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NAM MOÂ QUAN THEÁ AÂM BOÀ TAÙT

NGOÂN LOÄC CUÛA CHÖ THAÙNH
Thieân ñiaï voâ tö, thaàn minh giaùm saùt, khoâng vì cuùng baùi maø ban phuùc,
khoâng vì thaát leã cho ban hoïa, ngöôøi coù chöùc theá khoâng höôûng troïn, khoâng
höôûng troïn khi coù phöôùc, khoâng aên hieáp ngöôøi ngheøo khoå, ba haïng ngöôøi
laø thieân vaän tuaàn hoaøn, moät ngaøy haønh thieän, phöôùc tuy chöa ñeán, hoïa töï
xa daàn; moät ngaøy haønh aùc, hoïa tuy chöa ñeán, phöôùc daàn troâi xa. Nhöõng
ngöôøi haønh thieän, nhö coû trong vöôøn xuaân, khoâng thaáy tröôûng daøi, ngaøy
moät taêng tröôûng; nhöõng ngöôøi haønh aùc, nhö ñaù maøi dao, khoâng thaáy hö
haïi, ngaøy moät hao moøn, haïi ngöôøi lôïi kyû, phaûi nhaát thieát cai boû!
Ñoâng Nhaïc Ñaïi Ñeá - Hoài sinh böûu luyeän
Khaùt voïng caàu vinh, vinh döï khoâng döông, cay nhieät laøm giaøu, con
chaùu töû naïn; haønh hueä boá ñöùc, phöôùc loäc giaù laâm; öôùc voïng ñaïm nhaït,
bình an vaïn thoï; khoâng gaït ngöôøi ñôn coâi, khoâng môø mòt tam quang; taâm
hoàn chaân thaät, thaàn linh keà vai; tai qua naïn khoûi, phuø hoä voâ bieân.
Chaân voõ ñeá quaân
Suùc sinh boån laø ngöôøi laøm ra, ngöôøi vaø suùc vaät luaân hoài töø muoân thuôû
ñeán nay;
Khoâng neân ñoäi loâng vaø treo söøng, khuyeân ngöôøi chôù neân noåi taâm suùc
sinh.
Phoå Am Sö Toå
Phöôùc hoïa voâ cöûa, do ngöôøi töï mang; thieän aùc traû baùo, nhö boùng theo
hình.
Caûm öùng Thaùi Thöôïng soaïn.
Thieän coù thieän baùo, aùc coù aùc baùo, ñöøng nghó chöa baùo, thôøi khaéc chöa
ñeán.
Nhaø taïo phöôùc tích thieän, nhaát ñònh may maén; nhaø khoâng taïo phöôùc
tích thieän, luoân coù tai hoïa.
Dò kinh

MƯỜI CÔNG ĐỨC CỦA VIỆC ẤN TỐNG KINH SÁCH
1. Đã lỡ phạm tội, nếu tội nhẹ thì liền được tiêu tan, nếu tội nặng
thì được chuyển thành nhẹ.
2. Thường được thiện thần ủng hộ, tránh khỏi tất cả ôn dịch, đao
binh, giặc cướp, tù tội, lửa cháy, nước trôi v.v…
3. Nhờ chánh pháp mà những kẻ oán thù với mình trong kiếp
trước được giải thoát nên tránh được sự khổ sở về tội báo thù.
4. Ác Quỷ Dạ xoa không thể xâm phạm, cọp đói, rắn độc không
hại được.
5. Tâm được yên ổn, ngày không có sự nguy hiểm, đêm không có
ác mộng, nhan sắc sáng sủa tươi tắn, khí lực dồi dào, việc làm tốt, lợi.
6. Hết lòng phụng sự chánh pháp, tuy không mong cầu nhưng
cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa thuận phước thọ miên
trường.
7. Lời nói và việc làm, trời, người đều hoan hỷ; đến nơi nào cũng
được nhiều người kính mến.
8. Nếu ngu si thì chuyển thành trí huệ, bệnh tật chuyển thành lành
mạnh, nguy hiểm chuyển thành yên ổn, nếu là đàn bà sau khi chết sẽ
chuyển thành đàn ông.
9. Xa lìa các đường dữ ( địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ), được sanh
vào các cõi thiện ( người, trời ) tướng mạo đoan chánh, thông minh,
xuất chúng phước lộc hơn người.
10. Đủ năng lực để gây căn lành cho chúng sanh, lấy tâm chúng
sanh làm ruộng phước và sẽ thâu hoạch được nhiều quả tốt. Sanh vào
chỗ nào cũng được thấy Phật, nghe pháp; ba thứ trí huệ ( văn, tư, tu ) mở
rộng, chứng được sáu thần thông ( thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc
mạng, thần túc và lậu tận thông) .
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NHAÂN DUYEÂN AÁN TOÁNG
Viên Liễu Phàm là một danh sĩ sống vào đời nhà Minh. Sinh thời, ông tinh thông
Phật pháp và để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm có giá trị về thực hành thiền định.
Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Liễu Phàm Tứ Huấn (có bản đề là “Môn Học
Lập Mệnh” hoặc “Làm Chủ Vận Mệnh”).
Sách này kể về chính cuộc đời ông. Khi còn trẻ ngài gặp Khổng lão tiên sinh, là
người tinh thông đoán mệnh, xem trăm lần trăm trúng, cả cuộc đời của Viên Liễu
Phàm từ học hành, thi cử, chức tước, bổng lộc đều được chỉ rõ không có sai lệch.
Chiêm nghiệm trong hơn 20 năm, Viên Liễu Phàm hoàn toàn tin tưởng số mệnh
đã được an bài, chẳng cần cố gắng.
Một lần tình cờ được gặp Vân Cốc thiền sư, Viên Liễu Phàm được ngài khai thị
phương pháp cải đổi số mệnh. Phương pháp này thực sự là việc dễ dàng trong
tầm tay của mọi người, không nằm ngoài: khiêm tốn, nhìn nhận lỗi lầm, lập công
bồi đức, năng làm việc thiện, khuyên người làm việc thiện, kính trên nhường
dưới … Viên Liễu Phàm như được vén mây mù để thấy lại trời xanh. Ông triệt để
thực hành thiện pháp, giúp người, giúp đời, tích đức cải mệnh. Toàn bộ cuộc đời
của ông những năm sau đã thay đổi hoàn toàn, từ công danh sự nghiệp cho đến tài
vận, con cái cũng được hưởng phúc lớn…
Đầu tháng 03 năm 2014, một Phật tử đến vãn cảnh tại Chùa An Biên (Vẻn 244
Tô Hiệu Hải Phòng). Khi cúi xuống vái lạy tượng ngài Quán Thế Âm Bồ Tát,
người này thấy bên dưới chân tượng một cuốn sách có tựa đề:” Ngọc Lịch Bửu
Phiêu”. Anh thỉnh về nhà đọc. Thì ra “Ngọc Lịch Bửu Phiêu” là sách khuyến
thiện, dạy con người biết Nhân Quả - Luân Hồi bằng những câu truyện thực tế có
niên đại từ thời nhà Thanh (Trung Hoa) trở về đây. Ngoài ra các cảnh giới quả báo
khủng khiếp của địa ngục cũng được tường thuật lại rất rõ ràng, chi tiết. Nhận
thấy giá trị của cuốn sách, anh phát nguyện in 100 cuốn nhưng do điều kiện kinh
tế chưa cho phép, anh này khấn xin rằng:” con xin in 10 cuốn trước để trên Chùa
Vẻn, xin chư vị thần thánh có linh thiêng thì phù hộ cho con được hoàn thành tâm
nguyện”.
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Buổi tối hôm đó (29/03/2014) , Kim Cang Thượng Sư Thích Liên Chiếu Chân
Phật Tông có buổi giảng pháp tại Chùa Vẻn. Khi đi ngang qua tủ sách ấn tống,
ngài cầm một cuốn mang vào pháp hội. Đó chính là “Ngọc Lịch Bửu Phiêu”, thì
ra trước đây ngài cũng từng có một nhân duyên lớn với cuốn sách này.
Năm 1977, Thượng Sư Thích Liên Chiếu( là người Việt gốc Hoa, khi đó chưa thọ
tỳ kheo giới) vượt biên trên biển Đông. Không may tàu bị cháy máy, trôi vô định
trên biển nhiều tuần, hơn bẩy mươi người không còn đồ ăn thức uống, chỉ nằm
chờ chết, có lúc xung quanh thuyền bị còn bao vây bởi rất nhiều cá mập. Trong
lúc thập tử nhất sinh ấy ngài chợt nhớ lại cuốn kỳ thư đã đọc từ thuở nhỏ, thành
tâm khấn xin Quán Thế Âm Bồ Tát cứu nạn và phát nguyện in 500 cuốn “Ngọc
Lịch Bửu Phiêu”. Khi mọi người đã mất hết hy vọng, thì phép màu xảy ra. Ngay
ngày hôm sau một tàu lớn tình cờ đi ngang qua đã thả dây xuống kéo và tiếp tế
cho thuyền. Tuy nhiên đêm đó, biển động dữ dội, sóng nước cực lớn. Thuyền nhỏ
có thể bị đắm bất kỳ lúc nào. Đúng lúc đó Thượng Sư Thích Liên Chiếu nhìn thấy
toàn bộ con thuyền được bao bọc bởi một vầng sáng trắng. Chính nhờ vầng sáng
này thuyền giữ được thăng bằng trong gió bão và an toàn cập cảng Malaysia.
Mười năm sau, Thượng Sư Thích Liên Chiếu định cư tại Úc Châu, mới hoàn
thành phát nguyện ấn tống sách này.
Trước đây, khi đọc cuốn sách “Môn Học Lập Mệnh” của Viên Liễu Phàm, chúng
tôi từng có ý định sao chép ấn tống. Nhưng vì sách vốn có niên đại khá xa nên
chúng tôi có ý tìm kiếm câu chuyện nào đó gần gũi hơn. Nay nhân duyên đã tới,
chúng tôi biên soạn lại cuốn sách “Ngọc Lịch Bửu Phiêu”, giữ nguyên phần gốc,
ngoài ra thêm vào một chương :” Truyện nhân quả luân hồi ở Việt Nam”. Trong
đó bao gồm những chuyện nhân quả luân hồi chân thực, gần gũi với đầy đủ hình
ảnh, tên tuổi và địa chỉ của nhân vật tại Việt Nam nhằm tăng thêm tính thuyết
phục của cuốn sách. Được sự ủng hộ của Thượng Tọa Thích Tục Bách (trụ trì
chùa An Biên - Vẻn) cùng thiện nam tín nữ gần xa, trong lần ấn tống đầu tiên,
gần 7000 cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu đã được in.
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Nếu ai có duyên vì tha nhân mà quảng vị tuyên thuyết thời được công đức vô
lượng. Nếu ai phát tâm mà in sách này thời cũng được công đức chẳng thể nghĩ
bàn. Nguyện công đức ấn tống sách này xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều
trọn thành Phật đạo, tất cả các Phật tử đạo tâm kiên cố, gặp dữ hóa lành, thân thể
được khỏe mạnh, tu hành được viên mãn thành tựu. Nguyện công đức ấn tống
sách này xin hồi hướng cho đất nước Việt Nam quốc gia hưng thịnh, mưa thuận
gió hòa, kinh tế vững mạnh, người người được hoan hỷ, nhà nhà được an cư lạc
nghiệp.

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Quaùn Theá AÂm Boà Taùt
Nam Moâ Ñaïi Nguyeän Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt
Nam Moâ Phaät Nam Moâ Phaùp Nam Moâ Taêng
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TIỀN NGÔN
Đầu năm 2013, khi đọc xong cuốn “Kinh Nhân Quả Ba Đời” (NXB Tôn
Giáo), con hết sức tâm đắc trước câu từ giản dị mà chứa đựng đạo lý sâu xa, ý
nghĩa của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Sau đó câu nói của Hòa Thượng cứ
văng vẳng mãi trong con: “Việc luân hồi nhân qủa ở Việt Nam ta cũng có nhiều,
tiếc vì không ai ghi chép thành sách, nên tản mác đi. Vì thế, bút giả đành tìm dịch
các câu chuyện bên Trung Hoa”. “Đúng vậy!” Con chợt nghĩ :” Việt Nam ta vốn
giàu truyền thống văn hóa lịch sử, truyện nhân quả luân hồi đâu có thiếu, nếu
như sưu tầm lại mà viết thành sách để mọi người cùng đọc thì tốt biết mấy”.
Con bắt tay ngay vào thực hiện: tìm kiếm trên internet, đăng bài kêu gọi
trên các diễn đàn tâm linh, đọc các cuốn sách về nhân quả luân hồi ..v..v.. Mỗi khi
sưu tầm được truyện nào, con đều biên tập rồi lưu lại. Các chuyện đầu tiên phải
kể đến như :” Mụn Mặt Người” , “ Chuyện đầu thai của em bé Hòa Bình” , “
Người đàn ông đầu thai kiếp lợn” hay “ Cảnh giới sau khi chết” … Nhưng bất
ngờ nhất là, chỉ chưa đầy một năm sau con được Thượng Tọa Thích Tục Bách
giao trọng trách biên tập và ấn tống cuốn sách “Ngọc Lịch Bửu Phiêu”. Toàn bộ
những câu truyện sưu tập được lập thành một chương:” Truyện Nhân Quả Luân
Hồi Ở Việt Nam”, đúng như ước nguyện của con năm trước.
Ngoài những truyện Nhân Quả có sẵn trên sách báo, còn có rất nhiều do
những thiện nam tín nữ đóng góp ấn tống và tự kể lại một cách chân thực, rõ ràng
vì bản thân họ đã trải qua. Chính những điều này đã khiến cuốn sách đã trở thành
một cuốn thiện thư có một không hai: Một cuốn “Ngọc Lịch Bửu Phiêu” của
người Việt với ý nghĩa, giá trị hết sức đặc biệt. Nội dung sách đan xen truyện
Nhân Quả Luân Hồi cổ xưa lẫn hiện đại có tình tiết tương tự nhau với đầy đủ
bằng chứng về nhân vật, hình ảnh, thời gian, địa điểm khiến cho ngay cả những
người bảo thủ nhất cũng phải gật đầu.
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Trong suốt quá trình huy động, chỉnh lý sách, hiện tượng cảm ứng từ các
thiện tín phát tâm liên tục báo về nhiều khôn kể xiết. Một hôm, khi con đang ngồi
ở nhà làm việc như thường lệ, thì một bà đồng nổi tiếng ở Hải Phòng ( không hề
biết con đang chuẩn bị ấn tống sách) vô tình đi qua nhà con, bà lại vô nhà, không
nói không rằng chỉ con mà phán: " Này con, con đang trồng cây phước lớn quá.
Những người thân quen với con cũng đều được hưởng quả phước này. Con phải
cố gắng vun đắp cho nó thành cây cổ thụ". Nói xong bà quay gót bỏ đi.
Tại sao lại là “con đang trồng cây phước lớn quá”, phải chăng do việc con
đang làm là bố thí pháp - ấn tống kinh sách? Mà bố thí pháp chính là được công
đức bất khả tư nghì:
“Lòng tin là bước đầu của đạo, và mẹ của tất cả công đức. Mong những vị
hữu duyên, khi xem đến quyển sách này, bắt đầu tu niệm tin có linh hồn ma qủy,
đến tin có tội phước báo ứng, việc chuyển kiếp luân hồi, cũng sự linh hiển của
Phật Pháp. Do đó, lần lượt tiếp tục xem những kinh cao hơn. Chừng ấy, lẽ không
không sắc sắc, đường thị thị phi phi, sẽ hỏi Phật đà mà tỉnh ngộ.”
(Hòa Thượng Thích Thiền Tâm)
Cuốn sách này chính là giúp cho những người hữu duyên có được niềm tin
vào chánh Pháp, những hành giả có được đạo tâm kiên cố trong việc tu hành,
hoặc những người chưa tin thì cũng giữ thái độ trung dung mà thận trọng trong
lời ăn tiếng nói, bỏ dữ làm lành. Kính xin quý đạo hữu thập phương hãy cùng con
vun đắp cho “cây phước” nhỏ bé này trở thành cổ thụ. Con có một ước mơ, mà
trong đó mọi trẻ em trên thế giới, không phân biệt màu da, chủng tộc hay tôn giáo
đều được học về Nhân Quả như những bài học đầu tiên khi đến trường. Con phát
nguyện mãi mãi vì tha nhân mà quảng vị tuyên thuyết về Nhân Quả Luân Hồi.
Ngày nào lục đạo chúng sanh còn chưa biết Luân Hồi, còn chưa tin Nhân Quả,
con thề không thành Phật.
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THIỆN NIỆM KHÔNG NGỪNG THAY ĐỔI SỐ PHẬN

“Ngọc Lịch Bửu Phiêu Khuyến Thế Văn”, Triết Giang Thiệu Tử Kiến
tiên sinh có viết: “ Ở phòng tối mà làm chuyện trái với lương tâm, mắt của thần
như điện, lời thì thầm của nhân gian, trời nghe như sấm nổ, từ đây có thể biết rằng
đạo trời khó che giấu, mà quỉ thần không nơi nào là không có, nếu có một niệm
thiện, lập tức tiềm ẩn phước báo, hoặc có một niệm ác, lập tức hình thành sự
khiển trách của thánh thần, hoạ phúc sẽ tự đến, không ở đâu xa xôi, chỉ cần ở
trong tâm mà thôi.
Sở dĩ phước điền, tức là tâm điền, trồng chính là nhân , được chính là quả ,
đạo trời rõ ràng , một ly cũng không sai khác, nên không cần bàn về đạo báo ứng,
mà báo ứng ắt phải ở trong đó, tại sao nho gia, lại luôn luôn dùng nhân quả báo
ứng. Thuyết của thiên đàng địa ngục, những người ngu dốt, mượn đạo lý này mà
nói rằng họ Thích nói bậy , như Thái Thượng Cảm Ứng Thiên , Văn Xương Đan
Quế Tịch , Quan Thánh Giác Thế Kinh, và cùng với các loại chân bảo huấn của
chư tiên, cũng đều là những lời dạy bảo của thần đạo, biết rằng thần đạo sở dĩ bổ
thánh hiền chi cùng, thì vương đạo vốn là nhân tình , thần đạo cũng chỉ là vương
đạo, để cho tâm của ta được an, cái tốt không gì phải xấu hổ , ban đêm có thể tự
xét lòng, đó là lời hứa của thánh hiền, tiên Phật cũng vậy.
Linh đài một tấc vuông, tức là kim ngân cung khuyết, thế giới lưu ly, phú
quý phúc lộc , ta lấy ta cầu, nơi ở của thân chính là thiên đường, làm gì mà ma quỉ
dạ xoa dám ăn hiếp, mà núi đao thì thật là đáng sợ, quân tử lẫm tứ tri, cũng rất sợ
thiện tâm không được kiên cố, sẽ tổn ở âm thất, có tội với trời, vô sở cầu. Ngày
hôm nay ở giữa thế giới gian hiểm lừa gạt này, muốn cho tâm của con người có 1
sợi ánh sáng, độ tất cả khổ ách, thì chỉ có thể nên đọc “Ngọc Lịch Bửu Phiêu
Khuyên Thế Văn” ”
Ba năm trước đây, tôi cũng đã từng đọc “Ngọc Lịch Bửu Phiêu”, sau khi
đọc cảm nhận rất sâu xa quyển sách này là đại thiện, ích lợi rất nhiều cho thế đạo
nhân tâm, tôi đọc quyển sách này, thể hội sâu xa được lòng quyết tâm cứu người
của thần tiên, thế là tôi tự bỏ tiền ra in sách tặng cho người ta, cũng phát động một
số đại đức thiện lương in sách biếu tặng, và trực tiếp mua sách ở nhà sách Thoại
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Thành ở Đài Trung để biếu tặng cho người ta, những cuốn sách mà tôi biếu
tặng, có trên ngàn cuốn. Tôi đọc quyển sách này , có cảm tưởng như sau:
Thứ nhất , đây là một cuốn sách quý cho rằng là có địa ngục, trước khi có quyển
sách , không có ai đem tình cảnh của địa ngục nói từng tận như vậy, có thể nói
rằng quyển sách này đã tiết lộ thiên cơ. Tình trạng của địa ngục vốn là không thể
nói ra, bởi vì địa ngục ở trong chân đế là “hữu vô”, có thể nói có, cũng có thể nói
không, là có thể biến ảo, thật tướng của địa ngục, hoàn toàn là theo tâm của con
người biến ảo mà có. Tôi tin có địa ngục. Tại sao tôi thừa nhận có địa ngục, bởi vì
tôi sống mà nhìn thấy, cũng giống như nhìn thấy được cái khổ của địa ngục trần
gian. Nhân gian đại lục đã có địa ngục, thì âm gian linh giới tự nhiên cũng có địa
ngục.
Thứ hai, các nhà đại học vấn, các nhà khoa học lớn, tự cho rằng mình là
thiên tài, có rất nhiều người không tin có thiên đàng và địa ngục, cho rằng đó là
lời tự bịa đặt của tôn giáo, là ngu dốt, là thần đạo thiết giáo, là không có sự thật.
Nhưng mà họ có từng nghĩ đến hay chưa, nếu con người làm việc thiện, thì tâm sẽ
cảm thấy bình an, nếu con người làm việc ác, thì trong lòng sẽ luôn cảm thấy bất
an, mà hiện tượng của tâm an chính là thiên đường, mà hiện tượng của tâm bất an
chính là địa ngục, trong vô hình tự sẽ có quỉ thần, mà các quỉ thần này chính là
diễn hoá và cảm giác của tự tâm.
Thứ ba, nhà Phật tuy không nói về túc mạng, nhưng cũng có tồn tại luật
nhân quả, vận mạng của mỗi con người đều có mỗi một mặt của nó, mỗi một con
người đều không giống nhau, thậm chí vừa sanh ra thì mọi người đã khác nhau
rồi, quỹ tích vận mạng của con người trong con mắt của tôi, hình như một nửa là
đã do trời định rồi, nhất là ngày nay tôi đã đi đến bước này, tôi càng tin rằng có sự
tồn tại của vận mệnh, bởi vì vận mạng của tôi đích đích thật thật là có cảm giác
từng trải qua. Có rất nhiều người tìm đến tôi để cầu thay đổi vận mệnh, tôi đều nói
với họ rằng : “thay đổi vận mệnh, đều nằm ở trong tay của chúng ta, đừng nên
vọng cầu sửa vận, cả một đời chúng ta làm việc, chỉ cần không xấu hổ với lòng,
chỉ cầu tâm an là được.
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Thiện niệm không dứt thì có thể sửa vận, muốn biết những đạo lý này thì
hãy xem “Ngọc Lịch Bửu Phiêu Khuyên Thế Văn” vậy! Hoặc là xem sách
“Liễu Phàm Tứ Huấn”. Vận mệnh thì ra là tự mình tạo, thì tự nhiên tự mình mới
có thể thay đổi, bây giờ tôi chỉ có thể nói mọi người, thiện niệm không ngừng thì
có thể sửa vận, vận của chính mình thì mình tự đổi , bạn yêu cầu người khác sửa
vận, có phải là leo cây bắt cá sao? “Đọc sách của Thiệu Tử Kiến viết, tôi cảm
thấy nhân quả tuần hoàn vẫn là báo ứng không thôi, mà thiên đàng địa ngục, thiện
ác nhất niệm đều là biến hoá ở trong tâm. Tôi khuyên mọi người làm việc thiện đã
khô cả cổ họng kiệt cả sức, dốc hết sức khuyên người ta làm nhiều việc thiện, mà
bản thân lại bị cười nhạo, tôi cười đau khổ, tâm con người ở nhân gian, đã nhanh
chóng bị lạc mất rồi, lạc mất rồi.
Tôi viết rằng : ”Đại thiện có thể cảm động trời xanh. Bởi do trời có mắt,
cho nên vận mạng được thay đổi. Nếu như vận mạng không thể thay đổi được, thì
cuộc sống này cố gắng để làm gì?”
“Việc của thiên hạ là duy tâm duy thức, vận mạng của con người là duy
thiện duy chánh. Nếu như thiện niệm không dứt, nhất định sẽ cảm động trời giúp
đỡ. Vận mạng nhất thời cũng như tiếng sấm, chớp, nhẹ như sương, nhanh như
điện chớp, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của vận mạng, chỉ có cách tự thân vươn
lên mà thôi. Tất cả các pháp , phải lấy thiện làm điểm xuất phát, bởi vì thiện niệm
cầu thiên linh trợ giúp. Trái lại, nếu lấy ác làm điểm xuất phát, thì thuật đó là tà, kẻ
thí pháp thuật ắt bị trời giáng tai nạn. Địa ngục là có thật, xin hãy xem “Ngọc
Lịch Bửu Phiêu Khuyên Thế Văn”, xin hãy xem sách linh”.
(Pháp Vương Lư Thắng Ngạn Chân Phật Tông viết cảm nghĩ về sách Ngọc Lịch
Bửu Phiêu tại Đài Loan 1977).
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LỜI CHIA SẺ CỦA NGƯỜI DỊCH SÁCH
Người dịch cuốn sách này là cô Thạch Mỹ Nghi(Pháp Diệu), người Việt
gốc Hoa, sống tại Q10 - TP Hồ Chí Minh. Trong suốt quá trình phiên dịch, cô đã
được trải nghiệm rất nhiều điều kỳ diệu. Sau đây là lời cô chia sẻ:
“Giữa tháng 7 - 2005 tình cờ cô phát hiện trong ngực có cục hạch, nên cô
đi khám và được bác sĩ chuẩn đoán là mình bị ung thư. Lúc đó trời như sập
xuống, tất cả niềm hy vọng được sống đều tan biến hết. tuyệt vọng và tuyệt vọng.
Nhưng cô là ngưởi rất lạc quan, biết chấp nhận sự thât. Cô vẩn bình tỉnh phiên
dịch hết hồ sơ cho công ty rồi bàn giao công việc rõ ràng, thỏa thuận với công ty
rồi bắt đầu lộ trình để giành lại sự sống cho mình. Trong thời gian điều trị cô vẫn
đi làm, thường thì hóa trị xong là cô nghỉ 5 ngày rồi lại đi làm bình thường …
Một hôm đồng nghiệp người Trung Quốc tặng cô cuốn sách Ngọc Lịch
Bửu Phiêu bằng tiếng Hoa. Trong thời gian nghỉ bệnh 5 ngày cô đọc hết cuốn
sách, trong đó có nhiều đoạn nhắc đến việc “in hoặc đọc sách cho nhiều người
thì sẽ khỏi bệnh hiểm nghèo”. Cô nghĩ sách tiếng Hoa đã có nhiều, nếu như có
thể dịch ra tiếng Việt thì quá hay. Vì sách được lưu truyền tại Việt Nam thì sẽ có
nhiều người đọc và hưởng ứng hơn. Cô quyết định dịch thử.
Trong thời gian dịch sách, có nhiều lần cô định bỏ cuộc vì dịch cuốn sách
này từ tiếng Hoa sang tiếng Việt so với năng lực của cô là quá khó, cô ngừng
dịch. Nhưng hình như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, cô lại dịch tiếp và cứ
như vậy lặp đi lặp lại, ngừng rồi lại dịch kéo dài trong 2 năm thì hoàn thành. Để
có động lực tiếp tục dịch sách, không thể không kể đến những điều kỳ lạ đã xảy
ra:


Đầu tiên là lúc mới dịch sách cũng là lúc khó khăn kinh khủng về tài chính,

một toa thuốc hóa trị tốn 13 triệu đồng, vào thời điểm năm 2005 đó là là một
khoản tiền rất lớn. Khi cô đang không biết lấy tiền đâu mà điều trị thì tình cờ một
người bạn hảo tâm đã tự nguyện giúp đỡ cô về tài chính.
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Sau đó có những truyện mà cô chỉ thầm ước trong lòng thôi mà cũng được
toại nguyện rồi. Đó là việc chồng cô tự nhiên bỏ thuốc lá mà cô không hề nói gì.
Hoặc có lần mấy người hàng xóm đánh nhau vì mâu thuẫn. Cô đứng ra can
ngăn, người hàng xóm đã dùng gậy gỗ chạy ra đập thẳng vào đầu cô, gậy sắp
đập đến rồi, cô nghĩ rằng nếu mà trúng đầu thì cô không chết cũng vỡ đầu. Vậy
mà người này tự dưng bị vấp ngã còn cô thì không hề hấn gì.
Năm 2007 cô được chẩn đoán ung thư tái phát nhưng nhờ phát hiện sớm đã
được chữa khỏi. Tổng cộng cô trải qua 2 lần phẫu thuật, 1 lần xạ trị, hóa trị và
hoàn toàn khỏe mạnh cho đến nay. Khi vừa dịch sách xong vào năm 2008, cô
nằm mơ thấy Phật Tổ Như Lai ban cho cô 2 bàn tay đầy là xá lợi 7 màu. Cô
nghe nói chỉ cần nhìn thấy xá lợi là có phước lắm rồi vậy mà cô được cho đầy cả
2 nắm tay. Năm 2012 cô gặp tai nạn trên đường đi làm, xe ôtô bị đâm nát đầu
nhưng cô hoàn toàn không bị sao. Ngoài ra còn rất nhiều khó khăn nữa trong
cuộc sống đều suôn sẻ vượt qua một cách kỳ lạ, khi nào nhớ ra cô sẽ kể thêm…”
(Liên Hoa Thái Dương ghi theo lời kể của cô Thạch Mỹ Nghi. Cô sinh năm
1966, ngụ tại Khu chung cư Ngô Gia Tự F3 - Q 10 - TP Hồ Chí Minh .
Facebook Thach My Nghi.)
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QUYÙ TROÏNG THIEÄN PHAÙP PHOÅ BIEÁN TRUYEÀN BAÙ
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” laø moät cuoán “Luaät AÂm” saùch thieän truyeàn
cheùp laâu naêm, taùc giaû xuaát truyeàn saùch naøy laø moät vò cao taêng ñaéc ñaïo,
thöïc teá trong nhöõng kinh ñieån cuûa caùc phaät gia ôû thôøi coå ñaïi Trung Quoác
ñeàu ñaõ coù ghi, vaû laïi kinh ñieån cuûa ñaïo giaùo “Thaàn Tieân Thoâng Giaùm”
cuõng coù vieát laïi. Haäu theá oâng Yu Thích Ñaïo tam giaùo cuõng coù danh sö ñeå
laøm khaûo chöùng, khi theá heä naøy cao taêng phaùp sö Thích Tònh Khoâng raát
xem troïng ñoái vôùi coâng hieäu khuyeán hoùa cuûa “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” vaø
taän tay vieát ra töïa saùch ñeå toân suøng. Thaùng 5 naêm 1996, nöôùc ta cuõng coù
xuaát baûn phaùt haønh cuoán noäi dung baûn cuõ cuûa “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” neân
linh nghieäm ñöôïc chöùng, thaáy hieäu öùng nhanh, cho neân lòch ñaïi vieát in
truyeàn ñaït voâ haïn. Ñeå taïo cho cuoán saùch naøy caøng deã ñoïc deã hieåu, chuùng
ta ñaõ nhieàu laàn ñoái chieáu vôùi saùch baûn coå xöa, trích dòch hoaøn thieän, chænh
söûa nhöõng sai leäch tröôùc maét cuûa baûn ñang löu haønh vaø taêng theâm nhöõng
söï kieän gaàn ñaây coù thöïc veà quaû baùo, môû roäng theâm noäi dung chöông tieát,
thaáu caän caùc ñoäc giaû khi ñoïc xong giôùi thieäu nhieàu cho caùc baø con baïn beø
cuøng ñoïc, hy voïng xaõ hoäi hieåu bieát, coù trí löông thieän, coù trí thieát laäp ñaïo
ñöùc thaønh quaân töû hieàn töø, coù nhaän thöùc thì laäp töùc haønh ñoäng, nhöõng thieän
tín coù phöôùc duyeân khuyeán hoùa coù ñieàu kieän taùi baûn in aán löu thoâng,
truyeàn baù ñaïi chuùng, ñeå cho moïi ngöôøi cuøng ñoàng loøng ñi leân con ñöôøng
trong saùng, cöùu ngöôøi nhö nöôùc vôùi löûa, daãn daét chuùng sanh vaøo thieän ñaïo,
ñeå xaõ hoäi ñöôïc hieàn hoøa, vì nöôùc ta xaây döïng tinh thaàn vaên hoùa vaø ñaïo ñöùc
coâng daân, vaäy phaùp thi coâng ñöùc thieän raát to lôùn!
Traàn Minh Quaû
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TRÌNH TÖÏ GIAÙ LAÂM PHUØ HOÄ CUÛA ÑEÁ QUAÂN
Hieän taïi nhaân loaïi treân xaõ hoäi, haønh vi vaø baûn tính ngaøy caøng noâng
caïn, khoâng maáy chuùt thì laøm vieäc xaáu, daãn ñeán phong khí ñaïo ñöùc ngaøy
moät giaûm xuoáng, tyû leä phaïm toäi khoâng ngöøng taêng cao, xaõ hoäi khoâng ñöôïc
oån ñònh baù tính khoù ñöôïc an laønh.
Töø bi Boà Taùt Ñòa Taïng Vöông vaø caùc vò Thaàn minh cuøng nhau thaûo
luaän, muoán ñöa söï thaät cuûa quaû baùo thaønh moät cuoán saùch löu truyeàn ñeán
nhaân gian, taïo cho loaøi ngöôøi hieåu bieát chuyeån aùc thaønh thieän, ñöôïc ban
phöôùc lôïi ích, ñeå oån ñònh xaõ hoäi vaø loøng ngöôøi! Treân trôøi töø bi, raát nhanh pheâ
duyeät baùo caùo naøy vaø soaïn voâ trong “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ban phaùt ñeå
thoâng baùo cho thieân haï: taát caû tuaân thuû noäi dung cuûa “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu”, nhöõng ngöôøi naøo bieát saùm hoái vaø tu söûa loãi laàm, ñöôïc ñaëc bieät khoan
dung, mieãn giaûm caùc tröøng phaït ñoái vôùi hoï. Hy voïng loaøi ngöôøi ñöôïc caûm
nhaän tu söûa chuyeän sai ñaõ laøm, khoâng laøm chuyeän xaáu, tænh ngoä chaân lyù.
Hieän nay, loaøi ngöôøi cuõng khoâng bieát ñöôïc, cöù moãi ngaøy Canh Thaân
cuûa aâm lòch, caùc chuû quaûn cuûa thaàn linh ôû caùc thaønh thò aáp xaõ- Thaàn Thaønh
Vöông vaø Thaàn Thoå Ñòa, seõ ñeàu phaùi caùc thaàn linh nhö Thaàn du ngaøy,
Thaàn du ñeâm, Thaàn Taùo Quaân… ñeán caùc ñòa ñieåm vaø caùc hoä ñeå tuaàn tra,
khaûo saùt vaø ghi chuù nhöõng haønh vi thieän aùc cuûa loaøi ngöôøi treân theá gian vaø
tình hình tuaân thuû “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ñeå trình baùo leân thieân ñình. Taát
caû ai quyeân goùp tieàn hoaëc ra söùc in aán cuoán Böûu Ñieån naøy môû roäng truyeàn
baù, treân trôøi seõ ban phöôùc cho hoï, ñeå cho ngöôøi ñoù ñôøi ñôøi höôûng thuï vinh
hoa phuù quyù; cuõng vì caùc beänh nan y vaø dò beäânh ñaõ trò laâu ngaøy khoâng khoûi
maø in aán truyeàn baù cuoán saùch naøy, seõ cho ngöôøi ñoù ñöôïc khoûi beänh, söùc
khoûe an laønh; neáu coù tình traïng nhö vôï choàng khoâng hoøa, baø con oaùn haän,
soá vaän khoâng toát, con chaùu baát hieáu… neáu chòu in aán vaø truyeàn baù cuoán
saùch naøy, gia ñình seõ thuaän hoøa, soá vaän cuõng seõ chuyeån toát; neáu nhö muoán
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xuaát ngoaïi kinh doanh, caàu hoïc hoaëc ñi ñeán nöôùc khaùc laøm coâng vieäc, neáu
ñöôïc in aán cuoán saùch naøy hoaëc thuaän ñöôøng truyeàn baù thì seõ traùnh khoûi caùc
nguy hieåm giao thoâng vaø cöôùp giaät doïc ñöôøng… nhöõng söï kieän baát lôïi, vaø
coâng vieäc seõ thuaän lôïi; neáu vöôït ñöôïc nuùi soâng, ñi vaøo caùc thoân xoùm ôû
vuøng nuùi saâu xa, môû roäng löu truyeàn vaø khuyeán caùo loaøi ngöôøi tuaân thuû yù
nghóa vaø noäi dung cuoán saùch naøy, caùc thöù yeâu ma quyû quaùi, raén ñoäc, thuù döõ
ñeàu khoâng daùm xaâm phaïm, vaû laïi coâng ñöùc voâ löôïng, phöôùc hyû choùng
ñeán! Coâng ñöùc cuûa söï löu truyeàn, in aán, tuyeân döông cuoán “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu” khoâng chæ coù theå sieâu thoaùt linh hoàn cuûa toå tieân vaø coù theå mieãn
giaûm tröøng phaït trong Dieâm Phuû veà nhöõng toäi loãi mình ñaõ töøng vi phaïm
maø coøn coù theå taïo cho ngöôøi ñang soáng treân traàn gian ñöôïc caùc thöù phöôùc
ñöùc lôïi ích, ñaây laø moät vieäc raát ñöôïc vui möøng hoan hæ cho loaøi ngöôøi.
NGUYEÂN TÖÏ CUÛA NGÖÔØI HAØN CHAÂN KHUYEÁN
DAÂNG “NGOÏC LÒCH BÖÛU PHIEÂU”
Trong saâu xa cuûa vuõ truï, Phaät, Boà Taùt vaø caùc Phöông Thaàn Linh ñaõ ñeå
laïi cho chuùng sanh raát nhieàu kinh ñieån ñeå ñoä hoùa, nhieàu cuoán mang noäi
dung ñeà caäp ñeán quaû baûo vaø bieán hoùa cuûa ñòa nguïc. Tuy vaäy, khoâng coù
cuoán naøo gioáng nhö cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” cho thaáy chi tieát veà
nhöõng vieäc loaøi ngöôøi ñaõ töøng laøm vaø nhöõng söï vieäc quaû baûo töông öùng vaø
cuõng khoâng cuoán naøo coù theå nhö “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” naøy ñeà caäp ñeán
caùc chuyeän bi thaûm lôùn nhoû trong ñòa nguïc vaø nhöõng tình traïng ñau khoå coù
thaät. Trong saùch coù 38 ñieåm, ñuû ñeå cho ngöôøi tænh giaác, tu söûa nhöõng loãi
laàm. Cuoán saùch coù coâng ñöùc raát lôùn ñoái vôùi theá gian naøy. Taâm tính cuûa loaøi
ngöôøi treân theá gian naøy cheânh leäch khoâng ñeàu. Nhöõng ngöôøi coù trí tueä cao
thöôïng ñeàu hieåu roõ ñaïo lyù nhaân quaû, veà thieän baùo, veà aùc baùo, coá gaéng tu
döôõng ñaïo ñöùc, ñeå cho taâm linh cuûa chính mình ñöôïc thanh tònh, trieät ñeå
giaùc ngoä chaân lyù, sieâu vöôït ba giôùi. Nhöõng ngöôøi naøy khoâng caàn phaûi
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tuyeân giaûng ñaïo ñöùc phöôùc hoïa vôùi hoï maø hoï bieát töï giaùc tuaân theo quy
luaät nhaân quaû maø taïo phöôùc höôûng thuï. Nhöõng ngöôøi coù trí tueä trung caáp,
do quaù xem troïng vaät chaát maø chöa bieát, chöa hieåu, chöa chöùng thöïc, chöa
nhaän thöùc ra phi vaät chaát cuûa theá giôùi taâm linh, thaäm chí coøn nhaàm laãn
xem laø meâ tín dò ñoan, khoâng hieåu ñoù laø moät phaàn taát yeáu cuûa vuõ truï, neân
coù nhöõng cöû chæ noùi naêng tuøy tieän, khoâng ngaïi ngaàn laøm chuyeän aùc, haønh
söï khoâng coù löông taâm, khoâng hieåu ñöôïc quaû baùo ñau khoå nhaän ñöôïc khi
haï ñòa nguïc?
Töø xöa ñeán nay, töôùng quaân, vöông haàu, cuõng thöôøng vì sai leäch trong
tích taéc maø phaûi höùng chòu söï haønh haï cuûa quaû baùo. Ví duï nhö: danh töôùng
Baïch Khôûi cuûa trieàu ñình nhaø Taàn thôøi Xuaân Thu Chieán Quoác, taïi chieán
khu Tröôøng Bình ñaõ gieát cheát boán traêm ngaøn quaân haøng quaân ñòch. Cho
neân, ñeán kieáp sau oâng ñaàu thai traàn gian laøm gaø, raén, con rít ñeàu bò seùt
ñaùnh cheát. Thaân xaùc ñeàu coù teân oâng “Baïch Khôûi”. Luùc taïi ñòa nguïc, oâng
thöôøng xuyeân bò ngaâm mình trong phaân ueá, chòu ñuû caùc loaïi cöïc hình,
nhöõng thöù naøy ñeàu ñöôïc khaûo chöùng. Quan Teå Töôùng Lyù Laâm Buø cuûa nhaø
Ñöôøng, xaây phoøng “Uyeån Nguyeät” taïi nhaø ñeå saùt haïi caùc vò quan khi baát
ñoàng yù kieán. Khi haén cheát ñi, baûy kieáp laøm gaùi ñieám, chín kieáp laøm traâu,
ñôøi ñôøi sau naøy ñaàu thai laøm ñoäng vaät döôùi nöôùc cho ngöôøi gieát moå, treâu
ñuøa vaø naáu aên. Töôùng quaân nhaø Toáng,Taøo Haøn, sau khi chieám lónh thaønh
thò ñaõ gieát bieát bao baù taùnh voâ toäi trong thaønh. Khi cheát, oâng nhieàu laàn baùo
moäng cho daân chuùng trong thaønh bieát: “Toâi moät thôøi oai phong nhöng ñaõ
gieát cheát baù taùnh toaøn thaønh cho neân trong traêm kieáp, toâi phaûi ñaàu thai laøm
gaø cho ngöôøi ta gieát moå. Sau khi quaû baùo naøy keát thuùc, toâi coøn phaûi ñoïa
laïc vaøo ñòa nguïc.” Than oâi! Thôøi gian moät ñôøi ngöôøi khoâng daøi laém, nhöng
nöûa giôø trong ñòa nguïc cöïc kyø daøi vaø khoù qua. Trong Kinh Phaät noùi suùc
sinh, quyû ñoùi, ñòa nguïc, moät laàn quaû baûo trong tam aùc ñaïo laâu nhö ngaøn
22

Ngọc Lịch Bửu Phiêu
kieáp, nhöõng chuùng sinh ñaàu thai vaøo ñoù thaät laø ñaùng thöông haïi.
Ñaïo Nho, ñaïo Thieân Chuùa, ñaïo Phaät ñeàu höôùng daãn con ngöôøi quy
thieän laøm cô baûn, coù theå khoáng cheá nhöõng suy nghó baát löông, phaân bieät söï
khaùc nhau giöõa thaùnh nhaân vaø keû aùc. Ba toân giaùo naøy ñeàu mang tö töôûng
thöông xoùt chuùng sinh, töø bi ñoä theá. Khoång Töû ñaõ töøng noùi: “Chuyeän
khoâng toát khoâng neân xem, nghe, baøn luaän vaø truyeàn ñaït thì caøng khoâng
neân laøm. Ñaây chính laø maáu choát ñeå quyeát ñònh moät ngöôøi trôû thaønh moät
daân hieàn hoaëc daân tuïc.” Khoång Töû coøn noùi: “Khoâng neân vì lôïi ích cho
rieâng mình, neáu thöïc söï laøm ñöôïc vieäc naøy thì ngöôøi ñoù khoâng coøn laø daân
hieàn maø laø thaùnh nhaân.” Maïnh Töû noùi: “Quan nieäm cuûa Khoång Töû raát laø
quyù baùu!” Nhöõng quan nieäm naøy ñònh ra söï khaùc bieät cuûa nhaân loaïi vaø loaøi
caàm thöùc. Neáu nhö thöôøng xuyeân laøm vieäc thieän, kieáp sau nhaát ñònh ñöôïc
phaùt ñaït thònh vöôïng, kieáp naøy thuaän lôïi caùt töôøng.
Trong Phaät giaùo noùi, taát caû moïi vieäc ñeàu do nhaân duyeân, cuoái cuøng qui
veà khoâng tính, quaùn xeùt taâm tính maø ñöôïc tænh ngoä; phöông phaùp cuûa ñaïo
giaùo laø tuaân thuû trung dung chi ñaïo, kieân trì noi theo quy luaät nguyeân taéc
khaùch quan maø khoâng theo yù töôùng chuû quan cuûa chính mình maø haønh
ñoäng. Toùm laïi, trong ñôøi ngöôøi, tham voïng, duïc voïng vaø khoáng cheá, kieåm
soaùt chuùng laø maáu choát quyeát ñònh soáng, cheát vaø hoïa phöôùc sôû taïi. Cho
neân, nhaân loaïi coù theå khoâng ñoïc, chaáp haønh, tuaân thuû “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu” vaø caûnh giaùc vôùi söï nhaân quaû aùc baùo?
Treân trôøi coù ñöùc haùo sanh, ñaëc bieät pheâ duyeät cho giaùo chuû Dieâm phuû
Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt coâng boá moät soá ñieàu khoaûn lieân quan ñeán nhaân
loaïi saùm hoái loãi laàm, ban cho “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” löu truyeàn theá gian,
ñoàng yù cho nhöõng ngöôøi ñaõ phaïm sai laàm tu chænh laøm ngöôøi, sau khi cheát
cuõng coù theå leân thieân giôùi hoaëc thanh nhaøn höôûng phöôùc. Cho neân, cuoán
saùch naøy cuõng ñöôïc goïi laø “Töø AÂn Ngoïc Lòch”. Ngöôøi treân theá gian caên
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cöù naêng löïc cuûa mình, tröôùc maët thaàn Taùo Quaân trong nhaø beáp (neáu chöa
thôø thaàn Taùo quaân thì coù theå thôø trong nhaø beáp baát cöù höôùng naøo), hoaëc
trong phoøng saïch seõ, hoaëc Phaät ñöôøng, hoaëc ngoaøi trôøi, baát keå muøng moät,
raèm möôøi naêm, hoaëc ngaøy ba möôi, thaønh taâm phaùt nguyeän in aán, truyeàn
baù, tuyeân truyeàn cuoán saùch naøy, ñeå cho ñaïi chuùng ñeàu bieát ñöôïc, ngöôøi
ngöôøi boû aùc haønh thieän. Nhö vaäy, xaõ hoäi seõ an laønh oån ñònh, gia ñình vaø
chính mình cuõng ñöôïc thònh vöôïng phaùt ñaït.

