà không có tiền đi đường nên đã vay 

nóng số tiền 20 lạng bạc nơi quả phụ họ Thái. 

Nào ngờ năm sau do số nợ (lãi suất cao) biến thành 40 lạng, ông Chương 

vô phương đền trả, đành phải đem con gái là Đậu Nga vừa gán  nợ vừa làm 

đồng dưỡng tức (cô dâu nhỏ được nhà trai nuôi từ bé) cho bà Thái. 

Đậu Nga ở nhà bà Thái được 10 năm thì được gả làm dâu họ Thái. Nhưng 

chưa đầy hai năm, chồng nàng chết đi. Đậu Nga góa bụa đành ở vậy cùng mẹ 

chồng. 

Lúc này, tại Sở Châu có Trương Lư Nhi là một tên lưu manh, hắn hợp 

cùng lão Trương là cha mình, xúm nhau bắt nạt ức hiếp hai quả phụ nhà họ 

Thái, ép buộc bà Thái phải lấy lão Trương. Bà mẹ chồng họ Thái vì muốn bảo 

toàn tính mệnh, bất đắc dĩ phải ưng lão Trương. Nhưng dã tâm Trương Lư Nhi 

không dừng ở đây, hắn muốn ép Đậu Nga lấy hắn. Đậu Nga cương quyết từ 

chối, Trương Lư Nhi bèn lập mưu hãm hại nàng. 

Hôm nọ mẹ chồng nàng bị bệnh, Đậu Nga nấu canh bổ đem dâng cho bà 

dùng. Nhưng Trương Lư Nhi đă lén bỏ độc vào canh, thầm tính là trước tiên 

giết chết bà Thái rồi sau đó ép Đậu Nga thành thân với mình. 

Nào ngờ lúc đó bà Thái buồn nôn nên không dùng canh, lão Trương thấy 

đồ ngon bèn giành lấy ăn sạch. Trong chốc lát thì thuốc độc phát tác, ông ngã 

xuống, lìa đời. 

Việc xảy ra hoàn toàn ngoài dự tính, Trương Lư Nhi muốn hại mẹ kế thành 

ra giết chết cha ruột. Hắn gian ngoa đổ hết tội giết người cho Đậu Nga và thưa 

kiện lên quan. 

Tri phủ Sở Châu vốn là một tham quan, do nhận nhiều bạc của Trương Lư 

đút lót, nên đã dùng cực hình bức cung, ép Đậu Nga phải nhận tội. Nhưng Đậu 

Nga thà bị đánh chết chứ nhất quyết không nhận tội, do vậy Tri phủ bèn chuyển 

qua tra tấn, đánh đập bà Thái. Thương mẹ chồng, vì muốn cứu bà thoát đòn roi 

bạo hình, Đậu Nga đành gạt lệ nhận tội. 

Thế là nàng bị phán tử hình, bị trói dẫn ra pháp trường. Lúc đó Đậu Nga 

lòng đầy bi phẫn, nàng chỉ trời đất, trách rằng: 

– Trời ơi, ông để kẻ hiền bị áp bức xử oan mà cũng làm trời hay sao? Đất 

ơi, chẳng biết phân xấu tốt, thiện ngay… mà cũng làm đất hay sao? 

Khi đao phủ vung đại đao lên, ánh chớp sáng lòe, lúc này Đậu Nga ngước 

lên trời, đọc to ba lời nguyền, nàng thề rằng: 

– Nếu nàng bị án oan, thì khi đao chém qua đầu thì máu không rơi xuống 

mà bay thẳng đến bạch kỳ, không cho một giọt máu tươi nào dính vào thi thể 

nàng trên mặt đất. 
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– Trong suốt tháng 6 (đang mùa hạ) trời phải làm tuyết rơi dày ba 

thước
13

 phủ che thi thể nàng. 

– Nàng chết rồi, toàn phủ Sở Châu phải liên tục bị hạn suốt ba năm, để 

chứng minh là nàng chết oan. 

Nàng thề xong, đao phủ vung đao chém, máu nàng quả nhiên bay thẳng 

lên bạch kỳ, tiếp theo đó là suốt tháng 6 trời giáng đại tuyết phủ che thi thể 

nàng. Và sau khi nàng chết rồi, Sở Châu bị hạn suốt ba năm. 

Ước nguyện của Đậu Nga đã được thực hiện, chứng minh rõ là nàng chết 

oan. Điều này đã gióng lên lời hiệu triệu kinh thiên động địa: toàn thể bách tính 

phủ Sở Châu đối với tham quan Đào Ngột vô cùng oán ghét và cực kỳ cảm 

thông cho nàng Đậu Nga trẻ tuổi chết oan”… 

Câu chuyện lịch sử này về sau đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều kịch bản 

sản sinh, có kịch bản lấy tựa là “Tháng Sáu Tuyết Rơi”, trải qua trăm ngàn 

năm nay luôn đƣợc tán thƣởng, tác giả “Quan Hán Khanh” cũng nhờ đó mà nổi 

danh và đƣợc xem nhƣ bậc thầy, một nhà soạn kịch tài ba cấp thế giới.  

Nhƣng trong kịch bản công diễn thì có thêm phần kết cuộc nhƣ thế này:  

“Sau khi cha Đậu Nga là Đậu Thiên Chương lên kinh thi đậu làm cao 

quan, ông phụng lịnh vua đến Sở Châu khảo sát dân tình và phát hiện vùng này 

bị hạn, suốt ba năm trời không mưa một giọt. Ông thầm nghĩ nhất định là có án 

oan, nên suốt đêm đó chong đèn tra lại vụ án Đậu Nga. Bỗng ánh sáng lóe lên, 

Đậu Nga xuất hiện, kể rõ oan tỉnh, xin phụ thân chủ tri công đạo. 

Đậu Thiên Chương điều tra tỉ mỉ vụ án, cho xử lại và tuyên bố Đậu Nga vô 

tội, phán tử hình Trương Lư Nhi, cho hành quyết tại Sở Châu. Khi vừa tuyên án 

xong, trời mưa như trút”… 

Khi bà Trƣơng đọc đến đoạn thứ hai, đúng là rất ngạc nhiên, vì vào ngày 

tháng năm đó… bà đã viết tờ “Thiên biểu” này, (làm y nhƣ pháp sƣ dạy và đốt 

đi), tất nhiên không đề lộ cho ai đọc, nhƣng toàn bộ nội dung này pháp sƣ đã 

nhận đƣợc đủ và chép lại (đúng 1633 từ bả đã viết) giống nhƣ photocopy vậy.  

Đọc đến đoạn thứ ba, pháp sƣ đã tra ra và kết luận rằng: “Hiện tại ngay 

trong đời này, Trƣơng giáo sƣ chƣa từng làm việc gì xấu. Lúc còn ở Đài Loan 

bà đã giúp đỡ không biết bao nhiêu thanh thiếu niên, nam nữ học tập tốt, khiến 

họ mở mang trí huệ. Bà là ngƣời con hiếu thuận, thờ mẹ hết lòng, việc gì cũng 

không dám làm trái ý mẫu thân”… 

Nhân đây pháp sƣ khuyên bà hiện tại nên dốc sức sám hối. ông nói:  

– Bà nên chí thành sám hối, chăm chỉ học Phật, tinh tấn tu. 

Đọc xong đoạn cuối cùng, bà cảm thấy phi thƣờng an ủi, liền đảnh lễ pháp 

sƣ, cảm tạ tất cả những gì ông đã làm cho bà. 

Pháp sƣ vội nói: 

https://tangthuphathoc.net/nhan-qua-giai-theo-phat-giao/#easy-footnote-bottom-13-39816
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– Bà không cần cảm ơn tôi, đúng ra tôi phải cảm ơn bà, bà biết vì sao tôi 

tới nơi này hay không? Vì nếu tôi chẳng tra ra chuyện nhân quả của bà, thì 

không đƣợc phép về Hƣơng Cảng! 

Thấy bà Trƣơng ngơ ngác không hiểu, vị tu sĩ liền giải thích::  

– Sƣ phụ tôi vốn ở Hƣơng Cảng, đã bế quan rồi, đúng lý thì phải “bất vấn 

nhân gian sự” không lƣu tâm tới việc thế gian nữa. Nhƣng do trƣớc đây từng thọ 

ân bà (có lần bà đã cứu ông), mà trong lúc bế quan ông phát hiện bà đang gặp 

nạn, rất thống khổ… Vì vậy ông sai tôi hãy đem tôn tƣợng Quan Thế Âm này 

đến Los Angeles, tìm cho ra bà, nếu tìm không đƣợc, thì đừng hòng về Hƣơng 

Cảng… 

Ngày đầu tiên tôi đến đây, chỉ biết đại khái tuổi của bà (dù bà ở rất gần), 

nhƣng Los Angeles rộng lớn thế này, tôi biết đi đâu mà kiếm cho ra?… nên cứ 

đinh ninh rằng mình khó bề quay về đƣợc. 

Tôi vào chùa này, hỏi thăm cầu may xem có phụ nữ nào giống nhƣ bà… 

tình cờ ghé qua chăng, nào dè hôm sau thì bà xuất hiện. Tôi vừa gặp bà đã nhận 

ra ngay: đây chính là ngƣời mình đang tìm, đúng là ngƣời mà sƣ phụ buộc tôi 

đến gặp… Nhƣng lúc đó tôi không tiện nói rõ, chỉ biết sốt sắng hứa sẽ giúp 

bà… 

Giờ đây chuyện nhân quả của bà đã tra xong, tôi sẽ mang tƣ liệu này về 

Hƣơng Cảng, bởi sƣ phụ tôi muốn giúp bà, nên ở Hƣơng Cảng hiện giờ đang 

khai đàn, tổ chức pháp hội “Lễ Vạn Phật” rất trang trọng quy mô.  

Bởi vì đây là nợ mạng tiền kiếp của bà, là án oan thiên cổ rất khó siêu độ, 

phải nhờ đến pháp hội cực kỳ lớn mới mong giải oan đƣợc.  

Hiện tại bà không cần phải lo nữa, tƣơng lai bà sẽ có dịp đến Hƣơng Cảng 

đảnh lễ sƣ phụ. Việc bà cần làm hiện thời là nên sám hối mỗi ngày.  

Trƣơng giáo sƣ, ngay giây phút đó xúc động vì cảm thấy mình tội nghiệt 

quá sâu nặng, liền từ bỏ công tác đang làm, nguyện dùng những ngày tháng còn 

lại này, chuyên tâm sám hối”… 

Kể xong câu chuyện của mình, Trƣơng giáo sƣ kết luận:  

“Mỗi người chúng ta không nhất định đều phải trải qua những chuyện kỳ 

dị như thế này; nhưng từ chuyện của người khác, chúng ta cũng có thể rút tỉa 

được những bài học hay! 

Tôi chỉ tiếc mình sám hối quá muộn, nếu có thể, mong các bạn trước hãy 

lo sám hối, thì những tội nghiệp vốn có tất sẽ được tiêu trừ”.  

Biết chuyện Trƣơng giáo sƣ rồi, bút giả xúc động sâu xa nên không ngại 

ghi hết ra, hi vọng ngƣời hữu duyên có thể nhờ xem câu chuyện này mà tỉnh 

ngộ, tu sửa thân tâm… 
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Tôi hoàn toàn chiu trách nhiệm về tính chân thật của bài văn này, Trƣơng 

giáo sƣ hiện đang ở tại Los Angeles, sƣ huynh của tôi ở tại Mỹ cũng đã từng 

kiểm tra và xác nhận đây là câu chuyện hoàn toàn có thực.  

Phúc Đức Hải ghi 

Lời ngƣời dịch: 

Nếu bạn đọc thắc mắc: Bà Trương tạo tội thọ khổ đã đành, tại sao thân 

quyến cũng rước họa lây? Nếu từng xem qua các cuốn sách báo ứng rồi ắt bạn 

sẽ hiểu là “đồng nghiệp chiêu cảm”! Tham quan Đào Ngột ngày xưa không tạo 

ác đơn độc mà còn có cả phe cánh của ông. Những quan hệ cấp trên và thuộc 

hạ cũng có thể biến thành thân quyến đời sau. Cho nên theo luật nhân quả vận 

hành: “Có thù thì tìm đến báo, có nợ phải đền”. Do vậy mà cả gia tộc bà đều 

phải nếm cuộc báo thù của Đậu Nga. Tôi đã tìm, dịch thêm câu chuyện “Thái 

Minh Thông” ở cuốn sách khác, đem sắp vào đây, nhằm giúp độc giả sáng tỏ 

thêm về lý nhân quả báo ứng, hiểu rằng một người có thể đầu thai tới lui trong 

dòng tộc thọ báo tương tục… 

Khi dịch câu chuyện này xong, tôi rắt ngạc nhiên, Trương giáo sư hiện đời 

là một phụ nữ đức hạnh, nhưng kiếp trước lại là tham quan ác độc? (nếu đem 

so quá khứ và hiện tại thì thấy giống như là hai người khác nhau, tương phản 

hoàn toàn). Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, tham quan Đào Ngột sau khi xử án 

Đậu Nga xong, nội việc chứng kiến máu bay lên bạch kỳ, tháng sáu trời làm 

tuyết, và sau đó hạn hán ba năm… cộng thêm lời dân chúng ta thán, chỉ trích, 

mắng trách… cũng đủ để ông sợ toát mồ hôi, sinh tâm ăn năn hối cải tu hành 

cực mạnh rồi… Và chính nhờ cái tâm sám hối, tha thiết tu sửa mạnh mẽ đó – đã 

chuyền Đào ngột từ một kẻ ác độc trong kiếp quá khứ thành một kẻ đức hạnh 

đời hiện tại, bặt hết mọi dấu vết xấu xa lỗi lầm, đến nỗi khi kiểm điểm lại, đã 

thấy ngay trong đời này y chẳng còn mang theo chút thói ác nào được di truyền 

từ quá khứ – chỉ có kẻ bị hại là hận thù đời đời theo báo mà thôi, 

Còn Đậu Nga là cô gái đặc biệt, thông thường các nàng dâu hay nghịch 

với mẹ chồng, nhưng Đậu Nga thì khác, nàng cư xử rắt tốt với mẹ chồng, do 

không nỡ chứng kiến cảnh bà bị đòn roi, nàng chấp nhận hy sinh nhận tội rồi 

lãnh án tử hình oan. Có thể nói nàng là người có đức hạnh cho nên mọi lời thề 

nguyện của nàng đều thành sự thực. 