BOÀ ÑEÀ CHAÂN NHAÂN GIAÙNG TÖÏ
Thaùnh hieàn cöùu giuùp vaø ñoä hoùa taâm nguyeän cuûa chuùng sinh, gioáng
nhö thieân ñòa vuõ truï khoâng coù ñöôøng cuøng, voâ bieân! Ñöùc Ñòa Taïng Vöông
Boà Taùt vaø caùc Chö Thaàn thaäp ñieän Dieâm Vöông thöông xoùt chuùng sinh
höùng chòu nhöõng söï ñau khoå trong ñòa nguïc, neân ñaõ trình baùo Ñaïi Ñeá Ngoïc
Hoaøng ñeå cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” naøy ñöôïc löu truyeàn treân theá gian,
ñeå ñaùnh thöùc theá nhaân tu thieän tích phöôùc. Khi ñoïc cuoán saùch naøy, döôøng
nhö thaân taïi trong ñòa nguïc, xung quanh ñeàu laø nhöõng phaùn quan, lính quyû,
nhöõng caûnh thaûm hoïa trong ñòa nguïc. Nhö theá khoâng theå khoâng taïo cho
ngöôøi thöùc tænh; soáng cheát luaân hoài laø khoâng theå traùnh ñöôïc, keû laøm
chuyeän xaáu phaûi chòu baùo öùng thaûm aùc laø tuyeät ñoái khoâng sai. Cuoán saùch
noùi leân nhöõng ñaïo lyù söï kieän coù thaät, duø traûi qua thôøi gian bao laâu cuõng
khoâng thay ñoåi. Saùch noùi roõ trong Phaät giaùo, Ñaïo giaùo, Ñaïo nho vôùi nhöõng
tö töôûng veà nhaân quaû baùo öùng cuûa thieän aùc vaø söï kieän quan nieäm veà töø bi
hoùa ñoä, taïo cho nhöõng ngöôøi laøm vieäc thieän nhieàu trong kieáp naøy hoaëc
kieáp sau ñöôïc höôûng phöôùc baùo, vöøa coù theå aân xaù cho nhöõng ngöôøi ñaõ töøng
phaïm loãi laàm tu söûa vaø xaùm hoái, ñaáy laø noäi dung caên baûn cuûa cuoán saùch
naøy. Cho neân, cuoán saùch naøy coù khaùc bieät vôùi nhöõng cuoán saùch thieän khaùc,
coù moät soá ngöôøi khoâng hieåu bieát, xem cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”
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naøy laø taø kieán, cho laø nhö ngöôøi thôøi xöa thöôøng noùi caâu: “Baát vì baèng côù”
(khoâng ñuû baèng chöùng), hoaëc cho laø moät cuoán saùch mang tính chaát meâ tín
dò ñoan. Thöïc teá, nhöõng thöù ngöôøi voâ hieåu bieát, coi thöôøng vaø khinh bæ thaàn
linh nhöõng coù chí haønh thieän thì raát deã ñoïa vaøo ñòa nguïc. Hieän nay, ñoái vôùi
thieän tín ñang muoán höôùng nguyeän ñöôïc bieân soaïn laïi vaø xuaát baûn cuoán
saùch naøy thöôøng noùi: ngöôøi in vaø truyeàn saùch thieän, vaïn söï ñaïi caùt töôøng;
ñôøi ñôøi kieáp kieáp höôûng phöôùc baùo, huoáng chi laø in aán löu truyeàn cuoán
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” böûu ñieån nhö vaäy? Ngöôøi phaùt leân thieän taâm thieän
yù thì seõ thaêng hoa ñaïo ñöùc, yù ñaït thieân giôùi. Tuy nhieân, chuùng toâi khoâng
bieát ñöôïc thöù coâng ñöùc thieän baùo seõ to lôùn nhö theá naøo, nhöng maø neáu bieát
ñöôïc thieän duyeân voâ löôïng voâ bieân, nhö theá phöôùc baùo cuõng voâ löôïng voâ
bieân.
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CHÖÔNG 1: LAI LÒCH CUÛA “NGOÏC LÒCH BÖÛU PHIEÂU”
Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt giaùo hoùa chuùng sanh trong Theá giôùi Dieâm
Phuû. Trong ngaøy giaùng sinh, Dieâm Vöông Thaäp ñieän vaø Thaàn linh caùc nôi
ñeàu ñeán tham baùi chuùc möøng cho Boà Taùt.
Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt ñaïi phaùt töø bi noùi: “Toâi döïa vaøo nguyeän löïc
töø bi cöùu ñoä chuùng sanh. Vaøo ngaøy vía ñeàu ban lôøi caên daën, aân xaù hoaëc
mieãn giaûm hình phaït vôùi caùc ma quyû phaïm toäi, thaû chuùng ñeán sanh luïc
ñaïo. Tieác raèng ngöôøi treân theá gian, haønh thieän raát ít, laøm aùc thì nhieàu,
ngöôøi naøy ñi, ngöôøi kia laïi ñeán, trong luùc cöùu ñoä chöa keát thuùc, caùc hình
phaït trong aâm phuû thaät laø theâ thaûm, laøm phieàn caùc vò xem xeùt thaät tæ mæ,
xaùc thöïc, neáu nhö coù toäi phaïm bieát saùm hoái, vaû laïi luùc soáng treân traàn gian
coù khuyeân qua ngöôøi laøm ñöôïc moät hai vieäc thieän, coù theå xem xeùt khoan
dung giaûm nheï hoaëc mieãn giaûm hình phaït. Vì theá, phaûi taän duïng phöông
phaùp naøo toát, ñeå cho ngöôøi treân theá gian tin vaøo nhaân quaû baùo, saùm hoái toäi
loãi, ngöng taát caû chuyeän xaáu aùc, luoân laøm vieäc thieän, tu taâm höôùng veà
Phaät, taïo cho ngöôøi töø töø rôøi xa söï soáng cheát luaân hoài. Moät maët ñöôïc chaám
döùt caùc nghieäp chöôùng trong ñòa nguïc. Maët khaùc, coù theå ñeå chuùng sinh
döôùi aâm phuû döïa vaøo coâng ñöùc cuûa con chaùu ñôøi sau ñaõ laøm, coù theå ñöôïc
sieâu thoaùt nhanh?”.
Sau khi Thaäp ñieän Dieâm Vöông baøn baïc xong ñaõ noùi vôùi Ñòa Taïng
Vöông Boà Taùt raèng nhöõng ngöôøi treân traàn gian neáu töø nhoû ñaõ coù tính löông
thieän, khoâng ngöøng tích tröõ coâng ñöùc, sau khi cheát coù theå leân thieân ñaøng,
voâ tieân ñaïo; nhöõng ngöôøi coù coâng ñöùc vaø toäi loãi song song vôùi nhau, sau
khi cheát coù theå mieãn nhaäp voâ tam aùc ñaïo chòu khoå, ñeå cho hoï ñaàu thai vaøo
laøm ngöôøi, keát thuùc caùc duyeân cuõ, aân nghóa cuûa kieáp tröôùc; nhöõng ngöôøi
laøm vieäc thieän ít, laøm chuyeän xaáu nhieàu, daãn ñeán vaøo caùc ñòa nguïc chòu
cöïc hình. Sau ñoù, caên cöù vaøo nhöõng haønh vi kieáp tröôùc ñaõ laøm, xeùt cho ñaàu
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thai thaønh ngöôøi phuù quyù hoaëc ngöôøi ngheøo khoå hoaëc ngöôøi soáng thoï, hoaëc
ngöôøi baïc maïng, hoaëc suoát ñôøi bò beänh taät hoaëc ngöôøi taøn taät. Vì theá, môùi
khaûo saùt laïi taâm tính thieän aùc cuûa hoï, ngöôøi naøo taêng tính thieän seõ ñöôïc
chuyeån ñeán nhöõng nôi phöôùc laønh, ngöôøi gaây nghieäp aùc seõ chuyeån vaøo cöïc
hình chòu ñau khoå, hoaëc ñeå cho hoï ñeán nhöõng choã vöøa khoå vöøa ngheøo,
soáng maø phaûi chòu tai hoïa, sau khi cheát phaûi chìm saâu trong ñòa nguïc laâu
daøi, nhöõng keû baát trung baát hieáu, khinh sinh, töï saùt, thích saùt sanh, saùt haïi
ñoäng vaät, khoâng tin vaøo nhaân quaû baùo, sau khi cheát seõ bò caàm tuø, trong ñòa
nguïc chòu cöïc hình vónh vieãn. Coù moät soá ngöôøi bòa ra luaän ñieäu sai traùi laø
khi ngöôøi cheát ñaõ taét thôû, khoâng coøn caûm giaùc, laøm sao coøn coù theå bieát ñau
khoå cuûa cöïc hình? Ngöôøi traàn gian seõ khoâng bieát ñöôïc, tuy thaân xaùc ñaõ
cheát nhöng vaãn coøn linh hoàn, khi soáng laøm caùc chuyeän aùc, khi cheát roài vaãn
phaûi bò traû baùo. Taát caû nhöõng ngöôøi truyeàn baù nhöõng taø yù veà nhaân quaû baùo
maø gaây cho ngöôøi theá heä sau laàm töôûng, cuõng seõ bò ñaåy voâ ñòa nguïc chòu
cöïc hình ñau khoå vónh vieãn. Coù moät soá ngöôøi tuy bieát lòch ñaïi thaùnh hieàn
vaø caùc toân giaùo khuyeân thieän, daïy kieâng giôùi vaãn cho laø chuyeän bình
thöôøng vaø khoâng coù thaät. Thaät söï laø phuï loøng töø aân cuûa thieân ñòa. Nhöõng
ngöôøi nhö vaäy, bieát maø coøn coá chaáp vi phaïm, giaùo duïc nhieàu laàn khoâng
söûa neân phaûi nghieâm khaéc trò toäi, theâm caùc hình phaït. Hieän giôø, Ñòa Taïng
Vöông Boà Taùt ñaõ töø hueä khuyeân daën, ñeå chôø khi nghieân cöùu thaûo luaän vaø
trình taâu: taát caû nam nöõ treân traàn gian duø khoûe maïnh, giaø yeáu, beänh taät...
quaù khöù töøng laøm chuyeän xaáu, neáu nhö vaøo ngaøy leã vía cuûa caùc thaàn
thaùnh, Boà Taùt vaø Thaäp ñieän Dieâm vöông coù theå tu taâm aên chay, nguyeän
theà saùm hoái, baûo ñaûm tu söûa sau naøy khoâng laøm chuyeän aùc hoaëc quyeát taâm
laøm moät hai vieäc töø thieän, sau khi cheát xuoáng aâm phuû seõ ñöôïc mieãn chòu
moät taàng cöïc khoå. Tröø nhöõng vò laøm thaàn maø baát trung thaønh, laøm con maø
baát hieáu, töï töû cheát ngang vaø möu keá haõm haïi ngöôøi toát treân theá gian, seõ bò
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seùt ñaùnh cheát hoaëc bò cheát nöôùc, cheát chaùy, soùi, hoå, raén gaây cheát, coøn bò
giaûi ñeán caùc ñòa nguïc ñeå khaûo tra xem xeùt coâng ñöùc nhieàu hay ít, caân ñoái
roài mieãn giaûm chòu caùc cöïc hình ñeå chuoäc thieän baùo. Ngoaøi ra, coøn phaûi
ñieàu tra, taäp hôïp thoâng tin xem luùc treân traàn gian ñaõ vi phaïm nhöõng chuyeän
sai laàm gì roài ñeán caùc ñòa nguïc naøo, chòu hình phaït theá naøo, sau ñoù söû duïng
töø ngöõ thoâng thöôøng ñeå cho ngöôøi theá gian deã hieåu, cho nhöõng ngöôøi coù ñaïo
ñöùc truyeàn baù thieân haï, khuyeán hoùa cho ngöôøi theá gian hieåu ñöôïc.
Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt noùi: “Ñuùng, thì laøm nhö vaäy, raát toát, raát toát!”
Nhö vaäy, ngaøy muøng 3 thaùng 8, mang nhöõng baùo caùo ñaõ soaïn saün vaø
caùc ñieàu luaät cuøng vôùi Thaäp ñieän Dieâm Vöông vaø caùc thaàn linh, trình leân
cho Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá xem. Khi Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá xem xong raát vui
möøng vaø noùi: “Raát toát, raát toát!” Sau naøy, taát caû thaàn thaùnh khi giaùm saùt con
ngöôøi treân traàn gian neáu nhö coù ngöôøi xin theà höôùng veà thieän, luùc coøn soáng
bieát saùm hoái, caûi chính moät vieäc ñaõ laøm sai traùi, khoâng vi phaïm nöõa, ñöôïc
duyeät cho mieãn vaø chuoäc laïi hình phaït cuûa hai vieäc sai traùi ñaõ laøm; neáu
nhö sau khi saùm hoái, quyeát taâm thöïc hieän ñaït ñeán nhieàu hôn naêm vieäc, taát
caû caùc hình phaït, seõ ñöôïc aân xaù heát; nam seõ ñöôïc ñaàu thai vaøo caùc ñieåm
phöôùc ñöùc, coøn phuï nöõ seõ ñöôïc ñaàu thai thaønh nam. Neáu nhö sau khi caûi
chính, tu söûa maø laøm quaù naêm vieäc töø thieän thì cho pheùp hoï ñöôïc ñaïi dieän
cho toå tieân höôûng phöôùc ñöùc treân traàn gian, ñeå caàu sieâu cho caùc linh hoàn
thaân quyeán thoaùt khoûi ñau khoå. Neân nhanh tay saép xeáp caùc ñieàu theo qui
trình vaø phöông phaùp trong baùo caùo bieân soaïn ra “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”
thoâng haønh cho nhöõng vò thaàn ôû haï giôùi döôùi daân gian nhö Thaàn Thaønh
Hoaøng, Thaàn Thoå Ñòa, Thaàn Moân, Thaàn Taùo Quaân bieát. Baét ñaàu töø nay
phaûi nghieâm tuùc tuaân thuû vaø kính neå chaáp haønh caùc ñieàu luaät trong saùch.
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CHÖÔNG 2: QUAÙ TRÌNH LÖU TRUYEÀN
“NGOÏC LÒCH BÖÛU PHIEÂU”
2.1 “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” laøm sao truyeàn haï theá gian
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” truyeàn ra laø do moät vò tu só ngheøo maø tu haønh
coù ñaïo ñöùc, teân laø Ñaïm Trí. Sau ñaây laø chuyeän söï thaät do ñích thaân oâng
töøng traûi.
Thôøi gian vaøo naêm Thaùi Bình, muøa thu naêm Canh Ngoï, ngaøy moàng
chín (Truøng Cöûu), ngaøy Maäu Thìn. Ñaïm Trí moät mình leo leân nuùi cao, taûn
boä du ngoaïn giöõa nuùi röøng. Trong choác laùt nhìn thaáy moät bia ñaù, treân bia
ñaù coù khaéc moät baøi trieän thö kieåu chöõ Theå cuûa ngoân keä, toång coäng coù 32
chöõ lôùn:
Voâ vì ñaïi ñaïo, thieân tri nhaân tình
Voâ vì dieâm yeåu, ma thaáy hình ngöôøi
Taâm ngoân y ngöõ, ma nghe tieáng ngöôøi
Traøn ñaày caám phaïm, ñòa thu hoàn ngöôøi
Ñaùng kinh ngaïc, xoay mình laïi nhìn thaáy moät cung ñieän trang hoaøng
laáp laùnh, tröôùc cöûa maøu ñoû, duøng caây ñinh maøu vaøng treo moät taám baûng,
treân coù ghi boán chöõ lôùn: “Xuaát sinh nhaäp töû”. Trong luùc oâng ñang ñöùng
nhìn ngô ngaùc, trong cöûa maøu ñoû ñi ra moät ngöôøi söù giaû maëc aùo xanh laù
keùo oâng töø goùc cöûa vaøo beân trong, ñi tôùi baäc theàm maøu ñoû tham baùi. Baùi
xong ñi xuoáng baäc theàm.
Trong chaùnh ñieän ñeøn saùng, neán chieáu röïc rôõ, traøn ñaày nieàm vui, hoùa
ra laø chuùng thaàn ñang möøng thoï Ñaïi Ñeá Phong Ñoâ, Thaäp ñieän Dieâm
Vöông trong ñòa phuû, daãn daét phaùn quan cuûa caùc ñoä ñeán chaùnh ñieän möøng
thoï cho Ñaïi Ñeá.
Chuùc möøng xong, Ñaïi Ñeá Phong Ñoâ noùi : “Ñòa Taïng Vöông töø bi
Boà Taùt muoán sieâu thoaùt cho taát caû hoàn ma trong aâm phuû, ñeå cho ngöôøi
treân theá gian khoâng laøm chuyeän aùc nöõa, khoûi bò toïa laïc ñòa nguïc chòu cöïc
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hình ñau khoå. Cho neân, aân hueä cho taát caû hoàn ma tuy treân traàn gian coù
phaïm nhieàu loãi laàm maø bieát thaønh taâm hoái caûi, tu söûa vaø haønh thieän nhieàu
hôn, thì seõ ñöôïc thay theá cho nhöõng nghieäp toäi ñaõ gaây ra, coù theå tha thöù ñeå
giaûm toäi, khoâng chòu nhieàu cöïc hình ñau khoå. AÂn hueä naøy, caùc ñoä thaàn linh
ñaõ taäp hôïp, trình baùo leân cho Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá. Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá
ban chæ soaïn ghi trong cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, ban aân phaùt haønh
truyeàn baù ñeán haï giôùi, tuaân thuû chaáp haønh. Nhöng cuoán “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu” töø khi ban phaùt ñeán boån ñieän naøy ñaõ nhieàu naêm nhöng khoâng gaëp
ñöôïc moät ngöôøi mang thaân xaùc phaøm treân traàn gian coù tu taâm haønh ñöùc ñeå
coù theå ñi xuoáng aâm phuû ñem cuoán saùch naøy veà traàn gian coâng caùo cho
ngöôøi treân theá nhaân. Hieän taïi, ngöôøi tu haønh teân Ñaïm Trí ñöùng treân baäc
theàm, hoaøn toaøn coù theå ñöôïc giao troïng traùch naøy, môû roäng truyeàn baù cho
theá gian. Khi ñaõ tìm ñöôïc ngöôøi, xin caùc phaùn quan nhanh ñöa cuoán “Ngoïc
Lòch Böûu Phieâu” vaø ngoân loäc cuûa caùc chö thaàn, sao cheùp thaønh saùch”.
Tieáp ñoù, Phong Ñoâ Ñaïi Ñeá laïi noùi: “Tröôùc khi sao cheùp tuaân theo chæ
thò cuûa Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá ban: caùc baùo caùo vaø caùc caâu phoàn vaên tröôùc
sau vaø lyù lòch cuûa caùc thaàn linh, hoï teân phaûi boâi xoùa heát. Chæ ñöôïc ghi Maäu
Ñeá Vöông, Maäu Boà Taùt, Maäu Ñieän Dieâm Vöông, Maäu Phaùn quan, hoaëc
nhöõng töø ñoàng nghóa, tieáp ñoù thuaät laïi caùc nghò luaän vaø caùc haøng caâu ngöõ.
Moãi caâu ñeàu phaûi chaám phaåy roõ raøng, khoâng ñöôïc ngaét boû caâu. Coù theå ñeå
cho nam nöõ treân traàn gian deã daøng hieåu, hy voïng ñöôïc tuaân thuû thi haønh.
Ngoaøi ra, coøn coù theå hoùa truyeàn bieän minh cho nhöõng vaên chöông khaùc
treân traàn gian. Vaøo muøa xuaân naêm Nhaâm Ngoï, thaùng ba ngaøy Giaùp Thìn
seõ trình leân baùo caùo cho Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá vaø nhaèm soaïn vaøo moät phaàn
trong cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”. Thaäp ñieän Dieâm Vöông sau khi nghe
xong phaán khôûi caàm buùt leân, vieát vaø boå sung boä phaän bieän minh vaøo saùch.
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2.2 Bieän minh cho nhöõng boä phaän theá gian truyeàn leäch
2.2.1 Nhaân duyeân cuûa thaønh cheát oan
Phong Ñoâ Ñaïi Ñeá noùi raèng, thaønh cheát oan xoay quanh beân phaûi
trong ñieän.
Ngöôøi treân traàn gian ñeàu ngoä nhaän nhöõng hoàn ma bò thöông cheát
oan öùc ñeàu qui vaøo thaønh naøy. Nhöõng tin ñoàn tuyeân truyeàn sai leäch khaép
nôi, moãi nôi moät khaùc.
Thöïc ra, nhöõng ngöôøi cheát oan öùc, sao coù theå gheùp theâm caùc hình
phaït oan cho hoï. Söï thaät laø nhöõng hoàn ma bò cheát oan öùc, phaûi chôø ñeán
hung thuû saùt haïi hoï cheát vaø ñöa ñeán aâm phuû tra hoûi, taän maét nhìn thaáy
hung thuû chòu cöïc hình ñau khoå, loøng haän trong taâm môùi coù theå phai.
Maø nhöõng hoàn ma bò haïi cheát oan naøy, ñôïi ngaøy ñöôïc ñi ñaàu thai
môùi ñöa ra hung thuû, aùp giaûi ñeán ñòa nguïc cuûa caùc ñieän, döïa vaøo toäi aùc,
caàm tuø hoaëc giaûi ñi chòu cöïc hình. Khoâng phaûi taát caû nhöõng hoàn ma bò haïi
cheát oan ñeàu gom heát vaøo thaønh cheát oan chòu toäi.
Neáu nhö laø ngöôøi trung nghóa, hieáu thaûo, nhöõng quaân nhaân hy
sinh vì nöôùc nhaø vaø nhöõng ngöôøi vì coâng chuùng hy sinh, nhöõng ngöôøi naøy
coù danh phaåm toát vaø coù bieåu hieän tinh thaàn anh duõng sôùm ñaõ thaønh thaàn thì
ít nhaát cuõng ñöôïc coù khuoân maët trang nghieâm, töù chi hoaøn myõ ñeán nôi
phöôùc loäc ñeå ñaàu thai. Ñaâu coù ñaïo lyù naøo phaûi ñöa nhöõng ngöôøi naøy xuoáng
thaønh cheát oan ñeå chòu hình phaït ñau khoå.
2.2.2 Nhaân duyeân cuûa hoà maùu baån
Hoà maùu baån ñöôïc thieát laäp taïi ñaèng sau, beân traùi trong ñieän.
Ngöôøi treân theá gian nghe nhöõng baø phuø thuûy, ñaïo coâ noùi lung
tung maø ngoä nhaän laø taát caû phuï nöõ trong luùc sanh con chaûy maùu laø maùu
baån, laø coù toäi. Hoï sau khi cheát ñeàu phaûi vaøo hoà maùu baån naøy chòu cöïc hình.
Ñuùng laø moät sai laàm lôùn! Phuï nöõ sinh con laø moät chuyeän ñöông nhieân, coù
sanh khoù cheát ñi cuõng khoâng vì nguyeân nhaân naøy maø phaûi voâ hoà maùu baån.
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Phaûi ñöa voâ hoà naøy chòu toäi goàm coù:
1. Sau khi sanh con khoâng quaù 20 ngaøy, ñi gaàn ñeán gieáng nöôùc,
beáp giaët quaàn aùo, ñem phôi nhöõng quaàn aùo dô baån bò dính maùu baån, phôi
ra ngoaøi trôøi, gaây oâ nhuïc ñeán thaàn linh. Toäi naøy qui cho gia tröôûng trong
nhaø 3 phaàn, ngöôøi phuï nöõ ñoù chieám 7 phaàn toäi.
2. Baát keå nam hay nöõ, khoâng kieâng kî tröôùc maët töôïng Phaät, gaàn
töôïng Phaät quan heä tuøy tieän, hoaëc khoâng kî ngaøy giôø ví duï: vaøo ngaøy 14
vaø raèm möôøi laêm thaùng naêm, muøng ba vaø ngaøy möôøi ba thaùng taùm, muøng
möôøi thaùng möôøi, naêm ngaøy naøy nghieâm caám quan heä phoøng the.
Nhöõng ngöôøi trong hai loaïi hình treân, thaàn linh seõ giaùng xuoáng
cho ngöôøi ñoù aùc beänh maø cheát, sau khi cheát phaûi chòu caùc cöïc hình trong
ñòa nguïc. Ngoaøi ra, coøn phaûi ngaâm mình vónh vieãn trong hoà maùu baån, khoù
maø ngaång ñaàu leân.
3. Baát keå nam hay nöõ, soáng treân traàn gian hay saùt sanh ñoäng vaät,
ñeå cho maùu oâ nhieãm beáp hoaëc baøn thôø Phaät ñöôøng (nhaø coù laäp Phaät ñöôøng
maø saùt sanh), kinh ñieån, saùch, vaên chöông, nhöõng giaáy coù chöõ vaø ñoà vaät
cuùng baùi.
Nhöõng loaïi ngöôøi naøy sau khi phaûi chòu nhöõng hình phaït ñau khoå
trong ñòa nguïc bò aùp giaûi ñeán hoà maùu baån, ngaâm mình trong hoà, khoâng
ñöôïc ñi leân deã daøng.
4. Neáu nhö nhöõng ngöôøi thaân quyeán treân traàn gian coù theå laäp lôøi
theà, thay theá cho ngöôøi naøy maø kieâng saùt sanh, mua ñoäng vaät mang ñi
phoùng sanh. Ñôïi khi naøo phoùng sanh ñeán soá löôïng nhaát ñònh, phaûi aên chay,
cung döôõng thaàn Phaät vaø saùm hoái, ñoïc nhöõng kinh ñieån ñeå hoùa giaûi khi ñaõ
töøng laøm oâ nhieãm maùu baån. Luùc naøy, môùi coù theå cho hoï sieâu thoaùt khoûi
cöïc hình trong ñòa nguïc.
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2.2.3 Nhaân duyeân cuûa sôn tinh thuûy quaùi
Nam nöõ treân traàn gian vi phaïm vaøo nhöõng toäi sau ñaây seõ ñaàu thai
laøm sôn tinh thuûy quaùi:
1. Nhìn vaø nghe thaáy coù ngöôøi maéc naïn caàu cöùu, trong khi thaáy
mình coù ñaày ñuû söùc löïc ñieàu kieän ñeå cöùu giuùp, nhöng khoâng ñeán cöùu.
2. Coù nhaän aân hueä cuûa ngöôøi khaùc maø coá yù queân ñi, vaû laïi coøn
gaây oaùn thuø muoán haïi aân nhaân.
Hai loaïi ngöôøi nhö treân, neáu coù tích luõy coâng ñöùc, nieäm Phaät, boá
thí ngöôøi ngheøo khoå, hy voïng nhôø nhöõng coâng ñöùc naøy, khi cheát seõ ñöôïc
ñöa leân ñaïo Tieân, ñaïo Phaät ñöôïc mieãn ñöa vaøo caùc ñòa nguïc chòu hình phaït
ñau khoå; nhöng cuõng phaûi bò phaït thaønh quyû quaùi, yeâu tinh, thaàn caây, thuûy
quaùi, hoàn du voïng hoaëc laø ñöa linh hoàn ñoù nhaäp vaøo thaân con choù soùi, gaáu,
raén ñoäc, coù khi vaøi chuïc naêm hoaëc vaøi traêm naêm khoâng chöøng.
Neáu nhö coù theå tænh ngoä nhöõng sai laàm tröôùc kia, gaéng söùc giuùp
ngöôøi gaëp naïn, bieát ôn baùo ñöùc, möôïn coâng ñöùc tu döôõng thì kieáp naøy coù
theå qui hoài baûn tính vaø ñöôïc ñeán nôi phöôùc laønh ñaàu thai.
Ngöôïc laïi, sau khi bò tröøng phaït thaønh sôn tinh thuûy quaùi maø
khoâng tu taâm söûa ñoåi, maø coøn taän duïng pheùp thaàn hieän hoùa ñeå meâ hoaëc
ngöôøi traàn gian, hoaëc huø doïa ngöôøi traàn gian. Nhö theá, khi ñaõ heát ngaøy
chòu toäi quaùi aùc, nhaát ñònh phaûi bò seùt ñaùnh cheát. Seõ hoùa thaân thaønh “tieäp”
(ma cheát ñi thaønh tieäp) seõ vónh vieãn khoâng ñöôïc sieâu thoaùt.
2.2.4 Nhaân duyeân cuûa quyû thaàn hieän linh
Ngöôøi treân traàn gian luoân ngoä nhaän nhöõng quyû thaàn thöôøng hieän
linh laø chaùnh thaàn. Do vaäy, ñaõ toân kính baùi phuïc, thaät laø moät sai laàm lôùn.
Thaät ra, ñaây ña soá laø nhöõng ngöôøi soáng treân theá gian ñeå tieàn taøi
choân giaáu döôùi loøng ñaát, sau khi cheát ñi tieác cuûa, hoàn ma luoân quanh quaån
laân caän nôi choân daáu taøi saûn. Do lo sôï bò ngöôøi ñaøo bôùi, neân thöôøng hieän
33

Ngoïc Lòch Böûu Phieâu
leân hoàn ma ñeå huø doïa ngöôøi. Cho neân, nhaân chuùng ngoä nhaän cho laø hieän
töôïng cuûa thaàn hieän linh.
Moät soá ngöôøi yeáu boùng vía, döông khí yeáu thöôøng bò huø ñeán phaùt
beänh hoaëc bò beänh ñeán töû vong.
Thaät ra nhöõng öu hoàn naøy thöôøng laø nhöõng ngöôøi laøm quan hoaëc
nhaø quyeàn quyù thôøi Ñöôøng, do ñôøi ñôøi kieáp kieáp meâ muoäi, khoâng minh
baïch ñöôïc ñaïo lyù bieán hoùa voâ thöôøng ôû treân theá gian neân môùi coá chaáp nhö
theá. Nhöõng thaàn linh, quyû phaùn döôùi aâm phuû vì nghó hoï laø nhöõng ngöôøi coøn
soáng luùc sanh tieàn treân theá gian khoâng phaïm vaøo toäi gì, neân cho pheùp hoï
ñöôïc baûo quaûn laïi soá taøi saûn baùu vaät cuûa kieáp tröôùc ñeå laïi. Hoï thaät söï laø
nhöõng hoàn ma coù tieáng veà haùm taøi.
Nhaát thieát phaûi ñôïi ñeán sau khi hoï nghe ñöôïc ñaïo lyù cuûa Phaät
giaùo chæ roõ vaø giaùo hoùa môùi nghó thoâng ra laø, cuoái cuøng khoâng chæ thaân xaùc
khoâng phaûi sôû höõu cuûa mình, keå caû nhöõng vaät duïng coù hình coù saéc, taát caû
caùc caûm giaùc vui buoàn, suy nghó thieän vôùi aùc, taát caû caùc haønh vi vaø yù thöùc
phaân bieät, cuoái cuøng seõ tan bieán maát khoâng coøn toàn taïi, môùi tænh giaác thaáu
hieåu thaân xaùc khoâng phaûi laø moät vaät cuoái cuøng coù theå sôû höõu ñöôïc, noùi chi
ñeán tieàn taøi baùu vaät? Cho neân buoâng boû tieàn taøi cuûa kieáp tröôùc thì nhö vaäy
môùi coù theå ñaàu thai ñeán nôi phöôùc laønh.
Vaãn coù moät soá quyû haùm taøi coøn meâ hoaëc, coá chaáp giöõ ñeán cheát,
sau khi bieán thaønh “tieäp” môùi khoâng theå naøo khaùc ñöôïc môùi chòu buoâng
tha roài ñi. Ñôïi ñeán khi naøo coù ngöôøi tích phöôùc tích thieän xuaát hieän, töï
nhieân seõ laáy ñöôïc nhöõng moùn taøi saûn naøy. Ngöôøi treân theá gian, neáu nhö taïi
nôi vöøa môùi nhìn thaáy vaø nghe hoàn ma xuaát hieän, coù theå laäp lôøi theà toân
troïng vaø xin theà, theâm vaøo nhöõng lôøi vaùi: “Ñoàng yù laáy soá taøi saûn ñoù, chia
1/3 ra ñeå laøm vieäc coâng ñöùc, ñem ñi laøm vieäc toát, tích phöôùc vaø laáy theâm
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1/3 nöõa ñi mua sinh linh ñoäng vaät mang ñi phoùng sanh; 1/10 ñem ñi taëng
quaø cho ngöôøi ngheøo khoå, 1/3 coøn laïi môùi giöõ cho rieâng mình.” Sau khi
phaùt lôøi theà nhö vaäy, môùi laáy saøi cho mình thì seõ ñöôïc thaàn thaùnh phuø hoä,
coù theà thì baûo ñaûm khi söû duïng soá taøi saûn naøy seõ khoâng coøn sôï bò ma quyû
tröøng phaït.
2.2.5 Quaû baùo khaùc bieät giöõa khi laøm quaân lính cheát vaø khi
laøm cöôùp bò ñaùnh cheát
Taát caû nhöõng ngöôøi luùc soáng treân traàn gian, laøm quaân lính, tröø khi
tuaân theo meänh leänh ñem quaân leân chieán tröôøng ñeå ñaùnh giaëc vaø quaân thuø,
neáu nhö trung thaønh coá gaéng ñaùnh giaëc, khoâng bao giôø laøm qua nhöõng
chuyeän toäi loãi nhö haõm hieáp, taø daâm, ñoát chaùy nhaø cuûa baù taùnh muoân daân.
Nhöõng ngöôøi naøy tuy bò cheát treân chieán tröôøng, thaân xaùc bò phaân ly, tan
naùt, duø cho tröôùc kia ñaõ töøng phaïm qua loãi laàm, nhöng trong aâm phuû vaãn
cho mieãn chòu taát caû caùc hình phaït, vaãn cho pheùp hoï ñöôïc khoâi phuïc thaân
xaùc toaøn dieän nguyeân hình. Töø ñieän thöù nhaát, ñieåm danh xong, töùc khaéc
giao cho ñieän thöù möôøi, ñöa ñeán ñieåm phöôùc laønh, ñaàu thai thaønh nam
hoaëc nöõ, suoát ñôøi bình an voâ söï, cheát nôi an laønh.
Neáu nhö laø ñaùnh loän, saùt haïi nhau maø cheát hoaëc laø laøm cöôùp bò
haønh hung ñaùnh cheát, nhöõng loaïi ngöôøi nhö vaäy sau khi cheát seõ bò coäng
theâm toäi, caên cöù theo nhöõng toäi ñaõ vi phaïm ôû kieáp tröôùc, ñöa voâ caùc ñòa
nguïc ñeå chòu hình phaït ñau khoå.
2.2.6 Söï laàm töôûng veà möôøi taùm taàng ñòa nguïc
Ngöôøi treân theá gian ñeàu noùi döôùi aâm phuû chæ coù möôøi taùm taàng
ñòa nguïc, ñaây laø sai laàm. Thöïc ra phaûi goïi laø taùm troïng ñòa nguïc.
Nhö ñaïi ñòa nguïc trong ñieän thöù hai; ñaïi ñòa nguïc “daây ñen”
trong ñieän thöù ba; ñaïi ñòa nguïc “hôïp” trong ñieän thöù tö; ñaïi ñòa nguïc “goïi
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to” trong ñieän thöù naêm; ñaïi ñòa nguïc “heùt to” trong ñieän thöù saùu; ñaïi ñòa
nguïc “nhieät laõo” trong ñieän thöù baûy; ñaïi ñòa nguïc “ñaïi nhieät laõo” trong
ñieän thöù taùm; ñaïi ñòa nguïc “A Tyø” trong ñieän thöù chín.
Ngoaøi taùm troïng ñaïi ñòa nguïc ra, coøn coù möôøi saùu troïng tieåu ñòa
nguïc, coäng theâm trong ñieän coù hoà maùu baån, thaønh cheát oan, lôùn nhoû toång
coäng coù 138 choã. Ngoaøi ra, coøn coù truï ñoàng, löûa ñoát laø nhöõng ñieåm ñeå
phaân bieät, thi haønh taêng naëng hình phaït cuûa toäi.
Taát caû nhöõng ngöôøi coù toäi bò phaân taùn ñi caùc ñieåm chòu cöïc hình,
tuy bò ñoát chaùy ñeán thòt chaùy da naùt nöùt gaân xöông vuïn, maùu chaûy ñaàm ñìa
ñeán ruøng mình; neáu nhö coøn bò aùp giaûi ñi ñòa nguïc khaùc chòu hình phaït, seõ
hoaøn toaøn trôû laïi nhö luùc môùi cheát, seõ bò laïi nhöõng cöïc hình treân thaân xaùc,
phaûi chòu laïi ñau khoå, moãi moät ñieän, moãi moät ñòa nguïc cuõng ñeàu bò cöïc
hình nhö vaäy.
Ñöøng neân töôûng chæ coù möôøi taùm taàng ñòa nguïc thoâi. Moät kieáp
traêm naêm raát deã daøng traûi qua. Neáu nhö saùng taùc, tuyeân truyeàn vaên thö
khieâu daâm, tieåu thuyeát khieâu daâm, mieâu thuaät vaø veõ nhöõng tranh taø daâm,
quay hoaëc sao cheùp nhöõng phim aûnh daâm tuïc, cung caáp dòch vuï, thuoác naïo
phaù thai, thuoác buøa meâ. Chæ caàn nhöõng baûn goác, tranh, aûnh, phim nhö treân
khoâng bò huûy, thì traûi qua moät thieân vaïn kieáp cuõng khoù maø thoaùt khoûi caùc
hình phaït ñau khoå trong caùc ñòa nguïc cuûa aâm phuû.
Nhöõng taøi lieäu nhö treân, Thaäp ñieän Dieâm Vöông ñieàn cheùp hoaøn
taát, ban phaùt cho phaùn quan, phaân bieät sao cheùp thaønh saùch, bieân soaïn noäi
dung vaøo trong cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”.
2.3 Bieân soaïn vaø truyeàn baù “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”
Nhöõng Dieâm quaân cuûa Thaäp ñieän vaø caùc chuû quaûn hoà maùu baån, nhöõng
tuaàn thaønh phaùn quan trong caùc thaønh cheát oan trình soå saùch cuûa mình, tuï
hôïp thaønh “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”.
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Töø khi ban phaùt “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ñeán nay, ñoái vôùi nhöõng toäi
phaïm ma quyû trong ñòa nguïc tieán haønh ñieàu tra chæ môùi nghe thaáy nhöõng
ngöôøi trong chôï vaø trong ñaùm ñoâng coù noùi ñeán chuyeän nhaân quaû baùo, tuy
chöa phaûi laø thaønh taâm tuyeân truyeàn giaùo hoùa nhöng cuõng coù theå möôïn côù
hoùa ñaïo, coù khi gaëp ñöôïc ngöôøi thieän ñöùc. Sau khi nghe ñöôïc töø trong loøng
thöùc tænh caûnh baùo, töø töø tu söûa sai laàm moät vieäc, hai vieäc roài ba vieäc, boán
vieäc vaø nhieàu hôn theá nöõa. Ñoù laø moät coâng ñöùc lôùn lao, caên cöù theo thieän
ñöùc khi khuyeân ngöôøi bieát saùm hoái, caân ñoái giaûm nheï caùc hình phaït toäi
phaûi chòu.
Nhöõng hoàn ma nhö vaäy coù toång coäng 50480 teân, Thaäp ñieän Dieâm
Vöông seõ tuï hôïp laïi vaø phaùn quyeát nôi ñaàu thai cuûa hoï, phaân bieät ñaàu thai
thaønh nam hoaëc nöõ, ngheøo tieän, beänh taät, ñeàu ñi ñaàu thai ñeán traàn gian
chòu khoå vaø xuoáng laøm con chaùu nhöõng nhaø aùc ñoäc.
Sau ñoù, toaøn boä bò ñaåy ñeán ñaøi queân laõng, laäp töùc phaûi uoáng canh
queân laõng chuaån bò ñi ñaàu thai vaø seõ lieät keâ ra taát caû danh saùch, trình leân
Phong Ñoâ Ñaïi Ñeá xem xeùt.
Sau khi Phong Ñoâ Ñaïi Ñeá xem xeùt xong vaø kyù phaùt taøi lieäu, leänh caùc
vaên voõ phaùn quan trieäu taäp taát caû toäi phaïm ma quyû, daãn daét lính quyû taûn ñi
baùt phöông, caàm cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ñoïc moät laàn nhaèm ñeå cho
hoï nhôù noäi dung chuû yeáu.
Sau khi lính quyû nghe xong, tænh ngoä ra, ñaây chính laø do nhöõng toäi aùc
maø kieáp tröôùc mình ñaõ gaây ra môùi bò traû baùo khoå nhö ngaøy hoâm nay. Ñoàng
thôøi caûm ôn söï töø bi ñaïi xaù cuûa Phong Ñoâ Ñaïi Ñeá ñeå cho hoï bieát ñöôïc noäi
dung “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” coù theå cho hoï mang ñeán traàn gian truyeàn caùo
cho nhaân loaïi ñeå laáy coâng chuoäc toäi.
Moãi lính quyû ñeàu xin theà: “Sau naøy khi ñeán traàn gian, chæ caàn khoâng
ñieác, khoâng muø vaø coù chuùt tri thöùc maø nghe ñöôïc vaø nhìn ñöôïc “Ngoïc Lòch
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Böûu Phieâu” seõ theà nhaát ñònh tuaân theo “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”maø trieät ñeå
thi haønh, tu chænh, ñoàng thôøi nhaän traùch nhieäm ban haønh, truyeàn baù.”
2.4 Quan Theá AÂm Boà Taùt khai thò ban haønh coâng ñöùc trieån khai
truyeàn baù “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”
Khi toäi phaïm ma quyû xin theà xong, lieàn thaáy khaép nôi nguõ saéc röïc rôõ,
Quan Theá AÂm Boà Taùt töø treân trôøi giaùng xuoáng, Ñaïi Ñeá vaø Thaäp Ñieän
Dieâm Vöông ñeán beân baäc theàm cung ñieän, cuùi ñaàu kính phuïng ñaûnh leã.
Boà Taùt xuaát hieän vôùi khuoân maët chaùy ñen cuûa quyû vöông vôùi tröôïng
luïc kim thaân, phaùp töôùng trang nghieâm vaø noùi: “Phong Ñoâ Ñaïi Ñeá vaø Thaäp
ñieän Dieâm Vöông, caùc ngöôøi vaø caùc thaàn linh döôùi aâm phuû khi trình baùo
leân vieäc ban phaùt “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” laø tuaân theo chæ thò nguyeän löïc
cuûa ñaïi töø ñaïi bi Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt. Cho neân, gia aân ban phaùt “Ngoïc
Lòch Böûu Phieâu” ñeå cho nhöõng nam nöõ treân theá gian ñaõ töøng haønh aùc, khi
bieát ñöôïc maø bieát tu tænh khoâng taùi phaïm, cho pheùp hoï ñöôïc chuoäc laïi
nhöõng loãi laàm quaù khöù ñaõ phaïm, giaûm mieãn toäi khoå. Sôû dó boû ñao xuoáng,
laäp ñòa thaønh Phaät, chính laø yù nghóa naøy. Neáu laøm ñöôïc ñeán nhö vaäy, toâi
raát laø hoan hæ.”
Tuy nhieân, nhôø coù Ñaïm Trí hoài laïi traàn döông truyeàn baù “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu” cho bieát:
1. Troàng nhaân naøo, ñöôïc quaû baùo ñoù: troàng bí ñöôïc bí, troàng ñaäu ñöôïc
ñaäu. Nhöõng ñònh luaät cuûa söï nhaân quaû baùo öùng, duø laø chö Phaät Nhö Lai
cuõng khoâng ñöôïc thay ñoåi.
2. Baùo öùng cuûa nhaân quaû khoâng phaûi laø troàng moät ñöôïc moät, troàng
möôøi ñöôïc möôøi, maø nhö laø noâng daân canh taùc, muøa xuaân gieo xuoáng moät
taåu haït gioáng, muøa thu seõ thu hoaïch moät traêm taåu luùa.
3. Söï baùo öùng cuûa nhaân quaû ñöôïc thuaàn thuïc coøn phaûi möôïn söï hoã trôï
cuûa nhaân duyeân. Cuõng nhö haït gioáng phaûi nhôø vaøo caùc ñieàu kieän hoã trôï
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nhö aùnh saùng maët trôøi, möa gioù, ñaát, muøa… sau khi chín muøi môùi coù theå
naûy maàm, ñôm hoa, keát traùi.
4. Thuaän toøng aùc quaùn khoâng söûa ñoåi, cuõng gioáng nhö luùa chín, haït
gioáng thu ñöôïc ñem gieo troàng laïi thaønh luùa môùi. Nhö vaäy, coù söï tuaàn
hoaøn lieân quan, duyeân duyeân töông nghieäp, töø nhöõng toäi aùc ñoù naûy sinh ra
nhöõng ñau khoå sau naøy, nhaát ñònh seõ nghieâm troïng hôn boán ngaøn laàn so
vôùi haäu quaû moät taåu haït gioáng gieo troàng ra moät traêm taåu luùa. Khi naûy sinh
ra nhöõng khoå baùo naøy thì khoâng theå coøn laø moät con soá thoâng thöôøng coù theå
tính toaùn ra.
5. Ñaïm Trí tuy bieát: hieän taïi, nhöõng gì ñaõ bieát veà caùc cöïc hình nôi ñòa
nguïc khoâng nhieàu, chæ ñuû ñeå ngöôøi treân bieát maø thaän troïng trong suy nghó,
haønh ñoäng. Thöïc ra, ôû treân theá gian coù bao nhieâu toäi aùc thì töông öùng ôû
phía döôùi ñòa nguïc coù baáy nhieâu aùc baùo töông öùng. Maø söï baùo öùng nhanh
hay chaäm coøn phaûi xem ñieàu kieän coù ñöôïc chín muøi hay khoâng. Caùc chuûng
loaïi aùc baùo döôùi ñòa nguïc hoaøn toaøn döïa theo aùc nieäm vaø aùc haønh cuûa
ngöôøi luùc soáng maø taêng hay giaûm, ñeå hoaøn traû nhöõng soá laàn toäi aùc mình ñaõ
gaây ra.
6. Thieän aùc treân theá gian hình thaønh ñoàng thôøi vôùi nhöõng phöôùc hoïa
töông öùng, chuùng luoân luoân tuaàn hoaøn töông öùng laãn nhau. Ngöôøi naøo haønh
thieän thì seõ ñöôïc phöôùc, sau khi ñöôïc phöôùc laïi gaây ra toäi loãi môùi, coù toäi loãi
môùi laïi gaây theâm hoïa. Nhö vaäây, phöôùc hoïa, thieän aùc bieán hoùa khoâng
ngöøng, vónh vieãn khoâng döùt ñöôïc. Cho neân, khoâng tìm caùch giaûi thoaùt khoûi
voøng sinh töû thì seõ vónh vieãn luaân hoài nhö theá. Hy voïng khuyeân giaùo ñöôïc
nam nöõ treân theá gian phaûi bieát giaùc ngoä, phaùt taâm boà ñeà, giöõ vöõng loøng tin,
chaáp haønh Phaät Phaùp chaùnh ñaïo. Coá gaéng phoå bieán truyeàn ñaït ñaïo lyù cuûa
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”. Sau ñoù, tieán moät böôùc theo ñuoåi Phaät Phaùp, töï lôïi
cho mình vaø cho caû chuùng sanh, ñeå cho ñòa nguïc bieán thaønh hoang troáng.
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Nhö theá, ngöôøi ñoù nhaát ñònh seõ ñöôïc voâ thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc.
Phong Ñoâ Ñaïi Ñeá vaø Thaäp Ñieän Dieâm Vöông, caùc vò Thaàn linh nghe ñöôïc
giaùo luaän cuûa Boà Taùt ñeàu chaép tay vaø noùi: “Nhaát ñònh thaønh Phaät!”.
Boà Taùt laïi khai thò noùi: “Treân theá gian naøy neáu nhö coù thieän nam,
thieän nöõ sau khi nhìn thaáy, nghe ñöôïc “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, coù theå giöõa
nôi aên ôû, ngoài nguû, thöôøng xuyeân khoáng cheá voïng nieäm cuûa chính mình vaø
phaùt taâm boà ñeà, khuyeán hoùa nhöõng chuùng sanh höõu duyeân vôùi mình, ñeå
cho moïi ngöôøi bieát saùm hoái, hoïc taäp Phaät Phaùp, taám loøng bình ñaúng vôùi
nhau, ñeå quaûng ñoä chuùng sanh, ngöôøi ñoù nhaát ñònh seõ thaønh töïu taát caû
chuûng trí.”
Luùc naøy, ñaïi chuùng chaáp tay vaø noùi: “Nhaát ñònh thaønh Phaät!”.
2.5 Lôøi caên daën sau cuøng
Sau khi Quan Theá AÂm Boà Taùt khai thò troïn veïn, hieän trôû laïi nguyeân
hình vôùi maët töø bi, töôùi ba laàn nöôùc cam loä, giaù maây thaêng thieân. Thaäp ñieän
Dieâm Vöông cuõng caùo töø trôû veà ñòa phuû cuûa chính mình, Ñaïi Ñeá lui ñieän.
Phaùn quan laïi ñöa nhöõng lôøi vaøng ngoân cuûa Boà Taùt nhö treân vaø nhöõng
lôøi ngöõ ñaùp cuûa Thaàn linh ghi vaøo cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” naøy, ñoàng
thôøi keâu Ñaïm Trí ñaïo nhaân-ngöôøi maø ñang ñöùng keá beân baøn cuûa Phaùn
quan töï tay ghi cheùp vaøo. Do Phaùn quan kieåm haïch laïi moät laàn roài giao cho
ñaïo nhaân Ñaïm Trí, ñem theo vaø seõ löu truyeàn ñeán traàn gian döông theá ñeå
lôïi ích cho chuùng sanh.
Luùc rôøi khoûi, Phaùn quan noùi: “Moät soá Thaàn linh vaø hoàn ma ñang giöõ
chöùc vuï döôùi Dieâm phuû, raát nhieàu ngöôøi laø môùi cheát trong thôøi ñaïi naøy,
cuõng coù khoâng ít laø oâng cuõng quen bieát ñeán. OÂng laàn naøy trôû veà traàn gian,
khoâng ñöôïc tieát loä teân thaät cuûa chuùng ta. Vì sôï nhöõng nam nöõ treân traàn
gian bieát ñöôïc coù toå tieân, thaân quyeán hieän taïi ñang laøm Thaàn vaø giöõ chöùc
vuï döôùi Dieâm phuû, moãi khi coù beänh, gaëp chuyeän tai naïn, ñaùng leõ phaûi saùm
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hoái, laøm vieäc thieän ñeå buø ñaép nghieäp toäi. Hoï khoâng nhöõng khoâng laøm theá
maø ngöôïc laïi coøn saùt sanh, cuùng baùi, loaïn thieâu ñoát thoâng vaên (giaáy cuùng)
caàu xin phuø hoä. Caùc ñieän döôùi Dieâm Phuû seõ taêng theâm nhieàu phieàn phöôùc
voâ ích vaø bò möu phaïm. Vaû laïi, ñaõ tuaân theo chæ thò cuûa Ngoïc Hoaøng Ñaïi
Ñeá, xoùa ñi lyù lòch cuûa boån ñieän Ñaïi Ñeá vaø chö thaàn, huoáng chi teân tuoåi cuûa
caùc Phaùn quan chuùng ta? Taïi vì theá nhaân thôøi nay loøng daï khoù ñoaùn ñöôïc.
Neáu nhö teân tuoåi cuûa chuùng ta maø bò lôïi duïng ñem ñi löøa gaït, sinh chuyeän
gaây roái loaïn. Nhö vaäy, oâng vaø chuùng toâi, nhaát ñònh khoù maø thoaùt khoûi söï
tröøng phaït cuûa Trôøi, ngaøn vaïn laàn caên daën, khoâng ñöôïc lô laø.”
2.6 Haäu kyù cuûa Phoù Meâ ñaïo nhaân
Ñeä töû cuûa Ñaïm Trí, Phoù Meâ ñaïo nhaân (thôøi coå xöa ngöôøi ta khoâng
phaân bieät ñaïo giaùo naøo, ñeàu goïi chung laø ñaïo nhaân), trong luùc soaïn in
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, ghi laïi moät ñoaïn caâu noùi cuûa Ñaïm Trí vaø caûm
töôûng cuûa mình. OÂng noùi: “Toâi vaøo naêm Tuaát Thaân muøa heø thaùng saùu, luùc
du haønh ñeán Töù Xuyeân, ôû ngoaïi oâ cuûa huyeän Song Löu, gaëp ñöôïc sö phuï
cuûa toâi laø ñaïo nhaân Ñaïm Trí. Sö phuï cuûa toâi chæ thò noùi: “Toâi ñaõ töøng ñích
thaân vaøo trong luïc ñaïo luaân hoài, töø soáng ra cheát, ngöôøi maø töø döôùi aâm phuû
quay trôû veà, ngöôi coù theå truyeàn caùo cho ngöôøi theá gian laø, trong traàn gian,
nhöõng ngöôøi giaø treû, taøn taät, beänh naëng, phuï nöõ, nhöõng ngöôøi naøy phaïm toäi
thì ñeàu coù theå chuoäc toäi nhö trong luaät quy ñònh. Coù luùc ñöôïc Hoaøng Ñeá aân
hueä ñaëc bieät ñaïi aân xaù, coù theå giaûm nheï hoaëc mieãn caùc cöïc hình. Thaäm chí
chæ caàn moät vaøi quan heä hoaëc gaëp quan xeùt xöû nhaân töø, coù theå xoùa ñi moät
vaøi toäi, khöôùc töø hoaëc thoaùt khoûi moät phaàn hình phaït. Nhöõng söï kieän nhö
theá naøy, töø xöa ñeán nay raát nhieàu, nhöng trong aâm phuû, taát caû caùc toäi loãi
khoâng ñöôïc boû soùt; ñoàng thôøi cuõng khoâng coù khaû naêng ñeå aân xaù hoaëc mieãn
giaûm. Chæ coù thoâng qua söï hoái haän cuûa baûn thaân, laøm vieäc thieän môùi coù theå
tieâu toäi, ñeàn toäi.”
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Tieác raèng, ngöôøi treân theá gian ñoái vôùi chuyeän naøy coù caùi nhìn khoâng
chính xaùc, daãn ñeán ngöôøi naøy ngöôøi noï khôûi khôûi dieät dieät aùc nieäm, hình
thaønh luaân hoài giöõa ngöôøi vaø thuù, ngöôøi toäi loãi seõ löu laïc tröôøng cöûu trong
ñaïo suùc sinh.
Tröôùc ñaây, trong nhöõng ngöôøi ñaõ töøng phaïm toäi, trong 100 ngöôøi phuï
nöõ thì coù moät hai ngöôøi tænh ngoä hoái caûi; 1000 ngöôøi nam thì khoâng coù vò
naøo bieát tænh ngoä, hoái caûi. Toäi nghieäp theâm laø coù ngöôøi saép cheát ñeán nôi
coøn khoâng chòu hoái caûi, cam loøng chôø ñôïi söï tröøng phaït cuûa Dieâm Phuû.
May maén thay, hieän nay, nhôø Boà Taùt töø bi, Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá ban aân,
cho pheùp ban truyeàn cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ñeå chuoäc toäi aùc. Coù theå
noùi, ñaây laø aâm phuû ñaïi khai caùnh cöûa töø bi, toâi baây giôø khuyeán caùo ngöôøi
treân traàn gian laø phaûi bieát ñöôïc ñaàu thai thaønh thaân ngöôøi laø raát gian khoù.
Nhaân luùc ñang coøn soáng, coù theå hoái caûi höôùng veà thieän, ñaây môùi laø moät
vieäc thöïc söï caàn phaûi thöïc hieän, phaûi coá gaéng laøm. Taïi vì ngöôi coù saün taâm
trí khuyeán caùo ngöôøi haønh thieän neân baây giôø, ta seõ ñöa “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu” truyeàn thuï cho ngöôi, ngöôi phaûi nhanh choùng ñöa cuoán “Ngoïc
Lòch Böûu Phieâu” naøy truyeàn baù ñeán theá gian.”
Toâi nghe xong lôøi daïy baûo cuûa sö phuï, quyø xuoáng nhaän cuoán saùch
naøy, khoâng bao laâu sö phuï toâi ñaõ thaønh ñaïo maø ñi. Toâi döïa theo cuoán
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” khoâng ngöøng sao cheùp, khoâng ngöøng sao laïi taëng
cho ngöôøi khaùc, ñeå khuyeán caùo nhaân loaïi hoái caûi nghieäp toäi, ñoàng taâm
höôùng thieän.
Moãi khi ñeán caùc ngaøy leã vía cuûa Quan Theá AÂm Boà Taùt vaø Ñòa Taïng
Vöông Boà Taùt, toâi seõ xin theà hoái caûi loãi laàm, thöïc haønh höôùng thieän vaø seõ
in aán cuoán saùch naøy mang ñi truyeàn baù ñeå môû roäng khuyeán hoùa ngöôøi theá
gian.
Chæ caàn khuyeán hoùa ñöôïc moät ngöôøi tu caûi haønh thieän thì ñöôïc giaûm
tröø toäi loãi, vaø coù coâng ñöùc lôùn.
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Mong raèng nhöõng nam nöõ treân theá gian sau khi xem, nghe xong neáu
ñaõ töøng laøm nhöõng chuyeän thaát ñöùc, voâ löông taâm, phaûi laäp töùc caûi chính;
neáu khoâng coù thì ñöøng töï taêng theâm toäi nghieäp. Ñöøng ñeå ñeán khi toïa xuoáng
ñòa nguïc roài, loøng muoán hoái caûi thì ñaõ laø khoâng kòp, neáu muoán caàu xin
ñöôïc laøm laïi thaân ngöôøi laø khoâng theå coù ñöôïc.
Vaøo ngaøy raèm thaùng baûy laø hoan hæ cuûa Phaät, Phoù Meâ ñaïo nhaân cung
kính ghi laïi noäi dung nhö treân.
Vaøo muøa heø thaùng saùu naêm Tuaát, Phoù Meâ ñaïo nhaân ñöa “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu” cho Ñoâng Vöïc ñi soaïn in. Vaøo Teát trung nguyeân naêm Canh
Tuaát, luùc ñeán Tam Truùc thaép höông, Phoù Meâ ñaïo nhaân ñaõ ñöa cuoán saùch
naøy vaø keøm theo caùc ngaøy leã vía cuûa chö Thaùnh, giao cho Voõ Laâm ñi in aán
löu truyeàn.
OÂng hy voïng caùc thieän nam tín nöõ, vui veû tuøy duyeân quyeân goùp tieàn
ñeå in aán, môû roäng truyeàn baù khoâng caàn bieát phaûi bieát laø trôï giuùp in vaïn
cuoán, ngaøn cuoán, traêm cuoán, chuïc cuoán hoaëc vaøi cuoán cuõng ñöôïc, roài
truyeàn ñi khaép nôi, ñaùnh thöùc nhaân loaïi bieát saùm hoái söûa ñoåi, thöïc laø coâng
ñöùc voâ löôïng.
2.7 Kính keøm lòch caùc ngaøy vía cuûa chö thaùnh
Thaùng gieâng:
Muøng moät:

Ngaøy vía Thieân laïp, ngaøy vía cuûa Di Laïc Boà Taùt,
ngaøy naøy seõ tuyeân theà nguyeän kính ngöôõng Phaät
giaùo.

Muøng saùu:

Ngaøy vía cuûa Ñònh Quang Caùt Phaät

Muøng taùm:

Ngaøy vía cuûa Thieân Töû Dieâm Vöông ñieän thöù naêm,
phaûi laäp lôøi nguyeän saùm hoái.

Muøng chín:

Ngaøy vía cuûa Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá, tuyeân theà
nguyeän trung thaønh baùo quoác.
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Thaùng hai:
Muøng moät:

Ngaøy vía cuûa Taàn Quaûng Vöông ñieän thöù nhaát

Muøng hai:

Ngaøy vía cuûa Thoå ñieän chaùnh thaàn, tuyeân theà
nguyeän vónh vieãn khoâng daùm vu khoáng tam baûo
(Phaät baûo, Phaùp baûo, Taêng baûo)

Muøng taùm:

Ngaøy vía Toáng Ñeá Vöông cuûa ñieän thöù ba

Möôøi laêm:

Ngaøy nhaäp Nieát Baøn cuûa Ñöùc Phaät Thích Ca

Möôøi taùm:

Ngaøy vía cuûa Nguõ Quan Vöông ñieän thöù tö

Möôøi chín:

Ngaøy vía cuûa Quan Theá AÂm Boà Taùt, tuyeân theà
nguyeän khuyeán thieän, phoùng sanh, kieâng saùt sinh.

Hai möôi moát: Ngaøy vía cuûa Phoå Hieàn Boà Taùt
Thaùng ba:
Muøng moät :

Ngaøy vía cuûa Sôû Giang Vöông cuûa ñieän thöù hai

Muøng taùm :

Ngaøy vía cuûa Kha Thaønh Vöông cuûa ñieän thöù saùu

Hai möôi baûy: Ngaøy vía cuûa Taàn Sôn Vöông cuûa ñieän thöù baûy
Thaùng tö:
Muøng moät:

Ngaøy vía cuûa Ñoâ Thò Vöông cuûa ñieän thöù taùm

Muøng taùm:

Ngaøy vía cuûa Phaät Thích Ca tuyeân theä haønh thieän,
khoâng laøm chuyeän aùc

Möôøi laêm:

Ngaøy vía cuûa Bình Ñaúng Vöông cuûa ñieän thöù chín,
khoâng neân chaët ñoán coû caây

Möôøi baûy: Ngaøy vía cuûa Luaân Chuyeån Vöông cuûa ñieän thöù
möôøi
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Thaùng naêm:
Möôøi moät:

Ngaøy vía cuûa thieân haï Ñoâ Thaønh Vöông. Tuyeân theà
nguyeän khuyeân ngöôøi döøng ñeán mieáu than phaùt lôøi
nguyeàn ruûa.

Thaùng saùu:
Möôøi ba:

Ngaøy vía cuûa hoä phaùp Vó Ñaø Boà Taùt

Möôøi chín:

Ngaøy thaønh ñaïo cuûa Quan Theá AÂm Boà Taùt, tuyeân
theà nguyeän khuyeân ngöôøi nieäm kinh Phaät

Thaùng baûy:
Möôøi ba:

Ngaøy vía cuûa Ñaïi Theá Trí Boà Taùt

Ba möôi:

Ngaøy vía cuûa Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt, tuyeân theà
nguyeän hoã trôï sieâu thoaùt cho taát caû caùc coâ hoàn thaäp
phöông

Thaùng taùm:
Muøng ba:

Ngaøy vía cuûa Thaàn Taùo Quaân, tuyeân theà nguyeän
khoâng saùt sinh vaø khoùc loùc, ñuøa giôõn, ñaùnh loän, vöùt
boû caùc ñoà aên dö, vaø khoâng naáu nöôùng nhöõng sinh
vaät nhö con löôn, con caù trong beáp.

Thaùng chín:
Möôøi chín:

Ngaøy vía cuûa Phong Ñoâ Ñaïi Ñeá, tuyeân theà nguyeän
Ñaïi Ñeá aân xaù cho theá nhaân ñaõ hoái caûi haønh thieän

Möôøi ba:

Ngaøy vía cuûa Baø Maån Toân Thaùnh, tuyeân theà
nguyeän khuyeân ngöôøi aên chay nieäm Phaät
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Thaùng möôøi moät:
Möôøi baûy:

Ngaøy vía cuûa Phaät A Di Ñaø

Thaùng möôøi hai:
Muøng taùm:

Ngaøy thaønh Phaät cuûa Phaät Thích Ca Nhö Lai, tuyeân
theà nguyeän boá thí cöùu naïn chuùng sanh.

Hai möôi boán: Ngaøy caùc hoä gia ñình tuaân meänh ñöa Thaàn OÂng Taùo
Quaân leân thieân ñình, tuyeân theà nguyeän phaûi chuù yù
ñeán chuyeän löûa chaùy vaø thaø ñeå ngöôøi haïi mình,
ñöøng ñeå mình ñi haïi ngöôøi ta.
Muøng moät vaø raèm möôøi laêm moãi thaùng, ña soá laø ngaøy vía cuûa caùc
Phaät Boà Taùt vaø caùc chö Thaàn Thaùnh, Thaàn tieân neân ñeàu phaûi aên chay,
haønh thieän.
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CHÖÔNG 3: NOÄI DUNG CUÛA NGOÏC LÒCH BÖÛU PHIEÂU
GIÔÙI THIEÄU HÌNH PHAÏT CUÛA THAÄP ÑIEÄN DIEÂM VÖÔNG
3.1 Ñieän thöù nhaát: Taàn Quaûng Vöông
Chöùc traùch cuûa Taàn Quaûng Vöông laø chuyeân cai quaûn tröôøng
thoï vaø cheát yeåu trong daân gian, nhöõng danh saùch hoä tòch veà ngaøy ra
ñôøi vaø ngaøy thieät maïng; thoáng nhaát quaûn lyù caùc phaùn quyû vaø caùt
töôøng. Boån ñieän (töùc choã laøm vieäc) coù vò trí döôùi loøng bieån, choã ñaù
ngaàm, coù moät ñöôøng toái trong suoái vaøng beân chaùnh taây.
Taát caû ngöôøi thieän sau khi maõn thoï seõ coù soá ñöôïc daãn leân thieân
ñaøng, coù soá ñöôïc daãn ñeán theá giôùi Taây Phöông cöïc laïc.
Neáu nhö laø nam hoaëc nöõ coù coâng ñöùc vaø toäi loãi, moãi thöù ñeàu
nhau thì sau khi cheát seõ giao hoï ñeán ñieän thöù möôøi, vaãn ñeå cho hoï
ñöôïc ñaàu thai leân traàn gian. Coù ngöôøi nam chuyeån hoùa thaønh nöõ, coù
ngöôøi nöõ chuyeån hoùa thaønh nam tuøy theo caùc haønh vi luùc hoï ñaõ laøm
khi coøn soáng treân traàn gian, do nhaân duyeân neân coù söï phaân bieät
khaùc nhau veà vieäc nhaän quaû baùo treân traàn gian.
Taát caû nhöõng ngöôøi luùc soáng treân traàn gian, luùc soáng laøm vieäc
aùc nhieàu, vieäc thieän ít seõ ñöôïc daãn voâ moät ñaøi cao beân traùi, ôû trong
ñieän, ñaøi ñoù coù teân laø ñaøi Kính Nghieäp. Ñaøi cao moät tröôïng, coù
chieác kính lôùn baèng möôøi ngöôøi quay voøng laïi oâm, kính treo beân
höôùng ñoâng. Treân kính vieát moät haøng ngang baûy chöõ: “Tröôùc maët
kính nghieäp, khoâng ngöôøi toát”.
Nhöõng ma quyû bò aùp giaûi leân ñaøi, soi vaøo kính, töï nhieân nhö
ñang xem laïi boä phim cuoäc ñôøi mình, quay laïi nhöõng caûnh gian
hieåm hung taøn cuøng taát caû vieäc xaáu ñaõ laøm cuûa chính mình luùc soáng
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treân traàn gian vaø sau khi cheát ñi phaûi chòu nhöõng thaûm caûnh trong ñòa nguïc.
Ñeán luùc naøy môùi bieát ñöôïc: vaïn löôïng thoûi vaøng vaø caùc thöù tieàn taøi chaâu
baùu, vaø caùc phöôùc lôïi danh tieáng, höôûng thuï ñeàu khoâng theå ñem xuoáng
ñaây, chæ coù nhöõng nghieäp toäi cuûa chính mình ñi theo ñeán ñòa nguïc.
Sau khi soi kieáng xong, bò aùp giaûi ñeán ñieän thöù hai, baét ñaàu phaân giaûi
phaïm nhaân ñeán caùc ñòa nguïc; duøng caùc duïng cuï cöïc hình ñeå nhöõng ngöôøi
laøm vieäc aùc phaûi chòu caùc loaïi hình phaït ñau khoå. Vieäc keát toäi chòu phaït chi
tieát nhö sau:
(1): TOÄI HÌNH CUÛA NHÖÕNG KEÛ TÖÏ SAÙT
Neáu nhö coù nhöõng ngöôøi treân traàn gian, khoâng nghó veà thieân ñòa sinh
ra con ngöôøi vaø aân döôõng duïc cuûa meï cha maø ñöôïc moät thaân theå laø traân
troïng bieát bao, aân troïng nhö nuùi; aân cha meï; aân chuùng sanh, aân quoác
vöông, aân Tam Baûo vaø caùc loaïi aân tình chöa baùo ñaùp, chöa nhaän ñöôïc lôøi
keâu goïi döôùi ñòa ñaïo aâm phuû thì töï nguyeän quyeân sinh, söû duïng caùc
phöông phaùp nhö treo coå, nhaûy laàu, uoáng thuoác ñoäc, nhaûy soâng... ñeå töï töû.
Ngoaïi tröø ra nhöõng ngöôøi maø vì trung hieáu tieát nghóa maø hy sinh tính
maïng, sau khi cheát coù theå laøm Thaàn, neáu nhö chæ vì moät oaùn haän nhoû hoaëc
do laøm nhöõng vieäc xaáu maø phaïm toäi vaø bò phaùt giaùc ra maø ñi töï töû, thì xem
xeùt caùc toäi hình cuûa hoï ñaõ vi phaïm, chöa daãn ñeán phaûi keát toäi cheát; hoaëc
nhöõng keû muoán haõm haïi vaø gaây hoïa cho ngöôøi khaùc daãn ñeán töø giaû ra thaät
maø cheát ñi. Nhöõng tình huoáng nhö treân, Thaàn Moân, Thaàn Taùo Quaân seõ aùp
giaûi hoï ñeán boån ñieän, giam giaûi ñeán tuø ñoùi khaùt.
Nhöõng ma quyû töï saùt naøy, moãi khi ñeán ngaøy Tuaát, Hôïi hoaøn toaøn ñau
khoå gioáng nhö luùc cheát, taát caû caùc caûnh töôïng ñau khoå, caên cöù nhö luùc cheát
ban ñaàu, taùi xuaát hieän laàn nöõa. Coù moät soá laø sau 70 ngaøy, coù moät soá sau
moät ñeán hai naêm, hoàn phaùch cuûa hoï bò aùp giaûi quay laïi ñòa phöông nôi hoï
töï saùt, chòu söï hoái haän tra taán raát khoå sôû. Tuy nhieân, hoï khoâng ñöôïc nhaän
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caùc ñoà cuùng baùi nhö côm canh, giaáy tieàn vaø vaøng baïc.
Neáu nhö nhöõng hoàn ma töï saùt maø bieát saùm hoái, cam taâm aån daáu,
khoâng xuaát hieän hình ma ñeå huø doïa ngöôøi, cuõng khoâng tìm ngöôøi theá thaân
loaïn xaï. Nhö vaäy, chôø ñeán luùc ngöôøi maø do hoï gaây ra bò lieân luïy ñaõ thoaùt
khoûi lieân luïy, ñau khoå thì Thaàn Moân, Thaàn Taùo Quaân seõ aùp giaûi nhöõng toäi
phaïm ma ñeán boån ñieän, roài seõ chuyeån tieáp ñeán ñieän thöù hai, sau ñoù kieåm
tra laïi quaù khöù vaø coâng ñöùc cuûa hoï, gia taêng hình phaït, chuyeån ñeán caùc
ñieän keá tieáp, ñöa ñi caùc ñòa nguïc chòu hình phaït.
Neáu nhö hoàn ma ñaõ hieän hoàn ma quyû huø doïa ngöôøi vaø coù taâm tö muoán
tìm ngöôøi theá thaân hoaëc duøng caùc ngoân ngöõ huø doïa hoaëc löøa gaït ngöôøi, tuy
chöa daãn ñeán thieät maïng ngöôøi, cho duø tröôùc ñaáy coù laøm vieäc thieän, nhöng
ñòa nguïc vaãn khoâng cho pheùp mieãn hoaëc giaûm caùc hình phaït cho hoï nöõa.
Neáu nhö sau khi töï töû cheát ñi, khoâng aån daáu, laïi hieän hình ma quyû, huø
doïa ngöôøi daãn ñeán thieät maïng thì hoàn ma ñoù laäp töùc bò lính quyû nhe nanh
maët xanh moùc ñi ñeán caùc ñòa nguïc chòu hình phaït ñau khoå. Sau khi ñuû 100
ngaøy, ñöa ñeán A Tyø ñaïi ñòa nguïc, vónh vieãn bò daây xích xieàng vaø treo leân,
khoâng ñöôïc sieâu thoaùt.

(2): TOÄI HÌNH KHI TUÏNG KINH THIEÁU SOÙT CAÂU TÖØ
Taát caû nhöõng hoøa thöôïng xuaát gia, ñaïo só, tieáp nhaän tieàn taøi cuûa ngöôøi
khaùc,thay ngöôøi cuùng baùi tuïng kinh, thieáu soùt töø ngöõ,hoaëc soá trang seõ bò
daãn ñeán boån ñieän, ñöa hoï voâ “Sôû Buø Kinh” - phoøng baûo toàn saùch kinh,
trong moät phoøng toái taêm. Ngoaøi nhöõng töø ngöõ maø hoï ñaõ tuïng thieáu ra, taát
caû ñeàu sao cheùp roõ raøng, buø tuïng roõ raøng.
Nôi naøy coù ñoát ñeøn daàu, toàn tröõ möôøi caân daàu. Chæ ñöôïc duøng moät tim
nhoû ñoát, khi saùng khi toái, khoâng ñöôïc moät hôi coù theå buø cheùp hoaøn taát
nhanh choùng ñöôïc.
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(3): TOÄI HÌNH NGÖÔØI TU HAØNH THAM NHUÕNG NGÖÔØI CUÙNG
NGÖÔÕNG
Neáu nhö moät ngöôøi xuaát gia tu haønh thanh tònh hoaëc ñaïo só, naûy sinh
loøng tham, coá caàu xin tieàn cuùng ngöôõng ñeå höôûng thuï, cuõng phaûi ñeán nôi
naøy buø kinh.