Tôi nhớ đã từng đọc một chuyện của Tây phương (nhưng không biết 

chuyện này có thực không?) kể về một tử tù bị tuyên án oan, ông đã chỉ vào các 

nhân vật có chức quyền trong phiên tòa, thề rằng mồ ông sẽ không bao giờ mọc 

cỏ, để chứng minh ông bị oan. 

Sau đó tại nghĩa trang, các mộ khác đều xanh cỏ, chỉ duy nhất ngôi mộ tử 

tù này là không bao giờ có cỏ mọc, điều này khiến các nhân vật quyền uy trong 

tòa chột dạ, họ bèn nhờ người mang cỏ đến trồng trên mộ ông, nhưng cỏ chết 
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hết, mộ kẻ bị xử oan vẫn mãi mãi không mọc cỏ… (có vẻ như lời nguyền của 

những kẻ bị án oan có đức hạnh luôn được thực hiện)… 

Thông thường ở thân phận bình dân, khi mà mọi thứ sở hữu đều khiêm tốn, 

người ta ít có cơ hội tạo lỗi hơn – so với lúc bản thân có chức quyền, địa vị 

cao – Tôi nhớ tới chuyện công chúa Thăng Hoa trong tập “Báo ứng hiện đời” 

1-2: Khi làm công chúa, nàng đoạt chồng của dân nữ và giết người không gớm 

tay, hễ ai trái ý là nàng giết, tính nết kiêu căng, trịch thượng, quyền uy, ác 

độc… Nhưng lúc tái sinh làm thường dân, nàng lại rất hiền lành, một con cua 

cũng không dám giết, thậm chí còn thiết tha niệm Phật cầu cho nó đừng bị 

chồng sát hại… (Cũng một con người đó, nhưng quá khứ tàn nhẫn ác độc, hiện 

tại lại hiền lành, tốt nết)… Tất cả những thay đổi này nói chung đều xuất phát 

từ lòng ăn năn hối cải, nguyện dứt ác tu thiện mãnh liệt… Có lẽ nhờ vậy mà khi 

tái sinh, những người ác đó đã xóa hết tập quán tệ, chỉ còn lại những nết tốt, 

hạnh thiện… làm hành trang đem theo qua kiếp sau… đó là điều đáng mừng 

cho họ. Nhưng không phải ai cũng biết giác tỉnh, sửa đổi mạnh như vậy… 

Thật chí lý khi Phật nói tạo si phước (tạo mà không có trí tuệ) là tội nghiệp 

đời thứ ba! Bởi những phước báu ta tạo quá nhiều, nếu có lên trời hưởng  hết 

rồi cũng sẽ bị đọa. Còn nếu được ở nhân gian hưởng phúc thì sẽ sinh làm người 

quyền quý, giàu sang… rồi chính vì những tiền của, quyền lực, tài sắc đó… 

người ta lại có cơ hội tạo tội nhiều hơn! Cho nên Phật luôn nhắc nhở ta phải tu 

theo chánh pháp, để đời đời luôn có trí tuệ dẫn lối soi đường, giúp ta không đọa 

lạc. 

 

TÂM SỰ MỘT NỮ KỸ SƢ 

Tôi ở huyện Bảo Thanh, tỉnh Hắc Long Giang, là một phụ nữ mắc bệnh 

ung bƣớu nan y. 

Vào năm 37 tuổi, tôi bị bƣớu mật thời kỳ cuối. Mật của tôi hiện đã đƣợc 

cắt bỏ, nhƣng do cắt bỏ mật vào giai đoạn bệnh đến thời kỳ cuối, nên tình trạng 

không ổn nhƣ lúc mới phát. Bởi vào thời kỳ cuối, những tế bào ung bƣớu đã 

phát tán khắp thân, nên dễ tái phát tràn lan. Sau khi cắt bỏ túi mật rồi, thì tử 

cung tôi lại mọc thêm ba ung bƣớu, tiếp đến buồng trứng bên trái sinh một 

bƣớu, chƣa đầy nửa năm buồng trứng bên phải cũng có một bƣớu nữa. Tiếp 

theo là cổ họng lại sinh bƣớu, mọi ngƣời nghe tôi nói chuyện giọng khàn khàn.  

Sức khỏe tôi cực suy, không thể tiếp nhận những cuộc đại phẫu thuật, do 

vậy mà chẳng thể mổ tử cung, buồng trứng v.v… Riêng yết hầu tôi bị bƣớu, chỉ 

cần hả miệng dùng kính soi cũng thấy rõ, nhờ vậy mà bƣớu ở yết hầu đã cắt 

đƣợc. Hiện tại giọng nói vẫn còn khàn. Sau đó bao tử cũng sinh bƣớu, trực tràng 

cũng bị bệnh, mọi ngƣời thƣờng gọi là bệnh trĩ, nhƣng thực chất không đúng, 

nơi đó cũng bị ung bƣớu nốt. 
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Những thống khổ tôi phải chịu vẫn chƣa hết, vì bệnh lại lan đến phổi, cực 

kỳ ác liệt: nửa phận trên phổi trái có tới 5 ung bƣớu. Tôi bị bệnh khổ hành hạ, 

giày vò… đến hôn mê bất tỉnh. 

Tôi thƣờng ho ra máu, máu lẫn đầy tạp chất lợn cợn, ho ra từng bụm, từng 

bụm máu. 

Tất cả bệnh này của tôi đều do ác nghiệp sát sinh tạo thành. Tôi chuyên 

bán các ngƣ cụ đánh bắt hải sản và cung ứng đủ loại thủy tộc cho mọi ngƣời 

dùng. 

Tôi làm việc từ năm 1981, tuy hộ khẩu ở huyện Bảo Thanh, nhƣng phạm 

vi buôn bán mở rộng đến khắp nơi, từ miền quê cho đến thành thị…  

Khắp ngƣời tôi giờ mắc bệnh ung bƣớu thống khổ, thảy đều do sát nghiệp 

(sau này học Phật pháp rồi tôi mới hiểu). 

Lúc chƣa biết đạo, tôi đã phá thai hai lần, đây là đại ác nghiệp. Khi bệnh 

vật tôi ngã quị trên giƣờng, nằm thở thoi thóp… Tôi nếm đủ mùi khổ, vì hễ phía 

trên vừa ho sù sụ, là phía dƣới nƣớc tiểu bắn ra ƣớt quần, do vậy mà tôi phải lót 

băng, bởi vừa ho là són tiều ngay, hơn nữa còn bị các bệnh khác giày vò hành 

hạ, khổ hết chỗ nói. 

Lúc này bác sĩ tuyên bố tôi chỉ còn sống đƣợc một tháng.  

Tóc tôi bạc trắng hết, do dùng thuốc và trị hóa chất. Sau đó không thể hóa 

trị nữa, bởi tôi quá suy yếu hết tiếp nhận nổi. Do hóa trị một nửa diệt tế bào ung 

bƣớu, một nửa là diệt tế bào lành. Mà tình trạng sức khỏe tôi nhƣ thế, không thể 

trị hóa chất tiếp đƣợc nữa. Tôi yếu đến không thể đi đứng, chỉ cần nói chuyện 

vài câu là chóng mặt muốn xỉu. Tôi không thể nói mà cũng không còn sức lực 

chi. 

Sau đó, nghe con tôi kể có Hòa thƣợng Thể Huệ đang tổ chức Phật thất, 

nghe đồn lực gia trì của Phật thất này rất mạnh… thế là tôi ngỏ ý muốn tham dự 

thử… Nhƣng ông xã và mẹ chồng lẫn mẹ ruột tôi đều không cho đi. Nhất là mẹ 

ruột tôi, bà rất cƣng tôi, khăng khăng tuyên bố thà để tôi nằm nhà trị bệnh mà 

chết, chứ nhất quyết không cho tôi đi vào con đƣờng mê tín nhƣ vậy!… Bà bảo 

nếu tôi cứ liều lĩnh đi thì với tình trạng sức khỏe suy nhƣ thế này, e rằng tôi 

chƣa đến nơi thì đã… bỏ xác trên hỏa xa! 

Sau đó con trai tôi ra sức thuyết phục, nó thƣa với mẹ tôi: 

– Ngoại ơi, xin đừng ngăn cản mẹ cháu nữa, bà yêu con gái thì cháu cũng 

biết thƣơng mẹ mình vậy?! Nếu cứ để mẹ cháu nằm nhà chờ chết… thì chi bằng 

hãy cho mẹ thỏa nguyện, đƣợc toại ý đến với Phật pháp, làm cuộc thí nghiệm 

thử xem sao?… 

Lúc đó bác sĩ tuyên bố với cả nhà tôi rằng: 
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– Mạng sống cô này chỉ còn một tháng nữa thôi, cô thích ăn gì thì cứ cho 

ăn… 

Mẫu thân không cho tôi đi, là vì muốn trong thời gian cuối cùng này, đƣợc 

bày tỏ hết lòng yêu thƣơng dành cho con gái… Khi mẹ đòi rửa chân cho, tôi 

thực chẳng nỡ để mẹ làm vậy, nhƣng vì muốn làm bà vui, tôi đành để mẹ tùy 

ý… (không muốn bà phải ôm áy náy sau khi tôi chết đi), vì vậy mà đành chia 

chân ra cho mẹ rửa… Lúc mẹ rửa chân cho, tôi rơi nƣớc mắt đầm đìa…  

Khi mẹ đồng ý, chịu cho phép tôi đi thì con trai tôi (lúc đó là sinh viên theo 

học ở Viện nghiên cứu), liền xin nghỉ học, để hộ tống tôi đến Phật thất.  

Phật thất tổ chức tại Bảo Lâm Thiền Tự ở Cẩm Châu (Liêu Ninh), tôi khi 

đó bƣớc đi không vững, nhờ có con trai và một bà bạn ở Hắc Long Giang, đồng 

phụ đỡ dìu, đƣa tôi đi. 

Đến Phật thất, hằng ngày tôi phải bái Phật tới ngàn lễ, tu toàn là niệm Phật, 

lễ Phật… Vậy mà kỳ tích xuất hiện. 

Tại Phật thất, sƣ phụ dạy tôi: “Khi niệm Phật, gì cũng không nghĩ đến, tâm 

không tạp loạn, chỉ chú tâm niệm Phật thôi”… 

Rồi sƣ dạy tôi lễ Phật, tôi thọ Bát quan trai giới, hành trì theo đoàn thể. Sau 

đó trong khoảng thời gian từ ba đến năm ngày, tôi rất mừng vì không còn ho 

nữa. Thấy tôi ngƣng ho thì sƣ phụ bắt tôi lễ Phật, mỗi ngày phải lễ tới ngàn lạy, 

mà với tình trạng bệnh lúc đó, tôi đứng còn không vững thì nói gì đến lạy? Tôi 

nghĩ “Vì sao sƣ phụ vẫn bắt con lễ Phật chứ?”… thế là tôi khóc, vì lễ không nổi 

nên tôi bật khóc… 

Nhƣng sƣ phụ vẫn không mềm lòng, ông cƣơng quyết ép tôi phải lễ Phật! 

Dù lễ không nổi vẫn phải lễ! Nghĩa là có lễ đƣợc hay không, tôi cũng phải lễ! 

Tôi lễ Phật đƣợc một tuần thì sƣ phụ bèn đi thật nhanh quanh đạo tràng, tôi 

cũng phải “chạy” theo. Bởi vì tôi bệnh phổi, trong phổi ứ đầy tạp chất, không 

thông. Tôi không còn khí lực và nói chẳng ra hơi, vậy mà còn phải “chạy”, rất 

dễ bị ngạt thở chết… Tôi không dám chạy, nhƣng sƣ phụ khuyến khích tôi, tôi 

bèn thí nghiệm chạy thử, bƣớc từng bƣớc thật nhanh, ôi chao, từ từ tôi cảm thấy 

dễ chịu, thế là tôi yên tâm rảo bƣớc theo sƣ phụ; lên lên xuống xuống, lòng rất 

vui. 

Tiếp đến tuần thất thứ hai: Phải leo núi. Sƣ phụ hƣớng dẫn tôi đi. Thấy 

ngài leo núi, tôi không dám lên theo, vì sợ mình sẽ chết. Bởi tôi biết rõ sức khỏe 

của mình khó kham nổi, nhƣng sau đó sƣ phụ đến dìu tôi và nói:  

– Triệu Lệ Bình hãy ráng lên núi nhé! 

Tôi nghĩ “Phải nghe sƣ phụ thôi”, ngài dạy gì tôi đều vâng theo, thế là tôi 

ráng sức lên núi. Núi này cao, dốc đứng, đƣờng toàn là dốc… tôi bò từng bƣớc, 

lên đƣợc tới đỉnh tôi mừng đến lệ tuôn đầy mặt. Tôi đứng trên núi thầm nghĩ: 
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“Thực là ngoài sức tƣởng, không ngờ mình có thể leo lên và đứng đƣợc trên 

đỉnh núi”… 

Lặng ngắm màu trời biêng biếc, cây cối xanh tƣơi, tôi cảm động vô hạn, vì 

chính Phật thất của sƣ phụ đã cứu vớt vả ban cho tôi mạng sống lần thứ hai…  

Sau đó tôi tham dự từng đợt, từng đợt Phật thất của sƣ phụ tổ chức, mãi 

cho đến hiện tại. Hồi đó khi tôi bệnh đầu tóc bạc hết hai phần, còn một phần thì 

ngả màu tro xám xịt. Nhƣng tôi vẫn một bề theo sƣ phụ đả thất. Đến bây giờ khi 

các bạn đạo gặp lại tôi, họ đều suýt soa: 

– Ôi chao! Tóc Lệ Bình đen lại rồi nè, hay thật đó nha! 