(4): LÔÏI ÍCH CUÛA NGÖÔØI THAØNH TAÂM TU HAØNH, MÔÛ ROÄNG
PHAÄT PHAÙP
Moät soá thieän nam tín nöõ töï tu taâm taïi nhaø, raát thaønh taâm, taâm khaåu
nhö nhaát ñòa, baùi nieäm taát caû kinh, caâu chuù, hoàng danh, duø coù sai soùt, boû
soùt, nhöng troïng vaøo thaønh taâm maø khoâng troïng vaøo töø ngöõ. Nhöõng ngöôøi
coù thaønh yù tu taâm naøy, Phaät seõ truyeàn ban chæ thò, khoâng caàn buø kinh,
muøng moät cuûa moãi thaùng, seõ ghi laïi coâng ñöùc vaøo trong soå saùch tích thieän.
Ngöôøi treân theá gian, neáu nhö vaøo muøng moät thaùng hai moãi naêm,
thanh tònh tu chay, quay maët veà höôùng Baéc, thaønh taâm thaønh yù laäp lôøi theà
nguyeän: chuyeän aùc baát laøm, haønh thieän tích ñöùc, do khaùi nieäm thieän yù naøy
maø mieãn ñöôïc vaøo ñòa nguïc; ñoàng thôøi truyeàn in thieän saùch, taïo cho nhieàu
ngöôøi bieát hoái caûi höôùng thieän. Neáu coá gaéng nieäm “Nam Moâ A Di Ñaø
Phaät” hoàng danh, laäp lôøi nguyeän lôùn, xin caàu kieáp naøy seõ ñöôïc ñeán theá
giôùi Taây Phöông cöïc laïc, vaø seõ haønh thieän tích ñöùc nieäm Phaät hoaøn höôùng
tònh thoå, nhö theá, ngöôøi naøy sau khi maõn thoï cheát ñi, laäp töùc leänh ñoàng töû
aùo xanh ñöa ñeán sôû Taây Phöông cöïc laïc, hoaëc laäp töùc ñöôïc Phaät Boà Taùt
tieáp nhaän ñeán nôi sanh cöïc laïc.
3.2 Ñieän thöù hai: Sôû Giang Vöông
Sôû Giang Vöông chuû quaûn döôùi ñaùy bieån, döôùi ngaàm ñaù höôùng chaùnh
nam moät ñaïi ñòa nguïc. Ñòa nguïc naøy ngang doïc taùm ngaøn ly. ÔÛ döôùi coù xaây
möôøi saùu tieåu ñòa nguïc:
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1. Tieåu ñòa nguïc Haùch Vaân Sa.
2. Tieåu ñòa nguïc ñaát phaân vaø nöôùc tieåu.
3. Tieåu ñòa nguïc nguõ chóa.
4. Tieåu ñòa nguïc ñoùi aên.
5 . Tieåu ñòa nguïc ñoùi khaùt.
6 . Tieåu ñòa nguïc maùu muû.
7. Tieåu ñòa nguïc buùa ñoàng.
8 . Tieåu ñòa nguïc ña buùa ñoàng.
9 . Tieåu ñòa nguïc vì thieát (maøi caét).
10. Tieåu ñòa nguïc Bin (teân ñaát nöôùc coå xöa).
11. Tieåu ñòa nguïc gaø.
12. Tieåu ñòa nguïc hoà saïm.
13. Tieåu ñòa nguïc buùa cheùm cuoác xeûng.
14. Tieåu ñòa nguïc kieám ñaâm.
15. Tieåu ñòa nguïc choù soùi.
16. Tieåu ñòa nguïc haøn laïnh.
Neáu nhö treân traàn gian ñaõ phaïm vaøo nhöõng toäi aùc sau ñaây seõ bò giam
caàm trong caùc ñòa nguïc naøy:
1. Löøa gaït thieáu nieân nam nöõ.
2. Gaït chieám taøi saûn ngöôøi khaùc.
3. Huûy hoaïi toån thöông maét, tai vaø tay chaân ngöôøi khaùc.
4. Vì lôïi ích rieâng tö voâ ñaïo ñöùc giôùi thieäu y baùc só vaø thuoác thang trò
beänh khoâng hieäu quaû.
5 . Ngöôøi haàu haï, ñaõ ñuû tuoåi tröôûng thaønh, khoâng cho ngöôøi nhaø chuoäc
laïi, taïo cho hoï khoâng khoâi phuïc töï do.
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6. Trong luùc baøn luaän chuyeän hoân nhaân hai gia ñình, vì lôïi ích tham
tieàn taøi ñòa vò cuûa ñoái phöông, coá yù giaáu tuoåi taùc thaät cuûa mình ñeå löøa gaït
hoân nhaân.
7. Tröôùc khi hai gia ñình chöa thaønh hoân, ñaõ xaùc ñònh ñöôïc beân nam
hoaëc beân nöõ ñaõ coù saün beänh taät, beänh naëng, hoaëc daâm taø, troäm caép, danh
phaåm thaáp.Vì muoán höôûng tieàn moâi giôùi, gaït boû löông taâm, che giaáu cho
qua ñi, khoâng noùi ra söï thaät, aûnh höôûng ñeán haïnh phuùc cuûa ñoái phöông .
Nhöõng söï kieän toäi aùc nhö treân, khaûo saùt xem ñaõ töøng phaïm bao nhieâu
toäi, thôøi gian bao laâu, coù gaây ra tai hoïa hoaëc vì chuyeän mình gaây ra daãn
ñeán haäu quaû nghieâm troïng. Neáu nhö coù, seõ ñieàu nhöõng ma quyû hung aùc döõ
tôïn, ñöa voâ ñaïi ñòa nguïc chòu hình phaït ñau khoå. Ngoaøi ra, cuõng caên cöù
theo toäi vi phaïm chuyeän lôùn hay nhoû, ñöa xuoáng tieåu ñòa nguïc chòu haønh
hình. Nhöõng hình phaït nhö treân ñaõ maõn kyø, seõ giao tieáp ñeán ñieän thöù ba
gia taêng hình phaït, ñieàu ñi ñòa nguïc cuûa ñieän naøy maø chòu khoå.
Taát caû nhöõng thieän nam tín nöõ treân theá gian, neáu nhö coù nhöõng haønh
thieän sau ñaây:
1. Thöôøng ñöa noäi dung cuûa “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” thuyeát giaûng cho
ngöôøi khaùc bieát ñöôïc ñeå cho hoï bieát thöùc tænh caûnh giaùc.
2. Hoaëc ñöa cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” in aán bieáu taëng môû roäng
truyeàn löu.
3. Thaáy coù ngöôøi beänh, giuùp hoï tìm y baùc só ñieàu trò, hoaëc bieáu taëng
thuoác toát, hi voïng hoï sôùm ñöôïc laønh beänh.
4. Khi gaëp ngöôøi ngheøo khoå, khoù khaên, naáu côm chaùo, mua thöùc aên,
mua thöïc phaåm cung caáp cho hoï hoaëc boá thí tieàn baïc, ñeå cöùu trôï cho nhieàu
ngöôøi.
Nhöõng ngöôøi coù haønh thieän nhö treân, neáu ñoàng thôøi bieát hoái caûi sai
laàm tröôùc kia seõ ñaëc bieät cho hoï laáy coâng chuoäc toäi. Tôùi chuyeån giao seõ
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ñöa ñeán ñieän thöù möôøi, soá ngöôøi naøy ñöôïc ñöa xuoáng ñaïo ngöôøi chaân quyù
ñeå ñaàu thai.
Neáu nhö bieát thöông tieác chuùng sinh, khoâng ñem loøng saùt haïi sinh linh
ñoäng vaät; chæ daãn, khuyeân ñaïo treû con khoâng ñöôïc gieát haïi caùc tieåu ñoäng
vaät nhö saâu boï; vaøo ngaøy muøng moät thaùng ba laäp lôøi theà nguyeän, phaûi
kieâng saùt sinh, neân phoùng sanh. Neáu thöïc hieän ba loaïi haønh thieän nhö treân,
sau khi cheát, khoâng caàn phaûi voâ taát caû caùc ñòa nguïc, laäp töùc giao ñeán ñieän
thöù möôøi, ñöa ñeán nôi phöôùc haäu ñaàu thai.
3.3 Ñieän thöù ba: Toáng Ñeá Vöông
Toáng Ñeá Vöông laø chuû quaûn döôùi ñaùy bieån ñaïi döông, haùch daây ñaïi
ñòa nguïc döôùi ngaàm ñaù phía ñoâng. Coù ñòa nguïc roäng khoaûng taùm ngaøn ly,
cuõng coù thieát laäp möôøi saùu tieåu ñòa nguïc:
1. Tieåu ñòa nguïc baû muoái.
2. Tieåu ñòa nguïc goâng xieàng.
3. Tieåu ñòa nguïc xuyeân söôøn.
4. Tieåu ñòa nguïc ñoàng thieát taùt maët.
5. Tieåu ñòa nguïc taùt ngoùn.
6. Tieåu ñòa nguïc keøm keïp tim gan.
7. Tieåu ñòa nguïc moùc maét.
8. Tieåu ñòa nguïc loät da.
9. Tieåu ñòa nguïc chaët chaân.
10. Tieåu ñòa nguïc nhoå moùng tay chaân.
11. Tieåu ñòa nguïc huùt maùu.
12. Tieåu ñòa nguïc treo ngöôïc.
13. Tieåu ñòa nguïc phaân taùch coát.
14. Tieåu ñòa nguïc doøi caén.
15. Tieåu ñòa nguïc thaùo khôùp.
16. Tieåu ñòa nguïc khoeùt tim.
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Luùc treân traàn gian ñaõ phaïm nhöõng toäi aùc sau seõ bò ñöa vaøo ñòa nguïc naøy:
1. Khoâng coâng nhaän ôn ñöùc laõnh tuï cuûa Vöông quoác, chuû quaûn, sinh
maïng cuûa ngöôøi, troïng yeáu nhaát laø: nhöõng ngöôøi laøm quan coù chöùc vaø ñòa
vò löông boång cuûa quoác gia, khoâng trung thaønh vôùi nhaø chöùc traùch; hoaëc coù
taâm phaûn boäi, khoâng chòu thöông tieác sinh maïng cuûa boä haï (caáp döôùi).
2. Nhöõng ngöôøi chaáp haønh coâng vuï khi thaáy coù lôïi ích, ñaõ queân ñi ñaïo
nghóa vaø traùch nhieäm, thieáu soùt loøng yeâu nöôùc vaø thöông daân.
3. Thaân phaän laøm choàng maø khoâng troøn ñaïo nghóa, thaân phaän laøm vôï
maø lôøi noùi vaø haønh vi khoâng hieàn thuaän.
4. Phaän laøm con nuoâi, ñöôïc aân hueä döôõng duïc laâu daøi cuûa cha meï
nuoâi, ñeán khi ñöôïc taøi saûn, ñaõ queân ôn boäi nghóa, quay laïi voøng tay cuûa cha
meï ruoät mình.
5. Ngöôøi laøm möôùn, ngöôøi laøm coâng, hoaëc nhaän coâng vieäc ñöôïc uûy
thaùc nhöng khoâng troøn nghóa vuï maø laøm phaûn laïi.
6. Nhaân vieân vaø nhöõng syõ quan binh lính, phaûn boäi laïi chuû quaûn hoaëc
tröôûng quaûn.
7. Laøm vieäc cho chuû maø cuøng ñoàng nghieäp gaït taøi cuûa gia chuû.
8. Phaïm toäi vaøo tuø maø vöôït nguïc troán traïi; khi nhöõng quaân só aùp giaûi
ñaõ töøng kí teân baûo laõnh cho nhöõng toäi phaïm bò aùp giaûi ñeán nôi khaùc, giöõa
ñöôøng chaïy troán; daãn ñeán lieân luïy cho nhöõng só quan vaø thaân quyeán cuûa
hoï, traûi qua thôøi gian daøi, khoâng saùm hoái vôùi chuû quaûn, khoâng boài thöôøng
toån thaát. Duø sau naøy coù laøm vieäc thieän nhieàu ñi nöõa, vaãn phaûi ñöa voâ ñòa
nguïc, chòu caùc hình phaït trong ñòa nguïc.
9. Vì xem troïng phong thuûy vaø naêm tuoåi, caûn trôû tang gia laøm leã tang
vaø choân caát cho thaân nhaân ñaõ cheát, taïo cho ngöôøi cheát khoâng ñöôïc nhaäp
thoå an laønh.
10. Luùc thi coâng ñaøo hoá hoaëc xaây moà maû, khi nhìn thaáy trong loøng ñaát
coù hoøm vaø haøi coát, khoâng laäp töùc taïm ngöng, xöû lyù hoaøn taát, hoaëc ñoåi
huyeät khaùc, gaây toån haïi ñeán haøi coát cuûa hoï.
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11. Khi giuùp ngöôøi khaùc laøm vieäc laïi troäm caép tieàn taøi, löông thöïc
ngöôøi khaùc.
12. Moà maû cuûa toå tieân khoâng ñi cuùng baùi taûo moä, laøm cho thôøi gian
daøi bò maát tích.
13. Duï doã ngöôøi khaùc phaïm phaùp, gaây theâm thò phi, gaây xaùo troän, löøa
gaït ngöôøi, thöa kieän gaây maát hoøa khí cuûa hoï.
14. Che ñaäy danh thö ñeå vu khoáng ngöôøi khaùc.
15. Ghi cheùp thoâng caùo, vaên chöông baäy baï, huûy hoaïi uy tín cuûa ngöôøi
khaùc.
16. Laøm giaû chöùng cöù hoài hoân ñeå giuùp hoï töø hoân.
17. Laøm nhöõng hôïp ñoàng giao dòch hoaëc vaên thö giaû maïo ñeå löøa gaït
taøi saûn vaø nhöõng khoaûn nôï, vaät duïng cuûa ngöôøi khaùc.
18. Giaû maïo chöõ kí vaø laøm daáu giaû, vaên thö giaû ñeå taêng giaûm, chænh
söûa soå saùch, gaây cho ngöôøi khaùc bò thieät haïi.
Nhöõng ngöôøi phaïm vaøo nhöõng toäi nhö treân, tra xeùt phaïm toäi naëng
hoaëc nheï, tröôùc tieân ñöa cho quyû maïnh löïc ñaåy hoï vaøo ñaïi ñòa nguïc chòu
toäi roài caên cöù theo nhöõng toäi phaïm coù lieân quan, ñöa vaøo caùc tieåu ñòa nguïc
chòu toäi. Khi ñaõ maõn haïn thôøi gian, giao tieáp vaøo ñieän thöù tö, gia taêng hình
phaït, thu vaøo ñòa nguïc traû toäi.
Ngöôøi treân theá gian, neáu coù theå vaøo ngaøy muøng taùm thaùng hai laäp lôøi
theà nguyeän, vónh vieãn khoâng taùi phaïm. Sau khi cheát cho pheùp hoï ñöôïc
chuyeån ñeán nôi phöôùc laønh khaùc, khoâng caàn phaûi vaøo ñòa nguïc chòu toäi.
3.4 Ñieän thöù tö: Nguõ Quan Vöông
Nguõ Quan Vöông cai quaûn ñòa nguïc döôùi ñaùy bieån, döôùi ngaàm ñaù beân
höôùng ñoâng laø hôïp Ñaïi Ñòa nguïc. Ñòa nguïc naøy roäng khoaûng taùm ly, cuõng
coù thieát laäp möôøi saùu tieåu ñòa nguïc:
1. Tieåu ñòa nguïc thaùc (söùc nöôùc chaûy töø khe ñaù raát maïnh)
2. Tieåu ñòa nguïc thieàn (quyø baùi laâu daøi).
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3. Tieåu ñòa nguïc noùng phoûng chaùy da.
4. Tieåu ñòa nguïc taùt söng maët.
5. Tieåu ñòa nguïc ñöùt gaân gaõy xöông.
6. Tieåu ñòa nguïc laïng da.
7. Tieåu ñòa nguïc chieân da.
8. Tieåu ñòa nguïc ong chích.
9. Tieåu ñòa nguïc aùo saét.
10. Tieåu ñòa nguïc bò goã, ñaù, ñaát ngoùi ñeø.
11. Tieåu ñòa nguïc choït maét.
12. Tieåu ñòa nguïc buïi baëm mòt muø.
13. Tieåu ñòa nguïc nheùt thuoác ñaéng.
14. Tieåu ñòa nguïc bò daàu nhôùt trôn teù.
15. Tieåu ñòa nguïc ñaâm mieäng.
16. Tieåu ñòa nguïc ñaù vuïn ñeø thaân.
Luùc treân traàn gian ñaõ phaïm sai nhöõng toäi aùc nhö sau seõ bò ñöa vaøo:
1. Troán thueá khoâng traû.
2. Coá tình khoâng thanh toaùn tieàn thueâ.
3. Baùn haøng caân thieáu ñeå löøa gaït ngöôøi.
4. Laøm thuoác giaû ñeå baùn nhö thuoác thieät, gaây beänh theâm cho ngöôøi.
5. Gaïo ñaõ aåm, moác hoaëc bieán chaát, vaãn baùn cho ngöôøi nhö gaïo toát
6. Khi mua haøng söû duïng tieàn giaû, hoaëc tieàn dö laïi khoâng thoái.
7. Baùn moät soá haøng phi phaùp ñeå quyeán ruõ ngöôøi mua nhö daàu thôm,
phaán, tô luïa, vv...
8. Khi ñi ñöôøng hoaëc ñi boä nhìn thaáy ngöôøi giaø yeáu hoaëc khuyeát taät,
phuï nöõ coù thai, khoâng nhöôøng ñöôøng nhöôøng choã.
9. Chieám ñoaït moät soá tieàn lôøi töø ngöôøi keùm vaên hoùa ôû thoân queâ, hoaëc
ngöôøi giaø, treû thô vaø nhöõng ngöôøi buoân gaùnh baùn böng coù thu nhaäp thaáp.
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10. Ñaûm nhaän göûi duøm thö töø cho ngöôøi khaùc maø khoâng nhanh choùng
giao cho ñoái phöông, gaây cho coâng vieäc bò chaäm treã.
11. Troäm caép nhöõng ñaù gaïch hoaëc ñeøn ñöôøng chieáu saùng, taïo nguy
hieåm cho giao thoâng.
12. Ngöôøi ngheøo khoâng an phaän ñi theo chaùnh ñaïo maø coù yù ñoà tham
cuûa baát ngôø.
13. Ngöôøi giaøu coù khoâng thöông tieác giuùp ñôõ ngöôøi giaø neo ñôn,
khoâng cöùu trôï ngöôøi ngheøo khoå.
14. Neáu nhö coù ngöôøi ñeán xin vay möôïn tieàn, luùc ban ñaàu ñoàng yù cho
möôïn nhöng ñeán luùc ñoù laïi töø choái, laøm caûn trôû ñaïi söï cuûa hoï.
15. Khi thaáy coù ngöôøi bò beänh, trong nhaø coù thuoác trò beänh, maø khoâng
ñöa cho hoï.
16. Coù baøi thuoác toát trò beänh hieäu quaû maø caát giaáu khoâng truyeàn cho
ngöôøi khaùc.
17. Nhöõng thuoác ñaõ saéc hoaëc raùc, maùy moùc hö, boû loän xoän ngoaøi
ñöôøng hoaëc ñöôøng ñi boä, aûnh höôûng ñeán xe vaø ngöôøi ñi boä.
18. Voâ côù chaên nuoâi con löøa, ngöïa vaø caùc loaøi thuù khaùc, ñeå cho phaân
thaûi aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng vaø ngöôøi ñi boä.
19. Coù ruoäng ñaát khoâng troàng troït, khoâng cho ngöôøi khaùc thueâ ñeå cho
ruoäng ñaát bò boû hoang.
20. Phaù hoaïi töôøng raøo cuûa ngöôøi khaùc.
21. Söû duïng pheùp thuaät vaø caâu thaàn chuù thuùc ñaåy ma quyû ñeán quaäy
phaù ngöôøi.
22. Bòa ra nhöõng chuyeän kinh dò ñeå huø doïa ngöôøi.
Nhöõng ngöôøi phaïm vaøo nhöõng toäi nhö treân: tra xeùt phaïm toäi naëng hay
nheï, tröôùc tieân ñöa cho lính quyû ñaåy hoï vaøo caùc ñaïi ñòa nguïc chòu toäi, roài
caên cöù theo nhöõng toäi phaïm coù lieân quan ñöa vaøo caùc tieåu ñòa nguïc chòu
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toäi. Khi ñaõ maõn thôøi haïn, giao tieáp vaøo ñieän thöù naêm tra xeùt vaø khaûo saùt
coâng quaù khöù cuûa hoï.
Neáu nhö ngöôøi treân theá gian coù theå vaøo ngaøy möôøi taùm thaùng hai cuûa
moãi naêm, phaùt lôøi theà nguyeän xin hoái caûi, khoâng taùi phaïm nöõa, coù theå mieãn
voâ boån ñieän caùc ñòa nguïc ñeå chòu hình phaït. Giaû söû sao cheùp vaø in aán “Ngoïc
Lòch Böu Phieâu” hoaëc tieáp tuïc gia taêng söï kieän veà nhaân quaû baùo öùng, döïa
theo nhöõng caâu ngoân cuûa caùc caùc ñieän, ñeå khuyeân hoùa loaøi ngöôøi laøm thieän,
löu truyeàn ñeán ñôøi sau, ñeå cho hoï ñoïc vaø bieát hoái caûi, khoâng vi phaïm nöõa,
nhö vaäy coâng ñöùc seõ aâm thaàm töï coù.
3.5 Ñieän thöù naêm: Dieâm La Thieân Töû
Dieâm La Thieân Töû noùi: “Ñuùng ra toâi laø quaûn lyù ñieän thöù nhaát, vì thöông
haïi cho nhöõng öu hoàn cheát oan, seõ ñöa hoï taùi trôû laïi traàn gian ñeå minh oan,
tìm kieám thanh baïch, cho neân giaùng chöùc cai quaûn döôùi ñaùy bieån lôùn, trong
ngaàm ñaù beân höôùng ñoâng ñaïi ñòa nguïc keâu goïi, vaø quaûn lyù 16 tieåu ñòa nguïc”.
Taát caû nhöõng toäi phaïm ma quyû khi bò giaûi ñeán boån ñieän, ñeàu ñaõ traûi qua
chòu toäi hình phaït trong caùc ñòa nguïc moät thôøi gian khaù daøi. Tröôùc khi ñi qua
boán ñieän treân ñöôïc xeùt duyeät khoâng coù nhöõng sai laàm lôùn, moãi ngöôøi caên cöù
theo thôøi haïn baûy ngaøy, aùp giaûi ñeán boån ñieän. Nhöõng ngöôøi naøy, trong boån
ñieän cuõng khoâng xeùt ra toäi tình gì, thaân xaùc cuûa hoï sau naêm ngaøy, baûy ngaøy,
khoâng coù phaân huûy.
Nhöõng toäi phaïm ma quyû naøy noùi:“ Treân traàn gian coøn coù duyeân thieän
chöa hoaøn thaønh”. Coù soá noùi, tu söûa, xaây töï vieän, caàu, ñöôøng phoá; môû roäng
raïch, ñaøo gieáng; hoaëc bieân soaïn caùc loaïi saùch khuyeân haønh thieän vaø caùc vieäc
thieän,vv... chöa hoaøn thaønh; hoaëc laø soá löôïng phoùng sanh chöa troïn veïn;
hoaëc chöa hoaøn thaønh caùc vieäc choân caát xaây moä chu ñaùo cho cha meï song
thaân; hoaëc coù ôn chöa baùo ñaùp. Vì nhöõng chuyeän nhö treân, hoï naên næ cho hoï
trôû veà traàn gian. Cho neân ñaõ laäp theà nguyeän, nhaát ñònh seõ laøm ngöôøi toát.
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Dieâm La Thieân Töû sau khi nghe xong vaø noùi:“Khi caùc ngöôi luùc coøn
treân traàn gian ñaõ laøm nhieàu chuyeän aùc, quyû thaàn hieåu raát roõ raøng. Hieän taïi
nhö con thuyeàn ñang ñeán giöõa soâng, phaùt hieän bò thuûng, muoán vaù thì ñaõ
chaäm roài. Cho thaáy, döôùi aâm phuû neáu khoâng coù nhöõng hoàn ma bò oan öùc,
thì traàn gian seõ ít ñi ngöôøi thuø oaùn. Thaät laø khoù coù ngöôøi treân traàn gian
muoán tu taâm tích ñöùc.”
Nhöõng ma quyû khi ñeán boån ñieän, sau khi soi qua kính nghieäp, töï nhieân
bieát mình laø loaïi aùc. Khoâng caàn noùi nhieàu, seõ do ñaàu traâu maët ngöaï aùp giaûi
leân baäc cao maø nhìn laïi queâ höông!
Sôû dó xaây baäc theàm cao, coù teân goïi laø Voïng Höông ñaøi. Maët baèng cuûa
Voïng Höông ñaøi coù hình nöûa voøng troøn, chieáu veà ba höôùng Ñoâng, Taây,
Nam. Baäc cao ñaøi naøy coù maët cong 81 ly, ñaèng sau cao ñaøi baèng phaúng
nhö cung baén. Höôùng Baéc, duøng kieám xaây thaønh töôøng thaønh, ñaøi cao 49
tröôïng. Duøng dao laøm doác nuùi, laøm thaønh 63 baäc thang. Ngöôøi löông thieän
khoâng caàn leân cao ñaøi naøy; ngöôøi coù nöûa coâng, ñaõ cho ñi chuyeån kieáp luaân
hoài.
Chæ coù nhöõng ngöôøi laøm nhieàu chuyeän aùc môùi cho leân ñaøi naøy ñeå nhìn
thaáy queâ höông nhö ñang ôû tröôùc maét, taát caû moïi ngöôøi trong gia ñình,
nhöõng caâu noùi vaø haønh vi cuûa ngöôøi thaân, ñeàu coù theå nhìn thaáy vaø nghe
thaáy. Nhìn thaáy taát caû giaø treû, ñeàu khoâng tuaân thuû nhöõng lôøi caên daën cuûa
mình tröôùc khi cheát, taát caû nhöõng quyeát ñònh cuûa mình thay ñoåi hoaøn toaøn,
nhöõng taøi saûn cuûa mình phaûi raát khoù khaên môùi daønh duïm ñöôïc, bò doïn ñi
saïch heát; choàng thì ñi cöôùi vôï beù, vôï thì laáy choàng khaùc; ruoäng ñaát, taøi saûn
bò chia taùn heát; nhöõng soå saùch nguyeân xöû lyù nghieâm tuùc, giôø naøy bò tham oâ
khoâng coøn ñoàng naøo; nhöõng khoaûn nôï ngöôøi cheát, nôï ngöôøi soáng khoù maø
qua ñöôïc; ngöôøi soáng nôï ta, do maát heát baèng chöùng, khoâng coøn gì ñeå truy
cöùu; taát caû nhöõng sai laàm, toäi aùc, toaøn keát toäi heát cho nhöõng ngöôøi ñaõ cheát;
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cha, meï, vôï, taát caû baø con trong daân toäc, ñeàu bình luaän oaùn traùch mình; con
caùi ngöôøi naøo cuõng mang loøng ích kæ; maát ñi loøng tin trong baïn beø; coù soá baø
con thaân thieát, töôûng nieäm neå tình luùc mình coøn soáng, coøn khoùc loùc maáy
tieáng, quay ñaàu thì cöôøi cheá gieãu. Luùc coøn soáng laøm nhöõng chuyeän aùc, töø
töø xuaát hieän aùc baùo; con trai do phaïm toäi bò baét vaøo tuø, hoaëc gaëp baïn xaáu
loâi keùo bò hö; con gaùi laïi sanh beänh taät, hoaëc bò haõm hieáp; söï nghieäp ñoå vôõ,
nhaø cöûa ñem caàm coá hoaëc baùn ñi, nhöõng taøi saûn lôùn lôùn nhoû nhoû roài seõ tieâu
tan saïch heát.
Thöïc ra, laøm aùc bò aùc baùo, ñaâu chæ ôû öu hoàn thoâi? Coù soá ngöôøi treân
traàn gian cuõng chòu söï aùc baùo cuûa chính mình.
Taát caû nhöõng toäi phaïm ma quyû sau khi xem xong nhöõng tình caûnh nhö
treân, bò aùp giaûi voâ trong keâu goïi ñaïi ñòa nguïc. Thaàn quyû quan phaùn xem xeùt
hoï phaïm vaøo nhöõng toäi gì môùi phaân taùn hoï xuoáng caùc tieåu ñòa nguïc ñeå chòu
hình phaït ñau khoå. Trong tieåu ñòa nguïc, caùc nôi coù caøi nhöõng baãy nguy
hieåm; söû duïng raén ñoàng laøm daây xích; nhöõng con choù saét ñeå laøm ñoáng ñaát.
Ñöa hoï voâ troùi laïi vaø ñeø caû tay chaân, duøng theâm dao nhoû, moå xeû buïng ra,
moùc traùi tim ra, xeû ra thaønh töøng mieáng, tim seõ cho raén aên, ruoät cho choù aên.
Nhö vaäy, chòu cöïc hình ñeán heát thôøi haïn, ngöng ñau ñôùn, thaân xaùc khoâi
phuïc hoaøn haûo, aùp giaûi ñi ñieän tieáp theo vaøo caùc ñòa nguïc ñeå chòu hình
phaït:
1. Tieåu ñòa nguïc caét boû loøng daï vaø nghi ngôø nhaân quaû baùo vaø khoâng
kính neå thaàn quyû.
2. Tieåu ñòa nguïc caét boû loøng daï vì saùt haïi sinh maïng.
3. Tieåu ñòa nguïc caét boû loøng daï vì chöa hoaøn thaønh vieäc thieän maø ñi
laøm chuyeän aùc tröôùc.
4. Tieåu ñòa nguïc caét boû loøng daï vì ñaõ tieáp caän taø aùc, haønh vi sai laàm,
quay ngöôïc vôùi lyù chính, coù taâm ích kæ ham lôïi.
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5. Tieåu ñòa nguïc caét boû loøng daï vì hieáp thieän sôï aùc, coù taâm taø aùc muoán
ngöôøi khaùc mau cheát.
6. Tieåu ñòa nguïc caét boû loøng daï ngöôøi chæ vì xem troïng danh lôïi, thò
phi ñeå giaùng hoïa cho ngöôøi khaùc.
7. Tieåu ñòa nguïc caét boû loøng daï nhöõng keû haõm hieáp phuï nöõ, möu keá
laøm maát trinh tieát cuûa phuï nöõ, duï doã phuï nöõ ñeå thoûa maõn loøng daâm taø cuûa
mình hoaëc baát luaän haïi ngöôøi haïi vaät, ñi laøm chuyeän taø daâm vôùi phuï nöõ.
8. Tieåu ñòa nguïc caét boû keû coù loøng daï haïi ngöôøi lôïi mình.
9. Tieåu ñòa nguïc caét boû loøng daï keû tham lam, khoâng chòu boá thí cho
nhöõng ngöôøi ngheøo khoå vaø cöùu giuùp cho nhöõng ngöôøi saép cheát ñeán nôi.
10. Tieåu ñòa nguïc caét boû loøng daï keû troäm caép, cöôùp giaät taøi saûn ngöôøi
khaùc, che giaáu löông taâm, khaát nôï khoâng traû.
11. Tieåu ñòa nguïc caét boû loøng daï keû queân ôn boäi nghóa. Laáy oaùn traû
ôn.
12. Tieåu ñòa nguïc caét boû loøng daï keû haùo thaéng, ham côø baïc laøm lieân
luïy ñeán ngöôøi khaùc.
13. Tieåu ñòa nguïc caét boû loøng daï keû vì danh lôïi maø ñi löøa gaït, duï doã
chuùng sanh.
14. Tieåu ñòa nguïc caét boû loøng daï ngöôøi tuy khoâng ñích thaân gaây ra taùc
haïi cho ngöôøi khaùc nhöng laïi aùc ñoäc höôùng daãn ngöôøi khaùc phaïm toäi.
15. Tieåu ñòa nguïc caét boû loøng daï keû ganh tò ngöôøi löông thieän.
16. Tieåu ñòa nguïc caét boû loøng daï keû khoâng bieát hoái caûi.
Luùc treân traàn gian ñaõ phaïm nhöõng toäi aùc nhö sau seõ bò ñöa vaøo ñòa
nguïc naøy:
1. Khoâng tin quaû baùo, caûn trôû ngöôøi khaùc laøm vieäc thieän.
2. Ñi chuøa thaép nhang cuùng baùi laïi noùi xaáu chuyeän ngöôøi khaùc.
3. Thieâu huûy caùc vaên chöông saùch thieän vaø caùc loaïi tieåu phaåm tuyeân
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truyeàn cho vieäc thieän.
4. Laøm vieäc cuùng Phaät maø khoâng kieâng chay.
5. Gheùt boû ngöôøi aên chay nieäm Phaät.
6. Vu khoáng ngöôøi hoïc Phaät, tu ñaïo vaø ngöôøi coù ñaïo ñöùc.
7. Ngöôøi coù vaên hoùa bieát chöõ nghóa, khoâng chòu ñoïc nhöõng vaên
chöông vaø saùch noùi veà söï quaû baùo vaø haønh thieän cho nhöõng ngöôøi khoâng
bieát chöõ laéng nghe.
8. Ñaøo bôùi moà maû cuûa ngöôøi khaùc, laáp laïi ñeå phi tang.
9. Phoùng löûa theâu huûy röøng caây, hoaëc khoâng phoøng ngöøa ñeå gaây chaùy
cho haøng xoùm.
10. Duøng cung teân vaø suùng baén caùc loaøi thuù.
11. Duï doã hoaëc cöôõng böùc nhöõng ngöôøi beänh taät oám yeáu ñeå thaùch ñaáu
vôùi hoï, gaây cho hoï söï töï ti vaø bò toån thöông.
12. Caùch töôøng raøo maø vöùt raùc vaø ñaù gaïch ra ngoaøi, laøm ngöôøi khaùc bò
thöông.
13. Duøng thuoác ñoäc thaû xuoáng hoà ñeå baét caù.
14. Ñoát nhöõng vaät lieäu coù haïi (cao su, nhöïa) raùc oâ nhieãm moâi tröôøng,
hoaëc ñöa nhöõng vaät duïng coù haïi (bình ñieän, tuùi nylon, kieáng, sôn, xaêng,
hoùa chaát), tuøy tieän ñeå böøa baõi hoaëc ñoå xuoáng soâng hoà gaây oâ nhieãm veä sinh
moâi tröôøng.
15. Caøi baãy thuù ñeå saên baét caùc loaïi chim, caù hoaëc boû thuoác saùt truøng
vaøo thaân caây.
16. Nhìn thaáy coù xaùc meøo cheát hoaëc caùc loaøi raén ñoäc, khoâng xöû lí ñem
choân cho caån thaän, daãn ñeán coù ngöôøi moi ra, gaây oâ nhieãm moâi tröôøng
truyeàn nhieãm dòch beänh, haïi ngöôøi thieät maïng.
17. Muøa ñoâng laïnh ñaøo bôùi loøng ñaát gaây cho nhöõng saâu boï bò cuùm
laïnh cheát, hoaëc phaù töôøng söûa beáp daãn ñeán ngöôøi khaùc chòu ñoùi reùt.
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18. Vieäc rieâng tö, laïi söû duïng danh nghóa coâng ñeå xöû lyù, duøng quyeàn
theá ñeå chieám duïng taøi saûn, ñaát ñai cuûa ngöôøi daân.
19. Voâ côù ñaép gieáng, ñaép raïch, ñoùng ñaàu moái daãn nöôùc, daãn ñeán loaøi
ngöôøi duøng ñeán nguoàn nöôùc baát tieän.
Neáu nhö vi phaïm vaøo caùc toäi nhö treân bò aùp giaûi ñeán ñaøi Voïng Höông,
roài ñöa voâ keâu goïi ñaïi ñòa nguïc ñeå chòu toäi, sau khi chòu xong cöïc hình, bò
moùc tim ra roài cho caùc tieåu ñòa nguïc ñeå chòu toäi, maõn haïn chuyeån deán ñieän
thöù saùu, tra xeùt xem coøn phaïm toäi khaùc khoâng.
Ngöôøi soáng treân traàn gian, khoâng caàn bieát coù hoaëc khoâng phaïm nhöõng
toäi nhö treân, nhöng neáu coù theå vaøo ngaøy muøng taùm thaùng gieâng aên chay,
mieäng löôõi trong saïch, xin theà nguyeän khoâng taùi phaïm nöõa, boån ñieän coù
theå khoâng chæ mieãn giaûm hình phaït trong caùc ñòa nguïc maø coøn coù theå caàu
xin ñieän thöù saùu giaûm nheï hình phaït.
Ngoaïi tröø nhöõng ngöôøi saùt sinh, tieáp caän taø aùc; coù haønh vi ñaûo ngöôïc lí
chính; nam haõm hieáp saùt haïi phuï nöõ; nöõ ham taø daâm, laøm toån thöông danh
phaåm trinh tieát ngöôøi phuï nöõ, queân ôn boäi nghóa; luùc coøn soáng laïi ñam meâ
khoâng tænh ngoä, nhìn thaáy caùc caâu vaên chöông khuyeân haønh thieän, khoâng
chòu hoái caûi. Taát caû coøn laïi ñeàu ñöôïc mieãn.
3.6 Ñieän thöù saùu: Kha Thaønh Vöông
Kha Thaønh Vöông, cai quaûn moät ñaïi ñòa nguïc döôùi ngaàm ñaù beân
höôùng baéc döôùi ñaùy bieån, roäng khoaûng taùm ngaøn ly. Xung quanh töù höôùng
coù thieát laäp 16 tieåu ñòa nguïc:
1. Tieåu ñòa nguïc quyø caùt saét.
2. Tieåu ñòa nguïc ngaâm mình döôùi hoá phaân.
3. Tieåu ñòa nguïc ñaåy maøi ñeán chaûy maùu.
4. Tieåu ñòa nguïc kìm mieäng ngaäm kim.
5. Tieåu ñòa nguïc caét thaän, chuoät caén.
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6. Tieåu ñòa nguïc löôùi gai.
7. Tieåu ñòa nguïc baàm thòt.
8. Tieåu ñòa nguïc nöùt thòt toeùt da.
9. Tieåu ñòa nguïc löûa ñoát coå hoïng.
10. Tieåu ñòa nguïc loø saáy thaân xaùc.
11. Tieåu ñòa nguïc phaân ueá dô baån.
12. Tieåu ñòa nguïc traâu ngöïa ñaù ñaïp.
13. Tieåu ñòa nguïc kim ñaâm.
14. Tieåu ñòa nguïc ñaäp ñaàu loät xaùc.
15. Tieåu ñòa nguïc cheùm mình.
16. Tieåu ñòa nguïc loät da.
Neáu vi phaïm vaøo nhöõng toäi nhö treân, thì aùp giaûi ñeán ñòa nguïc naøy:
1. Oaùn trôøi, oaùn ñaát, chöûi maéng maët trôøi, oaùn haän maët traêng, gheùt gioù,
nguyeàn ruûa seùt ñaùnh, thích trôøi ñeïp, chaùn trôøi möa.
2. Ñoái maët nôi höôùng Baéc ñaïi tieåu tieåu tieän, phoùng ueá, khoùc loùc.
3. Troäm caép ñoà vaät ñeå trong töôïng Phaät.
4. Laáy caép vaøng baïc chaâu baùu cuûa töôïng Phaät.
5. Khoâng toân troïng, goïi hoàng danh teân Thaàn Thaùnh.
6. Khoâng toân kính nhöõng giaáy coù ghi chöõ vaø saùch Kinh.
7. Tích tu ñoà dô vaø vöùt raùc taïi nhöõng nôi mieáu, chuøa.
8. Trong nhaø coù thôø töôïng Phaät cuùng döôõng nhöng laïi khoâng doïn deïp
saïch seõ trong nhaø beáp, khoâng kieâng aên thòt boø, thòt choù vaø thòt raén, thòt ruøa.
9. Trong nhaø toàn tröõ caùc ñoà vaät saùch truyeän ñoài baïi taø daâm. Thieâu huûy
caùc saùch kinh ñieån vaø vaên chöông khuyeân giaûi theá gian.
10. Veõ vaø may theâu, ñieâu khaéc nhöõng hình Phaät vaø caùc Thaùnh Maãu vaø
Boà Taùt treân taát caû caùc nôi nhö giöôøng, tuû, baøn gheá, quaàn aùo.
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11. Theâu hình long, phuïng treân aùo ñaàm.
12. Laõng phí hao toán nguõ coác vaø löông thöïc.
13. Tích tröõ löông thöïc vaø gaïo, chôø thôøi cô leân giaù.
Neáu nhö vi phaïm vaøo nhöõng toäi nhö treân, aùp giaûi ñöa voâ keâu goïi ñaïi
ñòa nguïc, tra xeùt taát caû caùc toäi ñaõ vi phaïm, phaân giaûi ñeán caùc tieåu ñòa nguïc
chòu toäi. Sau khi maõn haïn chuyeån tieáp ñeán ñieän thöù baûy, khaûo saùt coù phaïm
nhöõng toäi aùc do ñieän naøy quaûn lyù tröøng phaït.
Ngöôøi treân theá gian, neáu nhö coù theå vaøo ngaøy muøng taùm thaùng ba aên
chay, thanh tònh khaåu nghieäp, phaùt lôøi theà nguyeän: sau naøy seõ khoâng taùi
phaïm nhöõng loãi laàm nhö treân vaø coù theå khoâng quan heä chuyeän phoøng the
vaøo nhöõng ngaøy raèm möôøi boán, möôøi naêm, möôøi saùu thaùng naêm vaø muøng
möôøi thaùng möôøi aâm lòch; ñoàng thôøi, theà nguyeän sau naøy khuyeân giaûi
ngöôøi khaùc. Nhö vaäy, coù theå cho pheùp ñöôïc mieãn chòu caùc loaïi hình phaït
trong tieåu ñòa nguïc.
3.7 Ñieän thöù baûy: Taàn Sôn Vöông
Taàn Sôn Vöông cai quaûn döôùi ñaùy bieån, trong moät ñaù ngaàm beân
höôùng Baéc coù teân laø Nhieät laõo ñaïi ñòa nguïc. Ñòa nguïc naøy coù dieän tích
khoaûng taùm ngaøn ly, cuõng coù thieát laäp 16 tieåu ñòa nguïc:
1. Tieåu ñòa nguïc chaûy maùu muõi.
2. Tieåu ñòa nguïc keïp ñuøi.
3. Tieåu ñòa nguïc moå loàng ngöïc.
4. Tieåu ñòa nguïc maøi duõa.
5. Tieåu ñòa nguïc caïp xöông.
6. Tieåu ñòa nguïc bò ñaù choïi.
7. Tieåu ñòa nguïc tra ñaùnh .
8. Tieåu ñòa nguïc bò choù caén.
9. Tieåu ñòa nguïc loät da cho heo keùo ñi.
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10. Tieåu ñòa nguïc bò caùc loaïi thuù caén.
11. Tieåu ñòa nguïc bò treo lô löûng.
12. Tieåu ñòa nguïc moùc löôõi.
13. Tieåu ñòa nguïc moùc ruoät.
14. Tieåu ñòa nguïc bò thuù döõ caén naùt.
15 . Tieåu ñòa nguïc ñoát ngoùn tay.
16 . Tieåu ñòa nguïc bò daàu soâi.
Taát caû nhöõng ngöôøi soáng treân traàn gian ñaõ töøng phaïm nhöõng toäi sau
ñaây, bò ñöa xuoáng ñòa nguïc naøy chòu cöïc hình:
1. AÊn thai nhi vaø caùc ñoà vaät ñeå cöôøng döông kích duïc khieâu daâm ñeå
haõm haïi ngöôøi.
2. Nghieän röôïu gaây ra nhöõng chuyeän phaûn hoài ñaïo lyù, gaây roái lung
tung ñeå cho ngöôøi thaân phaûi baän taâm.
3. Laõng phí khoâng tieát kieäm, tieâu xaøi voâ côù laøm cho nhöõng taøi saûn vaø
söï nghieäp cuûa ngöôøi ñôøi tröôùc ñeå laïi bò tieâu tan heát.
4. Söû duïng caùc kieåu aên chaën nhö löøa gaït, cöôùp giaät taøi saûn cuûa ngöôøi
khaùc.
5. Troäm caép taøi saûn chaâu baùu cuûa ngöôøi cheát caát choân trong hoøm.
6. Troäm caép xaùc vaø xöông ngöôøi cheát ñeå laøm thuoác.
7. Chia caùch nhöõng ngöôøi yeâu thöông nhau, taïo cho hoï khoâng gaëp maët
ñöôïc, nhôù nhung ñau khoå.
8. Ñöa nhöõng con daâu nuoâi maø mình khoâng öa thích baùn cho ngöôøi
khaùc ñeå laøm ñaày tôù vaø vôï beù, huûy hoaïi moät ñôøi haïnh phuùc cuûa hoï.
9. Nghe lôøi vôï sau haønh haï hoaëc laøm cheát con rieâng cuûa mình seõ
phaïm vaøo toäi saùt sanh.
10. Ruû reâ baïn beø côø baïc, thua baïc, taùn gia baïi saûn taïo cho gia ñình
ngheøo khoå.
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11. Phaän laøm thaày coâ, khoâng nghieâm khaéc giaùo duïc hoïc sinh cho toát,
gaây caûn trôû ñeán töông lai cuûa caùc em hoïc sinh.
12. Khoâng phaân tích söï vieäc nguyeân do naëng hay nheï ñoái vôùi nhöõng
em hoïc sinh, ngöôøi möôùn, ngöôøi haàu ñaõ maïnh tay chöûi maéng ñaùnh ñaäp hoï
taøn nhaãn, taïo cho hoï oâm haän khoâng phai. ÖÙc cheá thaønh beänh naëng, ñau
khoå suoát ñôøi.
13. Caäy coù quyeàn theá huøng haäu, maéng chöûi oâ nhuïc ngöôøi cuøng xoùm
cuøng queâ.
14. Laøm sai caâu ngöõ, ngöôïc laïi vôùi ñaïo lyù, taïo cho tröôûng boái, ngöôøi
thaân bò nhuïc ñau loøng.
15.Öa thích noùi nhöõng chuyeän taø aùc vaø döïng chuyeän thò phi, ly taùn
ngöôøi khaùc daãn ñeán hai beân aåu ñaû, töø ñoù gaây ra nhieàu chuyeän phieàn phöùc.
Nhöõng toäi aùc nhö treân seõ ñieàu tra roõ raøng theo töøng toäi, ñöa xuoáng ñaïi
ñòa nguïc trò toäi xong roài seõ aùp giaûi ñeán caùc tieåu ñòa nguïc coù lieân quan ñi
chòu cöïc hình.
Maõn thôøi haïn, chuyeån ñeán ñieän thöù taùm, ñöa vaøo trong ñòa nguïc, ñieàu
tra xem coù phaïm vaøo nhöõng toäi thuoäc ñòa nguïc naøy ñeå trò toäi.
Traàn gian duøng thuoác, coù loaïi thuoác naøo maø khoâng theå laáy laøm trò
beänh ñöôïc, phaûi gieát cheát nhöõng sinh maïng caàm thuù nhoû ñeå laøm thuoác trò
beänh, traùi ngöôïc thieân lyù haùo sanh cuûa treân trôøi; aên nhöõng thöù nhö nhau
thai nhi, caùc loaïi cuoáng roán, vv...Vaäy coù phaûi laø coøn aùc taâm hôn khoâng.
Khi ñaõ aên nhöõng thöù dô baån naøy, tuy treân theá gian coù ña phöông haønh
thieän, tuïng kinh, khoâng chæ khoâng coù coâng quaû maø coøn bò toäi naëng hôn.
Dieâm vöông tuyeät ñoái khoâng tha cho nhöõng haïng ngöôøi nhö theá, khi nhöõng
ngöôøi coù nhöõng thoùi quen ñoù. Sau khi nghe ñöôïc nhöõng lôøi khuyeân treân
phaûi nhanh choùng tu söûa vaø cai boû.
Chæ coù theå mua haøng vaïn sinh vaät trôû leân ñeå phoùng sanh hoaëc töø nay
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veà sau khoâng saùt sinh, moãi buoåi saùng suùc mieäng xong phaûi nieäm kinh Phaät,
luùc haáp hoái môùi coù söù giaû tònh nghieäp, laáy ñeøn chieáu saùng roïi vaøo ñeå loaïi
boû ra nhöõng muøi hoâi thoái vaø dô baån trong mình; nhö theá, môùi tieâu heát ñöôïc
nhöõng toäi aùc nhö treân.
Troäm caép nhöõng haøi coát cuûa nhöõng ngöôøi bò löûa thieâu cheát vaø caùc da
thòt cuûa caùc thai nhi khi phaù thai boû ra ñeå söû duïng cheá taïo taïo thaønh thuoác;
troäm caép nhöõng ñaàu laâu cuûa xaùc cheát, haøi coát baùn cho caùc thaày ñoâng y ñeå
laøm thuoác.
Nhöõng haïng ngöôøi nhö vaäy, luùc coøn soáng, duø coù laøm qua bieát bao
coâng quaû cho traàn gian, sau khi cheát bò moùc ñeán aâm phuû. Taát caû nhöõng
coâng quaû hoï laøm, chæ coù theå gaéng chòu moät phaàn toäi loãi khaùc cuûa hoï. Coøn
veà loãi naøy, Dieâm Vöông seõ khoâng deã daøng boû qua hoaëc mieãn giaûm cho hoï,
laäp töùc ñöa qua voâ ñaïi ñòa nguïc chòu caùc cöïc hình; hoaëc tieáp tuïc chuyeån
ñeán caùc tieåu ñòa nguïc coù lieân quan. Sau ñoù chuyeån tieáp ñeán ñieän thöù möôøi,
khi ñeán luùc chuyeån ñi ñaàu thai, seõ bò caét ñi caùc loaïi nhö tai, maét, ngoùn tay,
moâi mieäng, loã muõi,vv..., ñeå cho hoï bò thieáu huït moät phaàn treân cô theå, laø söï
traû baùo veà toäi aùc hoï ñaõ töøng laøm.
Neáu nhö ngöôøi treân traàn gian ñaõ phaïm vaøo nhöõng toäi nhö treân, laäp töùc
chòu saùm hoái, khoâng taùi phaïm nöõa; vaø neáu nhö gaëp nhöõng ngöôøi ngheøo khoå
coù thaân nhaân cheát khoâng tieàn choân caát hoaëc hoûa taùng, mình coù theå phaùt
taâm mua hoøm hoaëc khuyeân giaûi ngöôøi thaân cuûa mình giuùp hoï khai nieäm vaø
an taùng, laøm nhöõng coâng quaû nhö vaäy nhieàu laàn. Vì theá, Thaàn Taùo quaân
cuûa nhaø mình seõ ñieåm moät chaám ñen treân baûng cuûa quyû moùc hoàn, coù theå
mieãn chòu quaû baùo nhö treân.
Treân traàn gian, coù nhöõng nôi ñoâi khi bò thieân tai vaø thu hoaïch nguõ coác
thaát muøa, moät soá ngöôøi do ñoùi maø cheát ñi. Coù moät soá thöông gia voâ löông
taâm, trong luùc ñoùi khaùt chöa cheát ñang haáp hoái maø caét thòt cuûa hoï laøm
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thaønh nhaân baùnh bao vaø caùc loaïi baùnh boät ñeå baùn laïi cho ngöôøi khaùc. Nhö
vaäy raát aùc taâm, nhöõng thöông gia naøy, khi cheát bò aùp giaûi, Dieâm Vöông laäp
töùc ra leänh cho quyû phaïm aùp giaûi hoï ñeán caùc ñòa nguïc, taêng theâm toäi hình,
tröøng phaït theâm 49 ngaøy, chòu caùc loaïi hình dao buùa. Sau ñoù thoâng baùo cho
Dieâm Vöông ñieän thöù möôøi ghi trong soå saùch, chuyeån cho Dieâm Vöông
ñieän thöù nhaát, lieät keâ theâm vaøo trong soå soáng cheát, kieáp sau neáu ñöôïc luaân
hoài vaøo ñaïo laøm ngöôøi, cho hoï ñaàu thai vaøo nhöõng nôi ñoùi ngheøo vaø bò ñoùi
ñeán cheát. Neáu chuyeån laøm ñaïo suùc sinh, duø coù thaáy nhöõng côm thöøa dö
hoaëc nhöõng ñoà aên vöùt ra vaãn khoâng aên noåi. Traû baùo hoï ñeå bò ñoùi ñeán cheát.
Nhöõng hoàn ma toäi phaïm naøy, ngoaïi tröø khoâng cho pheùp hoï laáy nhöõng
coâng quaû ñaõ laøm ñeå buø tröø vaãn khoâng caùch naøo thoaùt khoûi söï traû baùo bò ñoùi
khaùt, taát caû nhöõng ngöôøi aên nhaàm nhöõng baùnh bao nhaân thòt ngöôøi hoaëc
sau khi heát caûnh ñoùi khaùt maø vaãn aên thì kieáp sau khi chuyeån luaân hoài vaøo
ñaïo laøm ngöôøi hoaëc suùc sinh, seõ bò quaû baùo laø thöôøng ñau coå hoïng, ñau
buïng, duø buïng coù ñoùi côm nöôùc vaãn khoù nuoát vaøo, ñeå phaûi chòu aùc baùo ñoùi
khaùt ñeán cheát.
Nhöõng ngöôøi ñaõ phaïm vaøo nhöõng toäi nhö treân, ñeán nhöõng nôi coù thôøi
muøa thaát thu bò ñoùi khaùt, quyeân goùp tieàn ra ñeå cöùu trôï hoaëc boá thí côm
chaùo cho ngöôøi ñoùi ngheøo. Hoaëc ñem moät phaàn gaïo chia seû cho caùc ngöôøi
ngheøo khoå; hoaëc naáu canh ñaäu vaø canh göøng ñeå giöõa giao loä, cöùu trôï cho
nhöõng ngöôøi bò thieân tai qua côn ñoùi khaùt. Neáu thaät söï laøm ñöôïc coâng quaû
ñaïi chuùng lôùn nhö vaäy, khoâng chæ coù theå xoùa heát nhöõng toäi loãi nhö treân, maø
coøn coù theå taêng theâm phöôùc loäc thieän baùo cho kieáp naøy, phöôùc loäc vaø
tröôøng thoï cho caû kieáp sau.
Nhöõng phöông phaùp cho ba ñieàu toäi loãi vaø tieâu tröø toäi nhö treân, trong
ñoù coù hai ñieàu ñaõ ñöôïc vaên voõ phaùn quan cuûa boån ñieän choïn ra hai ñieàu vaø
do söù giaû cuûa ñaïi ñòa nguïc choïn ra moät ñieàu cuøng vôùi caùc phaùn quan vaø
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caùc quan vieân coù lieân quan cuøng ñem vaøo taâu vôùi Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá.
Sau khi ñöôïc pheâ duyeät cuøng ghi vaøo trong cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”.
Ñoàng thôøi phaùt leänh thoâng haønh trong ñòa nguïc ñeå caùc phaùn quan laøm caên
cöù thöôûng leä cho caùc quan vieân trong ñòa nguïc.
Ñoái vôùi nhöõng chi tieát gaây nghieäp vaø toäi treân traàn gian, caùc thaàn linh
ñöôøng loä cuõng ñaõ trieäu taäp qua hoäi nghò, ñònh saün caùc ñieàu khoaûn luaät ñònh
ñoái vôùi vieäc traû baùo. Ngoaøi ra, ñoái vôùi nhöõng toäi hình laøm traùi caùc coâng vuï
vaø leã nghóa trong chính trò; hoaëc buoân laäu haøng quoác caám maø phaùp luaät
döôùi aâm phuû chöa hoaøn toaøn ñaày ñuû caùc boä luaät; taát caû seõ trò toäi theo luaät
leä caùc quoác gia treân traàn gian.
Ngoaøi trò toäi ra, neáu coù ngöôøi muoán troán traùnh truy cöùu, daãn ñeán lieân
luïy cho ngöôøi khaùc seõ thoâng baùo caáp cho caùc quyû phaùn, cho pheùp hoï ñöôïc
hieän pheùp thaàn linh ñeå truy cöùu tra xeùt leân aùn vaø ñöa ra tröøng trò. Nhöõng
thaàn linh nhö treân seõ tuaân thuû chaáp haønh.
Caùc nam nöõ treân traàn gian, neáu coù theå vaøo ngaøy 27 thaùng ba aâm lòch
aên chay, thanh tònh khaåu nghieäp, quay maët ra höôùng Baéc phaùt lôøi theà xin
saùm hoái vaø seõ ñöa cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” in taëng cho loaøi ngöôøi,
khuyeân hoùa ngöôøi ngöôøi haønh thieän thì cho pheùp hoï ñöôïc mieãn caùc hình
phaït trong ñòa nguïc naøy.
3.8 Ñieän thöù taùm: Ñoâ Thò Vöông
Ñoâ Thò Vöông cai quaûn döôùi ñaùy bieån, trong moät ngaàm ñaù beân höôùng
Taây coù moät ñaïi ñòa nguïc. Ñòa nguïc naøy roäng taùm ngaøn ly, cuõng coù thieát laäp
16 tieåu ñòa nguïc:
1. Tieåu ñòa nguïc bò xe ñuïng.
2. Tieåu ñòa nguïc chaûo buoàn noân.
3. Tieåu ñòa nguïc caùn naùt.
4. Tieåu ñòa nguïc beá taéc loã.
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5. Tieåu ñòa nguïc caét naùt.
6. Tieåu ñòa nguïc nhoát nhaø caàu.
7. Tieåu ñòa nguïc gaõy chaân.
8. Tieåu ñòa nguïc chieân noäi taïng.
9. Tieåu ñòa nguïc ñaäp thaân xaùc.
10. Tieåu ñòa nguïc moùc ruoät.
11. Tieåu ñòa nguïc naáu chaùy ngöôøi.
12. Tieåu ñòa nguïc moå xeû loàng ngöïc.
13. Tieåu ñòa nguïc bò dao cheùm.
14. Tieåu ñòa nguïc tan xaùc maát ñaàu.
15. Tieåu ñòa nguïc moå xeû cheùm gieát.
16. Tieåu ñòa nguïc bò chóa ñoàng ñaâm.
Nhöõng ngöôøi treân traàn gian maø phaïm vaøo nhöõng toäi sau ñaây seõ bò ñöa
xuoáng ñòa nguïc naøy trò toäi:
Khoâng haønh hieáu ñaïo, khoâng nuoâi döôõng caùc oâng baø cha meï khi hoï
coøn soáng, laøm cho hoï phaûi soáng moät cuoäc soáng lo aâu vaø sau khi cha meï
maát khoâng an taùng cho ñaøng hoaøng. Laøm cho vong hoàn cuûa song thaân baát
an, neáu khoâng nhanh choùng hoái caûi tieàn söï ñaõ gaây, ñeå moät thôøi gian laâu,
oâng Thaàn Taùo Quaân taïi nhaø seõ ghi laïi teân tuoåi cuûa nhöõng nam nöõ naøy,