Họ đứng trƣớc tôi trầm trò ngắm nghía và cứ khen mãi. Tôi thật là vui.  

Trƣớc đây ở nhà mỗi khi dùng bữa, tôi đều phải ăn cháo. Vì vậy khi đến dự 

Phật thất tôi rất lo, bởi ở đây toàn ăn cơm, tôi nghĩ “bao tử mình bệnh nặng nhƣ 

thế, làm sao ăn cơm đƣợc?”… Nhƣng sau khi tôi theo dự Phật thất rồi, hiện nay 

nếp sinh hoạt chẳng hề khác ngƣời, tôi ăn dễ dàng, hơn nữa mặt mày khí sắc 

còn rất hồng hào, thật đó! 

Bây giờ, khi theo mọi ngƣời nhiễu Phật, niệm Phật, tôi rất muốn niệm lớn 

tiếng. Hồi trƣớc lúc mới tham dự, tôi niệm chẳng có hơi, khó thành tiếng, giờ 

đây tôi đã có thể niệm ra tiếng và còn niệm lớn…  

Về các bệnh khác nhƣ ung bƣớu tử cung, buồng trứng v.v… hiện tại tôi 

chẳng thèm đi khám hay kiểm tra chi, tôi tự biết nó đã ổn, vì sao ƣ? 

Tôi ba mƣơi mấy tuổi bắt đầu bị ung bƣớu, bặt kinh nguyệt đã ba năm… 

Trƣớc đây bác sĩ từng nhắc tôi phải lƣu ý: “Hễ thấy có hiện tƣợng ra máu lần 

nữa, thì coi nhƣ tiêu ma!” Tôi hỏi: 

– Tại sao? 

Ông đáp: 

-Tử cung bà đầy bƣớu, nó mọc chen chúc dồn ép, nếu mà vỡ ra, ắt là đại 

xuất huyết, thì phải chết thôi! Lại thêm hai buồng trứng bà đều có bƣớu, cực kỳ 

xấu… 

Sau khi tôi tham gia Phật thất của sƣ phụ, rồi dự các Phật thất kế tiếp nữa, 

thì đột nhiên trong thời gian này tôi cảm thấy bụng mình rất đau, đau dữ dội… 

Xong Phật thất thì sƣ phụ quay về Đài Loan. Còn tôi thì về quê mình ở 

huyện Bảo Thanh, thầm nghĩ: “Nếu sƣ phụ mở Phật thất nữa thì tôi sẽ tham dự 

tiếp”… 

Về nhà rồi, tôi bỗng thấy phần bụng của mình cực kỳ nóng. Nhƣ có luồng 

điện đang nung nấu và tỏa khí nóng khắp bụng dƣới, khiến tôi cảm giác có chút 

đau. Tôi nghĩ thầm: “Vì sao lạ nhƣ vậy?” Tôi thấy tình cảnh mình có thể giống 

nhƣ lời bác sĩ từng cảnh báo là: “Mạng sống sẽ .. tiêu ma, e xảy ra đại xuất 

huyết”… nên vội lao vào nhà vệ sinh, bỗng nghe hạ thể kêu “xòa” một tiếng 
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lớn, rồi trong bụng có vật gì tuôn ào ra… tiếp theo là cảm giác thƣ thái dễ 

chịu… Khi tôi đứng dậy, nhìn vào bô, thấy toàn màu đỏ, trong có một khối u 

hình tròn cỡ cái chén nhỏ, mặt bằng phẳng, nhƣng xung quanh giống nhƣ  hoa 

sáu cánh. 

Sau đó, tôi chẳng biết bệnh tình mình tốt hay xấu, liền đi bệnh viện siêu 

âm: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây?”… 

Bác sĩ kiểm tra xong, bảo: 

– Bệnh bà lành rồi, không sao hết. 

Từ đó, tôi hồi phục nhƣ ngƣời bình thƣờng. Chỉ còn bệnh phổi, nhƣng tôi 

dứt khoát không đi khám trị gì nữa, bởi tôi nghĩ: “Đầu tóc mình đã đen lại, bệnh 

dù không lành hoàn toàn thì thể lực tôi cũng rất tốt, khỏe nhƣ thế này là đủ rồi”.  

Hiện giờ, tôi đã có thề làm việc, sinh hoạt bỉnh thƣờng nhƣ bao ngƣời.  

Nhờ cơn bệnh khốc liệt này của tôi mà bố chồng, mẹ chồng, mẹ ruột, chú 

út, thím út, em trai, em gái… tất cả thân nhân từng chứng kiến cảnh tôi từ bệnh 

thoi thóp đến khỏe an và bây giờ việc gì cũng có thể làm đƣợc thì ai nấy đều tán 

thán: “Phật pháp thực vi diệu, không thể nghĩ lƣờng!”. 

Không chỉ khen nhƣ vậy thôi đâu, mà tất cả bọn họ đều xúm nhau ăn chay 

niệm Phật hết ráo. Bố chồng tôi năm nay 81 tuổi, trƣớc 1949 ông là nhà cách 

mạng lão thành, lập chiến công, huân chƣơng nhiều, ông chỉ tin chủ tịch Mao 

thôi, ngoài ra không tin gì khác. Nhƣng bây giờ tất cả đều làm giống nhau: quay 

sang ăn chay niệm Phật, tu tinh tấn. 

Chú Hai (em chồng tôi) trƣớc đây là chủ tiệm ăn Bảo Thanh nổi tiếng. Vì 

đây là nhà hàng bề thế nổi danh, ai cũng biết. Ngày nào cũng giết một số lƣợng 

vật rất lớn vì lúc nào cũng có ngƣời đặt tiệc ít nhất mƣời bàn, nên tiệm phải giết 

đủ thứ hải sản tƣơi sống gồm: Cá, tôm cua, hải sâm v.v… nghĩa là sát sinh vô 

số, không thể đếm hết… và thu đƣợc rất nhiều tiền. 

Nhƣng thông qua cơn bạo bệnh của tôi, vợ chồng chú Hai cƣơng quyết bỏ 

nghề. Họ chuyển đến phố Thông Hoa làm công cho ngƣời, triệt để từ bỏ nghiệp 

sát. 

Từ khi chửng kiến cảnh trạng của tôi, không riêng gì ngƣời nhà tôi quay 

sang ăn chay niệm Phật mà kể cả các bạn khắp huyện Bảo Thanh, ai cũng đều 

tin sâu Phật pháp . 

Tu hành chân chính là nhƣ thế. Tôi đặc biệt tri ân sƣ phụ, kể từ khi theo dự 

Phật thất của ngài, tôi thu đƣợc rất nhiều lợi ích. Không những thân đƣợc đại 

lợi, mà tâm cũng thăng hoa, tiến cao. Tôi học đƣợc rất nhiều điều hay từ ân sƣ. 

Phật thất của sƣ phụ không những cứu mệnh tôi, mả còn giúp tôi noi theo đức 

hạnh cao cả của ngài (tôi nói đúng câu này, bởi tôi không phải là ngƣời tốt!). 

Lần đầu, khi nghe mọi ngƣời bảo: 
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– Có lão Hòa thƣợng Thể Huệ từ Đài Loan sang Đại Lục tổ chức Phật 

thất”… 

Khi đó tôi chƣa tin đạo, không hiểu gì về Phật giáo, nên rất ngạo mạn. Dù 

không biết rành về ngài, tôi vẫn mở miệng phỉ báng, đàm tiếu… Tôi dùng thành 

kiến vô thần của mình để đo lƣờng, tƣởng tƣợng xấu, rồi mặc tình phê phán dè 

bĩu… Tôi chê: 

– Vị sƣ này bất hảo đủ điều… không có chỗ nào đƣợc hết!… 

Ngay khi viết những dòng này tôi rất ăn năn, chỉ muốn thốt to lên rằng: 

“Sƣ phụ! Con xin thành tâm sám hối với ngài!”…  

Cho đến lúc tôi bị bệnh nặng nằm bên cửa tử, mới khởi tâm muốn đi dự 

Phật thất, vì nghe đòn sức gia trì từ Phật thất của ngài rất mạnh và linh! (tôi đi 

để cầu may thôi). 

Những nghiệp ác tôi làm nhƣ sát sinh, phá thai, phỉ báng, gièm chê sau 

lƣng ngài v.v… tất nhiên là sƣ phụ biết hết, ngài biết rất rõ nhƣng vẫn luôn từ ái 

quan tâm chăm sóc một kẻ đại ác, đại sát sinh, đại khẩu nghiệp… nhƣ tôi! Bất 

kể đi đâu, ăn gì, ngài đều để dành phần cho tôi và giải thích rằng: Triệu Lệ Bình 

bệnh hoạn suy yếu lắm, hãy đem cho cô ta dùng…  

Tại Phật thất ngài cứu mạng tôi bằng cách giáo hóa vừa nghiêm khắc, vừa 

bao dung… và một kẻ ngạo mạn vô thần nhƣ tôi đã bị đức hạnh cao tột của ngài 

cảm hóa, chiết phục… Sƣ phụ càng đối tốt, càng ƣu ái thì tôi càng cảm thấy ăn 

năn xấu hổ, càng bội phục và tri ân… 

Từ đó, tôi thành tâm theo dự các Phật thất của ngài liên tục gần ba năm. 

Tính ra sƣ phụ đã tổ chức hơn 50 Phật thất, trong suốt thời gian này, sƣ phụ 

không phải chỉ đối tốt với riêng mình tôi mà là với tất cả… Vì vậy mà tôi rất tôn 

kính ngài. Nên khi bệnh lành rồi tôi vẫn còn muốn theo dự Phật thất của sƣ phụ, 

vì muốn học theo đức hạnh của ngài. 

Lúc tôi ở Ngũ Đài Sơn, có gặp một cô bé khoảng 16 tuổi ngƣời Tây An, 

em mắc chứng bệnh hễ ăn vào là ói. Trƣớc đây em vốn rất xinh đẹp, khả ái, 

thanh tú… Nhƣng từ khi bị bệnh, em tăng cân vùn vụt, từ 45 kí thành 85 kí, 

phục phịch mập phù. Em đi khắp nơi tìm thầy, do em là cô nhi, không cha mẹ, 

nên rất đáng thƣơng. 

Sƣ phụ cũng cho phép em đi theo ngài. Lúc đó tôi nghĩ: “Sƣ phụ, sao lại 

làm nhƣ thế, con bé này bị chứng nan y, ngải dẫn nó theo bên cạnh, lỡ nhƣ mà 

bệnh không khỏi, thì sẽ làm tổn thanh danh ngài!” Lúc đó tôi vì lo cho sƣ phụ 

nên nghĩ vậy, nhƣng sƣ phụ chẳng hề quan tâm tới điều này.  

Ngài bảo tôi: Lệ Bình! Con bé đáng thƣơng quá! Con hãy xem nó nhƣ con 

và quan tâm chăm sóc nha! 
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Con bé đó một bề đi theo tham dự các Phật thất của sƣ phụ cho đến tận 

Ngũ Đài Sơn. Sau đó thì nó không theo nữa, vì bệnh đã hết. Nó phải về nhà làm 

việc. 

Suốt thời gian theo sƣ phụ, tôi học đƣợc rất nhiều bài học quý từ đức hạnh 

của ngài. Những phẩm chất cao thƣợng mà thuở giờ tôi chƣa từng chứng kiến 

qua. Cho nên dù bệnh lành rồi tồi vẫn tiếp tục tham dự Phật thất của sƣ phụ, tôi 

rất muốn học tập theo ngài. Trong lòng tôi ngài là một cao tăng đức hạnh cao 

tột, là vị đạo sƣ cực kỳ vĩ đại trên thế gian. 

Ngài đã làm tôi khâm phục, cảm động đến rơi lệ. Càng theo sƣ phụ đả thất, 

tôi càng thấy đức hạnh sƣ phụ chói lọi, bởi vì trong cuộc sống thế tục này, tôi 

chƣa từng gặp qua ai có phong cách nhƣ vậy, khi tiếp xúc với bậc chân tu mẫu 

mực nhƣ ngài, tôi mới biết thế nào là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo…  

Phụ thân tôi vốn là giảng sƣ cao học, mẹ tôi cũng là giáo sƣ đại học. 

Không những tôi tiếp thu đầy đủ tri thức của ba mẹ mà còn tốt nghiệp bằng cấp 

cao, nên những ngƣời tôi tiếp xúc đều là giới trí thức thƣợng đẳng. Con trai út 

tôi là sinh viên Viện Nghiên cứu Đại học Nông Lâm Vũ Hán… Có thề nói cả 

đời tôi toàn là tiếp xúc giao du cùng giới trí thức cao cấp thƣợng lƣu, họ là 

những ngƣời mà tôi coi trọng. Bởi có câu: “Vạn ngành đều thấp, chỉ học thức là 

tối cao” (Vạn bang giai hạ phẩm, duy hữu độc thƣ cao). Đây là lời tuyên bố của 

cổ nhân. Thế nên trong tâm, tôi luôn vọng hƣớng theo tôn chỉ này, thƣờng nhìn 

và dõi theo “giới có học thức tối cao” để xem bản thân họ thực sự có tƣ chất tác 

phong ƣu mỹ tốt lành nhƣ cổ thánh tiên hiền hằng ca ngợi hay không? Nhƣng 

thú thật sau khi tiếp xúc với sƣ phụ rồi, tôi mới phát hiện: Sƣ phụ cao tột sáng 

chói, vƣợt xa giới trí thức thƣợng lƣu rất nhiều! 