trình baøy leân cho Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá seõ giaûm bôùt nhöõng tieàn taøi phöôùc
loäc cuûa hoï ñang coù vaø seõ sai leänh cho caùc taø ma nhaäp thaân quaäy phaù, gaây
khoù khaên trong coâng vieäc laøm aên cuûa hoï. Sau khi cheát phaûi chòu qua nhöõng
cöïc hình cuûa caùc ñieän tröôùc xong, seõ aùp giaûi ñeán boån ñieän: ñaàu traâu maët
ngöïa seõ ñöa hoï ñeán ñaïi ñòa nguïc chòu cöïc hình roài seõ ñöa tieáp xuoáng caùc
tieåu ñòa nguïc chòu toäi.
Khi chòu xong caùc cöïc hình, aùp giaûi vaøo trong phoøng chuyeån kieáp cuûa
ñieän thöù möôøi, thay hình ñoåi maët, vónh vieãn ñaàu thai vaøo ñaïo laøm suùc vaät.
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Neáu nhö nhöõng thieän nam tín nöõ treân traàn gian, tuaân thuû “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu” nhanh choùng hoái caûi chuyeän baát hieáu vôùi cha meï vaø nhöõng haønh vi
khoâng kính troïng ngöôøi lôùn tuoåi, vaøo ngaøy muøng moät thaùng tö aâm lòch, xin
theà hoái caûi, khoâng taùi phaïm vaøo baát cöù ngaøy naøo thaùng naøo, buoåi saùng
hoaëc buoåi toái maët höôùng veà phía oâng Thaàn Taùo Quaân laäp lôøi theà: “Töø nay
veà sau, bieát söûa loãi”. Baát keå luùc naøo cuõng khoâng taùi phaïm nöõa. Ñeán luùc
saép cheát, oâng Thaàn Taùo Quaân seõ ñöa ra ba baäc ñeå xöû lyù: coù caùi thì ghi moät
chöõ “Toân”, coù caùi thì ghi chöõ “Thuaän”, coøn caùi thì ghi chöõ “Caûi” treân traùn,
giao cho caùc lính quyû ñeán nhaø ñeå aùp giaûi vaøo ñieän thöù nhaát, theo thöù töï
töøng ñôït ñeán ñieän thöù baûy.
Cho duø, coù ngöôøi ñaõ phaïm vaøo toäi hình khaùc cuûa caùc ñieän cuõng seõ
ñöôïc giaûm ñi moät nöûa toäi hình vaø khoâng caàn phaûi ñeán boån ñieän chòu toäi, coù
theå ñöôïc chuyeån ngay ñeán ñieän thöù chín, khi tra xeùt thaät söï khoâng coù phaïm
vaøo toäi ñaàu ñoäc ngöôøi hoaëc phoùng löûa ñoát nhaø thì coù theå chuyeån tieáp vaøo
ñieän thöù möôøi, phaân bieät ñeå chia ra ñaàu thai ñeán ñaïo laøm ngöôøi.
Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá coøn ñaëc bieät aân hueä cho nhöõng naøy ñaõ noùi: “
Neáu nhö coù theå sao cheùp in aán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ñeå cho caùc nam
nam nöõ nöõ hieåu bieát ñöôïc maø caûnh tænh. Caûi chính laïi, seõ aân xaù heát caùc cöïc
hình töø ñieän thöù nhaát ñeán ñieän thöù taùm, neáu nhö hoï khoâng coù phaïm vaøo
caùc toäi hình trong ñieän thöù chín, coù theå laäp töùc ñöa ñeán ñieän thöù möôøi, ñöa
ñeán nhöõng ñieåm coù phöôùc laønh ñeå ñaàu thai laøm ngöôøi.”
3.9 Ñieän thöù chín: Bình Ñaúng Vöông
Bình Ñaúng Vöông cai quaûn döôùi ñaùy bieån trong moät ngaàm ñaù beân
höôùng Nam, coù moät ñaïi ñòa nguïc. Ñòa nguïc naøy roäng taùm ngaøn ly, coù raøo
quanh löôùi saét cuõng coù thieát laäp 16 tieåu ñòa nguïc:
1. Tieåu ñòa nguïc thieâu xaùc goõ xöông.
2. Tieåu ñòa nguïc ruùt gaân ñaäp xöông.
3. Tieåu ñòa nguïc cho quaï aên tim gan.
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4. Tieåu ñòa nguïc cho choù caén ruoät phoåi.
5. Tieåu ñòa nguïc ngaâm mình trong daàu noùng.
6. Tieåu ñòa nguïc ñaäp naõo le löôõi.
7. Tieåu ñòa nguïc moùc naõo.
8. Tieåu ñòa nguïc haáp naõo moùc löôõi.
9. Tieåu ñòa nguïc laøm tan xaùc.
10. Tieåu ñòa nguïc duøng goã keïp tay chaân.
11. Tieåu ñòa nguïc maøi naùt tim.
12. Tieåu ñòa nguïc bò nöôùc soâi taït vaøo ngöôøi.
13. Tieåu ñòa nguïc bò ong chích.
14. Tieåu ñòa nguïc muoãi ñoát tan xaùc.
15. Tieåu ñòa nguïc saâu boï daäm leân ngöôøi.
16. Tieåu ñòa nguïc bò raén ñoäc xuyeân thòt
Nhöõng ngöôøi treân traàn gian maø phaïm vaøo nhöõng toäi sau ñaây seõ bò ñöa
xuoáng ñòa nguïc naøy trò toäi:
1. Vi phaïm ñieàu leä quy ñònh cuûa Phaùp luaät quoác gia, phaûi chòu caùc loaïi
aùc baùo nhö: cheùm ñaàu, giam tuø, xöû baén. Nhöõng quyû tuø naøy ñaõ phaûi chòu
tröôùc nhöõng cöïc hình taïi caùc ñieän tröôùc xong, môùi aùp giaûi ñeán boån ñieän
chòu cöïc hình
2. Phoùng löûa ñoát chaùy nhaø cöûa, huûy hoaïi taøi saûn tính maïng cuûa ngöôøi
khaùc
3. Cheá taïo caùc loaïi thuoác coù chaát gaây nghieän vaø kích thích nhö thuoác
phieän, thuoác laéc, heroin, ma tuùy,vv...
4. Ngöôøi chuyeân moân phaù thai cho ngöôøi khaùc.
5. Ngöôøi duï doã treû thaønh nieân vaøo con ñöôøng toäi loãi hoaëc hieáp daâm
thieáu nöõ chöa thaønh nieân.
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6. Veõ nhöõng tranh hoïa taø daâm, saùch, quay nhöõng phim khieâu daâm.
Gaây cho taâm hoàn ngöôøi khaùc bò xaùo troän, daãn ñeán khoâng coù taâm trí
hoïc taäp, ngöôøi tu haønh maát loøng töø bi, hoaëc gaây cho ngöôøi bò beänh, khoâng
yeân phaän ñi theo con ñöôøng ñaïo ñöùc cuûa chính ñaïo.
7. Baøo cheá nhöõng thuoác gaây haïi cho xaõ hoäi nhö thuoác meâ, caùc loaïi
thuoác gaây maát caûm giaùc, khoâng töï chuû ñöôïc naêng löïc trí nhôù vaø thuoác phaù
thai.
Neáu nhö nhöõng ngöôøi phaïm vaøo nhöõng toäi hình treân, töø khi ñoïc vaø
nghe noäi dung trong cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” coù theå laäp töùc tieâu huûy
saùch taø daâm, huûy boû baûn in, khoâng in aán nöõa; ñöa phöông phaùp baøo cheá
thuoác nghieâm caám huûy boû vaø ñình chæ saûn xuaát, khoáng cheá ñöôïc yù töôûng taø
daâm, khoâng truyeàn baù nhöõng vieäc taø daâm nhö treân. Neáu laøm ñöôïc nhö vaäy,
seõ ñöôïc mieãn chòu caùc loaïi cöïc hình, nhanh choùng ñöôïc ñöa ñeán ñieän thöù
möôøi, phaùi ñi ñaàu thai vaøo ñaïo laøm ngöôøi.
Ngöôïc laïi, neáu sau khi nghe vaø bieát ñöôïc noäi dung chuyeän baùo öùng
trong cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” vaãn phaïm nhöõng toäi hình nhö treân, toäi
seõ khoâng ñöôïc khoan dung maø coøn phaûi chòu cöïc hình baét ñaàu töø ñieän thöù
hai cho ñeán boån ñieän. Taêng naëng hình phaït, ví duï nhö: ñoát noùng nhöõng caây
truï saét gheùp vaøo tim gan, duøng daây xích khoùa tay chaân, oâm vaøo coät noùng
ñeå nöôùng tan daàn nhöõng khaùi nieäm taø daâm.
Sau khi hoï ñaõ chòu xong nhöng cöïc hình cuûa caùc ñieän, ñöa tieáp xuoáng
ñaïi ñòa nguïc chòu tieáp cöïc hình nhö: dao xuyeân tim gan, ngöïc moùc noäi taïng
ra ñeå cho hoï ñau ñôùn voâ haïn.
Ñeán khi ngöôøi bò haïi ñöôïc trôû laïi bình thöôøng vaø töï tay huûy heát caùc
loaïi saùch, tranh veõ, thuoác phieän thì môùi rôøi khoûi ñaïi ñòa nguïc, aùp giaûi ñeán
ñieän thöù möôøi, ñaàu thai vaøo ñaïo laøm ngöôøi.
Neáu ngöôøi treân theá gian khoâng phaïm vaøo caùc toäi aùc nhö treân, coù theå
vaøo nhöõng ngaøy nhö muøng taùm thaùng tö aâm lòch vaø muøng moät, raèm möôøi
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laêm moãi thaùng aên chay vaø tu nieäm tam nghieäp nhö: tònh thaân, tònh khaåu, tònh
yù. Laäp lôøi theà nguyeän thu gom caùc loaïi saùch, tranh veõ, phim truyeän taø daâm
ñeå thieâu huûy hoaëc sao cheùp, in aán truyeàn baù cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”
naøy ñeå khuyeân giaûi cho taát caû loaøi ngöôøi. Nhö theá, khi luùc haáp hoái, oâng Thaàn
Taùo Quaân seõ ñaùnh hai chöõ “chaáp haønh” leân traùn. Thì töø ñieän thöù hai cho ñeán
boån ñieän, duø coù vi phaïm caùc toäi hình nhö treân maø do coù laøm qua coâng ñöùc
nhö treân, ñeàu ñöôïc giaûm nheï toäi hình.
Nhöõng ngöôøi giaøu vaø coù quyeàn chöùc, nghieâm khaéc xöû toäi ñoái vôùi nhöõng
keû phoùng hoûa; tòch thu caùc loïai saùch, phim truyeän taø daâm vaø caùc haøng
nghieâm caám, coâng khai thieâu huûy, ngaên chaën haøng caám coù tính chaát huûy
hoaïi tính maïng. Nhö vaäy, con chaùu cuûa hoï trong kieáp naøy seõ ñöôïc phuø hoä,
hoïc löïc söï nghieäp thònh vöôïng, thoâng minh khoûe maïnh, phuù quyù song toaøn.
Nhöõng ngöôøi giaø yeáu beänh taät, ngheøo khoå, coâ ñoäc, neáu chòu heát mình
nhôø ngöôøi khaùc in aán, sao cheùp, tuyeân giaûng cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”
ñeå khuyeân giaûi ngöôøi traàn gian. Sau khi cheát cho pheùp hoï ñöôïc laäp töùc
chuyeån ñeán ñieän thöù möôøi, phaùt ñi nôi phöôùc laønh ñeå ñaàu thai.
3.10 Ñieän thöù möôøi: Luaân Chuyeån Vöông
Luaân Chuyeån Vöông thieát laäp ngoaøi ngaàm ñaù beân höôùng ñoâng laø moät
nôi ñoái maët vôùi theá gian hoãn loaïn.
Moät caây caàu khoâng coù vaøng, baïc ngoïc vaùn hình thaønh, chuyeân quaûn lyù
nhöõng quûy tuø bò aùp giaûi ñeán ñaây, phaân bieät hoaïch ñònh phöôùc toäi lôùn nhoû ñeå
phaùt ñi nôi thích hôïp ñeå ñaàu thai.
Nhöõng ngöôøi ñaàu thai thaønh nam hoaëc nöõ coù tröôøng thoï hoaëc ngaén thoï,
ñöôïc ñaàu thai nôi giaøu sang hoaëc ngheøo khoå.
Ghi cheùp chi tieát cuûa töøng ngöôøi, ñöa nhöõng ngöôøi ñaàu thai, moãi thaùng
tuï hôïp laïi, thoâng baùo ñeán ñieän thöù nhaát, sau khi ñaêng kyù, trình cho Phong
Ñoâ Dieâm phuû.
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Seõ caên cöù phaùp luaät döôùi Dieâm phuû, döïa theo tình hình toäi vaø phöôùc
lôùn nhoû cuûa hoï, theo löôït maø ñaàu thai, ñaët ra phöông thöùc ñaàu thai nhö:
sanh baèng thai, baèng tröùng, sanh öôùt, khoâng chaân, hai chaân, boán chaân,
nhieàu chaân caùc loaïi…vv
Caùc loaïi sinh linh, sau khi cheát seõ thaønh ma, caên cöù theo toäi vaø phöôùc
lôùn nhoû cuûa hoï, theo löôït maø ñaàu thai. Coù thì moät naêm hoaëc moät quyù thì
cheát; coù thì saùng sinh chieàu cheát, theo toäi maø bieán ñoåi laäp ñi laäp laïi. Khoâng
caàn bieát nhaát ñònh laø bò gieát cheát hoaëc khoâng bò gieát cheát. Taát caû ñöa vaøo
trong phoøng chuyeån kieáp, khaûo tra, tính toaùn toäi tình cuûa hoï ñaõ vi phaïm treân
traàn gian, phaân phaùt ñi caùc phöông trôøi ñeå chòu baùo öùng. Ñeán luùc tuoåi cuoái
ñôøi, thu gom tình hình quaû baùo, ñöa ñeán Phong Ñoâ Dieâm phuû ñeå thuï aùn.
Moät soá ngöôøi hay tuïng Kinh treân traàn gian hoaëc caùc taêng ni ñaïo só
sieâng naêng tuïng Kinh, phaïm toäi bò giaûi xuoáng Dieâm phuû, do coù tuïng thoâng
dò kinh, chuù ngoân, cho neân caùc ñòa nguïc khoâng ñöôïc duøng cöïc hình ñeå hoï
chòu khoå baùo, seõ aùp giaûi hoï ñeán boån ñieän. Döïa theo teân tuoåi, ghi roõ toäi hình
ñaõ phaïm, seõ veõ ra baûn maët xöa cuûa hoï, caên cöù theo cuoán soå coù teân goïi laø
“Soå sanh toïa laïc” aùp giaûi giao cho Toân Thaàn Baø Maån leân baäc ñaøi Queân
Laõng, cho hoï uoáng canh gaây meâ, ñöa cho lính quyû ñem ñi ñaàu thai thaønh
ngöôøi, trong luùc ñeå hoï chuyeån kieáp, cheát ngay trong buïng meï, hoaëc cheát
sau khi môùi sinh ra moät ñeán hai ngaøy, hoaëc möôøi ngaøy, moät traêm ngaøy, moät
naêm, hai naêm, cho cheát nhanh choùng ñeå cho hoï mau queân heát luùc treân traàn
gian ñaõ hoïc caùc nho ngöõ, ñaïo cuûa toân giaùo vaø thoâng kinh. Sau ñoù, ñöa tieáp
hoï cho caùc lính quyû hung döõ, ñöa hoï trôû veà vôùi caùc ñòa nguïc, thaåm tra nhöõng
chuyeän aùc maø kieáp tröôùc hoï ñaõ laøm, boå sung theâm khoå baùo. Taát caû nhöõng
hoàn ma coù coâng ít maø loãi laàm nhieàu vaø ñaõ ñuû kì haïn chòu toäi. Laäp töùc ñöôïc
caân ñoái coâng vaø toäi cuûa hoï, xaùc ñònh phöôùc baùo cuûa kieáp sau. Ñeå hoï ñi ñaàu
thai: coù soá kieáp sau seõ ñöôïc xinh ñeïp, coù soá xaáu xí, coù soá ñôøi soáng an vui,
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coù soá ngheøo khoå. Ñaõ xaùc ñònh xong ñòa ñieåm loaïi hình naøo phuù quyù giaøu
sang hoaëc gia ñình ngheøo khoå ñeå ñaàu thai, sau ñoù ñöa ñeán baäc ñaøi Queân
Laõng cuûa Baø Maån ñeå uoáng canh gaây meâ roài ñi ñaàu thai…
Khi ñieåm danh taïi boån ñieän chuaån bò ñöa ñi ñaàu thai thaønh ngöôøi,
thöôøng coù nhöõng phuï nöõ khoùc loùc naên næ caàu xin thaø laøm quyû ñoùi chöù khoâng
muoán laøm ngöôøi, vì coøn thuø oaùn chöa traû baùo.
Sau khi tra hoûi toäi hình phaùt hieän: ña soá laø nhöõng coâ gaùi chöa coù gia
ñình hoaëc moät soá coâ gaùi coù tính giöõ trinh tieát, ñaõ cho soá thanh thieáu nieân baát
löông khoâng hoïc, trung hoïc sinh, hoaëc ñaïi hoïc thöông yeâu, ham saéc ñeïp vaø
muoán löøa gaït tieàn taøi cuûa hoï. Ñaõ duøng ñuû möu keá vaø thuû ñoaïn ñeå chieám
ñoaït. Coù soá ñaõ noùi toâi chöa vôï, hoaëc ñaõ ly dò vôï, toâi nhaát ñònh seõ cöôùi coâ
laøm vôï; coù soá thì höùa seõ nuoâi döôõng song thaân giaø yeáu cuûa hoï hoaëc höùa seõ
nuoâi döôõng con cuûa choàng ñôøi tröôùc.
Noùi chung, ngöôøi xöa coù kieåu caùch löøa gaït cuûa ngöôøi xöa, ngöôøi hieän
ñaïi cuõng coù kieåu cuûa ngöôøi hieän ñaïi. Ñeàu noùi lôøi ngoït ngaøo ñeå duï doã tình
caûm cuûa phaùi nöõ, taïo cho hoï daâng hieán caû ñôøi vaø nghe theo yeâu caàu cuûa
ñaøn oâng ñoù.
Sau khi hoï ñaõ trao thaân, hoï ñuøa bôõn moät thôøi gian, naûy sinh söï nhaøm
chaùn seõ boû queân chuyeän hoân nhaân nhö ñaõ höùa heïn, khoâng chòu thöïc hieän lôøi
höùa. Coøn noùi ngöôïc noùi xuoâi tung tin baäy baï, laøm maát uy tín cuûa hoï, laøm
cho cha meï anh chò em baïn beø beân nhaø gaùi bieát ñöôïc daãn ñeán bò ngöôøi xung
quanh khinh thöôøng, traùch moùc. Khoâng nôi ñeå giaûi oan khuaát, daãn ñeán phaûi
töï vaãn hoaëc do uaát öùc thaønh beänh maø cheát ñi. Sau khi cheát xuoáng aâm phuû
môùi bieát ñöôïc, haén laø moät teân phaûn boäi löøa gaït. Laàn naøy laïi ñöôïc thi ñaäu
truùng tuyeån, cho neân caêm haän trong loøng, môùi caàu xin ôû laïi ñeå baét haén ñeàn
maïng.
Sau khi Dieâm Vöông ñieàu tra, quaû nhieân ñuùng söï thaät nhöng do thoï
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döông cuûa haén chöa heát. Ñoàng thôøi phöôùc ñöùc cuûa toå tieân ñeå laïi cho haén
laïi chöa höôûng heát. Boån ñieän seõ cho pheùp vaø caáp taïm giaáy thoâng haønh cuûa
Dieâm phuû cho ma nöõ naøy ñi ñeán choã thi tuyeån cuûa haén, caûn trôû quaáy roái
vieäc thi cöû cuûa haén hoaëc trao ñoåi danh saùch truùng tuyeån, chôø khi haén ñeán
ngaøy cuoái ñôøi seõ cuøng daãn ñeán Dieâm phuû tra hoûi, moùc hoàn ñeán ñieän thöù
nhaát phaùn ñoaùn toäi tình naëng nheï.
Ngöôøi treân theá gian, neáu coù theå vaøo ngaøy möôøi baûy thaùng tö, laäp lôøi
theà nguyeän, tuaân thuû noäi dung cuûa “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, caûnh giaùc laøm
vieäc vaø thöôøng ñöa noäi dung treân giôùi thieäu cho baø con thaân thieát, khi kieáp
sau ñaàu thai seõ khoâng bò ngöôøi ñôøi khinh bæ, hình söï veà caùc tai naïn löûa
nöôùc...
Ñòa ñieåm cuûa Sôû Chuyeån Kieáp, coù dieän tích roäng möôøi moät ngaøn hai
traêm daëm, xung quanh ñeàu coù raøo saét. Trong ñoù chia ra thaønh 1 ñieåm, moãi
moät ñieåm ñeàu coù baäc ñaøi vaø coù Phaùn quan quan söù ghi cheùp aùn söï. Ngoaøi
haøng raøo, coù nhöõng ñöôøng nhoû rieâng bieät, toång coäng coù möôøi taùm ngaøn
ñöôøng nhoû, ñöôøng cong queïo quanh co thoâng ñeán töù ñaïi boä chaâu. Treân loä
toái ñeán noãi ñöa tay maø khoâng thaáy ñöôïc naêm ngoùn, töø quyû cheát ñeán ñaàu
thai phaûi ñi qua con ñöôøng naøy. Nhöng töø ngoaøi nhìn vaøo thì trong nhö thuûy
tinh, taát caû söï vieäc khoâng giaáu aån ñöôïc, Phaùn quan seõ phaùi quan söù, lính
thuûy thay phieân nhau gaùc thuû, caùc ma quyû ra voâ ñeàu hieän boä maët luùc ñaàu,
raát deã phaân bieät.
Taát caû nhöõng quan söù quaùn xuyeán coâng vieäc naøy ñeàu laø nhöõng ngöôøi
luùc treân traàn gian soáng coù hieáu vôùi cha meï vaø thöông yeâu tröôûng boái vaø baø
con thaân thích, laøm vieäc coâng khai. Ñoàng thôøi laø ngöôøi thöïc hieän vieäc
kieâng saùt sinh vaø laøm caùc vieäc coâng quaû nhö phoùng sanh, sau khi cheát ñöa
voâ xöù sôû naøy, phuï traùch quaûn lyù tra xeùt caùc vieäc luaân hoài, chuyeån kieáp. Sau
khi laøm vieäc naøy heát naêm naêm, neáu nhö khoâng coù sai soùt thì seõ cho hoï
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thaêng baäc ñeå thöôûng leä; neáu nhö löôøi hoaëc taän quyeàn bieän hoä, töï yù xöû söï,
laïm duïng chöùc quyeàn ñeå xöû vieäc hoaëc khoâng chòu phoái hôïp caùc phaùn quan
khaùc ñeå phaùt sinh söï coá, gaây cho caùc ma quyû chaïy troán thì seõ bò caùch chöùc
chòu phaït.
Taát caû nhöõng ngöôøi khi soáng treân traàn gian maø khoâng hieáu thaûo vôùi
cha meï, caùc baø con tröôûng boái vaø saùt sinh, nhöõng öu hoàn laøm aùc, sau khi ñaõ
chòu nhöõng cöïc hình trong caùc ñieän ñòa nguïc xong, seõ ñöôïc ñeán Sôû Chuyeån
Kieáp. Tröôùc tieân seõ bò nhaùnh caây hoa ñaøo ñaùnh ñeán cheát, sau khi cheát seõ
bieán thaønh ma, roài cho hoï thay hình ñoåi maët ñöa xuoáng ñöôøng loái nhoû, seõ
ñaàu thai thaønh suùc vaät.
Taát caû caùc loaïi caàm thuù, caù, saâu boï, phaûi traûi qua haøng ngaøn haøng vaïn
laàn chuyeån kieáp luaân hoài môùi cho laø maõn haïn chòu khoå. Caùc loaøi vaät nhö
voi boø ngöïa vaø caùc suùc vaät thuoäc loaøi ñeû tröùng nhö ruøa, raén chim böôùm,
ong caùc loaøi saâu boï. Ñeàu khoâng ngöøng traûi qua nhieàu laàn chuyeån kieáp luaân
hoài, khoâng ñöôïc thoaùt khoûi töù sanh naøy, ñôïi ñeán khi maõn soá kieáp, neáu lieân
tuïc ba ñôøi khoâng saùt haïi sinh maïng, môùi ñöôïc ñaàu thai laøm ngöôøi.
Nhöõng soá töø ñoäng vaät chuyeån ñaàu thai thaønh ngöôøi, ñöôïc lieät keâ danh
saùch trong soå saùch roõ raøng, trình leân ñieän thöù nhaát ñeå phaùn ñoaùn nhaân
duyeân cuûa hoï trong kieáp sau. Sau khi phöôùc baùo xong, môùi chuyeån ñeán
trong töù ñaïi boä chaâu, ñaàu thai thaønh nam hoaëc nöõ. Tröôùc khi chuyeån giaûi,
phaûi giao ñeán ñaøi Queân Laõng.
3.11 Ñaøi Queân Laõng vaø Thaàn Muï Baø Maån
Thaàn Muï Baø Maån quaûn lyù ñaøi Queân Laõng
Thaàn Muï Baø Maån ra ñôøi vaøo thôøi kyø Taây Haùn, khi tuoåi thô luoân haêng
say ñoïc töù thö cuûa nhaø Nho, luùc tuoåi thanh xuaân ñaõ ñoïc Kinh nieäm Phaät.
Baø ñaõ tu haønh ñeán möùc khoâng quan taâm ñeán vieäc quaù khöù vaø chuyeän
töông lai. Luùc coøn soáng treân traàn gian, chuyeân taâm khuyeân naêng ngöôøi
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khoâng saùt sanh, phaûi aên chay. Luùc naêm taùm möôi moát tuoåi, nhan saéc trôû laïi
nhö thô, coøn giöõ trinh nguyeân. Baø chæ noùi laø baø hoï Maån, neân ai cuõng ñeàu
goïi baø laø Baø Maån. Sau khi vaøo trong nuùi saâu tu chaân, vaãn coøn soáng ñeán
thôøi Ñoâng Haùn.
Treân theá gian coù soá ngöôøi do coù linh cô thaâm haäu, coù theå ñoaùn ñöôïc
nhaân quaû cuûa kieáp tröôùc, vì thích ñuøa giôõn vôùi trí khoân, thuaät soá, neân ñaõ
tieát loä thieân cô cuûa aâm döông, daãn ñeán ngöôøi treân theá gian nhìn thaáy nhôù
laïi ngöôøi thaân kieáp tröôùc cuûa mình, gaây xaùo troän trình töï nhaân duyeân cuûa
traàn gian.
Cho neân, Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá keâu goïi muï baø Maån laø tri thaàn cuûa
Dieâm phuû, xaây thaønh Queân Laõng, cho pheùp baø ñöôïc sai lính quyû trong
Dieâm phuû. Chæ ñònh vaø ñöa ñeán ñieän thöù möôøi, nhöõng hoàn ma ñöôïc chuyeån
ñi nôi naøo seõ taän duïng thuoác cuûa traàn theá, hôïp laïi moät chaát nhö röôïu
nhöng khoâng phaûi laø röôïu, chia ra thaønh naêm khaåu vò: cam, ñaéng, taân,
chua, maën.
Taát caû caùc ma quyû tröôùc khi ñi chuyeån kieáp ñeàu phaûi uoáng loaïi thuoác
naøy, ñeå cho hoï queân heát nhöõng chuyeän cuûa kieáp tröôùc. Ñoàng thôøi, söùc löïc
cuûa thuoác seõ duy trì ñeán traàn gian, taïo cho hoï phaûi coù moät soá ít beänh taät
nhö lo laéng nhieàu bò caûm phaûi chaûy nöôùc muõi, hoaëc do cöôøi vui vaø lao
ñoäng nhieàu phaûi toaùt moà hoâi, hoaëc öu saàu ñau loøng phaûi chaûy nöôùc maét.
Ngöôøi soáng treân traàn gian thöôøng haønh thieän, seõ taïo cho hoï töù chi vaø
maét tinh tai thính hôn tröôùc, maïnh khoûe hôn. Coøn ngöôøi laøm aùc thì ñaàu oùc
khoâng minh maãn phaûi tieâu hao tinh thaàn trí oùc nhieàu, nhanh choùng suy yeáu
vaø meät moûi nhaèm cho hoï töï suy nghó vaø bieát saùm hoái. Söûa ñoåi taø aùc, laøm
laïi vieäc thieän.
Ñaøi Queân Laõng ñaët taïi ñieän thöù möôøi, ngoaøi caàu luïc cuûa ñieän Dieâm
Vöông. Nhaø cao cöûa roäng, xung quanh coù taát caû moät traêm leû taùm caùi gian
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phoøng. Coù moät loái ñi thoâng ñeán höôùng Ñoâng, taát caû caùc nam nöõ ma quyû
ñöôïc aùp giaûi ñeán ñaây, ñöôïc ñöa vaøo caùc phoøng. Trong phoøng ñeàu coù ly ñeå
keâu hoï uoáng vaøo loaïi thuoác ñoù, uoáng nhieàu hay ít cuõng ñöôïc.
Neáu nhö coù nhöõng ma quyû gian xaûo vaø ngoan coá, khoâng muoán nuoát
vaøo loaïi thuoác ñoù thì chaân cuûa hoï seõ moïc ra dao moùc. Moùc chaân hoï laïi vaø
lính quyû seõ duøng oáng ñoàng ñaâm vaøo coå hoïng cuûa hoï, ñeå cho hoï bò ñau ñôùn
khoâng ñöôïc ñoäng ñaäy vaø seõ eùp hoï uoáng thuoác ñoù vaøo. Taát caû ma quyû sau
khi uoáng thuoác naøy vaøo, caùc phaùi lính quyû seõ daét hoï töø thoâng loä ñi ra, ñaåy
hoï böôùc leân chieác caàu treo thaét baèng daây thöøng teân laø caàu Khoå Truùc. Döôùi
caàu laø moät hang ñaù coù doøng soâng chaûy xieát. Ñöùng treân caàu nhìn ra phía
tröôùc, treân bôø ñoái maët coù moät taûng ñaù maøu ñoû. Coù boán haøng chöõ to maøu
vaøng kim, chöõ ghi:
Vì ngöôøi deã nhöng laøm ngöôøi khoù
Taùi vì ngöôøi caøng khoù hôn;
Muoán sanh phöôùc ñòa khoâng nôi khoù;
Khaåu ñoàng vôùi taâm laïi baát nan.
Luùc nhöõng ma quyû ñang ñöùng xem vaø ñoïc, phía bôø beân kia ñoät ngoät
nhaûy ra hai ma quyû vöøa cao vöøa to lôùn, phaân bieät naèm treân maët nöôùc, laøm
cho caùc ma quyû ai ai cuõng hoát hoaûng ñöùng khoâng vöõng. Nhìn kyõ laïi, moät
ma quyû thì ñoäi muõ vuoâng ñen, thaân maëc leã phuïc, tay caàm buùt vaø giaáy, treân
vai gaùt moät ñao saéc, treân eo coù treo duïng cuï tra taán, môû to hai con maét
nhìn leân vaø cöôøi ha ha raát to lôùn, coù teân goïi laø “Hoaït Voâ Thöôøng”, coøn moät
ma quyû khaùc maët nhìn dô baån, chaûy maùu ñaàm ñìa, thaân maëc aùo traéng, tay
caàm baøn tính, treân vai vaùc moät tuùi gaïo, tröôùc ngöïc ñeo ñaày giaáy tieàn vaøng
baïc, ñoâi maøy co laïi, heùt raát to. Coù teân goïi laø “Töû Höûu Phaân”.
Hai ñaïi ma quyû naøy, hoái thuùc nhöõng hoàn ma quyû vaø ñaåy hoï rôùt xuoáng
con soâng coù nöôùc ñoû chaûy ngang vaø ñöa voâ trong moät hang ñaù. Nhöõng hoàn
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ma coù caên khí ñaïo haønh thaâm haäu ñöôïc hoan hoâ coù theå haân haïnh ñöôïc
sanh thaân ngöôøi; caên khí ñaïo laønh moûng thì ñau khoå khoùc loùc keâu gaøo, töï
haän mình luùc treân traàn gian khoâng tu toát ñeå coù theå sieâu vöôït coâng ñöùc taùi
sanh trong buïi ñoû ñeå cho caên thaân naøy coøn phaûi chòu nhieàu ñaày ñoïa ñau
khoå luaân hoài trong soáng cheát.
Nhöõng hoàn ma nam vaø nöõ nhö vöøa khôø vöøa say töøng böôùc doõi theo
nhaân duyeân cuûa hoï, ñeán caùc nhaø coù ngöôøi mang thai vaø chui voâ buïng ngöôøi
thai phuï ñeå chuaån bò ñaàu thai. Do söï thay ñoåi cuûa aâm phuû vaø traàn döông,
khoâng khí ngoät ngaït, coäng theâm trong baøo thai laät ngöôïc, buoàn böïc cho neân
duøng söùc ñoâi chaân ñaù moät phaùt, ñaïp khoûi baøo thai, rôøi khoûi buïng meï, heùt
leân moät tieáng “Oa” vaø seõ baét ñaàu moät ñôøi môùi cuûa hoï.
Taát caû chuùng sinh, do suoát thaùng quanh naêm meâ muoäi caùc thöù nguõ
duïc, muøi vò, nhaát laø saùt sinh nhieàu, laøm maát ñi baûn tính voán saün coù tính
Phaät Nhö Lai cuûa chuùng sinh, ñaõ phuï ñoàng ôn ñöùc cuûa Phaät Boà Taùt vaø
Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá, coâng ôn lôøi khuyeân nhuû cuûa caùc Thaàn minh, chöa
nghó ra phaûi laøm theá naøo môùi laø hoaøn thieän, coù theå trôû thaønh Phaät Boà Taùt;
laøm nhö theá naøo maø phaûi cheát aùc toïa laïc vaøo tam aùc ñeå chòu cöïc hình ñau
khoå; chöa bao giôø nghó ñeán töông lai cuûa mình seõ nhö theá naøo khi keát thuùc,
ñeå laëp ñi laëp laïi lao vaøo laøm chuyeän aùc, cuoái cuøng laïi thaønh ma quyû, uoång
coâng moät ñôøi treân theá gian cuûa mình, vaû laïi coøn phaûi toïa laïc vaøo ñòa nguïc
thaønh moät ma quyû phaûi chòu cöïc hình ñau khoå.
Nhöõng ñieàu khoaûn vaø caùc quy luaät nhö treân sau khi quan vaên thö cuûa
ñaøi Queân Laõng ñaõ ghi nhaän xong, cung kính trình leân cho Ngoïc Hoaøng Ñaïi
Ñeá vaø seõ bieân soaïn vaøo trong cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, thoâng haønh
ñeán traàn gian, ñeå ngöôøi ñôøi treân traàn gian hieåu roõ, haønh thieän tröø aùc.
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CHÖÔNG 4: THIEÄN BAÙO KHI BAN HAØNH, IN AÁN, LÖU
TRUYEÀN “NGOÏC LÒCH BÖÛU PHIEÂU”
4.1 Kyù söï veà “Caàu Töï Taäp Ñöôøng”ghi laïi
4.1.1 Naêm ngöôøi con ñaäu thuû khoa thaønh danh
Taïi huyeän Ñaïi Höng coù oâng Hoaøng Phöông Chaâu laø ngöôøi trong
thôøi ñaïi trieàu Thanh Khang Hy, laøm quan taïi huyeän Hoài Döông, cuøng phu
nhaân hay haønh thieän tích ñöùc laøm coâng quaû.
Luùc oâng ñang giöõ chöùc laøm quan ñaõ töøng quyeân goùp tieàn ñeå in aán
maáy chuïc cuoán saùch nhö “Kinh Kim Cang”, “Taïp chí Thaùi Thöôïng caûm
öùng”, “AÂm Ñònh Vaên Quaûng Nghóa” vaø phu nhaân cuûa oâng cuõng tuøy hyû goùp
tieàn in aán moät ngaøn cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ñeå bieáu taëng boá thí. Vaû
laïi, thöôøng xuyeân mua caù, chim ñeå phoùng sanh, soá löôïng cuõng treân haøng
traêm ngaøn con, hai oâng baø coù naêm ngöôøi con trai: Thuùc Laâm laø Tham Hoùa
cuûa thôøi Khang Hy, Thuùc Kính laø tieán só, Thuùc Kyø laø cöû nhaân, Thuùc Hoaøn
cuõng laø tieán só vaø Thuùc Tuyeân cuõng laø giaùo sö tuù taøi, ñeàu ñaït ñöôïc coâng
danh vaø coù hoïc löïc raát cao.
4.1.2 Con chaùu ñöôïc thaêng quan tieán chöùc
OÂng Lieâu Quoác Duy laø ngöôøi cuûa huyeän Giang Toâ, tieán só thôøi
Minh Trieàu nhöng oâng ôû taïi gia khoâng ñi laøm quan. Thöôøng ngaøy oâng hay
mua nhöõng loaïi saùch thieän noùi veà chuyeän nhaân quaû baùo, luoân sao cheùp laïi
ñeå taëng cho ngöôøi khaùc. Ñoái vôùi nhöõng saùch coù raùch ñeàu töï tay vaù laïi cho
hoaøn chænh. Coù moät naêm, gaëp muøa haïn, nguõ coác thaát thu, raát nhieàu nhaø
phaûi chòu caûnh ñoùi khaùt, oâng laäp töùc boá thí laáy löông thöïc trong nhaø ra ñeå
cöùu trôï cho daân laøng; gaëp trong laøng coù buøng phaùt dòch beänh, oâng mua
ngay thuoác phoái ra coù hieäu quaû ñeå cöùu ngöôøi, môû loøng mieãn phí chöõa trò
beänh cho daân laøng.
Cho neân, caû nhaø khoâng ngöøng thieän baùo, con trai Hueä Vieãn,
Thuaän Trò vaøo naêm Ñinh Muøi thi ñaäu vaøo cö vò tieán só, chaùu noäi Lieâu Ñan
cuoái naêm Ñinh Muøi ñaõ thi ñaäu laøm traïng nguyeân; con trai cuûa Lieâu Ñan
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Nhöït Thaùo laø baûng nhaõn cuûa naêm Ñinh Muøi. Con trai cuûa chuù Lieâu Ñan
Lieâu Kyû laø Haøn Laâm cuûa naêm Quùy Söûu; con trai cuûa Nhöït Thaùo Chí Nhôn
laø haøn laâm cuûa thôøi Caøn Long; Ñoân Nghóa laø tieán só cuûa naêm cuoái Bính
Thìn. Con chaùu maáy ñôøi ñeàu vinh hoa phuù quyù, taát caû ñeàu laø quaû baùo do söï
haønh thieän cuûa oâng. Taïi Duy Döông löu truyeàn cuoán “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu” trong ñoù coù baûng sao cheùp cuûa Lieâu Ñan.
4.1.3 Lieân tieáp thaéng traïng nguyeân, ñôøi ñôøi phuù quyù
Baøng Nhaát Am tieân sinh taïi Tröôøng Chaâu laø moät ngöôøi haønh
thieän tu ñöùc, gaëp naêm thu hoaïch khoâng toát, oâng nhaát ñònh ra söùc cöùu trôï;
khi thaáy nhöõng cuoán saùch coù ích chæ ñaïo cho ngöôøi haønh thieän tu ñöùc, lôïi
ích cho xaõ hoäi; nhaát ñònh oâng seõ in taëng. Con trai oâng, oâng Baøng Ñònh Caàu
cuõng haønh thieän, ñaõ töøng sao cheùp caû traêm cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu” ñeå truyeàn löu. Sau ñoù, oâng truùng tuyeån vaøo chöùc traïng nguyeân.
Chaùu coá cuûa oâng Töû Khaûi Phong cuõng thi ñaäu cöû nhaân, traïng nguyeân. Ñeán
nay, con chaùu vaãn phuù quyù doài daøo.
4.1.4 Tam quyù töû ñaêng khoa vinh quang
OÂng Töø Truùc Ñình taïi khuynh sôn laø baïn ñoàng nghieäp vôùi oâng
Nghieâm Vaên Tònh, khi aáy trong tænh Toâ Giang, Trieát Giang bò luõ luït. Nhaân
daân chòu caûnh ñoùi khaùt, oâng kieán nghò vôùi caáp treân môû kho döï tröõ ñeå cöùu
trôï ñoàng baøo, cöùu soáng ñöôïc raát nhieàu ngöôøi. Con trai cuûa oâng teân Khai
Teá, laøm vieäc trong toân ñöôøng Minh Thi. Gaëp boïn cöôùp giam hôn traêm
ngöôøi phuï nöõ, giam trong nhaø hoï Töø, keâu oâng Khai Teá canh chöøng. Keát
quaû oâng ñaõ leùn luùt taëng tieàn loä phí cho ñaùm phuï nöõ vaø thaû hoï veà, vaû laïi coøn
töï ñoát caên nhaø cuûa mình ñeå cho boïn cöôùp khoûi sinh nghi, khoûi phaûi chaïy
röôït ñuoåi hoï. Luùc phoùng löûa, oâng oâm cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” daãn caû
gia ñình troán boïn cöôùp ñi ñeán huyeän Thaùi Khang. Suoát ñôøi oâng ñaõ in bieát
bao nhieâu cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”.
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4.1.5 Laâm chung thaêng thieân, con chaùu ñaäu traïng nguyeân
OÂng Thaùi Boäi Lam taïi Hoà Chaâu, bình thöôøng raát kính hieáu vôùi
cha meï, töø thieän vôùi moïi ngöôøi, soáng tieát kieäm, raát thích boá thí cöùu trôï cho
ngöôøi ngheøo khoå. Moãi khi gaëp nhöõng gia ñình ngheøo khoå coù ngöôøi laâm
beänh, oâng nhaát ñònh boá thí thuoác men; neáu nhöõng nhaø ñôn chieác ngheøo khoå
ñeán xin oâng cho möôïn tieàn, oâng cho möôïn ñeàu khoâng aên lôøi. Treân ñöôøng
gaëp phaûi phuï nöõ, treû con laøm rôùt tieàn taøi, khoâng daùm veà nhaø gaëp ngöôøi lôùn,
oâng ñeàu tìm caùch ñeàn buø giuøm hoï.
Moät ngaøy, oâng phaùt hieän noäi dung cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”
coù theå khuyeân giaûi caûnh tænh cho theá nhaân, neân oâng quyeân goùp tieàn cho
oâng vaên thö sao cheùp laïi taëng cho moïi ngöôøi ñeå khuyeân hoùa theá nhaân.
OÂng höôûng thoï ñöôïc taùm möôi boán tuoåi, oâng vôùi tö theá ngoài thieàn
nieäm Phaät maø ñi. Ngöôøi haøng xoùm nhìn thaáy coù gaëp tieân ñoàng, daãn giaûi
oâng thaêng thieân.
Chaùu coá cuûa oâng teân Toân Khaûi Tuaân, laø traïng nguyeân thôøi Khang
Hy cuûa naêm Canh Maäu.
4.1.6 Con chaùu nhaäp gia hieän quyù
OÂng Töø Vaên Kính taïi Haøn Quaän, laøm quan cao caáp taïi trieàu ñình,
raønh thuoäc caùc ñaïo lyù, leã nghóa tu ñaïo, thích nghieân cöùu veà Thích, Ñaïo,
Nho caùc söï tích tam giaùo thaùnh hieàn. Thöôøng ngaøy hay thu thaäp taøi lieäu vaø
cho xuaát baûn caùc loaïi saùch nhö “Tu Haønh Kính Tín Luïc” daãn ñaïo theá nhaân
haønh thieän.
Baø Thaùi phu nhaân moãi ngaøy ñeàu tuïng Kinh vaø thaønh kính nieäm
hoàng danh cuûa Quan Theá AÂm Boà Taùt haøng ngaøn laàn, cuõng thích baøn
chuyeän nhaân quaû baùo vôùi moïi ngöôøi. OÂng ñaõ töøng phieân dòch ra cho phí
Trung Ñoâng nhöõng cuoán saùch nhö “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” vaø “Tri Baûo
Toaøn Taäp” hy voïng ngöôøi ngöôøi bieát hoái caûi haønh thieän. Gaëp nhöõng naêm
maát muøa, nguõ coác bò thaát thu, nhaát ñònh oâng seõ quyeân goùp tieàn ñeå cöùu trôï
cho thaân toäc.
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Con trai oâng teân Boång ñaït thaïc só. Moät con trai khaùc teân Kyû, laøm
quan tuaàn voõ; chaùu noäi teân Haøo cuõng giöõ chöùc laøm quan coøn moät chaùu noäi
khaùc teân Haøn cuõng giöõ chöùc laøm quan, caû hoï con chaùu cuûa oâng ñeàu thi ñaäu
vaøo khoa giaùp.
4.1.7 Ba quyù töû thi ñoã tieán só
OÂng Tröông Maãn Kyø, ñaûm nhieäm chöùc tröôûng quan cuûa tænh Haø
Nam, oâng taïi chöùc cuøng haønh vôùi lieâm chính aân uy. Vieäc oâng thích thuù
nhaát laø in aán caùc loaïi saùch nhö “ Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, “AÂm Ñònh Vaên
Quaûn Nghóa”, “Vaên Chöông Lieân Trì Ñaïi Sö Kieâng Saùt Sanh”.
OÂng gheùt nhaát laø nhöõng cuoán saùch truyeän tranh taøi lieäu khieâu
daâm, ñoà vaät côø baïc, phaù thai, tuyeät saûn, tö lieäu taø daâm. Moãi khi ñieàu tra ra
coù ngöôøi saùng cheá hoaëc xuaát baûn nhöõng ñoà vaät naøy, oâng ñeàu taêng naëng
hình phaït; ñoái vôùi ngöôøi maø vaây baét ñöôïc nhöõng ñoái töôïng nhö treân thì oâng
seõ haäu haäu troïng thöôûng.
Khi coù gia ñình naøo bò naïn ñoùi khaùt, khoâng caàn phaân bieät phaûi ñi
bao xa hoaëc khaùc laøng, oâng ñeàu ñeán taän nôi ñeå cöùu trôï. Phu nhaân cuûa oâng
khi nghe nôi naøo caàn in hoaëc sao cheùp saùch Kinh vaø saùch khuyeân giaûi haønh
thieän, duø coù phaûi baùn ñoà vaø trang söùc cuûa mình, cuõng nhaát ñònh quyeân goùp.
Hai vôï choàng oâng coù naêm ngöôøi con trai, con caû teân Hoïc Döôïng
laø tieán só khoa Kyû Söûu, con thö hai teân ÖÙng Taïo tieán só khoa Kyû Muøi, con
thöù ba teân Thieäu Hieàn cuõng laø tieán só khoa Kyû Söûu; con trai thöù tö teân laø Xí
Linh laø cöû nhaân khoa Tuaát Tyù; coøn con trai thöù naêm teân OÂn Chaùnh laø tuù taøi
khoa Quùy Maäu.
4.1.8 In taëng saùch thieän, con chaùu phuù quyù
OÂng Töôûng Xuaân Phoà taïi Tröôøng Thuïc, gia caûnh tuy giaøu coù
nhöng soáng raát khieâm toán, giaûn dò, laø moät ngöôøi soáng raát bình daân.
Khi oâng thaáy nhöõng saùch hoaëc caùc vaên chöông khuyeán thieän, oâng
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nhaát ñònh keâu con chaùu trong nhaø sao cheùp hoaëc in aán, khoâng bao giôø tieác
tieàn, thaät laø moät ngöôøi coù phaåm ñöùc cao thöôïng. Con chaùu cuûa oâng ta cuõng
noi theo phöôùc ñöùc cuûa toå tieân, gaëp vieäc haønh thieän, khoâng bao giôø choái töø.
Nhö in nhöõng saùch nhö “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, “Thaùi Thöôïng Caûm ÖÙng”
vaø saùch kieâng saùt sanh, truyeàn baù vaø kính taëng, soá löôïng ñeám khoâng xueå.
Chaùu noäi teân laø Phaän; coù coâng danh; chaùu coá teân YÙ, thi ñaäu tieán só
thôøi Khang Hy vaøo naêm Quùy Söûu, chaùu coá Traàn Tieät, naêm Giaùp Söûu thi
ñaäu baèng tieán só; Ñình Tieät, naêm Quùy Muøi cuõng thi ñaäu baèng tieán só; do tín
ngöôõng vaø in taëng saùch thieän, con chaùu ñôøi sau cuûa oâng ñeàu thi ñaäu truùng
tuyeån tieán só, phuù quyù, thònh vöôïng.
4.1.9 Boá thí thuoác men cöùu ngöôøi, vinh döï boå nhieäm chöùc
Thaønh Vöông
Vaøo giöõa naêm Gia Thieän, oâng Hoàng Thieäu Ñænh taïi Nam Xöông
Phuû Taây Giang, luùc coøn treû theo hoïc y khoa moân noäi ngoaïi khoa. Naêm
möôøi chín tuoåi, ñaõ töøng ñoïc cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, khi ñoïc ñöôïc
trong ñieän thöù hai coù noäi dung noùi “chæ haï baát minh” (töùc khaùm beänh cho
ngöôøi chæ qua loa khoâng kyõ), laáy thuoác trò beänh ñeå chuoäc lôïi thì bò chuyeån
tieáp ñeán tieåu ñòa nguïc chòu cöïc hình tieáp. Tin vaø kính ngöôõng, ñaõ boá thí
thuoác men ñeå trò beänh cho raát nhieàu ngöôøi vaø sao cheùp cuoán “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu” noùi cho ngöôøi treân theá gian hieåu bieát, hy voïng taát caû moïi
ngöôøi caûnh giaùc, bieát saùm hoái. Vöøa phaùt ñaïi loøng tin, trò beänh khoâng tính
toaùn tieàn baïc, khoâng phaân bieät giaøu ngheøo. Khi gaëp coù ngöôøi bò beänh nguy
kòch, phaûi söû duïng nhaân saâm, neáu ngöôøi beänh ñoù ngheøo khoå, mua khoâng
noåi thì oâng seõ thaùi nhaân saâm ra töøng mieáng nhoû, troän vaøo chung caùc loaïi
thuoác khaùc, baùn giaù reû cho hoï ñeå trò beänh. Taän duïng tieàn thöôûng thu ñöôïc
cuûa ngöôøi giaøu coù, cöùu trôï cho caùc ngöôøi beänh naëng khoù chöõa. Neáu nhö
gaëp naêm thaát thu ñoùi khaùt thì khoâng ngoài kieäu maø ñi boä ñeå khaùm beänh cho
baù taùnh. Phu nhaân cuûa oâng raát hieàn naêng, luoân tuaân thuû yù nguyeän haønh
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thieän cuûa ngöôøi choàng. Khi muøa ñoâng, cho duø maëc aùo quaàn baèng vaûi thoâ
cuõng khoâng moät traùch hôøn. Trong ngaøy möøng thoï taùm möôi tuoåi, töï nhieân
oâng nhìn thaáy treân traàn cao cuûa phoøng khaùch treo leân moät baêng-roân maøu
ñoû, treân coù doøng chöõ maøu vaøng : “Phuøng Thieân Ñeá Maïng”, Hoàng Thieäu
Ñænh ñeán Thaønh Hoaøng tænh Phuùc Kieán thi nhieäm. Ba ngaøy sau, trong nhaø
ñeàn thôø neân thay aùo taém röûa, oâng lìa ñôøi trong traïng thaùi ngoài.
Taát caû con chaùu cuûa oâng trong söï nghieäp ñeàu raát thaønh coâng vaø danh
tieáng.
4.1.10 Ñoát ñeøn cöùu naïn, con nhaäp trung ñöôøng
OÂng Traàn Tieân Sinh laø voïng toäc cuûa huyeän Haûi Ninh. Vaøo buoåi
toái oâng thöôøng ñoát ñeøn daàu treo treân caùc phoá xaù, ñeå tieän cho nhöõng ngöôøi
veà khuya ñi ñöôøng. Ñoàng thôøi, boá thí thuoác men cho nhöõng ngöôøi bò beänh
khoù chöõa, vöøa xaây nghóa ñòa, moà maû cho nhöõng ngöôøi cheát khoâng ngöôøi
thaân choân caát, ñeå traùnh thi theå bò boû nôi hoang daõ. OÂng coøn thöôøng xuyeân
truyeàn baù cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” vaø caùc loaïi saùch khuyeán thieän.
OÂng trôøi traû baùo cho gia ñình oâng Traàn cuõng raát to lôùn: Con chaùu
phuù quyù, coù raát nhieàu vò ñaûm nhaän chöùc vuï tieán só, thaïc só trong trung
ñöôøng. Ñeán nay, raát coù danh tieáng trong tænh Trieát Giang.
4.1.11 Töù ñaïi gia toäc, thieän ñöùc khaùnh gia
Taïi Trieát Giang nôi Haøng Chaâu, ñöôïc danh tieáng laø giaøu sang
phuù quyù, thôøi Thanh Trieàu coù boán ñaïi gia toäc laø: hoï Quan, Vong, Toân,
Trieäu, gia toäc hoï ñeàu thuoäc ngöôøi chuyeân laáy vaïn vaät vaø lôïi ích, cöùu trôï
cho ngöôøi gaëp naïn, khoâng than phieàn, khoâng chaùn naûn.
Noùi rieâng veà hoï Quan, nhö oâng noäi cuûa Quan Quy, luùc ñöôïc
thaêng chöùc laøm quan vaãn khoâng ngöøng caàm buùt theâm chuù cuoán saùch thieän
“Ñan Queá Taäp”.
Nhaø hoï Vong thì boá thí , bieáu taëng “Töû Haø Ñan” luoân boá thí
thuoác men cho ngöôøi ngheøo khoå. Caû maáy ñôøi vaãn khoâng ngöøng.
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Nhaø hoï Toân thì thöôøng bieáu taëng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ñeå
ñaùnh thöùc caûnh tænh cho theá nhaân.
Nhaø hoä Trieäu thì toân kính tuaân thuû chæ thò trong cuoán saùch” Ngoïc
Lòch Böûu Phieâu”. In taëng saùch “ Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” vaø boá thí quan
hoøm giuùp nhöõng ngöôøi ngheøo khi cheát khoâng tieàn choân caát, vaøo muøa ñoâng
coøn bieáu taëng aùo aám cho ngöôøi bò caûm laïnh.
Boán ñaïi gia toäc nhö treân, luoân xem cöùu giuùp ngöôøi laø moät chuyeän
phi thöôøng. Cho neân, khoâng chæ hieän nay gia caûnh giaøu sang phuù quyù vaø raát
nhieàu con chaùu cuõng giaøu sang, tích luõy thieän haønh, ñöôïc trôøi ban phöôùc
laønh, nhöõng söï kieän treân laø moät chöùng cöù thöïc teá. Toâi raát thaønh taâm, thaønh
yù ñöa nhöõng gì toâi nhìn vaø nghe thaáy ghi laïi, ñeå ngöôøi ñôøi tin töôûng laøm
vieäc thieän nhieàu hôn.
4.1.12 Phaùt taâm in saùch thieän, thaêng chöùc
OÂng Tieàn Ñöôøng Dö töøng noùi: cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” naøy,
laø moät cuoán saùch noùi veà nhaân quaû baùo cuûa theá nhaân. OÂng noäi cuûa toâi laø
OÂng Vaên Kính, ñaõ töøng in aán saùch naøy bieáu taëng ñeå môû roäng thieän taâm,
ñöôïc trôøi traû baùo laïi raát nhieàu chuyeän phöôùc laønh. Muøa thu naêm ngoaùi, coù
moät ngöôøi baïn cuøng hoïc chung teân laø Haø Höõu Kieàu, trong mô nhaän ñöôïc
khôûi thò, phaûi in aán traêm cuoán saùch bieáu taëng cho ngöôøi. OÂng cuõng taëng
cho toâi moät cuoán, khi toâi ñoïc ñöôïc saùch naøy, trong loøng raát coù caûm
xuùc,muoán in aán bieáu taëng ñeå môû roäng coâng ñöùc nhöng khoâng coù ñuû voán ñeå
thöïc haønh. Vaøo muøa xuaân naêm nay, oâng may maén baát ngôø ñöôïc thaêng chöùc
nhaän ñöôïc tieàn chuùc möøng cuûa nhöõng ngöôøi thaân thieát, oâng söû duïng soá tieàn
ñoù in aán ra naêm traêm cuoán saùch ñeå maõn nguyeän loøng mong muoán.
4.2 Kyù söï ba ñieàu thieän baùo cuûa “Kha Nhuaän Ñöôøng”
4.2.1 In aán “ Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” thi ñaäu lieân tieáp
Ngöôøi ñoàng höông vôùi toâi, oâng Traàn Troïng Tröôøng, laâu nay raát
ngöôõng moä thieän lyù trong cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”. Nhöng nghó
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gaàn nhöõng khu naøy khoâng theå mua ñöôïc cuoán saùch naøy, raát hoái tieác.
Coù moät ngaøy, oâng ñi ñeán moät mieáu coå trong thaønh thò Toâ Chaâu
ñeå thaép höông, raát may maén ñöôïc bieáu taëng moät cuoán. Sau khi ñoïc xong,
oâng raát kinh ngaïc, toùc döïng heát leân. Cho neân, noùi vôùi moät oâng sö xuaát gia
quen bieát: “Saùch thieän treân theá gian, chöa töøng thaáy coù cuoán saùch hay nhö
theá. Khoâng chæ caùc ngöôøi coù trí tueä ñoïc xong coù theå tænh ngoä maø moät soá
ngöôøi phoå bieán khi nghe hay vaãn hieåu roõ ñaïo lyù beân trong, cuõng seõ caån
thaän veà haønh vi cuûa mình. Vaø saùm hoái nhöõng gì mình ñaõ sai phaïm.”
Neân oâng phaùt taâm nguyeän theo nguyeân saùch nhö ban ñaàu, giao
cho moät nhaø xuaát baûn ñeå in aán, truyeàn baù ñeán laâu daøi, thaønh taâm mong
muoán ngöôøi treân traàn gian ñeàu quy tuï vôùi thieän ñaïo.
Ba naêm sau khi in aán, con trai oâng teân Böûu Kieäm, tham gia thi cöû
trong tænh huyeän, ñaõ thi ñaäu cöû nhaân vaøo naêm Giaùp Tuaát, tham gia hoäi thi
cuõng ñaäu haïng nhaát, ñaõ mang danh döï veà cho caû laøng xoùm. Ñaáy chính laø
trôøi ban phöôùc cho thieän nhaân, coù theå noùi laø raát lôùn, raát nhanh vaø raát roõ
raøng.
4.2.2 Baùn baûo vaät cöùu naïn quan tri thöôïng thö
OÂng Öng Ñaïi Hieán taïi Trieát Giang Ñaøi Chaâu, khi oâng coøn hoïc
saùch taïi xoùm laøng beân vuøng nuùi, coù moät ngaøy, ñang ñoát ñeøn daàu sao cheùp
cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, ñoät nhieân nghe ñöôïc ñaùm ma quyû ñang baøn
taùn vaø noùi: “Taïi nôi kia coù moät ñaøn baø, vì choàng ñaõ thôøi gian laâu chöa veà
nhaø, boá meï beân choàng eùp gaû baø ta cho ngöôøi khaùc. Nhöng ngöôøi ñaøn baø
naøy soáng raát trinh tieát, khoâng baèng loøng, ngaøy mai neáu bò eùp quaù, seõ treo
coå töï töû, chuùng mình seõ tìm ñöôïc ngöôøi theá thaân roài.”
Ngaøy hoâm sau, oâng Öng Ñaïi Hieán ñi tìm hieåu vaø ñuùng söï thaät
nhö hoâm qua mình nghe ñöôïc. OÂng trôû veà phoøng ñoïc saùch cuûa mình, leùn
luùt ñem chieác ñaøn hieäu vaø ñoà coå cuûa oâng noäi ñeå laïi cho mình ñi baùn ñöôïc
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boán löôïng tieàn baïc. Laáy thaân phaän cuûa choàng, vieát ra moät laù thö göûi veà an
uûi ngöôøi phuï nöõ kia vaø boá meï, vöøa göûi soá tieàn ñoù cho gia ñình hoï. Khi boá
meï hoï nhaän ñöôïc thö vaø tieàn, tin töôûng ngöôøi con trai cuûa hoï bình an, cuõng
khoâng coøn eùp gaû ngöôøi ñaøn baø kia laáy choàng khaùc, töï nhieân baø ta seõ khoâng
coøn muoán treo coå töï töû nöõa. Thôøi gian khoâng laâu, ngöôøi choàng cuûa baø ta
trôû veà ñoaøn tuï vôùi gia ñình thaät. Ñoái chieáu vôùi nhau veà chuyeän treân, cuõng
khoâng bieát ai ñaõ laøm ra chuyeän toát nhö vaäy.
Qua khoâng laâu, oâng laïi nghe thaáy boïn ma quyû noùi vôùi nhau:
“Theo thöôøng leä, chuùng mình coù theå tìm ñöôïc ngöôøi ñeå theá thaân, nhöng do
oâng tuù taøi naøy ñaõ phaù hoaïi chuyeän toát cuûa mình, moät con ma ñöùng beân
caïnh maø noùi:“Taïi sao khoâng gaây hoïa cho oâng ta ñeå traû thuø?”
Con ma naøy laïi noùi: “OÂng ta thöôøng cheùp “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu” ñeå khuyeân theá gian, coøn coù loøng töø bi cöùu giuùp ngöôøi, Thöôïng Ñeá
ban leänh cho oâng ta laøm AÂm Ñöùc thöôïng thö, chuùng mình coøn coù theå gaây
hoïa cho oâng ta sao?”. Sau naøy oâng Öng Ñaïi Hieán ñaõ thöïc söï thaêng quan
laøm thöôïng thö.
4.2.3 Kieâng aên thòt boø, caày ñöôïc thaêng quan giaùp khoa
OÂng Chaâu Thuaàn Phu laïi Lö Chaâu, hoïc thöùc cao nhöng coâng danh
laïi khoâng thaønh coâng, thi cöû thöôøng khoâng ñaäu, voâ tình cuõng qua tuoåi boán
möôi.
Coù moät ngaøy, tình côø phaùt hieän söï theâ thaûm cuûa vieäc moå xeû traâu
boø vaø ñoïc ñöôïc noäi dung trong cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” noùi veà kyù söï
trong ñieän thöù saùu. Trong ñoù, coù ñieàu lieân quan ñeán vieäc kieâng aên thòt boø,
thòt caày, cho neân caû nhaø tuyeân theà, khoâng aên thòt boø, thòt caày nöõa vaø sao
cheùp truyeàn baù cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” cho ngöôøi ñôøi bieát thöùc giaùc.
Cuõng trong naêm ñoù, oâng nhaäp hoïc luyeän thi, khoâng bao laâu tham
gia thi cöû ñaõ thi ñaäu giaùp khoa. Ñeán nay, con chaùu phuù quyù muoân ngaøn.
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Trong saùch coù ghi chuù: ba chuyeän treân ñaõ neâu, ñeàu laø söï thaät
chính maét nhìn thaáy tai nghe ñöôïc, khoâng phaûi chuyeän bòa ñaët. Töø ñoù, cho
thaáy: söï phuù quyù vinh hoa cuûa ñôøi ngöôøi, cuõng taùc ñoäng theo nhöõng vieäc
haønh thieän maø coù, do mình ñaõ aâm thaàm taïo ra gioáng phöôùc laønh, ñaëc bieät
ñeà xuaát ra, khuyeân giaûi theá nhaân thaønh khaån tuaân thuû quy luaät trong cuoán
saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”.
4.3 Kyù söï veà cöùu ñoä maãu thaân vaø kyø nghieäm ngöôøi vôï
Doaõn Ñöùc Sô laø con trai cuûa oâng Doaõn Caûnh An taïi Taây Döông
Chaâu tænh Töù Xuyeân. Moà coâi cha luùc 7 tuoåi nhöng gia ñình giaøu coù. Meï
cuûa oâng mang hoï Thieäu, thaáy oâng oám yeáu, beänh thöôøng xuyeân, raát lo aâu.
Moät ngaøy, nhìn thaáy cuoán saùch höôùng daãn naáu aên; söû duïng canh haàm gaø tô
coù theå boå nguyeân khí. Töø nay veà sau, moãi böõa côm ñeàu gieát moå moät ñeán
hai con gaø, haàm thaønh canh cho oâng aên. Vaû laïi coøn nuoâi raát nhieàu gaø con,
moãi ngaøy ñaøo saâu boï cho gaø con aên, ñôïi gaø lôùn roài gieát moå.
Luùc oâng Doaõn Ñöùc Sô naêm möôøi laêm tuoåi, meï oâng ñoät ngoät bò
beänh da lieãu, toaøn thaân nhö bò saâu aên, gaø moå thaønh moät ñoám moät ñoám,
chöõa trò voâ hieäu, ñau ñôùn ñeán khoâng ngoài daäy noåi nhöng do khoâng hieåu roõ
ñaïo lyù cuûa söï nhaân quaû baùo, vaãn coøn sai ngöôøi laøm gieát moå gaø.
Ñöùc Sô ñoïc saùch raát nhieàu, nhìn thaáy meï laâm beänh söû duïng raát
nhieàu phöông thöùc vaãn chöõa trò khoâng laønh beänh, thaáu hieåu ñaây chính laø söï
traû baùo cuûa nghieäp toäi. Laäp töùc nghieâm caám ngöôøi gieát moå gaø vaø daãn meï
ñeán choã ôû thôøi thô aáu, nhìn thaáy ñoáng raùc nhö ngoïn nuùi nhoû toaøn xöông vaø
loâng gaø. Nhöng ngöôøi meï khoâng tin.
Ngöôøi meï laâm beänh laâu ngaøy maø vaãn khoâng coù tieán trieån toát, ñau
ñôùn ñeán baûy naêm roài cheát thaûm. Trong luùc haáp hoái, hoïng phaùt ra tieáng nhö
gaø gaùy vaø tieáng saâu heùt, coøn duøng tay caøo caøo da thòt cuûa chính mình, ñau
ñôùn ñeán luùc cheát ñi.
OÂng Doaõn Ñöùc Sô nhìn thaáy caûnh theâ thaûm naøy, thaàm nghó trong
nöôùc maét: “Vì boå döôõng thaân theå cuûa mình maø saùt haïi bieát bao sanh linh.
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Meï mình môùi phaûi chòu söï traû baùo cheát moät caùch theâ thaûm nhö vaäy. Toâi
thaät söï laø ngöôøi con baát hieáu, toâi quyeát ñònh phaûi kieâng saùt sanh laøm coâng
quaû, ñeå chuoäc toäi baát hieáu cuûa mình môùi ñöôïc. Nhö theá oâng ñaõ tuyeân theà
seõ khoâng saùt sanh nöõa.”
Moät naêm sau, coù moät coâ Linh ñöôïc gaû ñeán nhaø hoï Tieàn laøm daâu,
do luùc sinh ñeû bò baêng huyeát maø töû vong. Sau khi cheát, vong hoàn cuûa coâ ta
bò chieâu ñeán ñieän thöù nhaát. Dieâm Vöông xem hoà sô cuûa coâ Linh trong cuoán
soå, xeùt thaáy maïng soáng ñuùng laø phaïm vaøo phaûi cheát do sanh khoù. Sau ñoù,
lính quyû chuaån bò aùp giaûi coâ ñeán ñieän thöù hai ñeå chòu toäi.
Luùc naøy, coù moät quan vieân sau khi xem xeùt laïi hoà sô, ñaõ kieán
nghò vaø noùi: “sau khi kieåm tra laïi, coâ Doaõn naøy ñaõ töøng ba laàn khuyeân giaûi
boá meï choàng khoâng neân thieâu ñoát nhöõng saâu boï trong caùc caây bò khoâ heùo
vaø khuyeân choàng tranh thuû in aán saùch “Kieâng Saùt Sanh Dieäu Hoa Kinh”
naêm ngaøn tôø, quyeân goùp tieàn hoã trôï in aán cuoán “Roå caù Quaân AÂm Phoùng
Sanh Kinh” ba ngaøn tôø, OÂng Thaàn Taøo Quaân cuûa nhaø hoï taâu leân thieân ñình
vaø ñöôïc pheâ duyeät taêng thoï theâm ba möôi laêm naêm cho coâ ta”
Dieâm Vöông sau khi nghe xong hôïp tay laïi noùi: “ñöôïc” laäp töùc
sai lính quyû aùo xanh, ñöa coâ ta laïi hoaøn döông.
Vöøa môùi böôùc ra chaùnh ñieän, ñi ñeán cöûa ñoû, nghe thaáy coù tieáng
keâu thaûm thieát : “coâ Linh” cöùu toâi!
Khi coâ Linh ñònh thaàn nhìn laïi, thaáy moät ngöôøi ñaøn baø ñaàu toùc buø
xuø, da thòt ñaày maùu ñang keâu coâ ta, nhìn kyõ laïi môùi bieát ñoù laø baø Thieäu,
meï cuûa Doaõn Ñöùc Sô, vöøa khoùc vöøa noùi: toâi bò traû baùo döôùi aâm phuû raát ñau
khoå, khi hoaøn döông, nhaát ñònh phaûi noùi vôùi con trai toâi laø Ñöùc Sô, laøm
vieäc thieän nhieàu ñeå giaûm nheï toäi cho toâi, toâi seõ gaëp noù trong moäng ñeå
chöùng minh. Noùi xong, coù moät ngöôøi ñaàu toùc maøu ñoû, tay caàm chóa nhoïn,
ñaâm vaøo coå hoïng cuûa baø ta maø keùo ñi.
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Coâ Linh hoát hoaûng, hoàn quy nhaäp xaùc, ñoät ngoät thöùc tænh, lieàn
ñem chuyeän ñaõ thaáy trong aâm phuû noùi cho Doaõn Ñöùc Sô bieát.
OÂng Ñöùc Sô laäp töùc caàu sieâu vong linh cho meï vaø thaønh taâm
khaán Phaät, moãi muøng moät vaø raèm möôøi laêm ñeàu thaép nhang caàu Phaät Tam
baûo phuø hoä cho meï ñöôïc thoaùt khoûi caûnh ñau khoå. Nhöng trong möôøi chín
naêm nay, cuõng khoâng gaëp ñöôïc meï trong moäng.
Vôï cuûa oâng Ñöùc Sô hoï Thi, toå tieân beân nhaø naøng raát thích vieäc
kieâng saùt sanh, hay in aán saùch Kinh. Coù moät ngaøy, Ñöùc Sô ñeán nhaø hoï laøm
khaùch, töï nhieân trong ñoáng tuû saùch tìm thaáy cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”
baûn coå xöa, raát vui möøng, ñem veà nhaø sao cheùp, toång coäng sao cheùp thaønh
moät traêm hai möôi cuoán. Khi bieáu taëng ñeán moät traêm leû taùm cuoán saùch,
vöøa ñuùng laø ngaøy Leã Nguyeân Tieâu cuûa naêm Canh Ngoï.
Ñang naèm nghæ ngôi, mô thaáy meï duøng baøn tay vuoát leân löng baøn
tay cuûa mình vaø noùi: “Ñöùc Sô, con raát coù hieáu! Hoâm nay meï môùi ñöôïc
thoaùt khoûi söï ñau khoå trong ñòa nguïc, hoaøn toaøn do coâng ñöùc cuûa con laøm
laø truyeàn baù cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, nam nöõ treân traàn gian ñaõ coù 4
ngöôøi, khi ñoïc ñöôïc saùch cuûa con maø bieát thöùc tænh hoaøn thieän. Baây giôø,
Dieâm Vöông döôùi aâm phuû ñaõ cho pheùp ta ñöôïc baùo moäng veà cho con, ñeå
chöùng minh haønh vi thieän ñöùc cuûa con vaø cho pheùp hoàn ta ñöôïc trôû veà nôi
choân caát, (toái ña haïn choùt vaøo 23 giôø cho ñeán 1 giôø khuya ngaøy möôøi taùm)
ñöa ñeán nôi phöôùc laønh ñeå ñaàu thai. Ñöùc Sô coù theå nhôø vaøo coâng ñöùc naøy
maø taêng tröôøng tuoåi thoï !”.
Ñöùc Sô vöøa khoùc vöøa hoûi hieän cha mình ñaàu thai nôi xöù naøo? Meï
traû lôøi: cha con do luùc coøn soáng giaøu coù, ñaõ höôûng thuï quaù nhieàu phöôùc
phaàn neân ñaàu thai laøm moät thö sinh ngheøo naøn. Cuõng do töø nhoû ñeán lôùn
luoân lyù giaûi vaø soaïn thaûo nhöõng cuoán saùch veà nhaân quaû baùo, nay trôû thaønh
giaøu coù phuù quyù roài. Laïi hoûi theâm soáng taïi tænh naøo? Huyeän naøo? Khoâng
ñöôïc nghe traû lôøi maø thaáy bò ñaåy ñi vaø tænh giaác.
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Nhìn thaáy vôï mình ngoài keà beân, keå heát tình tieát trong moäng cho
vôï nghe, ngöôøi vôï khoâng tin vaø noùi: “do oâng suoát ngaøy ngoài vieát cuoán
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” maø bò ma nhaäp trong tim, môùi coù nhöõng côn moäng
ly kyø quaùi dò nhö theá”. Khi trôøi saùng, Ñöùc Sô vì muoán minh chöùng söï thaät,
ñi vaø ñöùng tröôùc moä cuûa meï, thaép nhang caàu vaø vaùi noùi: “Hoâm qua con mô
gaëp meï nhöng khoâng bieát chuyeän mô laø thaät hay giaû, neáu nhö coù theå mô
theâm moät laàn nöõa ñeå minh chöùng thì con seõ coù loøng tin hôn”. Ngay ñeâm
hoâm ñoù, Ñöùc Sô laïi gaëp meï trong mô, raát giaän döõ chæ vaøo maët naøng daâu
maø traùch “ngöôøi traùch choàng mình caû ngaøy lo sao cheùp cuoán “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu” khoâng thôøi gian chaêm soùc coâ vaø ñaõ töøng leùn luùt xeù naùt naêm
cuoán, nhöõng vieäc thieän coù theå saép bò coâ huûy hoaïi. Baây giôø, tai hoïa seõ rôøi
coâ khoâng xa, coøn daùm nghi ngôø caûnh trong moäng cuûa choàng! Coâ thaät laø
moät ngöôøi ñaøn baø khoâng toát!”. Khi Ñöùc Sô thöùc tænh, hoûi ngöôøi vôï coù
chuyeän ñaõ töøng xeù boû naêm cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”. Coâ ta bieän
minh maø noùi “Ñöùc Sô aø, oâng ñuùng laø bò ma nhaäp roài.
Chuyeän cuûa oâng coù ba ñieàu toâi khoâng theå tin ñöôïc:
+ Thöù nhaát: Nhaø cuûa ta thuoäc kieâng saùt sanh, khoâng bao giôø mua
nhöõng sinh linh ñoäng vaät coøn soáng veà beáp laøm, thanh tònh trong saïch nhö
ngöôøi xuaát gia.
+ Thöù hai: Gia ñình ta hoâm nay thaép nhang, ngaøy mai cuõng thaép
nhang, vöøa môøi thaày söu ñaïo só ñeán tuïng kinh cuùng baùi. Theo toâi, thaáy aên
chay nieäm Phaät laø moät chuyeän toán tieàn toán phí khoâng coù taùc duïng gì caû,
chöù khoâng taïi sao coù ngöôøi cheát möôøi maáy naêm maø coøn phaûi chòu cöïc hình
trong aâm Phuû? OÂng chæ nhôø coâng ñöùc sao cheùp coù maáy cuoán saùch thieän maø
cöùu ñoä ñöôïc meï. Xem gioáng nhö laø boä maët töø thieän cuûa Quan Theá AÂm Boà
Taùt vaäy, raát laø buoàn cöôøi!
+ Thöù ba: Noùi toâi xeù raùch naêm cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu”? Nhöõng cuoán saùch ñoù oâng sao cheùp. Cuõng chính tay oâng cheùp laïi,
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bieáu taëng taän tay cho ngöôøi ñôøi, coøn dö laïi cuõng chính tay oâng ñem khoùa laïi.
Ñöùc Sô sau khi nghe xong nöûa tin nöûa nghi. Ñeán buoåi toái ngaøy
möôøi baûy, baø Thieäu laïi baùo moäng cho gia ñình beân naøng daâu vaø coâ Linh, baø
ta noùi: “Sôû dó con trai ta khoâng maáy tin lôøi cuûa ta vì do taùc ñoäng cuûa ngöôøi
vôï”.
Tieáp ñoù hoàn ma cuûa baø Thieäu quay veà nhaø, ñi vaøo trong moäng cuûa
Ñöùc Sô vaø goïi naøng daâu ñi ñeán tröôùc maët mình, traùch moùc maø noùi: Ñoà ñeâ
tieän! Muøng saùu thaùng baûy cuûa naêm ngoaùi, ngöôi cuøng vôùi ngöôøi haøng xoùm
– Coâ Chaâu Phuïng, ñang laøm nöõ coâng trong nhaø ta, ñaõ ñem moät cuoán “Ngoïc
Lòch Böûu Phieâu” leùn luùt boû vaøo giaøy maãu. Qua ngaøy hoâm sau, coâ giaän hôøn
vì khoâng cho pheùp coâ Chaâu Phuïng vaøo nhaø, ñaõ töùc giaän xeù boû naêm cuoán
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”. Qua hoâm sau buoåi saùng ngaøy moàng taùm, em trai
cuûa coâ teân Thi Phuïc, ñeán nhaø ñaõ phaùt hieän chuyeän xaáu cuûa coâ laøm, leùn luùt
duøng vaûi goùi laïi ñoáng giaáy raùch, roài noùi vôùi Ñöùc Sô laø ñem ñi phaân phaùt cho
ngöôøi khaùc. Veà nhaø ñaõ chaêm chuù daùn töøng mieáng giaáy laïi, cuõng may cho
saùch khoâng bò raùch daãn ñeán maát noäi dung, ñaáy chính laø cöû chæ thieän taâm cuûa
Thi Phuïc, trong aâm phuû daõ ghi voâ soå laäp ñaïi coâng cho Thi Phuïc veà chuyeän
naøy. Sau ñoù, do con trai ta Ñöùc Sô ñem cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”
giaáu kyõ, môùi khoâng ñeå loït vaøo tay coâ ñeå bò huûy hoaïi. Baây giôø, coâ coøn noùi
doái laø ba ñieàu khoâng tin noåi cuûa choàng coâ khoâng? Toäi cuûa coâ naëng laém.
OÂng Thoå Ñòa trong nhaø ñaõ khoâng coøn caûn trôû caùc taø ma nhaäp moân ñeå phaù
phaùch, tai hoïa cuûa coâ ñang ñöùng tröôùc maët roài. Toâi khoâng nhaãn taâm nhìn
thaáy coâ phaûi chòu toäi chòu khoå!
Noùi xong, böôùc qua giöôøng roài bieán maát, Ñöùc Sô ñaõ thöùc giaác nguû,
thò Thi cuõng moät phen huù hoàn vía döïng con maét leân. Ñöùc Sô böôùc xuoáng
giöôøng, maëc aùo laïi, ñoát ñeøn leân vaø hoûi vôï laïi theâm laàn nöõa, coù chuyeän xaûy
ra nhö theá, ngöôøi vôï vaãn coøn cöùng ñaàu traû lôøi “tin thì coù, khoâng tin thì
khoâng coù”
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Vöøa noùi xong, ñoät nhieân nhìn thaáy coù moät ñoáng maøu ñen laên vaøo
trong giöôøng, ngöôøi vôï laïnh rung caû ngöôøi mieäng ñôù ñôù noùi vôùi choàng:
“Sau naøy oâng phaûi taän taâm sao cheùp nhieàu cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu” thoâi! Toâi thaø tin coù coøn hôn khoâng coù. Ñöùc Sô sau khi nghe xong,
bieát ñöôïc ngöôøi vôï ñuùng laø coù huûy hoaïi saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, vaäy
chuyeän meï mình baùo moäng cuõng laø coù thaät; ñaõ thaàm möøng trong buïng vì
meï mình ñaõ ñöôïc ñaàu thai ñeán nôi phöôùc laønh, thoaùt khoûi ñaïo ma quyû. Veà
sau caøng tin töôûng hôn veà cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”. Ñoàng thôøi,
ngöôøi vôï ñaõ mang thai, vöøa sôï vôï hoïa ñeán tröôùc maét, meï con baát an. Ñuùng
laø vöøa möøng vöøa lo.
Ngaøy hoâm nay, toaøn thaân ngöôøi cuûa thò Thi bò soát caû, ñau löng raát
khoù chòu. Lieàn môøi baùc só phuï khoa ñeán baét maïch. Khi baùc só khaùm xong
laïi noùi khoâng phaûi beänh phuï khoa neân laïi ñi môøi baùc só ngoaïi khoa ñeán
khaùm (ngoaïi khoa cuûa Ñoâng y laø chaån ñoaùn beänh ngoaøi da), baùc só khaùm
xong chaån ñoaùn beänh: “ Ngoaøi da bò noåi ñoám ñoû, coù maùu baàm, maët laïi
xanh xao, beänh tình nhö theá raát khoù chöõa trò, vaû laïi ñang mang thai, khoâng
tieän phoái thuoác ñeå chöõa trò”.
Trong khi Ñöùc Sô ñang suy tính, em trai cuûa vôï Thi Phuïc ñeán nhaø, chò
hoï coâ Linh cuõng ñeán, nhìn thaáy thò Thi bò nhieãm beänh caáp tính, raát kinh
ngaïc. Cho neân, hoï töôøng thuaät laïi giaác moäng cuûa hoï ñeâm qua, hai ngöôøi
ñeàu truøng khôùp vôùi nhau. Thi Phuïc noùi: “Xeù raùch naêm cuoán “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu” laø chuyeän coù thaät. Toäi raát lôùn, neân phaûi caàu xin thaàn linh
khoan dung.”
Ñöùc Sô nghe xong lieàn ñi vaøo nhaø beáp, ñöùng tröôùc oâng Thaàn Taùo
Quaân tuyeân theà: “Xin ñaïi dieän cho ngöôøi vôï sao cheùp traêm cuoán saùch ñeå
löu truyeàn, chuoäc laïi toäi loãi tröôùc kia cuûa vôï.”
Luùc ñoù : Ngöôøi thò Thi trong côn hoân meâ thöùc tænh laïi, haï quyø vaø
mieäng hoâ lôùn: “Töø nay veà sau toâi xin kính ngöôõng “Ngoïc Lòch Böûu
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Phieâu”, laáy tieàn laøm nöõ coâng cho khaùch vaø nöõ trang cuûa ngöôøi khaùc bieáu
taëng trong ngaøy cöôùi baùn heát. Möôùn ngöôøi sao cheùp “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu” ñeå chuoäc laïi toäi loãi cho mình.
Vöøa noùi xong, boãng dung thaáy moät ngöôøi maëc aùo ñen ñi vaøo trong,
ñöa tay phôùt leân moät caùi thì boùng ñen bieán maát. Buoåi chieàu hoâm ñoù, thaân
theå thò Thi haï soát. Khoái u beân löng cuõng bieán maát, khoâng coøn ñau ñôùn nöõa.
Sang ngaøy thöù hai, thò Thi sanh ñöôïc moät caäu con trai khaùu khænh, ñöôïc meï
troøn con vuoâng.
Söï vieäc xaûy ra nhö vaäy Ñöùc Sô khoâng daùm giaáu ai. Moãi laàn sao cheùp
cuoán saùch ñeàu neâu söï vieäc naøy vaøo trang cuoái cuûa saùch, ñeå ngöôøi ngöôøi
sau khi xem xong bieát caûnh tænh, taát caû ñeàu tuaân thuû vaø tín ngöôõng: Thò Thi
ñang laø ngöôøi coù toäi trong cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” laïi trôû thaønh ngöôøi
chuû coâng quaû cuûa cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”.
Söï kieän treân ñöôïc ghi nhaän laïi trong cuoán “ Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu” ôû huyeän Toân Nghóa.
OÂng Quùy Löông noùi: luùc toâi ôû taïi tænh Quùy Chaâu, huyeän Toân
Nghóa nhìn thaáy trong trang cuoái cuûa cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” coù ghi
laïi söï kieän nhö treân.
4.4 In aán saùch, mô hieän töông lai
Haø Kieán Maïc, Töï Höõu Kieàu laø cöû nhaân coù danh tieáng taïi Ñöôøng
Tieàn, oâng töï ghi laïi kyù söï töøng traûi qua cuûa mình khi in aán cuoán “Ngoïc
Lòch Böûu Phieâu” noäi dung nhö sau:
Vaøo naêm Tuaát Daàn, giöõa thaùng tö, toâi laøm khaùch taïi nhaø hoï Cao, ñang
laät saùch treân keä, tìm thaáy cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, sao cheùp laïi moät
cuoán, khi ñoïc xong, caûm nhaän ñöôïc ñaïo lyù trong saùch, nhöõng tình tieát noäi
dung trong saùch, khoâng theå phuû nhaän laø chuyeän khoâng coù thaät. Vaû laïi, töø
ngöõ raát deã ñoïc, cho duø ngöôøi vaên hoùa khoâng cao cuõng coù theå ñoïc hieåu. Cho
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neân, laäp töùc nguyeän in taëng 100 cuoán. Qua maáy ngaøy sau, ñoïc theâm maáy
laàn, laïi caûm thaáy coù nhieàu söï kieän vieát ra hôi quaùi laï, khoâng theå hoaøn toaøn
tin heát, ñaây khoâng phaûi laø ñieàu ngöôøi khoâng coù theå baøn luaän vaø tin töôûng.
Neân öôùc nguyeän cuûa maáy hoâm tröôùc bò daäp taét, trong loøng khoâng coøn quan
taâm ñeán chuyeän naøy.
Khi ñeán kyø thi tuyeån, voäi vaøng böôùc vaøo phoøng thi, ñaâu coøn taâm nghó
ñeán chuyeän theà nguyeän in aán saùch? Khi thi xong ba ñôït thi tuyeån, veà ñeán
nhaø, suy nghó laïi nhöõng caâu thuaät ngöõ luùc döï thi, caûm thaáy coù hai ba caâu
khoâng thoûa ñaùng, sôï bò thi rôùt, trong loøng raát boái roái. Nghó vaäy thì mô mô
maøng maøng nguû thieáp ñi. Trong mô thaáy moät vaên nhaân maëc aùo chænh teà,
ñoäi khaên cao treân ñaàu, coù boä raâu daøi, nhìn hôi gioáng oâng Toâ Ñoâng Ba vaên
só trong thôøi ñaïi Toáng. Toâi lieàn keå heát taát caû söï vieäc trong thi cöû vaø öôùc mô
töông lai ñeå xin yù kieán oâng ta. OÂng ta noùi: “Baûn tính cuûa ngöôi, thöôøng
ngaøy toâi ñaõ quen thuoäc roài, chuyeän thi cöû cuûa ngöôi nhaát ñònh truùng tuyeån,
ñöøng lo aâu. Maáy hoâm tröôùc ñoù ngöôi ñaõ thaáy cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”
vaø coù theà nguyeän chuyeän in aán bieáu taëng, taïi sao khoâng thöïc hieän sôùm,
taëng cho ñaïi chuùng, ñeå quaûng khuyeân giaûi theá nhaân? “Toâi queân heát chuyeän
naøy ñaõ laâu, khi oâng nhaéc ñeán môùi hoát hoaûng maø noùi: “Noäi dung cuûa cuoán
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” sôï khoâng nhaát ñònh vaø coù thaät”. Ngöôøi vaên nhaân
naøy noùi: “Ñòa nguïc trong aâm phuû, töùc laø ñòa nguïc trong loøng ngöôøi. Neáu
nhö trong loøng ngöôøi khoâng coù nhöõng khaùi nieäm aùc taâm daãn ñeán phaûi toïa
laïc ñòa nguïc thì ñòa nguïc môùi trôû thaønh troáng khoâng. Ngöôi minh baïch ñaïo
lyù thì taïi sao laïi khoâng thaáu hieåu chaân lyù naøy? Ñöøng nghi ngôø nöõa maø
nhanh chaân ñi in saùch!
Toâi choaøng tænh giaác trong söï kinh hoaøng, khoâng daùm noùi vôùi ai, chôø
ñeán khi coâng boá keát quaû thi tuyeån, quaû nhieân thi ñaäu. Cho neân, toâi ñaõ
nhanh in aán 100 cuoán saùch vaø ghi nhaän theâm söï kieän trong moäng ñeå laøm
minh chöùng.
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4.5 Möôøi ñieàu kyø nghieäm caàu qua beänh nguy
4.5.1 Giaûi cöùu vôï bò beänh ban thoaùt hieåm
OÂng Cao Nhaøn tieân sinh cuûa Nhaân Hoøa töôøng thuaät laïi:
Baø môï cuûa toâi taïi Haø Höûu Kieàu, naêm ngoaùi tham gia thi cöû nhaân
trong laøng. Ngaøy 11 thaùng 9, khi coâng boá truùng tuyeån, toâi ñeán chuùc möøng
truùng tuyeån cho caäu môï vaø coù nghe caäu nhaéc ñeán chuyeän khi in aán bieáu
saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” bieáu taëng gaëp söï thaàn kyø hieäu nghieäm vaø
mieâu taû laïi söï kieän trong moäng. Sau khi nghe xong raát kinh ngaïc. Luùc naøy,
con trai toâi teân Ñænh Taêng, bò beänh ban ñoû ñaõ ba boán ngaøy roài vaãn coøn
chöa ra heát. Möôøi laêm ngaøy sau, vôï toâi Thò Phuøng vaø con gaùi cuõng bò beänh
ban ñoû; khoâng bao laâu moät hoïc sinh vaø coâ ñaày tôù cuõng bò beänh luoân.
Trong nhaø ñang gaëp nguy cô beänh taät. Qua ngaøy hoâm sau, toâi ñoát
nhang vaø ghi laïi moät baøi vaên thö, löïc caàu saùm hoái vaø xin laäp nguyeän in aán
saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” 400 cuoán, mua 300 ngaøn sinh linh ñeå phoùng
sanh. Khoâng ñeán möôøi ngaøy, ñaõ coù boán ngöôøi heát beänh. Chæ coù Ñænh Taêng
do söùc khoûe yeáu, khoâng nhanh choùng thaûi heát ñoäc toá trong ngöôøi. Cuïc
böôùu beân tai traùi cuõng töø töø laønh beänh. Thaàn kyø nhaát laø vôï toâi Thò Phuøng,
ñaùng leõ beänh ban ñoû chæ laø beänh bình thöôøng thoâi, do bình thöôøng laøm vieäc
quaù söùc, trong ngöôøi toån thöông naëng neân baùc só sôï beänh bieán chöùng aâm
tính. Nhöng sau khi toâi ñoïc vaên thö caàu xin, vôï toâi ñaõ toaùt moà hoâi ra ba laàn,
ban ñoû hoaøn toaøn bieán maát vaø ñaõ khoûi beänh.
Tín ngöôõng Thaàn linh caàu Phaät phuø hoä, caû nhaø bình an, ñaõ cho
thaáy söï linh nghieäm cuûa saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”. Linh nghieäm nhanh
nhö vöøa nghe beân tai neân raát tin vaøo söï kieän ly kyø trong moäng cuûa caäu Höûu
Kieàu, thöïc söï khoâng bò sai laàm.
4.5.2 Nghieäm chöùng cöùu con beänh haàu phong
OÂng Quaùch Vuõ Ñieàn tieân sinh taïi Toâ Chaâu noùi:
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Haø Höûu Kieàu laø moät cöû nhaân danh tieáng taïi Haøn Chaâu. Vaøo naêm
Nhaâm Daàn, luùc oâng ñeán nhaø toâi laøm khaùch, bieáu taëng moät cuoán saùch
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” cho toâi. Khi toâi ñoïc ñeán caâu ñòa nguïc trong aâm
phuû laø ñòa nguïc cuûa loøng ngöôøi, caûm thaáy raát kinh ngaïc vaø cho laø coù lyù. Vì
thaáu hieåu veà chuyeän nhaân quaû baùo chöù khoâng phaûi do meâ tín dò ñoan. Naêm
Kyû Maõo, chaùu tröôûng laâm beänh nguy caáp, toâi ñaõ thaép nhang töø saùng ñeán
chieàu ñeå caàu khaån vaø theà nguyeän in aán saùch naøy. Khi vöøa laäp nguyeän
xong, beänh tình chaùu tröôûng coù chuyeån bieán toát.
Vaøo thaùng hai naêm Taân Kyû naøy, trai tröôûng Daàn Löông laâm beänh
vieâm hoïng nghieâm troïng (teân xöa goïi beänh haàu phong) beänh tình raát nguy
hieåm, trong tình theá caáp baùch khoâng bieát xöû lyù ra sao, chæ coøn bieát thaép
nhang caàu trôøi cöùu naïn, nguyeän theà in aán saùch bieáu taëng, caàu xin mau ñöôïc
khoûi beänh. Khi caàu xin xong, con trai tröôûng toaùt moà hoâi xong, nguy
chuyeån thaønh an, hieäu quaû raát kyø nghieäm.
Neân ñeå taï ôn Thaàn phaät ñaõ phuø hoä, vì tröôùc kia ñaõ nhôø baïn beø taïi
Haøng Chaâu in 300 cuoán saùch vaø ñaõ bieáu taëng heát, tieáp theo in theâm 300
cuoán ra ngoaøi tænh bieáu taëng, ñeå quaûng baù löu truyeàn. Tieän cô hoäi naøy ñeå
coâng boá cho caùc vò quaân töû töø thieän, neân trieån chuyeån khuyeân giaûi, kính
ngöôõng saùch naøy, ñöôïc phöôùc voâ bieân.
4.5.3 Caûn ngöôøi in taëng saùch, hoàn ma aâm phuû ñeán quaáy
OÂng La Löôïng Phong taïi Truùc Taây ñaõ töøng ghi chuù laïi moät ñoaïn
vaên chöông trong cuoán “Töï caàu ñöôøng taäp” beân nhaø hoï Lyù:
Vaøo naêm Bính Thìn, oâng Löu Haïc Trieàu taïi huyeän Sôn AÂm, daãn
caû gia ñình vaøo kinh haàu tuyeån. Moät ngaøy noï, doïc ñöôøng gaëp moät phuï nöõ
maëc aùo hoàng noùi vôùi oâng ta: “Luùc toâi coøn treân traàn gian, muoán in saùch
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” 100 cuoán. Luùc ñoù, oâng noùi in saùch naøy chaúng coù
taùc duïng gì vaø ñaõ caûn trôû toâi, laøm cho toâi sau khi cheát ñi khoâng theå thoaùt
khoûi söï toäi hình ñau khoå trong aâm phuû”. Sau khi noùi xong chôùp maét ñaõ
bieán maát.
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OÂng Löu sau moät hoài raát kinh ngaïc vaø suy nghó laïi, môùi nhôù ra
Trònh Ma Ma laø ngöôøi luùc tröôùc laøm möôùn cho nhaø oâng. Hoát hoaûng leân!
Veà ñeán nhaø thì bò phaùt beänh. Luùc ñang beänh thöôøng mô thaáy hoàn cuûa Trònh
Ma Ma ñeán quaáy roái. Baø vôï Thò Khöông bieát ñöôïc söï tình, mau theà nguyeän
ñoàng yù in gaáp hai laàn soá löôïng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ñeå truyeàn baù.
Mieäng oâng Löu Haïc Trieàu phaùt ra tieáng noùi gioáng y nhö tieáng cuûa Trònh
Ma Ma vaø noùi: “Beänh cuûa chuû nhaân laø do ñaõ maõn thoï. Cho neân, moät maët
toâi ñeán ñeå baùo tröôùc söï vieäc, maët khaùc toâi ñeán daãn oâng aáy ñi xuoáng aâm
phuû. Nay do ñoàng yù vì toâi in aán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ñeå truyeàn baù,
toâi seõ döïa vaøo coâng ñöùc naøy taâu döôùi dieâm phuû ñeå ñöôïc phöôùc, coù theå
ñöôïc sieâu thoaùt, kieáp sau ñaàu thai thaønh ngöôøi. Neáu nhö coù theå taêng soá
löôïng in aán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” khoâng chöøng chuû nhaân coù theå
taêng thoï”.
Thò Khöông laïi quyeân goùp tieàn ñeå in theâm 400 cuoán saùch, phaùt ñi
töù phöông baù taùnh ñeå truyeàn baù khuyeán thieän. Nöûa thaùng sau, hai vôï choàng
ñeàu mô thaáy Trònh Ma Ma ñeán taï ôn vaø cung kính noùi: “Nhôø cuoán saùch
thieän naøy truyeàn baù, raát may maén ñöôïc saùm hoái toäi loãi trong quaù khöù, ñòa
nguïc döôùi aâm phuû ñaõ cho pheùp toâi ñöôïc ñaàu thai thaønh ngöôøi. Vôùi laïi chuû
nhaân oâng cuõng ñöôïc keùo daøi thoï soáng vaø coâng ñöùc cuûa baø chuû cuõng khoâng
ít, sau naøy nhaát ñònh ñöôïc baùo phöôùc muoân ngaøn”.
Sau khi vôï choàng thöùc giaác, töôøng thuaät laïi thaáy chuyeän trong mô
ñeàu gioáng nhau. Vaû laïi, beänh tình cuûa oâng Löu cuõng coù chuyeån bieán toát vaø
ñaõ mau choùng khoûi beänh.
4.5.4 Saùm hoái chuyeän quaù khöù, hoàn ma sieâu thoaùt
Trong cuoán “Töï caàu ñöôøng taäp” coù moät ñoaïn do oâng Khaàu Ñaïi
Vinh noùi vôùi oâng Laâm Xuaân: Cha toâi laø oâng Khaàu Phuïc Sô taïi Nam Kinh,
soáng raát hieáu thaûo vôùi oâng baø noäi cuûa toâi. Meï toâi qua ñôøi sôùm, toâi laø con
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trai oâng teân laø Khaàu Ñaïi Vinh, cuõng raát hieáu thaûo, ñoàng thôøi thích haønh
thieän laøm vieäc toát laønh. Nhöng cha toâi Khaàu Phuïc Sô laïi khoâng tin laø coù
quyû thaàn vaø coù ñòa nguïc.
Vaøo naêm Nhaâm Tyù, toâi coù ñi Toâ Chaâu buoân baùn, ñem veà moät cuoán
saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, toâi cuøng cha xem chung vôùi nhau. Cha toâi
vöøa cöôøi vöøa noùi: “thaät laø hoang ñöôøng!”. Vöøa noùi xong ñaõ vöùt cuoán saùch
vaøo trong hoäc tuû. Nhöng toâi laïi raát kính ngöôõng, muoán tìm ngöôøi ñeå in aán
bieáu taëng truyeàn baù, laïi sôï cha bieát ñöôïc seõ maéng chöûi, neân ñaønh buoâng
xuoâi. Naêm Quùy Söûu, khi cha toâi laâm troïng beänh vaø than thôû noùi vôùi con
trai: “Gaàn ñaây, ta thöôøng nhìn thaáy caùc ma quyû tuï taäp trong nhaø mình phaù
phaùch, ta môùi tin thaät söï laø coù ma, theo ta nghó chaéc laø cuõng coù ñòa nguïc.
Ta raát hoái haän khi khoâng tín ngöôõng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”.
Sau khi nghe ñöôïc cha toâi noùi. Trong loøng moïi öu saàu ñeàu bieán maát,
laäp töùc theà nguyeän in aán 300 cuoán saùch ñeå truyeàn baù. Luùc naøy, Phuïc Sô
nghe ñöôïc phía ma quyû noùi: “OÂng ta tuy saép cheát ñeán nôi roài nhöng Thaàn
Taùo Quaân ñaõ ghi leân traùn oâng ta chöõ “Thuaân Tuaân” laïi nghe thaáy caùc ma
quyû khaùc ñang heùt leân vaø noùi: “Ngoïc chæ saép ñeán roài, ta mau rôøi khoûi nôi
naøy, khoâng seõ bò tröøng phaït”. Beänh tình cuûa Phuïc Sô quaû nhieân khoâng bao
laâu thì khoûi beänh, hieäu quaû ñuùng nhanh nhö theá, khoâng theå ñeå cho ngöôøi ta
khoâng tín ngöôõng vaøo cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”.
4.5.5 In taëng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, beänh naëng khoûi
ñoät ngoät
Trong ghi nhaän “Nhuaän Ñöôøng Taäp” cuûa Thò Haø noùi:
OÂng Löu Ñaëc Thieän taïi huyeän Caûnh Laêng Haø Baéc, sinh ra moät con
trai teân laø Thieân Dö, môùi ñöôïc coù moät ngaøy,Thieân Dö ñaõ bò beänh raát naëng,
baùch döôïc ñeàu voâ hieäu, Baùc só noùi, Thieân Dö: “Cho duø chim haïc taùi theá,
cuõng khoù maø phuïc sanh, heát cöùu ñöôïc roài.” Caû nhaø raát baøng hoaøng
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nhöng cuõng ñaønh phaûi chòu thoâi. OÂng Ñaëc Thieän xöa nay soáng thieän taâm
kieân vöõng, cho neân oâng ñaõ thaønh taâm höôùng trôøi thænh caàu: “Toâi nguyeän in
taëng “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” traêm cuoán ñeå khuyeân theá nhaân, hi voïng con
trai toâi ñöôïc nhanh laønh beänh”. Sau khi thænh caàu xong, kyø tích ñaõ xuaát
hieän. Trong chôùp maét, thaân xaùc con trai ñaõ töø töø khoâi phuïc vaø khoûe leân, keå
caû oâng baùc só ñaõ töøng trò lieäu cho chaùu cuõng kinh ngaïc maø noùi: “Laøm sao
coù theå nhö vaäy ñöôïc, laøm sao coù theå nhö vaäy ñöôïc”. Taïi sao beänh tình töø
saùng ñeán chieàu coù theå thay ñoåi lôùn nhö theá, thaät laø khoâng theå ngôø. Nhö
vaäy, traûi qua ñieàu trò theâm 10 ngaøy, con trai oâng ñaõ hoaøn toaøn khoûi beänh.
Saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” thaät laø aân hueä to lôùn.
4.5.6 In taëng khoâng kòp thôøi, thoï soáng bò ngaén laïi
OÂng Traàn Khaéc Hoan taïi huyeän Thöôïng Nguyeân hay tin baø con
cuûa oâng teân Phan Caûnh Phong ñang beänh naëng sôï khoâng qua khoûi. Khaéc
Hoan ñaõ khuyeân oâng in taëng “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” truyeàn baù, ñeå döïa
vaøo coâng ñöùc naøy tieâu tröø nôï oan nghieäp quaáy roái. Luùc naøy, oâng Caûnh
Phong ñang trong tình traïng haáp hoái, hoân meâ khoâng noùi ra lôøi, moät thoaùng
maây u aùm bay ñeán vaø dìu daét oâng ta xuoáng aâm phuû. Trong aâm phuû, oâng
gaëp ñöôïc Thaàn Ñaïi Só cuûa Quan Theá AÂm maø oâng nhôù taïi nhaø noùi: “Thoï
döông cuûa oâng ñaõ heát, neáu muoán keùo daøi thoï soáng, nhaát ñònh oâng phaûi in
taëng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” treân 10 ngaøn cuoán”.
Caûnh Phong raát laø vui möøng, hoài tænh laïi, ñöa lôøi noùi ñaïi só cuûa
Quan Theá AÂm thuaät laïi cho ngöôøi nhaø nghe. Ngöôøi trong nhaø caûm thaáy raát
kinh ngaïc, höôùng maët leân trôøi höùa laäp lôøi theà nguyeän in aán “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu”. Nhöng gia ñình raát laø ngheøo khoå, khoâng theå nhanh choùng in
theo soá löôïng yeâu caàu. OÂng Caûnh Phong hoái thuùc moãi ngaøy nhöng vôï laø
moät ngöôøi ñaøn baø, con gaùi laïi thô daïi. Cho duø muoán sao cheùp, cuõng khoù
maø hoaøn thaønh yeâu caàu. Cho neân, ñaõ khoùc loùc caàu trôøi, khoâng bieát phaûi
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laøm sao. Hoï khoâng bieát laø soá löôïng mình theà nguyeän, coù theå chia ra thaønh
nhieàu ñôït nhieàu naêm in taëng, khoâng nhaát ñònh phaûi in hoaøn thaønh trong
cuøng moät thôøi ñieåm.
Do khoâng bieát caàu xin ñöôïc chia ra thaønh nhieàu ñôït hoaøn thaønh,
neân ñaõ treã ñeán möôøi ngaøy, Caûnh Phong töï nhieân than phieàn maø noùi: naõy
giôø ñaïi só cuûa Quan Theá AÂm noùi: Döôùi aâm phuû ñaõ chôø ñôïi möôøi ngaøy ñaõ
qua, khoâng thaáy coù moät cuoán saùch naøo ñaõ löu truyeàn. Cho neân, khoâng coù
coâng ñöùc naøo ñeå maø coù theå keùo daøi thoï soáng cho toâi, khoâng coøn caùch naøo
cöùu noåi”.
Sau naøy, hay tin oâng Caûnh Phong töø traàn, hoûi thaêm söï vieäc, thaät
laø hoái tieác khoâng nguoâi.
Nhö vaäy, söï kieän naøy caû huyeän Kim Laêng ñeàu bieát. Thôøi gian
moät naêm nay, khi coù ai laâm beänh naëng hoaëc gaëp chuyeän gian nan ñeàu laäp
theà nguyeän in taëng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ngöôøi naøo coù caàu cuõng coù
öùng.
OÂng Khaéc Hoan khoâng daùm noùi nhaûm, neân ñaõ coâng khai söï kieän
naøy, ñeå laøm minh chöùng khuyeân thieän thieân haï.
4.5.7 Quyeân goùp in taëng “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” moäng thaáy
trò beänh
OÂng Tuyeân Hoaøn Chöông taïi Böûu Sôn, tröôøng kyø bò beänh tró, trò
lieäu khaép phöông ñeàu voâ hieäu, raát laø ñau khoå. Vaøo thaùng ba naêm Tuaát
Thìn, töï nhieân oâng ñoïc ñöôïc cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, ngay laäp
töùc oâng phaùt leân loøng tín ngöôõng. OÂng laäp töùc ñöùng tröôùc ñeàn thôø Thaàn
Taùo Quaân, laäp nguyeän in aán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” vaø “Tieác Chöõ
Thuyeát”, “Taäp Kính Taùo” vv…caàu xin tieâu tröø beänh tró.
Moät thôøi gian, sau khi aâm thaàm caàu vaùi. Vaøo moät buoåi toái, oâng
mô thaáy moät oâng hoøa thöôïng, tay caàm kieám saét, ñi ñeán tröôùc maët oâng vaø
noùi: “Ñeå toâi chaët ñöùt cuïc tró cuûa oâng!”. Noùi xong giô kieám leân vaø cheùm
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moät phaùt xuoáng, oâng hoát hoaûng thöùc giaác. Khoâng bao laâu, phaùt hieän beänh
tró cuûa mình cuõng bieán maát töø nay. Ñaây laø söï kieän ñöôïc ghi laïi do oâng Löu
Böûu Sô töôøng thuaät laïi vôùi oâng Quùy Löông.
4.5.8 Beänh naëng saép cheát, in “Böûu Phieâu” ñöôïc khoûi beänh
OÂng Loâ Thieäu Hoàng taïi Töø Chaâu, do meï bò beänh naëng ñaõ môøi
baùc só ñeán chöõa beänh. Baùc só noùi: “Beänh tình cuûa meï anh raát naëng, khoâng
theå naøo trò khoûi”. Neân oâng ñaõ thaønh taâm caàu Phaät Toå töø bi phuø hoä vaø theà
nguyeän in taëng 200 cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, caàu xin beänh tình
cuûa meï ñöôïc thuyeân giaûm vaø khoûi beänh. Keát quaû, khoâng ñeán thôøi gian nöûa
thaùng, quaû nhieân khoâng caàn ñeán thuoác men maø vaãn khoûi beänh. Söï kieän
nhö treân laø do oâng Thieäu Hoàng ñích thaân noùi vôùi oâng Quùy Löôïng ghi döïng
laïi.
4.5.9 Haønh aùc giaûm loäc, saùch thieän tieâu tröø toäi
OÂng Traàn Quaân taïi huyeän Nhö Tuyeàn, naêm nay 39 tuoåi, laøm giaùo
sö taïi huyeän Voïng Giang. Vaøo ngaøy 11 thaùng 6 naêm Canh Tuaát, trong mô
ñi ñeán tröôùc cöûa chuøa Ñòa Taïng Boà Taùt taïi huyeän Nhö Tuyeàn.
Trong chuøa coù moät oâng quan vieân maëc boä aùo ñen, daãn giaûi oâng ta
ñeán moät saûnh chaùnh ñieän, nhìn thaáy trong chaùnh ñieän ñang khoùi nhang mòt
muø. Ngoaøi haønh lang che möa, lính quyû ñöùng taáp naäp. Traàn Quaân ñöùng
döôùi baäc theàm, ñoät nhieân, nghe thaáy tieáng noùi trang nghieâm cuûa Boà Taùt
tuyeân boá vôùi oâng: “Gia ñình oâng xöa nay soáng raát coù haäu, nhaát laø maãu thaân
cuûa oâng, trinh tieát thanh tònh, hieáu thaûo vôùi cha meï, ñoàng kính Thaàn leã
Phaät. Nhöõng thieän haønh nhö vaäy, ñaùng leõ phuø hoä ñöôïc oâng thi ñaäu khoa
minh kinh tuù taøi, vaû laïi coøn coù moät cô hoäi truùng tuyeån vaøo tieán só khoa giaùp
ñôït moät. Nhöng do oâng thöôøng ngaøy soáng taùc oai taùc quaùi, khoâng chuùt haønh
thieän, ñaõ sôùm cho thaàn linh töôùc ñi heát phöôùc loäc ñöôïc höôûng cuûa oâng. Sau
khi oâng boán möôi tuoåi trôû leân, töø töø oâng seõ gaùnh chòu nhöõng aùc baùo do
chính oâng taïo ra. Tröôùc kia, vieäc khoâng theå tha thöù nhaát laø khoâng bao laâu,
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coù ngöôøi taëng moät cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” oâng ñaõ khoâng tín
ngöôõng, coøn ñem giaáu nhöõng cuoán saùch maø ngöôøi khaùc nhôø ñem truyeàn baù
laïi, caûn trôû vieäc haønh thieän cuûa ngöôøi ñoù, toäi naøy cuûa oâng raát nghieâm troïng.
Saép tôùi oâng seõ maát maïng vaøo thaùng taùm, khoâng theå naøo ñöôïc mieãn toäi!”.
Traàn Quaân sôï haõi giaät mình, ñaõ thöùc giaác. Nghó laïi luùc oâng ñi
tham gia thi cöû taïi Kim Naêng, coù moät caäu con trai cuûa giaùo sö Huyønh Vinh
Taêng, ñaõ töøng taëng oâng cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, nhôø oâng
chuyeån ñeán cho hai vò thí sinh cuøng phoøng. Do saép ñeán kyø thi cöû, khoâng kòp
chuyeån ñöa, ñem veà huyeän Voïng Giang luoân, boû trong hoäc ñöïng saùch, ñaõ
queân chuyeän naøy laâu roài, ñeán baây giôø môùi söïc nhôù ñeán, ñaõ xong roài. Nhöng
chuyeän trong mô, vöøa mô maøng vöøa nhö thaät, khoâng theå khoâng tin, cho neân
trong loøng nöûa nghi nöûa tin. Vaøo ngaøy 1 thaùng