Thỉnh thoảng, những lúc đi kinh hành nhiễu quanh Phật, tôi thầm thú nhận:  

– Bạch Thế Tôn! Bây giờ con đã hiểu và cảm ngộ triệt để câu: “Thập 

phương thế giới ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả!” (Con xem cùng 

khắp mƣời phƣơng thế giới cũng không thấy ai tuyệt vời nhƣ Phật!). Chƣ Phật 

đúng là từ bi và cực kỳ vĩ đại vậy! 

Triệu Lệ Bình 

  

VỊ KHÁCH ĐẾN SỚM 

Ngày mai là tiết Thanh minh rồi, từ đầu xuân đến giờ tôi bận rộn suốt, 

không hề đƣợc nghỉ ngơi, mệt đến khí lực chẳng còn. Hồi chiều lúc giảng pháp 

cho chƣ Phật hữu, tôi đuối đến nói không ra hơi, quả thực tôi rất thèm có thời 

gian đƣợc nghỉ, nhƣng ƣớc mơ này xem bộ cũng khó với tới. Khuya nay ngủ 

không đƣợc, tôi quyết định thức dậy tụng khóa sớm. 

Nhƣ mọi lần, tôi kéo rèm, mở cửa sổ ra… vừa nhìn bên ngoải thì bủn rủn 

hết hồn, tuy còn khuya nhƣng bầu trời ở Đông Bắc tƣơng đối sáng tỏ hơn thành 
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thị. Do tôi chƣa chuẩn bị tinh thần, bỗng thấy trƣớc mặt mình hiện sừng sững 

một nữ quỷ tóc xỏa dài, hai chân cách đất (không nhìn rõ mặt mày vì tóc đã che 

phủ hết). Nếu nhƣ bình thƣờng thì tôi không sợ, nhƣng hôm nay do chuyện xảy 

ra quá đột ngột khiến tôi hoảng hốt và kinh ngạc đến há hốc mồm. 

Tự trấn tĩnh một lúc, tôi hỏi thần hộ giới việc này là thế nào, họ giải thích:  

– Cô gái này thƣờng đến đây, cũng khá lâu rồi, không ngờ hôm nay bị phát 

hiện, có lẽ cô cùng ngƣời có duyên. 

Do chúng tôi hằng ngày luôn tụng kinh hồi hƣớng cho chúng sinh, nên có 

thể là nữ quỷ này đến để nghe buổi tụng khóa sớm chăng? 

Thần bảo tôi: Nếu muốn giao lƣu với nữ quỷ này, xin ngƣời hãy định tĩnh, 

dùng tâm trò chuyện với cô ta. 

Thế lả tôi liền định tĩnh, nhắm mắt lại, dùng tâm để giao cảm… Tôi hỏi nữ 

quỷ bằng tƣ tƣởng: 

– Vì sao cô hiện hình nhát tôi? 

Tôi vừa mới hỏi thì nữ quỷ bật khóc, tôi không hiểu gì, cũng chẳng biết 

làm sao để cô ngƣng khóc, liền đƣa tay sờ vào cô định vỗ về. Bởi vì tôi chƣa 

bao giờ dùng tay chạm qua chúng sinh cõi quỷ, nên bây giờ vừa sờ vào phát  

hiện cảm giác trống rỗng nhƣ hƣ vô, tôi rất ngạc nhiên và ngơ ngẩn, không biết 

làm sao an ủi cô.  

Nhìn thái độ chƣng hửng của tôi, nữ quỷ bắt tức cƣời, lên tiếng:Tôi biết 

ngƣời tên gì, cũng biết ngƣời luôn tụng kinh cầu cho tất cả chúng sinh. Tôi nghe 

kinh đã đƣợc một tháng rồi, hôm nay có ý muốn đến sớm một chút, nào ngờ bị 

ngƣời thức dậy quá sớm và phát hiện! Ngƣời mệt nhƣ thế  mà hằng ngày còn bỏ 

công để tụng kinh cầu cho chúng tôi, thật rất cảm tạ!…  

Ngừng một lát, nữ quỷ lại bảo tôi: 

– Xin ngƣời hãy niệm “Nam Mô Diệu Sắc Thân Nhƣ Lai” thì lập tức hình 

dạng tôi sẽ chuyển tốt, không làm ngƣời sợ nữa. Bởi tôi e hình dáng quỷ của 

mình sẽ gieo kinh hãi, cho nên mới cố tình cho tóc xõa dài che kín mặt… cũng 

xin ngƣời hãy giữ khoảng cách xa tôi một chút, vì loài chúng tôi âm khí rất 

nặng, sẽ làm tổn hại đến ngƣời, đó là điều tôi hoàn toàn không muốn…  

Tôi liền làm theo lời nữ quỷ yêu cầu, chắp tay chí thành niệm “Nam Mô 

Diệu sắc Thân Nhƣ Lai” mƣời lần. Kỳ tích xuất hiện: nữ quỷ liền biến thành 

xinh đẹp, đầu tóc vén lên gọn gàng, khiến tôi đã có thể nhìn rõ mặt: Trông cô rất 

khả ái. 

Nữ quỷ xin tôi sau này hãy niệm nhiều danh Phật cho, vì rất có ích cho 

chúng sinh. Tiếp đến cô kể tôi nghe, cô là ngƣời sinh ra ở địa phƣơng này, năm 

19 tuổi nhảy lầu chết. Cô kể mình hiện là oan hồn cô độc, do tội tự tử nên không 
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đƣợc đầu thai, phải ở nơi cõi âm thọ khổ, làm quỷ phiêu bạt vất vƣởng trong 

nhân gian. 

Tôi hỏi: Vì sao cô chẳng đọa địa ngục? 

Cô đáp: 

– Ác nghiệp của tôi chƣa đáng phải vào địa ngục. Nhƣng dù tôi không 

xuống địa ngục, thì những khổ hình phải nếm qua cũng không khác địa ngục là 

bao. Bởi vì hằng ngày cứ đúng giờ khắc tôi đã tự sát chết nhƣ thế nào, thì phải 

tái diễn lại y hệt vậy, nghĩa là tôi phải tiếp tục đứng trên lầu nhảy xuống tự tử, 

nếm lại cảm giác vong thân đau đớn tột cùng. Tôi đã phải diễn cảnh nhảy lầu 

này suốt 10 năm rồi, ngày nào cũng phải tái hiện cảnh tự tử nhƣ thế, khổ không 

thể tả, chƣa kể kiếp quỳ bất nhƣ ý, vất vƣởng đói khát, khổ hơn làm ngƣời ức 

vạn lần. Nếu biết thế này tôi đã không tự tử làm chi! 

Nữ quỳ kể mƣời năm trƣớc sau khi cha mẹ cô ly hôn rồi, tòa phán quyết cô 

về ở với mẹ. Nhƣng mẹ cô tục huyền, thành ra cô có cha ghẻ. Sau đó vì ông cha 

ghẻ đồi bại này cƣỡng hiếp cô, cô mách lại với mẹ ruột, nhƣng bà chẳng những 

không tin mà còn đuổi cô ra khỏi nhà. Thế là cô phẫn uất đứng từ trên lầu nhà 

mình, nhảy xuống tự sát…Cô còn mách rõ địa chỉ nơi nhà cô ở, bảo rằng nếu 

không tin thì tôi có thể điều tra kiểm chứng! 

Cô nói: 

– Chẳng phải nhả đồ đệ ngƣời ở gần nhà tôi hay sao? Vì cách nhà mẹ tôi 

chỉ có mƣời một căn. 

(Chiều đó tôi có phái đồ đệ đi điều tra sự tình, đúng là đã tìm ra nhà mẹ 

nữ quỷ. khi hỏi thăm, láng giềng cũng xác nhận là thực có việc này). 

Nữ quỷ lại kể tôi nghe cô đã báo thù mẹ và cha ghẻ – làm cho bố dƣợng bị 

mắc bệnh ung bƣớu ác tính, còn mẹ cô phải ly hôn. Cô vừa kể vừa khóc, than 

rằng vì sao cô báo mộng cho mẹ, xin bà tụng kinh cho cô, nhƣng bà lại chẳng 

tin? 

Cô bảo tôi, cô làm cho mẹ bị dã quỷ hành hạ, thân thể không an, ngày đêm 

khốn đốn… cô muốn mẹ tin nhân quả, sám hối những tội lỗi bản thân bà đã làm, 

đề tƣơng lai thoát khổ… 

Tôi cảm động vì cô tín nhiệm tôi, cảm tạ cô cho biết sự thật. Tôi rất não 

lòng vì thấy cô quá đáng thƣơng. Mới 19 tuổi đầu, mà sao cô quá khổ nhƣ thế…  

Tôi khuyên cô hãy buông bỏ oán hận và hứa sẽ sai đồ đệ đến tìm mẹ cô. 

Tôi giải thích hiện tại sức khỏe tôi không tốt, nên tôi muốn ở nhà nghỉ dƣỡng. 

Tôi sẽ nhờ đồ đệ liên lạc mẹ cô, bởi vì chúng tôi chƣa từng quen biết bà, nếu kể 

rõ mọi việc về tình cảnh và tâm nguyện của cô, nhất định mẹ cô sẽ hiểu và tin, 

minh bạch nhân quả. 
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Cô nghe xong rất mừng, còn khoe rằng cô nghe tôi tụng kinh Địa Tạng đã 

một tháng rồi, khoảng 6 tháng nữa cô sẽ đƣợc sinh về cõi trời, đến một nơi rất 

tuyệt mỹ… 

Cô còn nói: Ngƣời thế gian hiện tại ngu giống y nhƣ tôi hồi xƣa! Tuy đƣợc 

mang thân ngƣời nhƣng đa số bọn họ thảy đều không biết trân quý. Vì vậy 

ngƣời nhất định phải viết ra, tả rõ về nỗi khổ của tôi cho mọi ngƣời biết, khuyên 

họ không nên tự tử, phải hiểu rằng quả báo tự sát rất đáng sợ, rất thống khổ – 

chẳng thể tƣởng tƣợng nổi đâu! – Đƣợc mang thân ngƣời là rất quý hiếm mà 

không biết, nếu cứ mê muội phụ bỏ thân ngƣời rồi sa vào cõi quỷ thì sẽ khổ vạn 

bội! Thống khổ này không kể xiết. May nhờ có ngƣời và chƣ vị khác tụng kinh 

Địa Tạng hòi hƣớng cho các oan hồn cô quỷ, nên tôi còn phúc duyên may mắn 

đến nghe mà tƣơng lai đƣợc thăng thiên… 

Nói xong, cô bảo tôi: 

– Gà gáy rồi, tôi phải đi ngay, vì tôi không thể nhìn thấy thái dƣơng! 

Nữ quỷ đi rồi, tâm tƣ tôi trở nên nặng nề, thầm nghĩ: “Ngƣời thời nay chỉ 

tin vào những gì mắt họ nhìn thấy, hoàn toàn chẳng biết bệnh trên thân mình là 

do oan gia trái chủ tìm đến trả thù, báo oán… Ngƣời ta ngày ngày vào bệnh 

viện, mà chẳng biết ở nhà nên tụng kinh, phóng sinh, sám hối, thành tâm ăn 

năn… lo tịnh hóa thân khẩu ý, phục thiện, để cứu chuộc các tội đã làm… Mà dù 

họ chịu thực hành đi nữa, nhƣng chỉ cần tụng vài biến kinh chƣa thấy có hiệu 

quả, thì đã vội kết luận là: Phật gạt lừa ngƣời, rồi vứt hết công phu tu! Tại sao 

bọn họ không chịu nghĩ đến bản thân mình nhiều đời nhiều kiếp đã từng tạo biết 

bao tội nghiệt chứ? Con ngƣời thói thƣờng lảm gì cũng muốn thu vào, không 

chịu cho ra!”… 

Hiện tại tôi rất đuối mệt vì chuyện giao tiếp. Bởi tính tôi hay nói thẳng, dễ 

đắc tội với nhiều ngƣời. Nhƣng các bạn có biết chăng? Hiện nay ngƣời nói lời 

thật không có nhiều đâu! 

Tôi viết nhƣ vậy không có ý gỉ khác, chỉ muốn nói rằng những lời xây 

dựng giúp bạn hoàn thiện phẩm hạnh thì nên chịu khó lắng nghe, tiếp thu. Ngày 

mai là tiết Thanh minh rồi, ngƣời ta sẽ đốt vàng mã bên đƣờng rất nhiều, nhƣng 

tôi không thấy vui chút nào! Các bạn biết vì sao không? Bởi tôi nghĩ thay vì đốt 

vàng mã, các bạn nên tụng nhiều bộ kinh Địa Tạng hồi hƣớng cho ngƣời đã 

khuất, thì tổ tiên và thân nhân các bạn sẽ đƣợc nhiều lợi ích! Nếu có thể tu sửa 

bản thân, ăn chay, hành thiện, phóng sinh, bố thí, tụng kinh… đem công đức đó 

hồi hƣớng cho quyến thuộc nhiều đời tiêu nghiệp, siêu bạt toàn bộ thân nhân đã 

khuất, thì đây mới là đại hiếu chân chính! 

Đang viết đến đây, thì chợt nghe ông lão dƣới lầu qua đời, con cái báo hiếu 

bằng cách mƣớn nguyên đội nhạc, cho đàn, trống rùm beng: Diễn tấu um sùm, 

có đủ các khúc ca cổ lẫn ca tân… 
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Mắt tôi bỗng ƣớt đẫm: „Trời ạ, đến bao giờ ngƣời ta mới hiểu và chịu thực 

hành hiếu đạo chân chánh đây?” Xem bộ hôm nay đội nhạc đang hòa tấu ầm ĩ 

kia sẽ quấy rầy tôi và cả khu phố này suốt đêm! 

Chân Ngữ 

LND: Trước đây khi nghe ngài Tuyên Hóa giảng là những người tự tử chết 

đi rồi ngày nào cũng phải diễn lại cảnh tự sát của mình, tôi hoài nghi không tin, 

nhưng bây giờ câu chuyện này đã khiến tôi phải suy gẫm…. Thêm  nữa, kinh 

Phật nói rằng: “Danh hiệu Phật có uy lực thù thắng vi diệu vô cùng, do công 

đức tu tập hoàn hào và đại nguyện của các Ngài chiêu cảm nên’’. Chúng ta ở 

cõi người, có muốn kiểm chứng thì cũng là kinh nghiệm cá nhân tự biết, do 

không phổ cập nên ít người hiểu rõ. 

Khi dịch câu chuyện tới chỗ nữ quỷ yêu cầu niệm “Nam Mô Diệu Sắc Thân 

Như Lai’’ – là một trong bảy vị Phật được nêu danh xưng niệm trong bài Thí 

thực cúng vong, thì nhan diện cô lập tức chuyển tốt – chứng tỏ cổ đức khi biên 

soạn bài kinh này đã hiểu sự huyền diệu của các Thánh danh, ở cõi người 

chúng ta không thấy biến hình rõ rệt và nhanh như cõi quỷ: nghĩa là khi các 

pháp hội lễ sám được tổ chức, các chúng sinh vô hình đến nghe kinh, phát tâm 

hoan hỉ, thiện lành, nhờ đó mà sắc thân chuyển tốt, nếu là quỷ đói thì được no 

đủ, thậm chí còn được chuyển sinh sang thiện cảnh ngay, nhờ chuyển ác tâm 

thành thiện tâm. Do đó mà chư thánh xưa thường tổ chức lập đàn tràng sám 

pháp cầu cho người dương kẻ âm, trên bờ dưới nước…  

Nhưng để người cầu cho, vẫn không bằng tự tu! Kinh cũng giải thích nếu 

nhờ người cầu hay tạo phúc cho, thì người thực hành sẽ hưởng phúc sáu phần, 

còn kẻ được hồi hướng chỉ hưởng được một phần và các kinh điển luôn nhắc: 

bản thân mỗi người nên tự tu để hưởng trọn thành quả công phu . 

“Kinh Địa Tạng” được xác nhận là một bộ kinh tiêu tội tiêu nghiệp, tăng 

công đức rất nhanh, nhờ uy lực đại nguyện của ngài Địa Tạng, nhưng đã có 

người bệnh nan y, lo phóng sinh, hành thiện, tụng đến 108 bộ mà vẫn không có 

kết quả. Khi họ hỏi, Quả Khanh giải thích là: “Do người tụng còn ăn mặn. Vì 

vậy người ăn mặn tụng sẽ không linh! Phải cữ ngũ tân, ăn chay trì giới, giữ 

thân khẩu ý thanh tịnh và định tâm chuyên nhất mà tụng sẽ thấy hiệu quả rất 

nhanh”
14

 Việc này xin để độc giả tự thực nghiêm kiềm chứng. 

 

TỰ TỬ ĐI VỀ ĐẦU 

Tôi là một cƣ sĩ ăn chay trƣờng, giữ ngũ giới của Phật. Tôi rất ngƣỡng mộ 

lời nguyện: “Địa ngục chẳng trống, thề chưa thành Phật!” của Bồ tát Địa Tạng. 

Trong “kinh Địa Tạng” phẩm đầu tiên kể Thánh nữ sau khi niệm Phật một ngày 

đêm liền thấy mình xuống địa ngục, biết đƣợc chỗ mẹ thác sinh…  

Tôi rất thích và cảm thấy thật an ủi khi đọc đoạn kinh:  

https://tangthuphathoc.net/nhan-qua-giai-theo-phat-giao/#easy-footnote-bottom-14-39816
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“Nếu người có thể trong hai mươi mốt ngày nhất tâm chiêm lễ hình 

tượng Bồ tát Địa Tạng và niệm danh hiệu của Ngài đủ một vạn biến, thì sẽ 

được Bồ tát hiện thân vô biên, nói cho người đó cõi giới mà quyến thuộc của 

họ đã sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Bồ tát hiện đại thần lực, đích thân dắt 

người đó đến các thế giới để gặp quyến thuộc của mình” 

Mỗi khi xem báo đài thấy đăng tin ngƣời tự tử nhan nhản, tôi buồn vô hạn. 

Vì vậy tôi rất khát khao muốn biết những ngƣời tự tử, sau khi chết rồi, sẽ đi về 

đâu? 

Trong kinh Địa Tạng phẩm 12 có ghi: 

“Những người được nghe danh và thấy hình tượng Bồ tát Địa Tạng rồi 

chí tâm qui y, có thể mỗi ngày niệm danh Bồ tát ngàn biến, luôn đến ngàn 

ngày, thì điều nguyện cầu của các thiện nam thiện nữ đó sẽ chóng được 

thành tựu, vĩnh viễn không bị chướng ngại”. 

Vì vậy, tôi đã thực hiện rất nhiều, nhiều hơn lời trong kinh dạy, nghĩa là 

trƣờng kỳ tụng niệm, lo tu sửa từng tâm niệm và thiết tha lễ bái Bồ tát Địa Tạng 

suốt một thời gian dài, chỉ nguyện một điều: “Xin cho con khai mở trí tuệ, 

đƣợc nhìn và hiểu thấu suốt, biết rõ ngƣời tự tử sẽ đi về đâu?” 

Cuối cùng thì ƣớc nguyện này cũng đạt thành. Trong mơ, tôi thực sự đƣợc 

đi đến cõi mà những ngƣời tự tử trú ngụ, và minh bạch hết mọi vấn đề. (Trong 

kinh Phật tả có sáu cõi: Trời, Ngƣời, Atu la, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh. Vì 

vậy khi tôi tả về cõi Quỷ, hy vọng bạn không ngạc nhiên) cũng có một số ít 

ngƣời trực tiếp thấy nhƣng phần đông ngƣời ta không thấy. (Song những ngƣời 

gần mất, khí lực suy tinh thần yếu, cũng rất dễ nhìn thấy ngƣời bên cõi âm).  

Bây giờ mời chƣ pháp hữu hãy xem để cùng chia sẻ kinh nghiệm quý giá 

này với tôi: 

“Cõi âm khí rất lạnh, vì vậy khi tiếp xúc hay tham quan cõi âm rất cần có 

định lực mạnh, thệ nguyện lớn, tinh thần trong sáng. Cõi Quỷ cũng rộng lớn vô 

biên, đƣợc phân thành nhiều khu vực. Bạn đừng cho rằng tự sát là hết khổ, mà 

chính là mở màn cho thống khổ ngút trời. Cho dù vì tình, vì thiếu nợ, vì đủ lý 

do v.v… mà bạn muốn nhảy lầu, nhảy sông, uống thuốc độc, cắt mạch máu, cứa 

cổ, treo cổ v.v… khởi niệm tự tử … đủ cách đủ kiểu… nhƣng hễ là tự sát, thì 

sau khi chết rồi những thống khổ phải nhận lãnh càng thê thảm hơn. Ngƣời tự 

sát, chết rồi linh thức lập tức bị giam cầm, chìm trong khốn khổ triền miên.  

Phải biết tự tử có ba tội nặng: 

1. Bất hiếu với song thân. 

2. Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hy hữu đƣợc làm ngƣời, 

không biết quý trọng mạng sống. 

3. Ngu si vô trí. 
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Thân ta là do cha mẹ sinh, sống đã không tận hiếu báo ân cho cha mẹ, 

không làm việc ích đời lợi ngƣời, lại ngu muội tự hủy hoại, giết thân minh. Đây 

là tội cực kỳ nặng. Phải biết thân ngƣời khó đƣợc, Phật pháp khó nghe. Kiếp 

này bạn đƣợc mang thân ngƣời sao lại khinh thƣờng hủy hoại? Do lỗi phụ bỏ 

thân ngƣời nên bạn sẽ rất khó có đƣợc thân ngƣời lại. Tự tử lả quá ngu si vậy.  

Thí nhƣ bạn vì thiếu nợ nên chọn tự tử, thì phải hiểu là đời này nợ chƣa trả 

xong, thì sau vẫn phải trả nhiều hơn, hiện tại còn gánh thêm đại tội tự tử nữa, 

đây gọi là khổ chồng khổ! Phải biết ngƣời tự sát chết rồi, sẽ lãnh khổ báo rất 

thảm. Những ngƣời tự tử sau khi chết rồi sẽ không ngừng diễn lại động tác tự 

sát đó. 

Thí nhƣ anh A vào 2 giờ chiều nhảy lầu tự sát, sau khi chết đi, linh thức 

anh sẽ bị giam cầm thọ khổ, và cứ loanh quanh ở vùng mình tự sát. Hằng ngày 

hễ đến đúng giờ khắc đã tự tử, thì anh sẽ trở lại đúng địa điểm, ngôi lầu đó… 

mà diễn cảnh tự sát một lần. Ngày nào cũng phải diễn nhƣ vậy, diễn mãi động 

tác hủy thân đó cho đến khi tuổi thọ hết. Ví dụ nhƣ tuổi thọ anh đƣợc định là 

sống tới 70, nhƣng vào năm 40 anh tự tử, thì sau khi chết rồi, ngày nào anh cũng 

phải diễn lại cảnh tự sát này, có nghĩa là anh phải… nhảy lầu suốt 30 năm, cho 

đến lúc dƣơng thọ tận. 

Hơn nữa hằng ngày, những tƣ tƣởng cực kỳ thống khổ của giây phút tự sát, 

cộng thêm đau đớn trên thân cũng đồng loạt tái hiện lại, hoàn toàn giống y. 

Nghĩa là mỗi ngày, anh phải tái lập và thể nghiệm thảm cảnh tự sát một lần, 

ngoài thời gian này thì anh bị nhốt tại khu “Phạm nhân tự sát” để thọ hình phạt. 

Trong khu “vong tự sát” trú ngụ này phi thƣờng u ám, rất ẩm ƣớt và hôi thối. 

Trong đây, tâm ai cũng ôm đầy oán hận, tiếng rên khóc bi thƣơng, thở than 

không ngừng…Nơi này không có nhà hay giƣờng, không truyền hình, yến tiệc, 

không thức ăn v.v… gì cũng đều không tất! Chỉ có thống khổ và khóc lóc mà 

thôi. 

Tôi tiến đến một phòng giam, bên trong chứa đầy vong tự sát, oán khí 

xung thiên, phi thƣờng khó chịu, nhìn mặt ngƣời nào cũng rất thƣơng tâm. Tôi 

bƣớc đến gần một vong tự sát, thấy toàn thân anh ƣớt nhẹp, mắt lõm sâu. Tôi 

chào: 

– Bạn ổn không? 

Anh nghiêng đầu dòm tôi, rồi hỏi: 

– Ngài là ai? 

- Tôi là ngƣời bình thƣờng, phát nguyện đến cõi âm để biết những ngƣời tự 

sát chết rồi cảnh giới của họ sẽ ra sao? 

Anh ta nói: 
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– Cần chi phải hỏi, nhìn là đủ biết tôi quá thống khổ rồi! Tôi không biết 

nói sao đề diễn tả tâm tình hiện tại của mình, chỉ có thể nói là tôi… KHỐ! RÁT 

KHỔ!… mà thôi! 

– Vì sao toàn thân anh ƣớt hết vậy? 

– Do tôi nhảy sông tự tử… 

– Nhƣng tại sao anh tự sát? 

– Tôi không muốn kể ra đâu, xin đừng có hỏi nữa! 

– Đƣợc rồi! Chào anh! 

Tôi bƣớc đến chỗ khác. Thấy trƣớc mặt mình là một nữ nhân, liền hỏi:  

- Này, vì sao bạn lại ở nơi này? 

Chị ta đáp: 

– Ngài có thể giúp tôi tìm một đứa bé không? Cầu xin ngài đấy. 

Tôi hỏi: 

– Con của chị ƣ? 

– Đúng vậy. Tôi cho con gái tự sát theo mình, nhƣng giờ không biết bé ở 

đâu? Bởi sau khi tự sát xong thì tôi liền bị áp giải vào đây, còn đứa con thì 

không thể tìm ra bóng dáng nó. Tôi rất đau khổ… 

– Con gái chị hiện đƣợc ở một khu vực khác, chờ đi đầu thai. Bởi vì chị tự 

ý đoạn mạng con trẻ hoàn toàn không có sự đồng ý của nó nên tội chị rất nặng. 

Do con chị còn bé ngây thơ chƣa biết gì nên không bị tính vào tội tự sát, vì vậy 

mả nó đƣợc đƣa đến nơi khác. 

– Thế ƣ, không ai nói cho tôi biết điều này, tôi van cầu ngài, xin hãy dẫn 

tôi đi gặp nó có đƣợc không? 

Tôi không thể dẫn chị đi, vì đây là cõi âm, có quy luật riêng của cõi âm. 

Chị nhất định phải chịu quả báo tự sát tại đây, đó là luật! 

Chị ta bật khóc thảm thiết…. 

Tôi đi tiếp một quãng, băng qua một ngọn núi, thì đến một nơi khác. Trong 

đây là một khu biệt giam các vong tự sát khác nữa.  Tôi gặp một ngƣời đàn ông 

nơi bụng có đƣờng tét dài và sâu, máu me ràn rụa… Tôi hỏi:  

– Tiên sinh, bụng ông bị sao thế? 

Ông đáp: 

– Đây là vết thƣơng do tôi dùng dao rạch bụng mình, vì vợ tôi ngoại tình 

theo trai… nên tôi rất hận “bả”! 