giôø Thìn (Buoåi saùng 7 giôø

ñeán 9 giôø), ñoät nhieân oâng caûm thaáy tay chaân laïnh cuùm, trong loøng roái loaïn,
ngöôøi toaùt moà hoâi nhö möa. Trong côn mô maøng, cuoái cuøng oâng tin giaác mô
tröôùc kia laø coù thaät chöù khoâng phaûi giaû töôûng. Nhöng suy nghó laïi, toäi aùc tuy
naëng, saùm hoái khoâng chöøng coù theå mieãn ñöôïc tai hoïa. Suy nghó nhö vaäy,
trong loøng caûm thaáy thoaûi maùi hôn nhieàu. Cho neân, xin theà ñöôïc saùm hoái
chuyeän tröôùc kia ñaõ laøm vaø laäp theà nguyeän in taëng saùch “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu”, “AÂm Ñònh Vaên Quaûng Nghò”,vv… Sau khi vieát xong oâng ñoïc ba
laàn, roài ñoát tôø giaáy ñoù ñeå taâu thaàn linh.
Ngay ñeâm hoâm ñoù, mô thaáy moät vò thaàn linh, daãn oâng ta ñeán moät
cung ñieän lôùn. Ngöôøi haàu cuûa thaàn linh ngoaøi cöûa ñi voâ, hình nhö laø truyeàn
ñaït laïi vieäc saùm hoái cuûa oâng. Moät laùt sau ñi ra, keâu oâng taïm thôøi ñi veà. OÂng
coù caûm giaùc gioáng nhö laø vöøa ñöôïc thoaùt khoûi toäi cheát vaø daën doø oâng ta:
“Lôøi nguyeän theà cuûa mình ñaõ phaùt ñi thì phaûi kieân quyeát thöïc haønh, khoâng
ñöôïc buoâng laõng boû queân!”.
Qua buoåi saùng ngaøy hoâm sau, tinh thaàn cuûa oâng hình nhö raát
thanh thaûn, beänh tình khoûe laïi sau khi ñöôïc ñieàu trò toát. Nhöõng söï kieän nhö
treân laø do oâng töï tay ghi laïi.
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4.6 Taùi baûn saùch quyù ñöôïc kyø phöông khoûi beänh
Döôùi ñaây laø lôøi töï thuaät cuûa cö só Dieäu Nghieâm taïi Bích Vaân töôøng.
Vaøo thaùng naêm naêm Quùy Daäu, tröôøng cuûa toâi ñaët in saùch “Ngoïc Linh
Böûu Phieâu”, phaûi ñeán thôøi gian moät thaùng môùi hoaøn thaønh, sau ñoù chi traû
tieàn in saùch.
Luùc aáy, con daâu thöù hai sanh ñeû, ñang möøng vì ñöôïc chaùu noäi. Khoâng
ngôø trong voøng baûy ngaøy nay, chaùu beù ñeâm khuya khoùc suoát khoâng ngöøng,
khoâng chòu buù söõa, maét chuyeån vaøng töø töø. Maët vaø soáng muõi ñaõ bieán saéc.
Baùc só chaån ñoaùn chæ laø beänh nhieät ñôùi. Khoâng hieåu bieát laø beänh khaåu ren
roán phong, töùc laø beänh phong ñoøn gaùnh. Khi toâi ñoïc heát caùc loaïi saùch kieán
thöùc veà beänh lyù, ñoät nhieân tìm thaáy moät ñoaïn noùi veà trò beänh phong cho treû
con, noäi dung coù ghi: “Taát caû caùc treû sô sinh, trong roán coù moät coïng gaân
xanh, ñi vieàn theo ñeán mieäng, maét muõi, chuyeån thaønh maøu vaøng: beänh ñoù
ñöôïc goïi laø roán phong. Coù theå trò caáp cöùu baèng moät coïng daây ngaûi cöùu ñeå
treân buïng tröôùc loã roán coù gaân maøu xanh ñoát töøng ñôït, gaân xanh töï nhieân ruùt
laïi ñöôïc hôn moät taác; roài laïi boû leân choã gaân ruùt laïi ñoát laàn nöõa, cöù nhö vaäy
laøm, gaân xanh seõ bieán maát. Neáu nhö gaân xanh ñaõ chaïy ñeán loàng ngöïc thì
khoù coù theå chöõa trò ñöôïc”. Toâi lieàn ñi kieåm tra kyõ mình cuûa chaùu beù, quaû
nhieân coù coïng gaân xanh ñi leân, saép ñeán loøng ngöïc, nhanh tay trò baèng
höôùng daãn cuûa saùch thì gaân xanh quaû nhieân bieán maát.
Ñaõ theá, beänh reïn gaây vaøng da cuõng chöa thuyeân giaûm, caû nhaø raát lo
laéng. Cho neân, con trai thöù Kyø Saâm maët höôùng Taùo Thaàn caàu xin, theà
nguyeän in taëng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” 300 cuoán, phuø hoä con trai toâi
ñöôïc khoûe maïnh. Sau khi caàu xin xong, maët cuûa chaùu beù chuyeån thaønh
maøu tím. May cho oâng coù ngöôøi phuï nöõ thoân queâ ñeán nhaø thaêm, nhieät taâm
laáy kim ñaâm nheï vaøo nuù raêng cuûa chaùu beù maáy laàn, chaùu beù ñaõ baét ñaàu
chòu buù bình thöôøng, saéc theâm thuoác thang trò lieäu, ñaõ hoaøn toaøn khoûi
beänh. Trong loøng nghó, laät saùch tìm thaáy phöông phaùp trò beänh ñaõ laø
chuyeän khoâng ngôø, vieäc ngöôøi phuï nöõ thoân queâ ñeán nhaø caøng laø chuyeän
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baát ngôø. Nhöõng chuyeän baát ngôø nhö theá, khoâng ngöôøi chæ daãn nhöng do
thaàn linh phuø hoä cuõng coù theå laø coù thaät. Noùi chung coù chuyeän baát ngôø xaûy
ra laø coù thaät.
Sau khi chaùu noäi cuûa oâng saép ñaày thaùng thì chaùu noäi lôùn laïi soát cao,
ñaõ möôøi ngaøy maø khoâng thaáy haï soát. Töù chi ñaõ noåi leân töøng ñoám ñoû, nhìn
gioáng ban ñoû. Sau khi uoáng thuoác cuõng khoâng thaáy coù chuyeån bieán toát.
Nhö theá, con trai tröôûng cuõng höôùng veà Taùo Thaàn caàu xin vaø theà nguyeän in
saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” 100 cuoán. Qua ngaøy hoâm sau, con trai quaû
nhieân bình phuïc töø töø.
Ñaây laø kyù söï phaùt sinh trong hai ñöùa con trai cuûa toâi laø coù thaät, ñeå
thuyeát minh cho cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” caûm öùng nhö coù thaàn
linh. Taát caû söï vieäc nhö treân ñeàu laø söï thaät, chuùng toâi khoâng daùm bòa
chuyeän.
4.7 “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” giaûi oan hoùa thuø
4.7.1 Gieát ngöôøi khoâng nhaän toäi, hoàn ma laáy maïng
OÂng Nghieâm Traëc Laâm laø ngöôøi cuûa Vi Chaâu, ñaõ hai möôi moát
tuoåi xuaân. Ngöôøi baùc cuûa oâng xöa nay giuùp vieäc buoân baùn maäu dòch cho
tieäm taïi thò traán Toâ Tuøng Maäu, Traëc Laâm cuõng ñi theo hoïc taäp vieäc buoân
baùn giao dòch. Ngöôøi baùc cuûa oâng ñang ôû taïi caên nhaø cuûa toå ñöôøng hoï OÂn,
Traëc Laâm moãi ñeâm veà ñaây taù tuùc.
Coù moät buoåi toái, ñoät nhieân oâng phaùt ñieân leân heùt to vaø noùi: “Toâi
hoï Vöông, teân laø Vöông Thuùy, nhaäp xaùc ñeå thoå loä oan tình: Tröôùc kia,
choàng toâi cuõng hoï Vöông, teân laø Vöông Vieân, laø ngöôøi cuûa Trieát Giang.
Nghieâm Traëc kieáp tröôùc teân laø Ngoâ Dieäu Traân, laø ngöôøi cuûa Trieát Giang,
huyeän Gia Haân. Khi Ngoâ Dieäu Traân ñeán laøm khaùch taïi Trieát Giang, ñaõ laøm
quen vôùi Vöông Vieân, hai ngöôøi thaân tình raát toát. Vöông Vieân ñaõ töøng giao
cho Ngoâ Dieäu Traân moät ngaøn löôïng ñeå laøm aên vôùi nhau. Maáy naêm sau, khi
Vöông Vieân ñeán gaëp Dieäu Traân ñeå ñoøi laïi soá tieàn, naøo ngôø Dieäu Traân ñaõ
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choái khoâng nhaän laø mình coù laáy soá voán ñoù cuûa oâng Vöông Thuùy. Laøm cho
oâng Vöông töùc giaän laáy dao muoán gieát oâng Ngoâ Dieäu Traân. OÂng Ngoâ Dieäu
Traân baét ñöôïc con dao, quay ngöôïc laïi gieát cheát oâng Vöông Vieân, troán veà
Nam Xöông. Toâi, Vöông Thuùy ñaõ ñeán huyeän Gia Khaùnh, ñeå toá giaùc oâng
Ngoâ, ñaõ caàm caùc chöùng töø coù lieân quan cuøng vôùi quan söù ñeán Nam Xöông,
baét oâng Ngoâ veà xöû aùn, sau ñoù tra hoûi ñònh toäi vaø xöû phaït toaøn quaân. Ñaáy laø
chuyeän luùc thôøi Caøn Long naêm thöù 59. Ñeán Gia Höng 6 naêm, oâng Ngoâ
Dieäu Traân ñöôïc Hoaøng Ñeá aân xaù, thaû veà nhaø. Toâi, Vöông Thuùy do choàng
maát, khoâng tieàn cuûa, khoâng ngöôøi nöông töïa, khi hay tin oâng Ngoâ veà, ñaõ
ñeán nhaø oâng ñoøi laïi moät ngaøn löôïng. Nhöng oâng Ngoâ vaãn khoâng chòu traû
laïi moät xu naøo, thaäm chí coøn ñoùng cöûa khoâng cho toâi voâ, toâi ñôn chieác moät
mình, khoâng nhaø khoâng cöûa, tröôùc söï töùc giaän, ñaõ treo coå tröôùc cöûa nhaø
oâng Ngoâ. Khi oâng Ngoâ Dieäu Traân nhìn thaáy raát laø sôï haõi, troán ñi xöù khaùc.
Khoâng ñeán hai naêm thì cheát.
Ñeán nieân ñoä naêm Gia Khaùnh thöù 19, Ngoâ Dieäu Traân ñaàu thai vaøo
nhaø hoï Nghieâm, töùc laø Ngieâm Traëc Laâm ngaøy nay. Oan hoàn toâi Vöông
Thuùy löu laïc taïi thaønh cheát oan, khoâng chòu ñaàu thai. Ba chuïc naêm nay, do
oâm oan öùc trong loøng, moät loøng muoán tìm cô hoäi traû thuø. Moät maïng coâ hoàn,
tìm khaép töù phöông cuõng tìm khoâng thaáy. Hoâm nay, toâi ñi ñeán thò traán naøy,
ñaõ cho ta tìm ñöôïc, nhaát ñònh phaûi laáy maïng cuûa Nghieâm Traëc Laâm veà
gaùnh toäi, ñeå giaûi oan haän.”
Moãi khi ñeán buoåi toái, Thò Vöông ñeàu nhaäp xaùc oâng ta maáy laàn,
laøm cho Nghieâm Traëc Laâm töï tay ñaám vaøo coå, hoaëc töï caén vaøo baøn tay,
gaây cho ñaàu, tay coå nöùt thòt chaûy maùu ñaàm ñìa. Ngöôøi naøo nhìn thaáy cuõng
sôï haõi toät cuøng.
Luùc aáy, coù moät oâng teân laø OÂn Ñình Laõng, naêm nay ñaõ ngoaøi baûy
möôi tuoåi. Bieát ñöôïc chuyeän naøy vaø ñi ñeán nhaø oâng Nghieâm ôû, khuyeân
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giaûi thò Vöông: “Sau khi nghe ñöôïc, bieát ñöôïc chuyeän naøy laø coù thaät.
Nhöng maø, oan ñöôïc giaûi maø khoâng ñöôïc döùt, oan oan töông baùo, tuaàn
hoaøn khoâng nguoâi, khoâng bieát keát thuùc luùc naøo khoâng xong. Nhö ñaõ noùi,
tieàn vaøng chöa traû, oan hoàn chöa ñöôïc quy tuï. Toâi ñoàng yù môøi cao Taêng
hoaëc Ñaïo só coù tu haønh, ñeán caàu phöôùc döôùi Dieâm phuû, moät maët ñeå ñöôïc
cöùu maïng cho Nghieâm Traëc Laâm, moät maët coù theå caàu sieâu thoaùt cho ngöôøi
ñöôïc ñeán nôi phöôùc laønh, nhö vaày laø toát cho caû hai khoâng?”
Thò Vöông mieãn cöôõng ñoàng yù vaø noùi: “Toâi ñeán cuøng choàng,
thuyeàn thì ñaäu ngay beân soâng gaàn nhaø oâng Chaâu. Raát caûm ôn veà vieäc oâng
giaûi oan cho chuùng toâi nhöng phaûi ñöa tieãn chuùng toâi ñeán nôi ñeán choán,
phaûi laøm cho toâi chieác thuyeàn lôùn, daày taác hai ñoâi, tieàn baïc ñeán moät traêm
ngaøn. Ngoaøi ra, tröôùc khi leân thuyeàn, phaûi caàu xin thaàn linh, nhôø thuûy thaàn
giuùp ñôõ.”
Nhö theá, vieäc oâng OÂn ñaõ laøm theo lôøi daën cuûa Thò Vöông, hoaøn
thaønh xong vieäc chöa ñaày hai ngaøy, Thò Vöông laïi nhaäp xaùc vaøo thaân theå
oâng Nghieâm maø noùi: “Voïng phu Vöông Tieân, ñaõ nhaän leänh ñaàu thai, vì
ñang ngöng giöõa ñöôøng ñaàu thai, phaûi chôø ñeán chæ thò cuûa aâm phuû ñöa ra,
môùi ñöôïc thaû ra ñi ñaàu thai. Oan maïng cuûa toâi coøn chöa döùt ñöôïc, hoâm nay
toâi ñeán, nhaát ñònh phaûi laáy maïng cuûa oâng Nghieâm Traëc Laâm veà.” Sau naøy,
tình hình moãi ngaøy caøng nghieâm troïng hôn. Khi maét nhìn thaáy maïng soáng
oâng Nghieâm khoâng giöõ ñöôïc, may cho coù moät oâng teân Thieät Canh, sau khi
nghe ñöôïc chuyeän naøy, ñaõ ñeán baøn laïi vôùi oâng OÂn Laõng Ñình: “Toâi thaáy
chuyeän keát oan nhö vaäy, khoâng duøng phöông phaùp in saùch “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu” laø giaûi quyeát khoâng ñöôïc, luùc tröôùc toâi ñaõ töøng in 500 cuoán
saùch naøy ñeå caàu sieâu thoaùt cho meï. Vaø mô thaáy meï ñaõ ñöôïc chuyeån theá
laøm ngöôøi; oâng Thieäu Töû Vaên ñaõ töøng vì meï laâm troïng beänh maø nguyeän
theà in taëng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” 500 cuoán, thì ñöôïc khoûi beänh.
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Nhö vaäy, chuyeän naøy coù theå thöïc thi. Tuy tieàn taøi cuûa oâng Nghieâm Traëc
Laâm khoâng ñuû söùc, chuùng ta coù theå cuøng nhau giuùp ñôõ”, nhö theá ñaïi dieän
cho oâng Nghieâm vieát moät vaên thö, ñoát ñi vaø nguyeän theà in taëng saùch
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” 500 cuoán, taëng theâm “Cöùu khoå Chaân kinh” vaø
“Phoùng Dieâm Khaåu” ñeå giaûi oan saàu.
Khoâng bao laâu, vaøo ñeâm 28 thaùng 6, Thò Vöông laïi nhaäp xaùc
oâng vaø noùi: “Ngoïc Hoaøng ñaõ ban vaên thö ñeán, toâi ñaõ ñöôïc ñaàu thoaùt, ñaàu
thai ñeán tænh naøy, giöõa oan cuûa toâi vaø Nghieâm Traëc Laâm ñaõ ñöôïc giaûi
thoaùt.” Muøng moät thaùng baûy, oâng Hoà Thieän Boài daãn moät toáp ngöôøi, môøi
moät ñaïo só coù tu haønh ñeán tuïng Kinh cho oâng Nghieâm. Ñeán ngaøy muøng
saùu, tuïng Kinh hoaøn taát. Ngay ngaøy hoâm ñoù, khi oâng Nghieâm ñang nguû,
linh hoàn ñi theo Thò Vöông ñeán tröôùc maët thaàn linh, sau khi chòu 30 ñoøn roi
xong, Thò Vöông ñaõ töï tay thuï lyù keát oan hoaøn taát. Khi oâng Nghieâm tænh
daäy, ñoái maët vôùi ñaïi chuùng thì thaáy hai beân ñuøi ñoû choùt vaø söng leân, daáu
veát coøn ñaây. Töø nay veà sau, oan hoàn thò Vöông ñaõ bieät tích.
4.7.2 Kieáp tröôùc gian daâm, ma ñaùnh thoå huyeát
OÂng Döông Thaønh Trai noùi : “Nghó luùc tröôùc trong thoân queâ coù
moät phuï nöõ, ban ngaøy bò ma ñaùnh ñeán thoå huyeát, baø ta töï noùi: “Kieáp tröôùc
laøm ngöôøi, ñaõ töøng hieáp daâm moät beù ñoàng töû, ñoàng töû sôï haõi, xaáu hoå, ñaõ töï
töû maø cheát. Baây giôø hieän hoàn ñeán ñoøi maïng cuûa toâi, sôï khoâng thoaùt khoûi
roài.”
OÂng choàng baø ta laäp töùc nguyeän in aán ba traêm cuoán saùch “Ngoïc
Lòch Böûu Phieâu”, thay theá caàu sieâu thoaùt cho hoï vaø laäp baøn hoa quaû baùnh
chay nieäm “Cöùu khoå chaân kinh”. Traûi qua 3 ngaøy, quaû nhieân khoûi beänh.”
Söï kieän naøy truøng khôùp vôùi söï kieän cuûa Nghieâm Traëc Laâm.
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4.8 Tieáp tuïc söï öùng nghieäm cuûa “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”
4.8.1 Mô gaëp phöông thöùc chöõa beänh, chöõa khoûi beänh ñöôøng
huyeát
OÂng Lyù Toaøn Thaùi taïi huyeän Haø Giang noùi:
“Toâi tröôøng kyø bò chöùng beänh ñöôøng huyeát, muøa ñoâng naêm ngoaùi
ñaõ taùi beänh, beänh tình thaät laø nguy kòch. OÂng anh Giang Hoaøi Thanh ñeán
trò beänh cho toâi, coù nhaéc ñeán chuyeän coù caûm öùng khi in taëng saùch “Ngoïc
Lòch Böûu Phieâu”, ñoàng thôøi baøn ñeán vuï aùn oan öùc cuûa Nghieâm Traëc Laâm,
sau khi nghe toâi raát laø kinh ngaïc. Laäp töùc nghó ñeán cuoán saùch “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu” maø tröôùc kia baïn mình bieáu taëng, baáy laâu nay boû queân caát treân
tuû saùch. Sau khi ñoïc, laäp töùc ñoàng yù, in taëng, khi noùi xong ngöôøi raát khoûe,
beänh ngheït ñöôøng huyeát cuõng taïm ngöøng. Thaät laø moät khaùi nieäm caûm öùng
thaät loøng, neân laäp nguyeän in aán 50 cuoán saùch vaø vieát tôø sôù ñöùng tröôùc baøn
thôø Thaàn Taùo Quaân thaønh taâm caàu thænh, khoâng bao laâu beänh tình thuyeân
giaûm ñöôïc moät nöûa. Trong loøng nghó: Thaàn vaø ngöôøi töông öùng cuøng toàn
taïi vôùi nhau, “taâm töùc thaàn” laø yù nghóa nhö vaäy.Cho neân, trong loøng caàu
thænh: “Neáu trong voøng thôøi gian gaàn ñaây maø coù theå tieâu tan caùc söï ñau
khoå cuûa beänh taät, toâi nhaát ñònh in theâm 100 cuoán.” Trong loøng nghó xong
thì nguû thieáp luùc naøo khoâng hay. Khi nguû naèm mô thaáy moät vò baùc só noùi
vôùi mình: “Beänh cuûa ngöôi phaûi uoáng thuoác boán moùn, moät ngaøy 4 laàn.”
Khi thöùc daäy raát laø kinh ngaïc phöông thuoác cuûa Thaàn chæ baûo, chính laø toa
thuoác cuûa oâng anh mang ñeán cho mình, neân tuaân theo lôøi chæ daãn maø uoáng.
Khoâng ñeán 10 ngaøy sau, keå caû nhöõng beänh tröôùc ñaây nhö ñoám ñoû treân
voøng coå vaø beänh hen suyeãn hoaøn toaøn bieán maát, aên uoáng cuõng trôû laïi bình
thöôøng.
Toác ñoä caûm öùng cuûa cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” quaû
nhieân thaät laø nhanh.
113