– Dù vậy, anh cũng không nên tự giết mình! 
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– Ban đầu thì tôi giết bả, sau đó mới tự sát! Tôi chết rồi thì bị nhốt tại đây. 

Hằng ngày đều phải về lại nhà tái diễn lại cảnh tự sát. Tôi đau đớn và khổ lắm, 

khổ hết chỗ nói… 

Tôi than: 

– Ôi! Lại là vì tình! Tiên sinh ơi, tự sát là tội rất nặng, ông có thề niệm 

Phật không? 

Rồi tôi dạy ông niệm: “Nam mô Địa Tạng Vƣơng Bồ tát!” và bảo:  

– Ông nhất định phải niệm, sẽ giảm nhẹ tội báo! Còn nữa, ông phải sám 

hối, vì giết ngƣời là quá sai, do ông đã giết ngƣời lại còn tự sát, tội càng nặng 

hơn! Xin hãy nghe tôi khuyên, nhất định phải ráng niệm Phật nhé! 

Chỉ thấy ông ta gật gật đầu, không nói gì. 

Trƣớc mắt tôi lại hiện từng vong linh lòng đầy hận oán rất đáng sợ, có 

vong toàn thân toàn thân đầy máu, tuôn chảy không ngừng. Tận mắt chứng kiến 

những cảnh này rồi, tôi kinh hãi vô cùng. 

Ngƣời thế gian đa số cho rằng tự tử lả chấm dứt mọi thống khổ, họ không 

biết rằng “tự sát chính là mở màn cho thống khổ ngoài sức tƣởng bắt đầu”. 

Thực quá ngu khờ dại dột! Hèn chi mà thƣờng nghe kể những nơi có ngƣời tự 

tử hay xảy ra cảnh “vong náo” dù không thấy họ. 

Bởi vì nếu nhƣ nhà, phòng nào đó… trƣớc đây từng có ngƣời tự tử qua, thì 

vong linh tự sát ngày nào cũng phải về diễn lại động tác tự tử này, thế nên nếu 

phòng nhà đó không có “quỷ náo” thì mới là chuyện lạ! Vì vậy mà ta thƣờng 

nghe kể “chỗ ngƣời tự tử thƣờng hay có tiếng khóc rên rĩ… dù không thấy 

ngƣời. Đó là do vong tự sát phải về diễn cảnh tự tử, bị chìm trong tâm niệm bi 

thƣơng lúc hủy thân… 

Phần tôi dù nƣơng nguyện lực Bồ tát Địa Tạng Vƣơng đƣợc chứng kiến 

cõi âm, nhƣng thú thực nếu nhƣ tôi phải đến ngụ ở nhà hay phòng có ngƣời tự 

sát, chắc chắn tôi sẽ rất khổ tâm, vì sao ƣ? Vì hằng ngày mắt tôi luôn thấy rõ 

cảnh quỷ về diễn lại màn tự sát, lại còn nhìn rõ thảm cảnh họ chết ra sao. Thế 

thì làm sao mà an ổn thƣ thái đƣợc? Giáo lý Phật có những bản kinh siêu độ rất 

haỵ và kỳ diệu. Song bạn không thể ỷ lại vào ai đó cầu siêu cho mình trong khi 

bản thân bạn không chịu tu. Nếu tâm bạn vẫn đầy ác ý, tà độc… thì vô phƣơng 

cứu. Vì cảnh sẽ tƣơng ƣng với tâm, tâm tốt chiêu cảnh tốt! Siêu độ là giúp bạn 

phát thiện tâm, biết ăn năn sửa sai. Bạn cần phải tự hoàn thiện bản thân trong 

lúc sống, đừng ỷ lại vào ngƣời, mới là tốt nhất. 

Trong kiếp nhân sinh, ai sống mà không có não phiền, không có khổ đau? 

Ngƣời giữ thân khẩu ý thiện lành thì tâm sẽ hằng an vui. Khổ là là do bởi mình 

từng gieo nhân ác. Khi phải trả quả ác, phải bồi đền nợ cũ thì đâu ai thoải mái 

dễ chịu? Ngàn vạn lần xin bạn không nên khởi niệm tự sát. Phải hiểu: tự sát 

không giải quyết đƣợc vấn đề, chết rồi càng thống khổ hơn! Nếu cho rằng sống 



120 

ở thế gian là khổ, nhƣng bạn không hề biết kẻ chết vì tự sát sẽ bị nhốt ở khu vực 

chứa vong tự sát. Ngƣời ngu si cứ tƣởng chết là hết, là phủi hết muộn phiền, 

chấm dứt mọi sầu lo… Hoàn toàn không biết rằng sau khi tự sát rồi thì thống 

khổ mới bắt đầu ập đến, cƣờng độ mãnh liệt gấp vạn bội lần cái khổ lúc còn 

sống. Còn nữa, sao không biết xót thƣơng, tội cho thân quyến bạn sẽ buồn đau 

biết bao trƣớc hành vi ngu muội này của bạn? Bạn không nên đầy mình vào 

tuyệt lộ. 

Ngƣời tự sát, sau khi chết và thọ xong quả báo tự sát rồi thì phải đi đến các 

địa ngục lớn nhỏ thọ hình tiếp, y nhƣ trong kinh Địa Tạng từng mô tả… cho đến 

khi nghiệp tận họ mới có thể thoát ra và đầu thai, nhƣng sinh vào đâu, việc này 

còn tùy thuộc vào nghiệp tạo của họ. 

Phật tử Thiếu Hoa 

LND: Tôi đẫ đắn đo cân nhắc rất nhiều, cuối cùng thì quyết định dịch bài 

này, mong có thể cảnh tỉnh những người muốn tự sát. 

Trong cuộc sống, cho dù khổ đến tột cùng hay tuyệt vọng đến mấy, xin bạn 

đừng bao giờ có ý muốn tự tử. Vì khổ hiện tại không chịu được thì cái khổ sau 

khi chết còn khốc liệt hơn! Xin nhớ: Tự tử không phải là kết thúc khổ đau, mà 

là mở màn cho thống khổ bất tận… Bởi sống trong đời này ai cũng có khổ 

đau, chứ không riêng gì bạn, thậm chí có những thống khổ còn tày đình hơn 

nhưng có người vẫn không trốn chạy mà chấp nhận đối diện, can đảm bước qua 

để trưởng thành và lớn mạnh… (bởi vực thẳm là nấc thang cho bậc anh tài). 

Thân ta dù chết, nhưng tâm vẫn hoạt động…Giết mình cũng là mang tội sát 

sinh: phạm vào tội thập ác không được đầu thai. Thân xác có chết thì cảm giác 

lạnh, nóng, đói khát, uất phiền… vẫn còn đeo theo, không ngừng hành hạ tâm 

thức. Tâm bạn nếu nhiều ác niệm thì chết phải sa đọa, đi xuống… Tâm bạn nếu 

đầy từ ái thiện lành thì chết sẽ thăng lên cao. Giống như khi bạn vừa bố thí, 

phóng sinh hoặc làm việc tốt giúp ai xong, đêm về sẽ ngủ rất ngon, tâm  tư lâng 

lâng hạnh phúc… đó là cảnh giới của tâm thiện lành. Vì vậy những kẻ cướp của 

giết người, những kẻ làm toàn việc ác, chắc chắn giấc ngủ không bao giờ yên 

và luôn gặp ác mộng, dù luật pháp chưa trừng trị… 

Khi khởi ý muốn tự tử, bạn đừng để niệm này khởi tiếp (đừng ôm mãi niềm 

sầu đau vô ích vì nó sẽ xúi bạn hành động dại dột) hãy cố gắng lèo lái tâm nghĩ 

lành, trong sáng. Thực ra không có tuyệt lộ hay đường cùng, chỉ có tâm bạn 

tưởng là vậy mà thôi. “Gieo nhân ngọt sẽ hưởng quả ngọt”. Vì vậy, lối thoát ở 

chính nơi tâm của bạn chứ không thuộc về người hay ngoại cảnh. Hãy tự mở 

đường thoát và không nên dìm mình vào bế tắc. Khổ vui do mình tạo, muốn 

được vui thì phải dứt ác hành thiện – hằng luôn giữ thân khẩu ý thiện lành, vì 

tâm bạn thiện được bao nhiêu thì bạn sẽ hưởng an vui bấy nhiêu, ở đây không 

lý luận để đối chất, muốn biết đúng sai thì chỉ có thực hành, thể nghiệm và tự 

rút ra đáp án cho chính mình. 

 



121 

QUÁN NHẬU LONG HỔ 

Tốt nghiệp phổ thông xong, đƣợc ngƣời giới thiệu, tôi vào làm phục vụ 

bàn tại một nhà hàng có tên là “Quán Nhậu Long Hổ”. Quán nhậu này là một 

nơi thuộc vùng thâm sơn cây cối sầm uất, có rất nhiều dã thú.  Ông chủ quán họ 

Vi, đƣợc xem là vua kinh doanh vì ông mƣu trí, khéo tính toán đầu tƣ, nhờ vậy 

mà hái đƣợc lắm tiền, ông treo bảng bán thịt thú rừng, chào hàng bằng mấy từ 

“đặc sản thôn quê” quyến rũ, thực khách tìm tới đông nghịt.  

Quán càng mở rộng, quy mô. Tiệm lão Vi càng phát tợn, khắp xa gần đều 

biết tiếng. Quán có món đặc biệt tên “Long Hổ Đấu”, gồm thịt đại mãng xà nấu 

chung với mèo rừng mà đặt thành, và chẳng mấy chốc biệt danh này thành tên 

gọi của quán. 

Cứ kiều đó, mèo rừng và mãng xà khắp vùng phụ cận đều gặp họa ƣơng. 

Do ông chủ Vi luôn thu mua giá cao hơn ngƣời, nên nhiều dân làng hám tiền 

sẵn sàng liều mạng xông lƣớt hiểm nguy, mò vào chốn thâm sơn vắng bóng 

ngƣời để tìm hàng cung ứng cho lão chủ. Cái sân phía sau tiệm ngày nào cũng 

nồng nặc mùi máu tanh, tiếng rên la thảm thiết không ngừng vang vọng vào tai.  

Một hôm lão Vi mua đƣợc con mãng xà khủng dài sáu mét, mập độ một 

tấc rƣỡi, có vảy óng ánh sắc hoàng kim pha chút bạc. Nghe nói đã có rất nhiều 

ngƣời mất mạng vì tìm bắt con mãng xà này, nhìn vóc dáng đồ sộ của nó có thề 

đoán nó là vua mãng xà. 

Con mãng xả nằm mê man một ngày mới tỉnh lại. Lão Vi tiến đến gần lồng 

sắt nói: 

– Ha! Ngó bộ ngƣơi đỉnh đạc uy phong, nên ta tạm thời chƣa giết, cho 

ngƣơi lƣu mạng sống thêm mấy ngày nữa. 

Mãng xà hình nhƣ nghe hiểu, nó ngóc đầu lên cao, đột nhiên há to miệng 

phun ra một bãi nƣớc miếng hôi tanh nồng nặc vào mặt lão chủ, do lão  không 

kịp đề phòng, chỉ biết hét to một tiếng thảm thiết, rồi quay mình bỏ chạy. Chúng 

tôi nghe lão rống cũng vội chạy tới, dùng nƣớc sạch rửa mặt cho lão. Nƣớc 

miếng mãng xà có tính ăn mòn tiêu hủy cao, nếu nhƣ cứu chữa không kịp, chắc 

chắn sẽ lƣu thẹo, lở lói. 

Lão Vi đùng đùng nổi giận, nhấc ngay nồi nƣớc nóng giội vào chuồng 

mãng xà, trút giận xong rồi, lão hung tợn nói: 

– Nếu chẳng phải do tốn tiền mua mi cao giá, thì ông đây đã băm vằm mi 

ra cho hả giận! Hừ! Giờ ông sẽ cho mi sống không bằng chết, rồi nửa tháng sau 

sẽ làm thịt, đem mi ngâm rƣợu mừng sinh nhật 40 của ông! 

Từ ngày đó trở đi mãng xà bị nhốt đơn độc trong chiếc lồng to nơi góc 

vƣờn, không cho ăn uống, thỉnh thoảng ông còn ngƣợc đãi hành hạ chửi mắng 

nó om sòm, ngày nào cũng cho giết mổ đồng loại nó, còn lột da xẻ thịt các con 

vật ngay trƣớc mặt nó để thị uy. 
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Bảy, tám ngày trôi qua, con đại mãng xà vẫn không khuất phục, hễ thấy 

lão chủ là giƣơng mắt thịnh nộ, há mồm nhe nanh. Mỗi lần đến gần lồng nó, ai 

cũng đều có cảm giác bất an khủng khiếp. 

Lại mấy ngày nữa trôi qua, bỗng xảy ra chuyện: Con đại mãng xà trong 

lồng không cánh mà bay, chẳng thấy tăm hơi, tung tích…Lão chủ vừa nghe tin 

này, thì mặt mảy tái nhợt, hai mắt trợn ngƣợc, lão đến bên cái lồng nhìn trừng 

trừng, quan sát…Thấy lồng vẫn còn nguyên vẹn không có chút tì vết hƣ hại, 

chung quanh không có khe hở nào. Lão đoán: “Trừ phi có ai đó cố ý thả nó ra? 

Nếu không thì chắc chắn con mãng xà khủng này không thề nào thoát”…  

Lão chủ tức tối quay đi, hằn học nói: 

– AI? LÀ AI THẢ NÓ RA HỬ? Khôn hồn thú nhận thì không sao, chứ để 

ông đây mà điều tra ra đƣợc thì ông sẽ lột da sống… cho coi! 

Chúng tôi đều sợ run ngƣời, cùng xúm nhau thề thốt là mình không có làm 

vậy. Lão chủ mặt mày thiểu não, ông quay lại cái lồng sắt quan sát tiếp tục, cuối 

cùng cũng phát hiện ra chỗ con đại mãng xà đào thoát: Có hai thanh sắt khe hở 

tƣơng đối lớn, xem ra mãng xà đã thoát bằng đƣờng này.  

Chúng tôi bàn tán cả buổi, cuối cùng đành phải thừa nhận hiện thực trƣớc 

mắt: đúng là thân thể con mãng xà này có tính co giãn biến hóa cực cao, quá 

giỏi luồn lách; khe hở nhỏ xíu nhƣ vầy mà vẫn chui ra đƣợc. Vì muốn tự do, nó 

có thể kham nhẫn mọi thống khổ ngoài sức tƣởng…  

Lão chủ sau khi “xả xú bắp” – trút thịnh nộ xong – thì ngó bộ đã nguôi 

ngoai, không còn nói năng gì nữa. Khoảng hơn hai giờ sáng, chúng tôi ai nấy 

đang ngủ say sƣa thì bị những tiếng thét kinh hoàng làm cho tỉnh giấc. Tôi giật 

mình nhổm dậy phóng ra sân quan sát tình hình. 

Vừa nhìn cảnh trạng, tôi đã hồn phi phách tán. Dƣới ánh trăng sáng, tôi 

thấy có mấy mƣơi con mãng xà bò đầy sân, có con trƣờn từ ngoải cửa sổ vào. 

Thuở giờ tôi chƣa từng chứng kiến cảnh mãng xà hành động tập thể nhƣ vầy. 

Bình thƣờng thấy đám mãng xà trong quán đều có vẻ đầu ngu não ngốc, nhƣng 

hiện thời trƣớc mắt tôi, những con đại mãng xà này trông bộ dạng rất khôn 

ngoan và đang bừng bừng lửa giận, thịnh nộ khó nguôi, khí thế cực kỳ hung 

hãn… 

Tôi vội hét lên báo động khắp: 

– Mau thức dậy, thức dậy chạy mau, bầy mãng xà đang bò vảo nhà kia kìa! 

Âm vang kinh hoàng của tôi gây náo động cả một vùng. Chớp mắt, mấy 

con rắn đã bò tràn lan chung quanh, nhiều con trƣờn đến bao vây phòng lão chủ, 

kín tới không còn khe hở nào. 

Trong quán, mấy bếp sƣ và hỏa đầu quân vốn giỏi việc, vì họ từng ra tay 

giết vô số mãng xà, do thạo nghề quen ứng phó nên họ không hãi hùng lắm, dù 

có chút sợ thoáng qua thì họ cũng nhanh nhẩu chụp khí cụ truy bắt các mãng xà 
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để giết. Sau một trận đấu đánh dữ dội, đã có mấy ngƣời rời nhà, chạy ra sân. 

Mãng xà vẫn ung dung tấn công, vài con xông thẳng đến phòng lão chủ, giống 

nhƣ là đến tiếp viện vậy. 

Xem ra trọng điểm mãng xà muốn tấn công chính là phòng lão chủ. Do cửa 

sổ mở nên đã có mấy con tiến vào trong. Tôi dễ dàng nhận ra con mãng xà chúa 

từng vƣợt ngục, vì thân nó màu hoàng kim, lại to lớn nhất trong bầy nên rất dễ 

phát hiện, đồng thời tôi cũng hiểu ngay: Chính nó hƣớng dẫn, điều khiển bầy 

rắn này đến báo thù! 

Kỳ quái là tôi không hề thấy bóng dáng lão chủ đâu, cũng không nghe 

tiếng va chạm đấu đá… 

Tôi gọi to, nhắc nhở mấy ngƣời còn đứng trong sân:  

– Hãy mau lên lầu, chỗ đó an toàn hơn! 

Bọn họ nhƣ sực tỉnh, vội phóng lên cầu thang, ai nấy chạy bán mạng, cùng 

lao vào phòng nhƣ cơn lốc. Mãng xà đang bắt đầu bò lên, chúng tôi đồng tâm 

hiệp lực, nƣơng vào thế “cao quánh thấp”, cuối cùng đầy lui đƣợc chúng.  

Khi bầy rắn từ phòng lão chủ thoái lui, vẫn con rắn chúa to lớn màu hoàng 

kim hiên ngang dẫn đầu, sau đó chúng nhanh chóng biến vào rừng cây rậm rạp 

phía sau núi. 

Khi đã chắc chắn là nguy hiểm đã qua, chúng tôi mới xuống tầng dƣới. 

Thấy hai anh đồ tề Nhan Trung Vĩ và Lý Trƣờng Hữu vẫn chƣa ra khỏi phòng. 

Hai ngƣời này thƣờng ngày chuyên lo việc giết rắn, họ đã giết vô số mãng xà. 

Chúng tôi kinh hoàng đến há hốc mồm khi phát hiện cả hai anh gân cốt bị đứt 

lìa, nội tạng bị xé thủng, thất khiếu lƣu huyết, đã chết từ hồi nào.  

Riêng cửa sổ phòng nhóm nữ phục vụ do đóng kín nên mãng xà không thể 

vào, nhờ vậy mà bọn họ không ai bị thƣơng, chỉ bị một mẻ sợ “kinh hồn bạt 

vía” mà thôi. 

Vậy ông chủ quán Vi ở đâu? Chúng tôi thắc mắc, đồng tiến đến cửa phòng 

ông. Bên ngoài là một bãi hỗn độn, cũng không thấy bóng dáng ông. Chúng tôi 

hồi hộp, ráng tiến vào trong, thấy càng loạn dữ hơn, nơi đây in đầy vết tích 

mãng xà giày xéo. Hơn nữa còn lƣu mùi khí tanh nồng nặc.  

Kỳ quái là vẫn không thấy lão Vi đâu cả. “Hỏng lẽ lão bị mãng xà bắt cóc 

hay bị nó nuốt gọn rồi? Thật đáng sợ”… Nghĩ đến đây đầu tôi nhƣ tê dại đi, 

xƣơng sống phát lạnh, nổi ốc khắp mình… 

Lúc này chúng tôi không hẹn mà đồng chú ý đến một lu to nơi góc tƣờng, 

lu này cao khoảng 1m5, nắp lu bằng gỗ có tay cầm, nhƣng giờ lu đang đậy nắp 

ngƣợc, nghĩa là tay cầm quay vào trong, thành lu in đầy vết rắn đu đeo, quần 

thảo… Ắt là lão Vi ở trong đó? 

Chúng tôi gọi nhỏ: 
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– Ông chủ ơi, mãng xà rút rồi, ông mau ra đi! 

Gọi hoài mà không nghe động tĩnh gì, chúng tôi có cảm giác không hay, 

bèn tới gần, run rẩy dỡ nấp lu ra. Nhìn thấy ông Vi toàn thân co rúm, mặt tái 

nhợt, mắt trợn lƣỡi thè, mƣời ngón tay bấu chặt  vào nắp lu đến chảy máu, ông 

chết thảm đến chẳng nỡ nhìn. 

Có lẽ lão Vi vừa thấy bầy mãng xà tiến vào, thì biết mình không xông ra 

đƣợc, liền chui vào lu và kéo nắp đậy lại. Con rắn chúa thù ông thấu xƣơng, dễ 

gì chịu buông tha? Nó ôm phẫn nộ cực điểm hợp cùng bầy mãng xà vây quanh 

lu, dốc toàn lực tấn công…Bầy rắn đã đè chặt nắp lu không cho chút không khí 

len vào, khiến lão Vi bị chết ngộp trong đó. 

Chuyện khủng khiếp chƣa từng có này nhanh chóng đƣợc đồn lan, khắp 

vùng rồi khắp thôn làng… Riêng dân chúng trong địa phƣơng này chẳng còn ai 

dám giết rắn nữa. 

Bảo Quang 

 

CHUYỆN CÁC KHOA HỌC GIA 

Tác giả bài viết này là cư sĩ Từ Quang, cà nhà ông đều là những nhà khoa 

học lỗi lạc. Song thân ông là hai khoa học gia, đồng công tác tại Viện Khoa học 

Trung Quốc. Sau khi tác giả nghiên cứu Phật giáo, sinh cảm phục và phát tâm 

qui y Tam bào. Chính lòng hiếu thảo và tâm thành ứng dụng Phật pháp của ông 

đã cửu được mẹ ngay lúc một chân bà đã bước vào quỷ môn quan. Nhờ vậy mà 

cha mẹ ông hồi tâm, đồng bước vào con đường tu học theo Phật. Câu chuyện 

này hoàn toàn có thật và rất đáng tin. Mời quý vị xem bài văn tự thuật của ông: 

Tháng 2 năm 1989 tôi qui y Phật tại chùa Ngọa Long ở Tây An với Đại sƣ 

Trí Chân. Năm 1991 tôi đến nhậm chức và giảng dạy tại một Cao học nọ ở Bắc 

Kinh. Hơn 20 năm nay, tôi chuyên giảng dạy đào tạo ngƣời, vừa nghiên cứu 

khoa học vừa tu hành, tuy chƣa đủ tinh tấn, nhƣng trong sinh hoạt lẫn công tác 

đã hƣởng đƣợc nhiều lợi ích thâm sâu. 

Trƣớc đây, những chuyện học Phật chiêu cảm ứng vô biên toàn là tôi đƣợc 

nghe các pháp lữ kể. Nhƣng sau này thì chính tôi đích thân trải qua. Chuyện có 

thật này phát sinh ngay tại nhà tôi, kỳ lạ và huyền diệu không lƣờng. Vì muốn 

báo ân chƣ Phật, Bồ tát, tôi xỉn đem việc này thuật lại, mong chƣ vị Phật tử tăng 

trƣởng thêm lòng tin chơn chánh kiên định. 

Đầu năm 2008, mẹ tôi bệnh tim và cao huyết áp nghiêm trọng, chƣa đầy 

nửa năm đã bốn lần do tim đập nhanh, ngừng đột ngột mà bị hôn mê ngất xỉu. 

Có lần ba tôi ra chợ mua đồ, mới rời mẹ tôi ra ngoài chừng nửa tiếng, thì 

khi về đã thấy bà té nằm trên đất, dập đầu chảy máu… rồi sau đó dù bà có tỉnh, 

nhƣng không đủ sức bò dậy. Lúc tôi đƣa mẹ đến các bệnh viện lớn điều trị, mẹ 
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tôi không còn sức để đi. Bác sĩ khám, thấy tim mẹ tôi đập nhanh, hay bị hồi 

hộp, hoảng loạn, mạch bị bế và nhảy bất thƣờng. 

Bác sĩ bảo: Ngƣời già 85 tuổi mà mổ, sẽ nguy hiểm rất lớn, nếu không suy 

kiệt đến cùng thì cố gắng không phẫu thuật, vì vậy chỉ có thể dùng thuốc để xoa 

dịu bệnh tình thôi. 

Đến năm 2009, mẹ tôi cứ cách một, hai ngày là phát bệnh, cơ hồ suốt đêm 

không ngủ đƣợc. Bác sĩ cho thuốc trị tim và cao huyết áp nhƣng thảy đều vô 

hiệu. Thế nên tôi thật buồn khi nhìn cảnh mẹ tôi trị bệnh không hiệu quả. 

Những khi tiết trời thay đổi, bệnh bà càng trở nặng. Thậm chí đài khí tƣợng mới 

dự báo khí lạnh vừa đến Tân Cƣơng thì mẹ tôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Thân 

thể bà suy cực điểm. Ban đêm tim thƣờng bị ngừng đập hoặc nhảy loạn xạ, gây 

cho bà cảm giác hồi hộp khủng hoảng… 

Thứ bảy cuối tháng 5/2009, tôi đến thôn Trung Quan thăm song thân. Cha 

tôi bảo: 

– Khí trời mùa hạ oi bức, nung nấu nhƣ thế này, e rằng mẹ con không qua 

khỏi. 

Không thể ngồi đó nhìn mẹ chờ chết, trong giây phút nguy cấp tôi nghĩ đến 

Phật pháp, và muốn ngầm tạo công đức cho mẫu thân. Lúc đó tôi mới thuộc 

“kinh Kim Cang”. Tôi biết công đức “kinh Kim Cang” vi diệu không thể nghĩ 

lƣờng, nên quyết định tụng kinh “kinh Kim Cang” hồi hƣớng công đức cho bà, 

cầu chƣ Phật Bồ tát gia hộ bệnh mẹ tôi chuyển tốt. 

Thế lả Chủ nhật tôi bắt đầu tụng, hằng ngày cứ 5 giờ sáng tôi thức dậy 

tụng một bộ “kinh Kim Cang”, tụng rồi thì hồi hƣớng hai nguyện:  

1. Trƣớc tiên là cầu cho oan gia trái chủ của mẫu thân. (Học Phật hơn 20 

năm, tôi biết những bệnh chữa trị vô hiệu đều thuộc về nghiệp chƣớng, nhất 

định là do oan gia trái chủ tìm đến đòi nợ, quấy nhiễu…Vì vậy rất cần hồi 

hƣớng cho những oan gia trái chủ mà mắt phàm không nhìn thấy này). Nội dung 

hồi hƣớng đại khái nhƣ sau: 

“Tôi xin hồi hƣớng công đức tụng „kinh Kim Cang‟ này cho tất cả oan gia 

trái chủ của mẫu thân, xin chƣ vị oan gia đừng hành hạ giày vò mẹ tôi nữa, tôi 

biết các vị rất khổ, mẹ tôi cũng khổ. Nhƣng cứ quấy nhiễu thế này sẽ khiến đôi 

bên (lƣỡng bại câu thƣơng) đều bị thiệt hại. Giờ đây tôi tụng kinh Kim Cang xin 

hồi hƣớng công đức cho chƣ vị, cầu chƣ vị tiêu nghiệp chƣớng, có thể ly khổ 

đắc lạc, thác sinh vào cõi lành, mong chƣ vị phát tâm qui y Tam bảo, tin và 

nguyện niệm Phật, vãng sinh Tây Phƣơng Cực Lạc Thế Giới”. 

2. Sau đó tôi hòi hƣớng cho mẫu thân nhƣ sau: 

“Nguyện mẹ con nghiệp chƣớng tiêu trừ, phúc huệ tăng trƣởng, khang kiện 

trƣờng thọ, phát tâm tin và nguyện niệm Phật, sau khi mãn báo thân này, vãng 

sinh Tây Phƣơng Cực Lạc Thế Giới”. 
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Tôi tụng một tuần, xong bảy bộ “kinh Kim Cang”. Bởi lúc tụng vào 

khoảng 5 giờ sáng, sợ làm ảnh hƣởng giấc ngủ ngƣời thân nên tôi chỉ tụng 

thầm, lúc tụng Văn hồi hƣớng cũng niệm thầm, trong tâm tƣởng rõ ràng từng 

biến, chỉ là không đọc ra tiếng. Nhƣng mà chuyện tụng “kinh Kim Cang” hồi 

hƣớng cho mẹ này, tôi tuyệt chẳng hé răng nói với mẹ hay bất kỳ ai biết. 

Sau một tuần, tôi đi Trung Quan thăm song thân, khi tôi hỏi thăm bệnh tình 

của mẹ, phụ thân tôi tỏ vẻ hƣng phấn nói: 

– Thật may, cả tuần nay tim và huyết áp của mẹ con đều ổn cho nên hằng 

ngày bà ngủ rất ngon. Liên tục 7 ngày mà không phát bệnh, đây là việc chƣa 

từng có gần một năm nay. 

Nghe vậy tôi khấp khởi mừng, thầm đoán rằng chuyện mình tụng kinh cho 

mẹ đã có tác dụng…Thế là tôi kể cho mọi ngƣời nghe sự tình, ai nghe xong 

cũng kinh ngạc, đồng cho là vi diệu không thể lƣờng! 

Sau đó mẹ mới khai ra chuyện bà giấu diếm bấy lâu, tôi nghe càng chấn 

động dữ. Mẹ tôi thổ lộ rằng trƣớc đây bà sợ nói ra cả nhà sẽ không ai thèm tin 

nên đành im lặng. 

Số là gần một năm nay, tối nào bà cũng bị huyết áp tăng cao, tim mệt cực 

kỳ, ngủ không đƣợc, hơn nữa còn luôn nhìn thấy có ngƣời đi qua lại trong nhà. 

Mẹ tôi nhấn mạnh là bà không hề nằm mơ, vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vậy mà luôn 

nhìn thấy đám ngƣời đó! Tôi hơi hoảng, hỏi liền: 

– Họ ra sao? 

Mẹ đáp: 

– Họ có đủ nam nữ, tuổi tƣơng đối lớn… 

– Thế hình dáng thế nào? 

– Đa số mẹ không nhìn rõ mặt mày. Không chỉ có vậy, vào nửa khuya mẹ 

còn nghe tiếng phụ nữ khóc lóc. Có lần còn bị một ông to lớn cƣờng tráng, 

tƣớng mạo hung dữ nhào đến chụp cánh tay, mẹ giằng lại, thoát ra…  

Mẹ giải thích: 

– Bởi vì sợ thấy đám ngƣời này nên mỗi tối ngủ mẹ đều không dám quay 

mặt ra ngoài. Nhƣng dù có nằm quay vô vách, thì lần nọ, trƣớc mặt mẹ chƣa 

đầy 30cm bỗng xuất hiện một kẻ vừa già, vừa xấu, cực kỳ dơ bẩn hôi tanh… 

đến nỗi mẹ phải nôn thốc nôn tháo, ói mửa liên hồi, rồi kẻ quái dị đó mới biến 

mất. 

Trƣớc 1949 mẹ tôi tốt nghiệp đại học, hồi chƣa nghỉ hƣu từng là nhân viên 

“Viện Nghiên cứu Khoa học cao cấp Trung Quốc”, bà làm việc tại Thôn Trung 

Quan, do bản thân là dân trí thức cấp cao lại có bề dày công tác mấy mƣơi năm 

tại Viện Khoa học, bà đâu bao giờ tiếp xúc với những gì đƣợc xếp loại là mê 

tín? Tất nhiên chẳng thể nào chấp nhận đƣợc các hiện tƣợng (bao gồm ngƣời và 
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vật) thuộc lãnh vực này, bà không bao giờ tin là có quỷ thần! Nhƣng lần này, 

oái ăm thay! Chính bà lại đích thân diện kiến quỷ khi còn đang sống, lại không 

phải do ảo giác mà thấy, điều này khiến mẹ tôi dù không muốn, cũng phải tin! 

Tôi hỏi: 

– Sao mẹ không nói sớm cho con biết? Mẹ không hiểu chuyện này rất 

nguy và đáng sợ hay sao? Điểm đáng sợ chính là, khi đó một chân mẹ đã bƣớc 

vào quỷ môn quan rồi! 

Tôi giải thích cho mẹ rõ: 

– Trong lục đạo, thì Nhân đạo, Súc đạo và Quỷ đạo… cả ba cõi này đồng 

sống trong một không gian. Cõi súc sinh chúng ta có thể nhìn thấy, nhƣng cõi 

quỷ thuộc âm tính, vì vậy mà con ngƣời bình thƣờng nhờ dƣơng khí thịnh hơn 

nên những chúng sinh cõi quỷ không cách chi tiếp cận đƣợc, bởi vậy mà ta 

không thấy họ. 

Thế nhƣng các oan gia trái chủ đã qua đời hiện đọa trong Quỷ đạo luôn 

chực sẵn, đợi lúc con ngƣời bệnh nặng hoặc sắp chết, khí âm thịnh và dƣơng 

suy, thì chúng lập tức đến tiếp cận để đòi nợ, hành hạ, báo thù… Vì vậy ngay 

giây phút mẹ nhìn thấy chúng sinh cõi Quỷ tức là một chân đã bƣớc vảo Quỷ 

môn quan rồi, nếu mẹ chịu báo sớm cho con hay mọi điều, thì con có thể làm 

Phật sự để giải cứu mẹ sớm hơn… 

Mẹ nói: 

– Nhƣng khoảng một tuần nay mẹ không còn thấy quỷ nữa (chính là bắt 

đầu từ hôm tôi tụng kinh hồi hƣớng công đức cho mẹ và oan gia trái chủ của bà 

thì ngay tối đó chúng quỷ đã biến mất hết, suốt cả tuần không đến quấy rầy 

nữa). 

Trọn cả nửa năm sau đó, tôi một bề tụng “kinh Kim Cang” hồi hƣớng cho 

song thân, tụng khoảng 100 bộ. Kễ từ chủ nhật mùa hạ năm 2009 trở về sau, 

bệnh tim và chứng cao huyết áp của mẹ tôi đã chuyền tốt, mỗi ngày uống thuốc 

một lần, lƣợng thuốc cũng giảm đi phân nửa, ít hơn bình thƣờng. 

Song thân tôi thuộc giới trí thức, họ tốt nghiệp đại học trƣớc 1949, cùng là 

nhà khoa học ƣu tú, công tác tại Viện Khoa học cao cấp nên thuyết phục họ tin 

Phật rất khó. 

Tôi học Phật
15

 đã hơn hai mƣơi năm, một bề tuyên dƣơng Phật pháp cho 

song thân hiểu, nhƣng gia phụ một mực bán tín bán nghi, còn mẹ thì dứt khoát 

không tin. 

Nhƣng kể từ lúc tôi tụng “kinh Kim Cang” cầu cho mẹ, chiêu đƣợc cảm 

ứng vi diệu, chính việc này đã khiến hai nhà khoa học gia cứng cỏi của tôi chấn 

động và cảm kích, lần này thì hai vị hoàn toàn tâm phục khẩu phục, bắt đầu tin 

Phật giáo và phát tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phƣơng. 

https://tangthuphathoc.net/nhan-qua-giai-theo-phat-giao/#easy-footnote-bottom-15-39816
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Mẹ tôi năm nay 88 tuổi, hằng ngày, mỗi sáng, tối bà đều bỏ ra một tiếng đi 

tản bộ, vừa đi vừa niệm Phật, tinh thần và sức khỏe sung mãn, so với nửa năm 

trƣớc giống nhƣ là hai ngƣời khác nhau vậy. 

Gia phụ cũng 88 tuổi, hằng ngày ông kinh hành niệm Phật hơn hai tiếng. 

Tôi còn mua một máy niệm Phật, cho mở ở nhả suốt 24 giờ, hỗ trợ song thân 

nhiếp tâm mạnh thêm. 

Chuyện cảm ứng của tôi, nếu nhận xét theo khoa học vẫn hội đủ điều kiện 

đề chứng minh: 

Rõ ràng là, suốt tuần lễ tôi tụng “kỉnh Kim Cang” cầu cho mẹ, tôi không 

hề thổ lộ điều này cho song thân hoặc bất kỳ ai biết, và ngay trong thời gian 

tụng kinh tôi cũng hoàn toàn không hay biết gì về chuyện bí ẩn của mẹ. Vì vậy 

khi mọi sự đƣợc hóa giải êm đẹp, chẳng thể kết luận rằng tất cả đều do tôi “tự 

kỷ ám thị” hoặc “ảo giác” tạo thành. Do vậy mà tôi hoàn toàn xác tín công đức 

“kinh Kim Cang” quả thực mầu nhiệm không thể nghĩ lƣờng! 

  

LÁ THƢ ĐỘC GIẢ 

Kính Sư cô, con xin báo một tin vui để Sư cô mừng cho con và cũng để Sư 

cô phấn khởi khi biết công lao dịch thuật của Sư cô đã giúp đời và giúp người 

vô cùng trọng đại. 

Chắc Sư cô còn nhớ hơn hai năm trước mắt trái của con đỏ và chảy nước 

mắt, nóng rát vô cùng, Bác sĩ nhãn khoa ở Mỹ đã tận lực chữa cho con mà 

không khỏi, còn 20% là mù hẳn. Sau khi đọc về Thanh xà – Bạch xà trong câu 

chuyện “Nước Tràn Kim Sơn Tự” nơi sách “Báo ứng hiện đời – Tập 3” của Sư 

cô dịch, thì một niềm hy vọng loé lên… Thế là con trì kinh Địa Tạng và lạy sám 

hối Lương Hoàng Sám khoảng 10 bộ, thì bệnh mắt bớt dần, rồi sau đó khỏi hẳn. 

Tới giờ tính ra đã gần ba tháng rồi. Con báo tin chậm là do phải chờ xem mình 

có thật lành hẳn hay không, đến giờ thì chắc chắn bệnh đã lành hoàn toàn rồi, 

hiện tại con thấy đường rất rõ dù lái xe ban đêm. 

Bác sĩ chữa mắt cho con cũng là một Phật tử thuần thành, sau khi nghe 

con tâm sự, cô ta ôm chầm lấy con mừng rỡ. Cả thầy thuốc và bệnh nhân đều 

rơi nước mắt. 

Một lần nữa con xin trọng ơn Sư cô. Kính chúc sức khoẻ Sư cô. 

N.T -25/10/2014 

LND: Trên đây là lá thư của một nữ độc giả ở U.S.A, từng dạy cho các 

sinh viên Mỹ, nay đã về hưu. Tôi xin mạn phép đăng lên để độc giả có bằng 

chứng xác thực và tăng thêm niềm tin. (Xin lỗi cô N. T vì đã không hỏi ý cô mà 

đã tự tiện tải đăng. Vì lợi ích bao người, mong cô tha thứ cho). 

Dịch giả – 25/12/14 
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 CHÚ THÍCH 

1.  Mạn tàng hối đạo, trị dung hối dâm. 

2.  Tính linh bị tàn khuyết tiêu tán. 

3.  Cõi trời Phƣớc Ái, Quảng Quả còn gọi là Phƣớc Thiên, 

thuộc cõi Tứ thiền. Nơi này có phƣớc báo không bị Tam tai (Hỏa tai, 

Thủy tai, Phong tai). 

4.  Bao gồm Tăng, Ni, Cƣ sĩ nam, Cƣ sĩ nữ. 

5. Tƣơng tự nhƣ chữ: kiểu, thói, tật… 

6. Con (Từ hóm hỉnh, thân thiết dân miền Nam thƣờng dùng). 

7. Trong kinh Phật dạy: Nếu lìa đời với tâm sân hận sẽ bị đọa 

vào ác dạo. Do tội tự tử cộng thêm nghiệp tạo của bản thân mà cô vợ bị 

đọa vào cõi quỷ. Cõi quỷ thọ mạng rất dài, dù yểu nhát thì cũng phải sống 

đến ngàn năm tuổi. 

8. Ngƣời có khả năng giao tiếp với những vị thần ở cõi vô hình.  

9.  Tƣ Lộc Thần: Là thần coi về phúc lộc cùa con ngƣời. (Thực 

ra trong kinh Địa Tạng còn liệt kê có rất nhiều vị thần, nhƣ Thần Biển, 

Thần Sông, Thần Cây, Thần Núi, Thần Đất, Thần Ngày, Đêm, Thần chủ 

mạng v.v…) 

10.  Tên thật đã tạm đổi. 

11.  Danh từ chung ngƣời Hoa dành gọi các tu sĩ Tăng lẫn Ni. 

12.  Là 2 mét tàu, 1 mét Tàu tƣơng đƣơng khoảng 0.33 mét Tây.  

13.   Ba thƣớc Tàu – là khoảng một mét Tây. 

14.   Xin xem “Phụ giải Lương Hoàng Sám’’ 

15.  Nghiên cứu giáo lý và tu theo pháp Phật. 
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