Ngọc Lịch Bửu Phiêu
4.8.2 In saùch kieâng thòt, lieân tuïc khoûi nhieàu beänh
OÂng Löu Toå Thaùi taïi huyeän Haùn Döông noùi:
“Luùc toâi naêm hai möôi tuoåi, toâi bò chöùng beänh thoå huyeát, moät
ngaøy phaùt beänh ñeán ba boán laàn, keùo daøi ñaõ ba naêm nay, traêm phöông ngaøn
thuoác ñeàu voâ hieäu quaû. Sau naøy, xem saùch thieän trong ñoù coù ghi kieâng aên
thòt boø, thòt choù coù theå giöõ khoâng sinh baùch beänh, töùc thì laäp lôøi theà nguyeän
kieâng aên thòt boø, thòt caày. Khoâng ñeán möôøi ngaøy, ñaõ khoûi chöùng beänh thoå
ra huyeát.”
Sau naøy, cho ñeán naêm 28 tuoåi, vaãn chöa coù con. Neân thaønh taâm
thöông kính chöõ vaø giaáy, luoân khoâng daãm ñaïp leân nhöõng giaáy coù vieát chöõ,
luoân xeáp goïn vaøo nôi saïch seõ vaø ñoát ñi. Traûi qua thôøi gian 2 naêm, quaû
nhieân sanh ñöôïc moät ñöùa con trai. Nhöng khoâng ñeán moät tuoåi, con trai ñoät
nhieân phaùt beänh, thuoác trò voâ hieäu, caû nhaø hoang mang lo sôï. Ngay ñeâm
hoâm ñoù, caàu xin oâng Thaàn Taùo Quaân, nguyeän in 10 cuoán saùch “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu”, xin vaøo ngaøy muøng moät phaùt taâm bieáu taëng, sau khi phaùt
nguyeän xong, ngaøy hoâm sau thì phaùt beänh, khi ñeán ngaøy moàng moät, do
chöa chuaån bò xong, khoâng kòp caáp phaùt ngay ngaøy hoâm ñoù, beänh cuûa con
trai laïi taùi phaùt. Toâi laïi ñöùng caàu Thaàn Taùo quaân, nhaát ñònh seõ phaùt taëng
vaøo ngaøy moàng 4, ngaøy hoâm sau, beänh cuûa con laïi heát. Ñeán buoåi saùng
ngaøy moàng 4, thôøi tieát aâm u, toâi döï ñònh ñeán tænh thaønh mua saùch “Ngoïc
Lòch Böûu Phieâu”, khi qua thuyeàn, oâng laùi thuyeàn noùi vôùi toâi, gioù raát lôùn.
Do taâm ñaõ quyeát, toâi vaãn leân taøu xuaát phaùt. Khi taøu ñeán giöõa soâng, ñoät
nhieân soùng toù gioù lôùn aøo tôùi, möa raát to. Lan can cuûa chieác thuyeàn bò gaõy,
trong taâm toâi aâm thaàm nguyeän caàu vaùi thaàn linh phuø hoä, thuyeàn ñöøng bò
chìm. Khoâng bao laâu, möa gioù ñaõ ngöng, trôøi saùng laïi, ñeán toáâi toâi môùi ñeán
tænh thaønh, khi chôø laáy saùch vaø phaùt taëng xong veà ñeán nhaø ñaõ thaáy con trai
toâi ngoài chôi tröôùc cöûa.
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Söï kieän naøy chöùng toû söï hieäu nghieäm khi taëng saùch “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu”, thöïc söï cöùu nguy giaûi khoù, taïo cho ngöôøi ñöôïc may traùnh naïn. Kyù
söï naøy ñeå laøm chöùng cho nhöõng ngöôøi öa thích haønh thieän.
4.8.3 Beänh ban, hen suyeãn, in saùch khoûi beänh
OÂng Löu Quoác Chaán noùi: “Toâi ñoàng höông vôùi oâng Löu Toå Thaùi.
Ñaõ töøng nghe noùi con trai oâng ta bò beänh hoa ban, do in aán saùch “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu”, laäp töùc töø nguy chuyeån sang laønh. Vaøo thaùng 12, chaùu toâi cuõng
bò beänh hoa ban, söû duïng nhaân saâm, caùc loaïi thuoác boå, thuoác quyù, ñeàu voâ
hieäu. Laïi theâm beänh hen suyeãn, khoâng aên uoáng ñöôïc, aên uoáng ñeàu noân ra,
meät ñeán khoâng noùi ra lôøi. Ngöôøi nhaø raát laø lo aâu. OÂng Vöông Taâm Ñình
khuyeân toâi neân in saùch thieän taëng thieân haï. Chôït toâi nghó ñeán chuyeän con
trai oâng Toå Thaùi, nhö trong giaác mô thöùc tænh laïi. Laäp töùc, höôùng veà trôøi caàu
vaùi thaàn linh, nguyeän in 20 cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” vaø saùch “AÂm
Ñònh Vaên Chuù Thích”, 30 cuoán saùch bieáu taëng thieân haï. Khoâng bao laâu,
beänh hen suyeãn vaø beänh ban ñeàu tan bieán nhöng laïi moïc ra nhöõng muïn
nöôùc, trong saùch beänh lyù goïi laø “Töû cöùu maãu” laø nhöõng chöùng beänh mang
ñeán toát laønh. OÂng Taâm Ñình raát laø vui möøng, noùi: “Neân söûa teân cuûa chaùu
oâng thaønh teân Taùi Sanh.” Nhö theá teân cuûa chaùu toâi ñaõ söûa thaønh “Taùi Sanh”.
Treân trôøi luùc naøo cuõng ban phöôùc cho nhöõng ngöôøi coù loøng thieän
taâm vaø coâng ñöùc, cho neân söï baùo öùng raát laø roõ reät.”
4.8.4 Kyù söï trò beänh khoûi chaân
OÂng Vöông Ñình Quang taïi huyeän Haùn Döông noùi:
“Toâi luùc nhoû ñaõ hoïc taäp “Kinh Dòch” vaø “Baùt Quaùi”, cho neân ñaõ
hieåu ñöôïc ñaïo lyù thaàn ma trong aâm döông, maáu choát caûm öùng söï hung vaø
laønh. Sau khi ñoïc xong cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, chuyeân lyù luaän
nguyeân lyù vieäc nhaân quaû baùo. Nhöõng söï vieäc nhö treân tuy nhieân lieân quan
ñeán chuyeän thaøn linh vaø hoàn ma, khoâng theå chöùng minh vaø chöùng kieán hieän
thôøi nhöng trong ñaïo lyù coù noùi, quaû thaät chính xaùc khoâng rôøi, nhaân quaû baùo
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Dòch”, nguõ haønh, Baùt quaùi aâm döông, coù theå laøm chöùng cöù buø ñaép quaù khöù.
Chaùu cuûa toâi teân laø Döông Phaøm, bò beänh chaân ñaõ töø laâu. Moät
ngaøy, toâi ghi moät tôø sôù ñoát leân cho Thaàn Taùo Quaân, xin höùa chia ñôït in taëng
500 cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” vaø taëng tröôùc 100 cuoán. Töø ñoù, beänh chaân
daàn daàn khoûi. Ñeán khi in taëng ñuû soá löôïng thì beänh hoaøn toaøn döùt, thaät laø
moät kyø tích!”
4.8.5 Kyù söï thoaùt hieåm beänh hoa ban
OÂng Löu Ñöùc Haäu noùi:
“Trong huyeän Haùn Döông cuûa chuùng ta ñang coù beänh dòch, treû em
bò beänh hoa ban. Moãi khi ñeán muøa xuaân laø phaùt beänh. Vaøo ngaøy 22 thaùng
12, con trai toâi teân laø Taân Nhaân, töï nhieân bò nhieãm beänh hoa ban, ñeán ngaøy
muøng 2 thaùng gieâng, tieâm thuoác vaãn khoâng heát beänh, caû nhaø raát laø lo sôï.
Mau höôùng trôøi caàu cöùu, xin nguyeän in taëng 20 cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu”, ñeán giôø Ngoï ngaøy muøng 5 , beänh caøng traàm troïng theâm, ngöôøi bò taùi
tím, töôûng nhö laø khoâng qua khoûi ñöôïc. OÂng Ñoàng Höông Phuø khuyeân toâi
neân caàu cöùu thaàn linh vaø in taëng theâm 20 cuoán saùch thieän, toång coäng laø 40
cuoán, ñeå taêng theâm coâng ñöùc. Ñeán giôø Muøi (moät giôø tröa), ngöôøi trôû hoàng
laïi. Sau ñoù, qua côn nguy kòch, uoáng thuoác ñaït hieäu quaû, vaøi hoâm sau, beänh
hoaøn toaøn khoûi haún, khoâng ñeå laïi theïo.”
Ñaëc bieät ghi laïi söï kieän naøy, ñeå phaùt ra söùc maïnh khi thaàn linh ban
phöôùc.
4.8.6 Kyù söï veà hoàn ma lính quyû boû thuoác ñeå moùc hoàn
OÂng Giaûn Toáng Kieät bò beänh naëng, khoâng ngôø sau khi saéc thuoác
uoáng xong, ngöôøi toaùt moà hoâi laïnh roài töû vong. Sau khi cheát, ñoät nhieân oâng
thaáy hai lính quyû tay caàm danh saùch daãn giaûi ñi, oâng maëc aùo chænh teà ngoài
leân xe. Khi ngoài treân xe, oâng nghe coù moät ngöôøi phuï nöõ ñang chöûi bôùi khoâng
ngöøng.
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Khoâng bao laâu, ñeán tröôùc cöûa moät gioáng nhö quan phuû, nhìn thaáy moät
vò quan ngoài treân quan ñöôøng hoûi, nhìn raát laø uy nghieâm. Hai lính quyû quyø
xuoáng trình baùo söï vieäc.
Khi oâng quan hoûi cung goïi ñeán teân oâng Giaûn Toáng Kieät vaø truyeàn oâng
ta ñeán tröôùc saûnh, tra hoûi lyù lòch queâ quaùn cuûa oâng ta. OÂng Giaûn raát kính
neå maø traû lôøi: “Toâi laø Tieán só, ngöôøi cuûa Vaân Nam Coân Minh, hieän taïi
ñang giöõ chöùc trong moät quan phuû.”
OÂng quan laäp töùc thoaùt leân vaø noùi: “Sai roài! Sai roài! Ñaùng leõ phaûi laø
oâng quan beân tænh Hoà Nam, lính quyû nhanh tay ñöa veà traàn döông.”
OÂng Giaûn hoûi thaêm vaø noùi: “Ñöa toâi hoài döông sao, laáy gì laøm baèng
chöùng?” OÂng quan traû lôøi: “Luùc oâng beänh, baùc só cho toa thuoác, trong ñoù
maï vaøng ba phaân nhöng lính quyû theo oâng ñeán tieäm thuoác, duøng tay che
maét oâng söûa thaønh 3 chæ, ñaây chính laø chöùng cöù.”
Khi oâng Giaûn ra khoûi quan phuû, hoûi lính quyû: “OÂng quan treân phuû laø
ai? Nhìn maët raát quen.”
Lính quyû noùi: “OÂng laø moät quan vieân luùc treân traàn gian, vì soáng treân
traàn gian raát lieâm chính. Sau khi cheát, ñöôïc Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá phaùi ñaûm
nhieäm chöùc quan taïi ñaây.”
Khoâng bao laâu, hoàn cuûa oâng trôû laïi traàn gian veà ñeán nhaø, oâng nhìn
thaáy ngöôøi thaân vaø baø con ñang ngoài baøn vieäc ma chay cho oâng. OÂng caûm
thaáy ngöôøi oâng aám laïi, tay chaân cöû ñoäng ñöôïc. OÂng theùt leân goïi ngöôøi nhaø:
“Toâi soáng trôû laïi roài, mang ñem canh noùng cho ta uoáng!”
Sau khi khoûi beänh, oâng hoûi thaêm phu nhaân kieåm tra laïi toa thuoác,
trong ñoù moùn maï vaøng caân laïi, quaû nhieân laø 3 chæ. Roài kieåm tra laïi toa
thuoác cuûa baùc só, trong ñoù ghi chæ coù 3 phaân thoâi.
Phu nhaân cuûa oâng raát hoái haän maø noùi: “Khi ñem thuoác veà, khoâng thôøi
gian kieåm tra kyõ laïi, neân môùi xaûy ra söï coá nhö treân.”
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OÂng Giaûn Toáng Kieát noùi: “Khoâng phaûi chuyeän do baø gaây ra!” Neân
ñaõ keå heát chuyeän mình ñaõ töøng traûi qua cho baø vôï nghe.
Maáy hoâm sau, oâng haøng xoùm, ngöôøi Hoà Nam quaû nhieân qua ñôøi.
OÂng ñi tìm hieåu, ñuùng laø oâng ta giöõ chöùc quan nhö oâng nghe thaáy.
OÂng Giaûn Toáng Kieät, ñöa chuyeän naøy löu truyeàn phaùt haønh, ñaëc
bieät laø goùp tieàn in saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ñeå khuyeân theá gian. Töø ñaây
veà sau oâng khoâng ngöøng laøm vieäc toát, vöøa ñöôïc thaêng quan. Vaø con trai oâng
ñaõ thi ñaäu vaøo khoa tieán só.
4.9 Nhöõng kyù söï veà vieäc in taëng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ñöôïc
khoûi beänh
4.9.1 Phaùt nguyeän in saùch – Thaàn linh taëng thuoác
Con daâu thöù cuûa toâi laø Thò Löu, ñaõ töøng bò nhieãm dòch beänh, caû
thaân theå noåi leân chaám ñoû. Uoáng thuoác cuõng voâ hieäu, beänh ngaøy caøng
nghieâm troïng. Ñeán ngaøy thöù 12, baùc só noùi: “Ñoäc toá cuûa beänh ñaõ di chuyeån
voâ tim, maïch khí ñaõ tuyeät, raát nguy kòch trong nay mai.”, caû nhaø ñaõ boù tay.
Cho neân, toâi gaáp ruùt ñeán ñeàn thôø Thaàn Taùo Quaân ñoát nhang caàu vaùi: “Neáu
nhö beänh tình daâu thöù cuûa toâi ñöôïc khoûi beänh, toâi ñoàng yù in taëng 100 cuoán
saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, vaû laïi khuyeân giaûi ngöôøi ñôøi kính ngöôõng
cuoán saùch naøy ñeå caûi thieän.” Ñeán giôø khuya canh hai, laïi ñeán tröôùc ñeàn thôø
Thaàn Taùo Quaân caàu vaùi thaät laâu. Ñeán giôø canh boán, cuøng vôùi con trai thöù aâm
thaàm caàu vaùi trong phoøng: “Neáu Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá töø bi, coù theå cöùu ñöôïc
beänh cuûa daâu vaø vôï cuûa chuùng con, coù theå khoûi beänh, chuùng con coá gaéng heát
söùc mình ñeå khuyeân ñoä theá nhaân kính ngöôõng ñaïo lyù cuûa saùch “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu”.” Ñeán luùc giôø canh naêm, ngöôøi nhaø nguû thieáp ñi taïi beáp, trong
mô nghe thaáy tieáng ngöôøi goõ cöûa. Khi môû cöûa ra, nhìn thaáy coù moät laõo giaø,
trong tay caàm moät vieân thuoác maøu ñen, noùi laø ñeán trò beänh cho Thò Löu. Vöøa
noùi xong, böôùc thaúng voâ nhaø, cuøng vôùi con trai thöù cho thò Löu uoáng thuoác.
Caû nhaø ñöùng ôû phoøng ngoaøi mong ñôïi, ñoät nhieân nghe trong phoøng coù tieáng
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noùi: “Phaûi cöû ñoäng nhieàu!”, ngay laäp töùc nhìn thaáy coù moät ngöôøi haàu tay
böng thuøng ra. Ñoät ngoät rôùt xuoáng, laøm ñoå thuøng phaân, ñeå phaân vaêng ñaày
mình cuûa ngöôøi nhaø, giaät mình thöùc tænh.
Chaïy vaøo trong phoøng, nghe beänh tình cuûa daâu thöù khoûe leân nhieàu.
Sau khi trôøi saùng, môøi baùc só ñeán khaùm, phaùt hieän maïch nguyeät ñaõ hoài sinh.
Uoáng thuoác theâm maáy lieàu, ñaõ khoûi beänh.
Ñaây chính laø thaàn linh ñaõ aâm thaàm phuø hoä, laø chuyeän coù caàu coù
öùng. Ban cho caùc quaân töû thích haønh thieän, neáu thaáy cuoán saùch “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu” nhaát ñònh phaûi thaønh thaät ban haønh chaân lyù trong saùch. Hoaëc sao
cheùp in aán, truyeàn taëng cho ngöôøi khaùc: hoaëc truyeàn caùo nhöõng söï kieän nhö
vaäy cho ngöôøi khaùc hieåu, duøng ñeå khuyeân giaûi ñôøi ngöôøi caûi hoùa loøng thieän,
nhaát ñònh nhaän ñöôïc voâ löôïng phöôùc baùo.
4.9.2 Nguy caáp caàu cöùu hieän linh öùng
Cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ghi laïi caùc söï kieän veà baùo öùng
cuûa hoïa vaø phöôùc, moät maët ñeå khuyeân giaûi theá nhaân, moät maët ñeå hoã trôï cho
ngöôøi, giaûi quyeát caùc nguy khoù thöïc teá vaø caàu vaùi, thaät laø moät cuoán saùch
thieän böûu ñieån coù lôïi cho nhieàu maët, cho neân toâi raát laø kính ngöôõng. Trong
nhieàu naêm qua, toâi lieân tuïc quyeân goùp tieàn ñeå in taëng saùch. Vöøa taän tay mình
caàm buùt chuù thích, daãn ñaïo ngöôøi vì thieän.
Luùc ban ñaàu, toâi chæ caûm nhaän nhöõng söï kieän trong saùch neâu veà
phöôùc hoïa baùo öùng, hoaøn toaøn laø do taùc giaû muoán vieát ra ñeå khuyeân theá gian
haønh thieän; raát laø khaû kính, thaät söï laø mình cuõng chöa taän maét nhìn thaáy.
Con gaùi thöù cuûa toâi, gaû cho hoï Laêng laøm daâu, töùc laø con trai tröôûng
cuûa Laêng San Hoaøi, Laêng Troïng Thanh laøm vôï. Sui gia beân San Hoaøi laø tuù
taøi gia toäc, cho neân ñöôïc môøi ñeán gia phuû cuûa oâng Trieäu Chi Höông laøm gia
sö, caû gia ñình ñeàu doïn ñeán nôi aáy laäp nghieäp. Ngaøy 12 thaùng 2 muøa xuaân
naêm aáy, thöù nöõ ñoät ngoät ñau buïng döõ doäi, nhöõng ngöôøi nghe ñöôïc ñeàu khoâng
ñaønh loøng. OÂng sui cuõng thoâng veà ñaïo y thuaät nhöng lieân tuïc uoáng
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maáy lieàu thuoác cuõng khoâng thuyeân giaûm. Troïng Thanh nhìn thaáy vôï mình
ñau ñôùn nhö theá, khoå taâm ñeán rôi caû nöôùc maét. Khi phu nhaân cuûa toâi nghe tin
con gaùi, laäp töùc leân ñöôøng cuøng caäu con trai thöù ba ngoài kieäu ñeán thaêm, meï
con gaëp nhau, chæ coù theå cuøng khoùc oøa leân. Phu nieäm theâ, maãu nieäm con, ñeä
nieäm tæ, moät caûnh nhìn raát thaûm khoùc, cho duø laø loøng daï saét ñaù cuõng thöông
taâm. Con reå khi nhôù ñeán trôøi ñaõ toái, mau môøi toâi veà thoân queâ nhöng ñaõ
khoâng kòp. Ñoät nhieân, con reå cuûa toâi nhôù toâi ñaõ töøng noùi: in aán taëng saùch
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” raát coù coâng hieäu khi caàu cöùu. Cho neân, nhanh ñeán
tröôùc ñeàn thôø cuûa Thaàn Taùo Quaân quyø cuoáng caàu vaùi: “Nguyeän in taëng 60
cuoán saùch mong cho vôï ñöôïc khoûi beänh.” Sau khi theà nguyeän xong, traûi qua
nöûa tieáng ñoàng hoà, tuy beänh coù chuyeån bieán toát nhöng vaãn khoâng giaûm ñau.
Con reå ñang suy tính, ñoät nhieân nghe thaáy vôï mình heùt leân noùi: “Ai cho toâi
uoáng vieân thuoác, keït trong coå hoïng khoâng nuoát ñöôïc?” Khi noùi xong, vieân
thuoác ñaõ loït vaøo trong buïng. Khoâng bao laâu, buïng ñaõ heát ñau. Suy nghó laïi
luùc naøy, trong phoøng ngöôøi thaân ñeàu caïnh beân giöôøng, khoâng thaáy coù ai cho
coâ ta uoáng thuoác gì caû. Ñeán ngaøy thöù hai thì beänh hoaøn toaøn khoûi, con reå
töôøng thuaät laïi söï kieän nhö treân cho toâi nghe. Toâi noùi: “Ñaây chính laø linh
caûm khi in taëng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, thaàn linh ñaõ ban thuoác thaàn,
con phaûi caûm taï loøng töø bi cuûa Thaàn Phaät cöùu ñoä.” Con reå toâi noùi: “Daï, daï!”
Thuaät laïi nhöõng söï kieän linh nghieäm nhö treân, khi duøng saùch
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ñeå cöùu beänh, duøng ñeå chöùng nghieäm linh caûm cuûa
cuoán saùch naøy, ñöa cho caùc vò thieän nhaân quaân töû, taïo cho ngöôøi coù loøng tin
kieân coá. Phoå bieán quaûng baù, haønh thieän cho nhieàu, treân trôøi seõ ban phöôùc
phaàn cho ngöôøi coù loøng thieän taâm. Cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” so
saùnh vôùi nhöõng cuoán saùch khaùc, thaät laø coù khaùc bieät raát lôùn.
4.9.3 In taëng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” sinh ñeû bình an
Thò Bao laø vôï cuûa oâng Traàn Ñaïo Maãn taïi Caûnh huyeän. Trong naêm
nay, ngaøy 20 thaùng gieâng, ñoät ngoät sanh non vôùi baøo thai thaùng thöù naêm.
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Ñau buïng döõ doäi, khi cuoáng roán thai ñaõ loøi ra, thaät laø nguy kòch. OÂng Traàn
ñöùng nhìn boái roái, töùc thì ñeán tröôùc Thaàn oâng Taùo Quaân ñeå caàu vaùi, theà
nguyeän in taëng 200 cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”. Sau ñoù, haøi nhi
sanh ra an toaøn, Thò Bao cuõng bình an. Tieáp tuïc in taëng theâm 200 cuoán
saùch, thaân theå bình phuïc nhanh choùng. Ñaây chính laø linh nghieäm cuûa saùch
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”. Cho neân, toâi ghi nhaän laïi, ñeå cho nhöõng ngöôøi
thích haønh thieän taêng theâm moät minh chöùng.
4.9.4 Khi bò beänh u maét, in taëng saùch ñöôïc bình phuïc
Ngöôøi soáng treân ñôøi, chæ caàu soáng ñuùng vôùi löông taâm laø ñöôïc. Vì
löông taâm chính laø chaân lyù, chaân lyù chính laø yù trôøi. Neáu ñuùng ñöôïc vôùi
löông taâm cuûa chính mình thì ñuùng vôùi yù trôøi. Phaûi ñoái maët laøm sao môùi
ñuùng yù trôøi ñaây? Haønh thieän chính laø ñuùng vôùi yù trôøi, neáu ñuùng ñöôïc yù trôøi,
coõi trôøi nhaát ñònh seõ hoã trôï cho mình; neáu laøm traùi yù trôøi, coõi trôøi nhaát ñònh
ban xuoáng thaûm hoïa cheát choùc, ñaïo lyù nhö theá luoân khoâng thay ñoåi. Luùc
toâi thôøi thanh nieân, taàm nhìn chöa ñöôïc thoâng thoaùng tinh vi, tuy hieåu ñöôïc
laøm vieäc toát laø ñuùng vôùi ñaïo lyù cuûa coõi trôøi, nhöng ñoái vôùi chuyeän baùo öùng
cuûa thieän aùc, vaãn coøn nöûa nghi nöûa tin.
Trong moät cô hoäi ngaãu nhieân, toâi coù ñöôïc cuoán saùch “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu” sau khi ñoïc. Thaáu hieåu vieäc thieän khoâng theå khoâng laøm, taïi vì
baùo öùng cuûa thieän vaø aùc quaû thaät khoâng sai. Trong soá vieäc thieän mình caàn
phaûi laøm; khoâng gì baèng vaø lôùn hôn laø khuyeân giaûi ñöôïc ñôøi ngöôøi haønh
thieän vaø hôn caû vieäc khuyeân giaûi ngöôøi haønh thieän laø boá thí hoaëc in taëng
saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”.
Vôï toâi Thò Giang, naêm nay naêm möôi tuoåi, thöôøng ngaøy coù taâm töø
bi, raát laø kính ngöôõng cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”. Trong naêm, vaøo
giöõa thaùng 7, ñoät nhieân maéc beänh maét, hai con maét moïc leân khoái u che heát
phaàn maét, raát laø ñau ñôùn, ngoài naèm khoâng yeân, khoâng aên uoáng ñöôïc, taàm
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nhìn bò keùm ñi. Toâi nghó, beänh maét laø moät chöùng beänh coù thaät, chöù khoâng
phaûi laø do taâm lyù gaây ra, söû duïng thuoác ñeå ñaép, röûa, nhoû thuoác coù theå coù
hieäu quaû chaêng. Nhöng ñaõ traûi qua 10 ngaøy, taát caû caùc phöông thöùc ñeàu voâ
hieäu, ñaõ heát caùch.
Ñang trong tình theá khoâng bieát phaûi laøm sao, vôï toâi ñoät nhieân nhôù
ñeán chuyeän in taëng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” coù caûm öùng trò laønh beänh
taät, keâu con trai ñeán tröôùc ñeàn thôø Thaàn Taùo Quaân caàu vaùi, theà nguyeän in
taëng 100 cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”.
Laäp töùc, côn ñau giaûm ñi vaø nguû thieáp ñi. Ñeán buoåi saùng ngaøy
hoâm sau, maét bôùt söng vaø môû maét ra, nhìn hôi roõ. Töø töø cuõng daàn khoûi
beänh, thoâng qua söùc maïnh cuûa lôøi theà ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích laø phöông
phaùp linh nghieäm hay khoâng linh nghieäm, baùo öùng laø coù hieäu hay voâ hieäu,
thaät roõ raøng, raát laø coù söùc thuyeát phuïc.
Toâi voán laø ngöôøi huyeän An Öu cuûa Sôn Ñoâng, daãn daét vôï con löu
truù ñeán Thaåm Döông. Laäp nghieäp baèng ngheà gia sö, neân kinh teá raát laø
ngheøo khoù. Nhöng coù taâm thích laøm vieäc thieän, moïi khi caàu vaùi laäp lôøi
nguyeän, ñeàu khoâng daùm thaát höùa khoâng traû. Caû nhaø aên ôû bình daân, sieâng
naêng laøm vieäc, môùi tieát kieäm ñöôïc moät ít tieàn, mua moät soá saùch thieän taëng
cho ngöôøi coù duyeân, hy voïng ai ai ñeàu tin töôûng maø truyeàn baù vôùi nhau,
cuøng quy vôùi thieän ñaïo.
4.9.5 In aán saùch thieän, söï nghieäp thuaän lôïi
OÂng Thaêng Vaên Khieâm laø ngöôøi huyeän Tung Linh cuûa Töù
Xuyeân, buoân baùn tieäm côm taïi khu phoá giôùi Nhaät Baûn ñöôøng Haäu Vinh “
Töù Thôøi Xuaân”. Ngaøy 28 thaùng 4 naêm Canh Thaân, vì thay ñoåi chính saùch
quaûn lyù, chuyeän buoân baùn khoâng thuaän lôïi, neân taém saïch seõ, ñoát nhang
khaán vaùi: “Neáu nhö vieäc laøm cuûa toâi laøm ñöôïc thaønh coâng, toâi nguyeän in
taëng 100 cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu””. Raát laø kyø laï, khoâng ñeán maáy
hoâm sau, caùc vieäc mình ñang laøm ñeàu thaønh coâng heát. Toâi raát kính ngöôõng
boá thí, ñeå traû ñaùp Thaàn Phaät treân coõi trôøi ban phöôùc. Vaø ghi laïi söï kieän nhö
theá chuû yeáu ñeå khuyeân giaûi theá nhaân haønh thieän.
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4.9.6 Taëng saùch hoùa giaûi ñöôïc con chaùu phaûn nghòch
Luùc toâi trung nieân thì vôï ñoät ngoät qua ñôøi, ñeå laïi cho toâi ñöùa con
trai coøn treû thô: vì möu sinh, toâi ñaõ boû ngheà gia sö, ñi laøm ngheà baùn thuoác,
vì nghó ngheà baùn thuoác coù theå töï phoøng thaân, vöøa coù theå cöùu ngöôøi, laøm aên
phaát leân, ai ngôø con trai daïi khôø, phaûn nghòch. Toâi nghó, thôøi xöa, coå nhaân
coù caâu “giöõ tieàn taøi ñeå laïi cho con chaùu baát hieáu, chæ laøm taêng theâm toäi loãi
vaø haïi cho con chaùu maø thoâi, neáu ngöôøi bieát suy nghó, seõ khoâng laøm nhö
vaäy”. Cho neân, thaø ñeå tieàn taøi laøm chuyeän thieän, in taëng saùch thieän, mong
trôøi phuø hoä ban phöôùc laønh cho con chaùu ñôøi sau ñöôïc yeân laønh. Khi gaëp
haõng in xuaát baûn saùch thieän, toâi laäp töùc quyeân goùp tieàn in taëng “Tam
Thaùnh Kinh”, “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” maáy traêm cuoán, sau naøy laïi in theâm
100 cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”. Sau khi in, khoâng ngaïi nguøng gian
khoù, vöôït nuùi qua soâng, töï tay truyeàn löu bieáu taëng ñeán khaép nôi. Ñeán nay
môùi ba naêm, toâi thaàm nghó raát laø linh nghieäm.
Tuoåi giaø, söùc khoûe cuûa toâi ñaõ töø töø bình phuïc, söï nghieäp thì ñaõ
ñöôïc toaïi nguyeän, caû nhaø ngöôøi bình an voâ söï, keå caû ñöùa con trai phaûn
nghòch laïi toâi cuõng töø töø chuyeån hoùa hieáu thaûo vôùi toâi. Chuyeän khoâng theå
ngôø nhaát laø: luùc aáy, treân ñòa baøn thöôøng xuaát hieän thoå phæ cöôùp giaät khaép
nôi, baø con trong laøng nhaø naøo cuõng bò gaây roái, toån haïi raát theâ thaûm. Nhöng
coù caùi laï laø, khi thoå phæ ñi ngang qua ñeán tröôùc cöûa nhaø toâi, khoâng heà daùm
böôùc voâ nhaø toâi ñeå cöôùp vaø xaâm phaïm gaây roái, theo toâi nghó, neáu nhö
khoâng phaûi kính ngöôõng söï caûm öùng cuûa saùch thieän “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu”, khoâng theå naøo ñöôïc bình yeân nhö vaäy. Bôûi cho thaáy, khi haønh
thieän nhieàu ñöôïc trôøi ban phöôùc, Thaàn Phaät phuø hoä. Nay toâi xin ghi laïi
nhöõng söï kieän nhö treân ñeå cuøng nhöõng thieän só khuyeán khích cho thieân haï.
4.9.7 Truyeàn löu “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” giaûi tröø thaân theå suy yeáu
OÂng Hoà Leâ Hieàn taïi huyeän Laâm Giang, tænh Giang Taây, do lo laøm aên
buoân baùn quaù gaéng söùc neân ñaõ laâm beänh naëng. Tuy uoáng thuoác beänh coù thuyeân
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giaûm nhöng thaân theå raát yeáu ôùt, khoù bình phuïc nhö xöa. Vaøo moät buoåi toái
ngaøy 30 thaùng 11 naêm Nhaâm Tuaát, oâng ñöùng tröôùc ñeàn thôø Thaàn Taùo
Quaân caàu vaùi, nguyeän ñöôïc in aán 200 cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”
khuyeân theá gian. Töø ñoù veà sau, tinh thaàn raát laø khoûe, nöûa naêm sau, quaû
nhieân baùch beänh bieán maát, neân cho thaáy linh nghieäm khi in taëng saùch
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” laø khoâng sai chuùt naøo. Xin ghi döïng laïi söï kieän.
4.9.8 Phuï in saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” vieäc thuaän beänh tan
Toâi teân laø Hoaøng Anh, laøm buoân baùn nhoû. Sau khi xem ñöôïc xem
ñöôïc cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” caûm nhaän ñöôïc cuoán saùch naøy coù
theå caûnh tænh ngöôøi, neân ñaõ quyeân goùp 300 ñoàng in saùch vaø giuùp nhaø saùch
in aán baûn thaûo ñeå in saùch löu thoâng ñeán thieân haï. Moät thaùng sau, coù moät vò
khaùch cuõ ñoät nhieân ñeán yeâu caàu ñaët 200 ngaøn tieàn haøng, toâi caûm thaáy raát
ngaïc nhieân, vì khaùch haøng naøy moãi naêm chæ ñaët giaù trò khoaûng 200 ngaøn
ñoàng tieàn haøng, taïi sao laïi ñoät nhieân taêng leân gaáp ñoâi? Khoâng bao laâu, laïi
theâm moät chuyeän raát laø kinh ngaïc: Toâi coù cuïc böôùu lôùn baèng ngoùn tay moïc
ôû phía ñuøi, ñaõ lieân heä beänh vieän ñeå chuaån bò laøm phaãu thuaät, khoâng hieåu taïi
sao laïi töï nhieân bieán maát, hai söï kieän nhö vaäy ñeàu phaùt sinh sau khi toâi hoã
trôï in aán saùch thieän “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”. Raát laøm cho toâi khoâng theå
khoâng kính phuïc. Toâi ñaëc bieät neâu ra söï kieän nhö treân, neáu coù nöûa lôøi noùi
doái, toâi seõ mang toäi veà löøa thaàn gaït theá gian vaø chòu söï tröøng phaït.
4.10 Nhöõng söï kieän coù thaät trong thôøi hieän ñaïi
4.10.1 Saùm hoái in saùch, beänh baïi lieät khaùng phuïc:
Toâi teân laø Taàn Baùc Caàu, ngöôøi Quaûng Ñoâng Phaät Sôn, sinh naêm
1930. Möôøi maáy naêm nay toâi bò beänh sung huyeát naõo, naêm 1999 toâi baét ñaàu
bò lieät nöûa thaân ngöôøi, ñaõ toán raát nhieàu tieàn vaø tìm raát nhieàu caùch chöõa trò
ñeàu khoâng coù chuyeån bieán toát. Sau khi hoïc Phaät lyù, toâi môùi hieåu ñöôïc ñaây
chính laø söï aùc baùo cuûa toâi, vì luùc toâi coøn treû coù theå noùi laø ñuû caû nguõ ñoäc
aùc,saùt sanh, troäm cöôùp, aùc khaåu ñaõ gaây ra raát nhieàu aùc nghieäp. Bôûi vaäy, môùi
phaûi chòu aùc baùo trong kieáp naøy. Ñeå saùm hoái aùc nghieäp cuûa mình, toâi ñaõ
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chuyeån qua aên chay tröôøng, moãi naêm phoùng sanh moät laàn, moãi buoåi saùng,
chieàu, toái ñeàu laïy Phaät, in taëng saùch thieän, cuùng sam “Löông Hoaøng Böûu
Sam”, nieäm kinh “Ñaïi Bi Chuù” vaø luoân nieäm “Nam Moâ A Di Ñaø Phaät” xin
caàu sanh tònh thoå. Traûi qua tu haønh saùm hoái, beänh tình cuûa toâi quaû nhieân coù
caûi thieän, cô thòt phía ñuøi coù theå hoaït ñoäng, chi bò teâ lieät ñaõ coù theå töï chuû
ñoäng, khi böôùc chaân hôi nheï nhaøng.
Vaøo muøa xuaân naêm 2003, khi toâi ñöôïc xem cuoán saùch “Ngoïc
Lòch Böûu Phieâu” ñaõ thaáu hieåu söï nhaân quaû baùo öùng laø coù thaät, neân toâi
nguyeän in 4000 cuoán ñeå bieáu taëng cho baïn beø vaø baø con thaân thieát vaø göûi
baèng ñöôøng böu ñieän ñeán caùc chuøa mieáu löu thoâng truyeàn baù. Khoâng ngôø
ñeán thaùng 6, beänh tình cuûa toâi caûi thieän caøng roõ hôn, coù theå töï ñi ñöôïc
nhöng vaãn coøn baäp beãnh. Ñeán thaùng 10, nöûa thaân ngöôøi bò lieät cuûa toâi hoaøn
toaøn bình phuïc, coù theå töï ñi laïi sinh hoaït, tay chaân cuõng linh hoaït khoûe
khoaén, ñi ñöùng nhö ngöôøi bình thöôøng, maët saùng nhö hoàng quang, tinh thaàn
khoûe maïnh, baùc só vaø baø con ñeàu thaáy ngaïc nhieân, keå caû chính baûn thaân toâi
coøn thaát laï kyø, laøm sao coù theå coù pheùp thaàn ñeán möùc naøy? Nhöng ñaây laø laø
söï thaät, toâi caøng tín ngöôõng hôn veà söï hieäu nghieäm cuûa cuoán saùch “Ngoïc
Lòch Böûu Phieâu”. Baây giôø, toâi thöôøng phaùt taâm tuyeân giaûng veà nhaân quaû
baùo öùng cho ngöôøi coù duyeân cuøng hieåu, khuyeân ngöôøi haõy tin töôûng, in aán
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, ñoàng thôøi phaùt taâm hoïc Phaät lyù, quy y tam baûo.
4.10.2 Tuyeân giaûng “Böûu Phieâu” - Giaûi khoù thoaùt ngheøo :
Huyeän Döông Tuyeàn tænh Sôn Taây coù moät baø noâng daân teân Lyù
Ñoâng Mai, naêm nay 32 tuoåi, hoïc löïc vaên hoùa chæ ñeán baäc trung hoïc, ngöôøi
choàng ñaõ maát maáy naêm tröôùc do bò beänh. Moät mình baø ta moät tay nuoâi con
moät trai moät gaùi vaø ngöôøi meï choàng ñaõ hôn 70 tuoåi, daäy sôùm veà khuya
sieâng naêng laøm vieäc, cuoäc soáng raát laø khoù khaên. Vaøo moät dòp ngaãu nhieân,
baø ta ôû nhaø ngöôøi baïn thaáy ñöôïc cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” vaø
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“Kyù Söï Nhaân Quaû Baùo ÖÙng”, lieàn möôïn veà ñoïc, moät soá ñoaïn ñoïc khoâng
hieåu thì hoûi thaêm nhöõng haøng xoùm coù vaên hoùa bieát chöõ nghóa, nhöõng ngöôøi
naøy noùi baø ta meâ tín, keâu baø ta khoâng neân tin töôûng, khi baø ta ñoïc xong ñaõ
traû laïi cho ngöôøi baïn. Trong loøng nghó: ñôøi mình thaät laø khoå, ñaõ sôùm trôû
thaønh quaû phuï roài, hai ñöùa con coøn thô ngaây, coâng vieäc caøy ruoäng vöøa cöïc
nhoïc vöøa meät ngöôøi, laïi phaûi lo con caùi theo hoïc, phaûi laøm sao baây giôø?
Ñôøi soáng sau naøy chaéc coøn khoán khoå hôn nöõa, nghó ñeán nhö theá, khoâng
kieàm cheá ñöôïc nöôùc maét tuoân ra, khoùc khoâng thaønh tieáng. Baø ta nghó ra
trong cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” tuyeân truyeàn nhöõng söï kieän veà
nhaân quaû baùo öùng neáu tích cöïc coâng ñöùc nhieàu cuõng coù theå thay ñoåi soá
maïng, neân quyeát taâm thöû moät laàn. Ngaøy hoâm sau khi aên côm toái xong, ñi
taém röûa, thay moät boä ñoà saïch seõ, baøy moät cheùn chaùo, moät ñóa caûi maën, 3
cuû khoai lang ñaët treân baøn beáp vaø quyø xuoáng laäp lôøi theà, toâi xin ñöôïc laáy
nhöõng gì toâi coù theå nhôù ra caùc söï kieän veà nhaân quaû baùo öùng trong cuoán
saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” noùi cho 20 ngöôøi nghe trong voøng thôøi gian
nöûa naêm, vaû laïi seõ khoâng bao giôø aên thòt boø, thòt choù, seõ khoâng laáy noài
chaûo nhaø beáp cuûa mình naáu thòt boø vaø thòt choù. Hy voïng Thaàn Taùo Quaân seõ
phuø hoä toâi coù theå vöôït qua gian nan khoù naøy.
Moãi buoåi saùng, toâi vaãn ñi laøm ruoäng, toái veà coù thôøi gian göûi con
cho meï choàng troâng coi, nhanh chaïy sang nôi thöôøng ngaøy hay lui tôùi troø
chuyeän vôùi nhöõng baïn gaùi, töø töø ñem nhöõng chuyeän nhaân quaû baùo öùng
trong saùch truyeàn laïi cho hoï nghe, khoâng ngôø sau khi hoï nghe xong, hoï keå
laïi nhöõng söï kieän veà thieän baùo aùc baùo xaûy ra ôû nhöõng nôi gaàn xoùm cuûa hoï
cho baø ta nghe. Vaø keát hôïp laïi noùi chung vôùi cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu”. 10 ngaøy sau, khi baø ta ñang noùi vôùi ngöôøi thöù 3 xong. Qua ngaøy
hoâm sau, ngöôøi em trai ñaõ maát lieân laïc ñaõ 7 naêm ñoät nhieân ñeán thaêm baø,
taëng cho baø 500 quan tieàn (thôøi ñieåm ñoù thu nhaäp bình quaân cuûa moät ngöôøi
noâng daân bình quaân 300 quan tieàn moãi naêm) vaø taëng caû mì aên, ñöôøng,
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baùnh… ôû laïi moät ñeâm thì ñi veà. 2 thaùng sau, sau khi baø ta noùi xong cho
ngöôøi thöù 10 nghe, moät ngöôøi baïn cuõ ôû tænh khaùc göûi thö cho baø, noùi laø
choàng cuûa coâ ta ñang thaønh laäp moät nhoùm toå chöùc “coâng trình hy voïng”
goùp voán xaây döïng tröôøng cho caùc treû em ngheøo ñöôïc ñi hoïc, töø tieåu hoïc
cho ñeán trung hoïc, taát caû ñeàu ñöôïc taøi trôï mieãn phí, mong muoán baø ta
cuõng göûi ñôn ñieàn ñaày ñuû thoâng tin göûi ñeán chính quyeàn trong xoùm ñoùng
daáu laø ñöôïc ñi hoïc. Sau khi xem xong, baø ta raát laø vui möøng, caûm thaáy
cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” thaät laø linh nghieäm, ngay toái hoâm ñoù, baø ta
ñöùng tröôùc ñeàn thôø Thaàn Taùo Quaân taï leã baø bieåu hieän quyeát taâm tuyeân
truyeàn tieáp söï kieän vaø ñaïo lyù veà thieän aùc nhaân quaû baùo öùng. Traûi qua moät
thaùng sau, baø ta ñaõ hoaøn thaønh vieäc noùi cho 20 ngöôøi nghe veà ñaïo lyù cuûa
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”. Nhöng vaãn khoâng taïm ngöøng tuyeân giaûng veà
chuyeän nhaân quaû baùo öùng. Sau nöûa naêm, coù ngöôøi ñeán giôùi thieäu cho baø ta
moät ngöôøi ñaøn oâng ñaõ quaù vôï, tuy coù daét theo moät ngöôøi con rieâng, nhöng
gia caûnh raát giaøu coù, hai ngöôøi cuõng hôïp duyeân. Nhö vaäy, baø Lyù Ñoâng Mai
noùi toâi raát tin vaøo nhaân quaû baùo öùng vaø toâi seõ khoâng aên, khoâng naáu thòt boø,
choù. Ngöôøi ñaøn oâng ñoù khi bieát ñöôïc baø ta tin töôûng veà quaû baùo cuûa thieän
aùc, caûm thaáy ngöôøi phuï nöõ nhö vaäy nhaát ñònh laø moät ngöôøi soáng hieàn töø vaø
chænh chaïc, caøng vui möøng hôn. Khoâng bao laâu, hai ngöôøi ñaõ thaønh hoân,
ngöôøi ñaøn oâng ñoù ñoái xöû vôùi hai ñöùa con vaø baø meï choàng cuûa baø ta raát toát,
hieän giôø caû nhaø soáng cuoäc soáng raát laø myõ maõn vaø haïnh phuùc.
4.10.3 Coù caàu coù öùng, linh nghieäm nhö theá
Toâi laø ngöôøi cuûa thò traán Vaên Ñaêng taïi tænh Sôn Ñoâng, teân laø laø
Toøng Thuï Ñöùc. Vôï toâi laø Thò Tröông, vaøo thaùng tö ñoät nhieân bò ñau töùc
ngöïc, ñau ñeán khoùc suoát caû ngaøy laãn ñeâm, chöõa trò voâ hieäu, khoâng aên
khoâng nguû. Trong luùc hoang mang, nghó ñeán ñaõ ñoïc cuoán saùch “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu” coù ghi laïi neáu thaønh khaån tin töôûng naøy thì coù theå caàu phöôùc
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caàu thoï, caàu con, caàu laønh beänh… Vaû laïi khoâng coù vieäc naøo maø khoâng toaïi
nguyeän. Cho neân, toâi aâm thaàm ngöûng maët leân trôøi caàu xin: Neáu nhö vôï toâi
coù theå khoûi beänh, toâi seõ kính ngöôõng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” vaø seõ
in taëng 150 cuoán saùch, khoâng ngôø qua ngaøy hoâm sau, côn ñau cuûa vôï toâi ñaõ
bôùt ñi ¼. Qua maáy hoâm sau thì khoûi haún, quaû laø linh nghieäm ñeán theá! Neân
toâi xin ghi laïi cho ñaïi chuùng bieát söï thaät laø nhö theá, ñeå taát caû caùc vò ñeàu
bieát söï linh nghieäm cuûa “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”.
4.10.4 Chia ñôït in taëng, vaãn ñöôïc toaïi nguyeän
Vôï oâng Kim Trieäu Höng Thò Phoø taïi huyeän Thoâng Hoùa, vaøo
thaùng 7 bò beänh naëng, trò lieäu baèng thuoác vaø chaâm cöùu ñeàu khoâng thaáy coù
hieäu quaû, baùc só cuõng boù tay. Khi oâng nhôù ñeán coù ñoïc qua cuoán saùch thieän
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” trong ñoù coù noùi söï linh nghieäm veà trò beänh, neân
oâng ñöùng tröôùc töôïng Phaät caàu vaùi: neáu nhö beänh cuûa vôï toâi coù theå trò
khoûi, toâi xin in taëng 1000 cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”. Sau khi caàu
vaùi xong, beänh cuûa vôï coù chuùt chuyeån bieán toát, môøi theâm baùc só veà khaùm,
uoáng thuoác theâm hai ba thang thì khoûi beänh. Vì trong ñòa baøn cuûa mình
khoâng coù nôi in aán saùch, cho neân toâi chöa ñöôïc in saùch thieän bieáu taëng nhö
luùc laäp lôøi theà nguyeän. Ñeán muøa xuaân naêm sau, beänh cuûa vôï toâi laïi taùi
phaùt, nghó ñeán laàn tröôùc ñaõ höùa in saùch vaãn chöa thöïc hieän, loøng aùy naùy
baát yeân. Laàn naøy laïi thaønh taâm caàu vaùi xin Thaàn Phaät phuø hoä vôï toâi ñöôïc
khoûi beänh, toâi seõ phaân ra thaønh nhieàu ñôït in saùch bieáu taëng. Sau khi caàu
xong, vôï cuûa oâng ta laïi ñoät nhieân khoûi beänh, maáy hoâm sau coù theå aên uoáng
vaø ñi laïi bình thöôøng. Neân oâng ruû theâm maáy ngöôøi baïn coù thieän taâm cuøng
nhau goùp tieàn in saùch nhö “Kinh Quan Theá AÂm” 1200 cuoán, “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu” 900 cuoán. Do khoâng ñuû tieàn, soá coøn laïi chia ra moãi naêm moät
ít, ñeán khi hoaøn thaønh soá löôïng mình ñaõ laäp lôøi nguyeän.
4.10.5 In taëng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, vaïn söï thuaän yù
Toâi teân laø Tieâu Hoàng Ñaøo, gia caûnh raát laø ngheøo khoå, luùc 3 tuoåi
meï qua ñôøi, do cha nuoâi naáng. Naêm 14 tuoåi, môùi ñöôïc vaøo hoïc ñöôøng theo
128

Ngọc Lịch Bửu Phiêu
hoïc, naêm 20 tuoåi ñaõ ñi lính boä ñoäi, töø syõ binh roài ñeán nhoùm tröôûng, lieân
tröôûng roài phoù doanh tröôûng, caûm thaáy raát thuaän lôïi. Khoâng ngôø, bò ngöôøi
haõm haïi, bò haï chöùc xuoáng laøm nhoùm tröôûng, maát raát laâu thôøi gian môùi
khoâi phuïc ñöôïc chöùc lieân tröôûng. Nhöõng naêm nay, tö töôûng bò cheøn eùp, tinh
thaàn ñau khoå, thaân xaùc meät moûi, trò lieäu thôøi gian daøi vaãn voâ hieäu quaû, sau
naøy khi ñeán nhaø ngöôøi baïn ñoïc saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” goùp tieàn in
50 cuoán saùch caàu xin Thaàn Phaät phuø hoä, khi laøm vieäc coâng vieäc tö ñeàu raát
thuaän lôïi. Cho thaáy cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” coù caàu coù öùng vaø
hieäu quaû linh nghieäm cuûa vieäc in taëng saùch thieän raát roõ reät.
4.10.6 Cöùu nguy trò beänh, an khang caùt töôøng
Toâi teân laø Lyù Töû Chinh, naêm nay ñaõ 72 tuoåi, nguï taïi Sôn Haûi
Quan. Vì chaân coù beänh neân ñi laïi coù vaán ñeà, bieát ñöôïc saùch “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu” coù linh dieäu, neân ñöùng tröôùc baøn thôø Thaàn Taùo Quaân laäp laïi
lôøi nguyeän in taëng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” 100 cuoán, maáy hoâm sau
beänh ñau chaân ñaõ bieán maát, ñi laïi nhö ngöôøi bình thöôøng. Tieáp theo laïi ñi
caàu xin ñöôïc khoûe maïnh. Gia ñaïo bình an, kính taëng theâm saùch “Ngoïc
Lòch Böûu Phieâu” 200 cuoán.
Baïn thaân cuûa toâi hoï Döông, thaùng 8 naêm ngoaùi laâm beänh naëng
thöôøng hay trôû neân nguy kòch, neân ñaõ caàu vaùi tröôùc Thaàn Taùo Quaân vaø laäp
lôøi nguyeän, ñoàng yù in taëng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” 100 cuoán, ngay
ngaøy hoâm ñoù ñaõ khoûi beänh. Laïi ñeán con trai tröôûng bò ñau chaân, con trai
thöù nhoû tuoåi oám yeáu hay beänh, neân moãi ngöôøi in taëng saùch “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu” 100 cuoán ñeå caàu bình an, ñeàu ñöôïc toaïi nguyeän. Hieän giôø, caû
nhaø ñeàu bình an voâ söï, cuõng ñeàu laø linh nghieäm cuûa vieäc in taëng saùch
thieän.
4.10.7 Kyù söï taêng thoï khi in saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”
OÂng Traàn Öu Dung taïi thoân Ñaïi Nghóa tænh Phuùc Kieán, boán anh
em ñeàu buoân baùn, Traàn Öu Dung laøm coâng tay ñaïi lyù khí ñoát, oâng bieát
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ñöôïc ngöôøi baïn coù cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” vaø möôïn ñeå ñoïc.
Maãu thaân cuûa oâng ta ñaõ 82 tuoåi, vaøo thaùng 5 naêm 1992, baø phaùt beänh
naëng, baùc só ñaõ tuyeân khoâng theå trò khoûi neân oâng veà nhaø mau chuaån bò haäu
söï cho baø. OÂng töôûng nhôù ñeán ôn ñöùc cuûa meï, raát ñau buoàn laïi khoâng laøm
gì ñöôïc, ñoät nhieân oâng nhôù ra cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” coù ghi laïi
moät soá kyù söï caàu xin taêng thoï vaø trò beänh raát laø kinh nghieäm. Toái hoâm ñoù,
oâng ñöùng ngay tröôùc baøn thôø Thaàn Taùo Quaân thaønh taâm caàu khaån, loøng
nguyeän in taëng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ñeå caàu xin meï taêng theâm tuoåi
thoï. Hai hoâm sau, vaøo moät buoåi toái, oâng Traàn Öu Dung naèm mô thaáy mình
ñi ñeán moät quan phuû, hôi gioáng nhö quan phuû cuûa Thaønh Hoaøng. Öu Dung
thaáy meï mình ñang ñi ñi laïi laïi trong ñoù, treân saûnh khoâng thaáy coù ngöôøi,
chæ coù moät ngöôøi ñang caàm cuoán soå ñang keâu teân Öu Dung vaø noùi vôùi oâng,
trôøi saép toái roài, seõ ñoùng cöûa thoâi. Öu Dung raát hoát hoaûng, heùt to keâu chaùu
gaùi ñeán röôùc meï ñi veà. Ngöôøi ñoù ngaên laïi vaø keâu oâng khoâng ñöôïc leân
tieáng. Öu Dung nhö theá ñaõ daét meï trôû veà nhaø. Sau khi thöùc giaác, oâng ñeán
ngay ñaàu giöôøng cuûa meï ñeå xem, chöa ñôïi ñeán Öu Dung môû mieäng, baø meï
vôùi tieáng yeáu ôùt keå laïi chuyeän giaác moäng cuûa baø cho Öu Dung nghe,
khoâng ngôø giaác moäng cuûa hai ngöôøi hoaøn toaøn gioáng nhau. Töø nay veà sau,
beänh tình cuûa baø meï ngaøy moät khoûe hôn, sau naøy hoaøn toaøn khoûe maïnh
laïi. Caû nhaø anh em raát vui möøng, theà nguyeän in taëng theâm saùch “Ngoïc
Lòch Böûu Phieâu”
4.10.8 In saùch hieáu thaûo vôùi ngöôøi thaân, beänh laønh an khang
Teân cuûa toâi laø Chaâu Trò An, ngöôøi Ba Nhieân, laøm nhoùm tröôûng
trong ñoäi quaân 18. Naêm ngoaùi, töø Ha Li Ban veà queâ nhaø, nöûa ñöôøng coù
ngöôøi taëng moät cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” cho toâi, sau khi xem roài,
thaáy trong saùch coù ghi laïi raát nhieàu söï kieän linh nghieäm, nghó ñeán cha meï
giaø yeáu cuûa mình, mang beänh trong ngöôøi ñaõ laâu naêm khoâng khoûi, veà ñeán
nhaø lieàn ñeán tröôùc ñeàn thôø Thaàn Taùo Quaân ñoát nhang caàu vaùi vaø thaønh
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taâm laäp theà nguyeän, muoán in taëng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” 100 cuoán,
hy voïng coù theå phuø hoä cha meï mình söùc khoûe ñöôïc doài daøo. Khoâng ngôø,
môùi in taëng saùch xong khoâng bao laâu, beänh cuõ cuûa cha meï ñaõ khoûi, söùc
khoûe töø töø bình phuïc vaø khoûe leân, toâi caûm thaáy “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” raát
laø thaàn kyø, mình ñöa ra khoâng bao nhieâu, nhöng hieäu quaû mình thu veà vöøa
nhanh vöøa lôùn. Cho neân, toâi laïi phaùt taâm in taëng theâm 100 cuoán, hy voïng
beänh khoù trò cuûa vôï toâi ñöôïc trò khoûi. Khoâng bao laâu, beänh cuûa vôï toâi cuõng
trò khoûi. Moät nhaø ba mieäng cuûa gia ñình, ñeàu ñöôïc taän höôûng ích loäc cuûa
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”. Cho neân, toâi töôøng thuaät laïi söï kieän coù thaät naøy
vaø ñöa cho caùc vò coù thieän tín cuøng xem, ñöøng bao giôø xem cuoán “Ngoïc
Lòch Böûu Phieâu” laø moät cuoán saùch mang tính chaát meâ tín maø ñeå maát ñi cô
duyeân laøm phöôùc vaø traùnh naïn.
4.10.9 Laäp nguyeän hoã trôï in saùch, nhanh ñöôïc chöùng thöïc
Toâi teân laø Lyù Yeán Quyønh, con trai toâi teân Hoaøng Kieán moät loøng
muoán xuaát ngoaïi du hoïc, uûy thaùc cho coâng ty chuyeân laøm hoà sô du hoïc ñeå
thuï lyù, tuy ñaày ñuû ñieàu kieän vaø thuû tuïc nhöng ñaõ hai naêm cuõng bieät tin
khoâng ñöôïc pheâ duyeät, ñaõ traûi qua bieát bao coá gaéng vaãn khoâng laáy ñöôïc
chöùng thöïc. Vaøo giöõa thaùng 11 naêm 2003, oâng cö só Töôøng Traân keâu toâi
thöû trôï giuùp in saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ñeå caàu xin cho vieäc naøy. Toâi
ñeán Phaät ñöôøng trong nhaø ñoát nhang caàu vaùi, laäp nguyeän neáu laáy ñöôïc
chöùng thöïc cho con trai, toâi xin goùp 1500 ñoàng ñeå in saùch “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu”. Khoâng theå ngôø, môùi ñeán ñaàu thaùng 12 thì ñöôïc nhaän chöùng thöïc
xuaát ngoaïi du hoïc. Vì vaäy, toâi thaät loøng caûm taï ôn ñöùc cuûa Boà Taùt, ñoàng
thôøi vôï choàng chuùng toâi moãi ngöôøi quyeân goùp 600 ñoàng ñeå trôï giuùp in saùch
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”.
4.10.10 Truyeàn möôïn saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, thay ñoåi
soá maïng
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OÂng Kim Minh taïi Vaân Nam, khoâng thi ñaäu vaøo toát nghieäp trung
hoïc, chôø vieäc taïi gia, hai naêm nay khoâng coù vieäc gì ñeå laøm, raát buoàn. Moät
ngaøy, anh ñi cuøng baïn ñeán thaêm moät ngoâi chuøa, trong phoøng ñoïc saùch thaáy
vaø ñoïc ñöôïc cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, toâi caûm thaáy cuoán saùch coù
theå caûi thieän soá maïng cuûa mình, neân xin ñöôïc moät cuoán veà nhaø.
Anh ta muoán baét chöôùc theo trong saùch maø ghi laïi veà vieäc in taëng
saùch ñeå caàu xin mình ñöôïc may maén hôn, nhöng nhaø ngheøo, coøn phaûi nuoâi
moät ngöôøi em aên hoïc, mình laïi khoâng coù thu nhaäp naøo, cha meï mình chöa
chaéc ñaõ tin töôûng mình. Cho neân, anh ta nuoán duøng caùch ñöa cuoán saùch
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” cho ngöôøi khaùc möôïn ñeå ñoïc. Vaøo muøng moät, anh
ñeán ñeàn thôø Taùo quaân, noùi yù muoán cuûa mình, trong voøng 3 thaùng seõ ñöa
cho 50 ngöôøi möôïn saùch naøy xem, anh coøn chaïy ñeán sau nhaø höôùng leân
trôøi noùi lôùn theâm laàn nöõa. Trong loøng anh ta cuõng caàu xin chính mình phaûi
söûa ñoåi tinh thaàn haêng haùi leân, toû ra coù loøng töï tin vôùi cuoäc ñôøi vaø soá
maïng.
Töø nay, anh chuyeân giaûng thuyeát vaø cho möôïn saùch cho caùc baïn
hoïc vaø nhöõng ngöôøi thaân cuûa mình bieát veà noäi dung cuoán saùch “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu”, sau khi xem xong laïi cho ngöôøi khaùc möôïn xem, khi anh ta
bieát ñöôïc ngöôøi quen hoaëc baïn beø coù ngöôøi beänh hoaëc gaëp naïn thì keâu hoï
duøng caùch laäp nguyeän in taëng saùch Ngoïc Lòch Böûu Phieâu ñeå khaån caàu, quaû
nhieân ñaït hieäu quaû. Sau naøy, coù ngöôøi möôïn saùch ñaõ laâu maø chöa traû, trong
tay anh ta chæ coøn coù moät cuoán, aûnh höôûng ñeán toác ñoä cho möôïn saùch cuûa
mình neân laïi ñi ñeán chuøa xin theâm cuoán Ngoïc Lòch Böûu Phieâu. Nhö vaäy,
coù theå xoay chuyeån coâng vieäc truyeàn baù seõ coù hieäu quaû hôn.
Sau hai thaùng, anh ta ñaõ truyeàn, cho möôïn ñöôïc 37 ñôït ngöôøi
xem, luùc naøy moät ngöôøi baïn ñeán tìm anh ta, baø con cuûa ngöôøi baïn naøy laøm
vieäc taïi Thöôïng Haûi, noùi Phoâ Ñoâng môû roäng tuyeån gaáp caùc loaïi nhaân taøi,
keâu goïi anh ta mau tìm maáy ngöôøi ñoàng höông ñeán laøm baûo veä, löông moät
thaùng 800 ñoàng, ñöôïc bao ôû, khoâng bao aên, ngöôøi baïn naøy tröôùc tieân laø
nghó ñeán anh ta.
132

Ngọc Lịch Bửu Phiêu
Anh Kim Minh caûm thaáy cô hoäi khoù maø ñeán, nhaát ñònh laø cuoán saùch
Ngoïc Lòch Böûu Phieâu baét ñaàu coù hieäu nghieäm. Neân caùo töø vôùi cha meï,
ñem theo cuoán saùch Ngoïc Lòch Böûu Phieâu cuøng vôùi maáy ngöôøi baïn leân
ñöôøng ñi Thöôïng Haûi. Khi treân xe löûa, anh coù thöøa thôøi gian vaø lôïi duïng cô
hoäi ñöa cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” giôùi thieäu cho haønh khaùch treân
xe xem vaø coù taëng hai cuoán saùch naøy cho hai ngöôøi khaùch hôïp duyeân.
Sau khi oån ñònh coâng vieäc, anh ta lôïi duïng thôøi gian nghæ ñeán tröôøng
daïy ngheà ñeå hôïp theâm ngheà söûa chöõa ñieän nöôùc vaø ñaõ laáy ñöôïc chöùng chæ.
Vaû laïi, coøn tuaân thuû nguyeân taéc trong cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”
ñeå laøm vieäc, giuùp ngöôøi laø vui neân coù duyeân hôïp vôùi moïi ngöôøi. Sau hai
naêm, coù ngöôøi giôùi thieäu anh ta ñeán moät doanh nghieäp ñaàu tö nöôùc ngoaøi
laøm thôï ñieän, löông thaùng laõnh cao hôn, ñieàu kieän laøm vieäc cuõng toát hôn,
ñeå caûm taï ñöùc hueä cuûa coõi trôøi ban cho, anh ta vaãn tieáp tuïc giôùi thieäu cuoán
saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” cho moïi ngöôøi hieåu bieát, keâu goïi cha meï vaø
em trai phaûi tín ngöôõng cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, anh ta coøn vì
em trai caàu xin ñöôïc thi ñaäu ñaïi hoïc, laäp nguyeän in taëng 1000 cuoán saùch
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”. 2 naêm sau, em trai anh ta quaû nhieân thi ñaäu ñaïi
hoïc thuaän lôïi, caû nhaø vui möøng ñoái vôùi coâng ñöùc cuûa cuoán saùch “Ngoïc
Lòch Böûu Phieâu”, caûm ôn voâ cuøng.
4.10.11 Chia ñôït taëng saùch Ngoïc Lòch Böûu Phieâu, con mau
laønh beänh
OÂng Traàn Thieáu Thu taïi Phuùc Kieán ñöôïc coâng ty ñieàu ñi Thaåm Quyeán
baøn coâng vieäc. Luùc treân taøu hoûa, ngöôøi ngoài keá beân ñang caàm cuoán saùch
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” xem moät caùch say meâ. Trong luùc aên tröa, Thieáu
Thu coù hoûi anh ta veà noäi dung cuûa cuoán saùch naøy, oâng noùi coù theå cho anh
ta möôïn xem sau khi aên côm xong, anh coù xem löôùt qua, caûm thaáy nöûa tin
nöûa ngôø, cuõng khoâng caûm thaáy coù gì ñaëc bieät.
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Sau khi ñeán Thaåm Quyeán laøm vieäc xong, anh ñöôïc ngöôøi baïn ñòa
phöông daãn ñi khaép nôi tham quan, vui chôi, taïi nôi tuyeân truyeàn Kinh
Phaät cuõng thaáy ñöôïc cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” nhöng khoâng coù
xin laáy. Ñeán ngaøy hoâm sau thì quay veà Phuùc Kieán.
Sau nöûa naêm, con trai cuûa anh bò beänh naëng, tieâm chích vaø uoáng
thuoác ñaõ hai thaùng trôøi vaãn voâ hieäu quaû, anh raát soát ruoät. Luùc naøy, anh nhôù
ñeán cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” neân lieân tuïc 3 ñeâm ñoát nhang cho
Thaàn Taùo Quaân xin laäp lôøi nguyeän, muoán taëng 30 cuoán saùch “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu” ñeå caàu xin cho con trai ñöôïc mau khoûi beänh. Anh laïi goïi ñieän
thoaïi cho ngöôøi baïn taïi Thaåm Quyeán, nhôø ngöôøi baïn ñeán chuøa mua giuøm
30 cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” göûi veà nhanh cho mình. Maáy ngaøy sau,
saùch ñaõ göûi veà, anh ta laäp töùc ñem saùch taëng cho caùc baïn beø vaø ngöôøi thaân,
vaø ñoàng nghieäp, vaø khuyeân hoï phaûi xem moät laàn. Sau khi phaùt ñöôïc 20
cuoán, beänh tình cuûa con trai anh ta oån ñònh nhieàu. Sau ñoù, tìm ñöôïc moät
ngöôøi thaày Ñoâng y, saéc maáy thang thuoác thì heát beänh. Caû nhaø ñeàu khoâng
tin ñöôïc, neân ñaõ töôøng thuaät laïi caûm öùng naøy ñeå quaûng baù löu truyeàn.
4.10.12 Phaùt taâm in taëng saùch ñöôïc thoaùt naïn soâng bieån
Vaøo naêm 1940, toâi taïi chöùc taïi Phuùc Kieán, oâng Maõ cuûa coâng ty
thuoác laù coù taëng toâi moät cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, sau khi ñoïc
xong, caûm thaáy laø moät thuoác boå ñeå cöùu theá gian, raát laø quyù baùu. Tröôùc hai
ngaøy, khi ñöa tieãn vôï toâi veà Thöôïng Haûi, toâi mô thaáy coù moät ngöôøi maëc boä
ñoà maøu ñen noùi vôùi toâi: “Cuoán saùch naøy raát toát, neáu maø coù theå in taëng
1000 ngaøn, seõ trôï giuùp cho anh raát nhieàu.” Khi thöùc tænh anh daën doø vôï
mình, sau khi veà ñeán Thöôïng Haûi nhôù in saùch bieáu taëng.
Luùc aáy, con soâng Giaùp Giang do chieán tranh bò quaân lính phong
toûa, nhöõng ngöôøi ñi taøu ñeàu phaûi ñeán caûng Phuùc Thanh ñeå ñaùp taøu chuyeån
taûi, ngöôøi ñeán Thöôïng Haûi maø ñaùp thuyeàn buoàm ñaõ chen ñaày baûy chieác
thuyeàn buoàm. Trong ñoù, ñaõ coù 6 chieác gaëp soùng gioù bò chìm, chæ coù chieác
thuyeàn maø vôï anh ngoài ñöôïc ñi bình an. Thaät laø chuyeän khoâng theå ngôø
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ñöôïc. Thaät laø do Thaàn Phaät phuø hoä. Y nhö trong cuoán “Taäp Thaùi Thöôïng
Caûm ÖÙng” ñaõ noùi: khaùi nieäm thieän taâm ñaõ daïy trong loøng, tuy vaãn chöa
thöïc hieän baèng haønh ñoäng, thì ñaõ ñöôïc ban phöôùc laønh, thaät laø chuyeän
khoâng sai chuùt naøo, toâi ñöa caâu chuyeän ñích thaân toâi töøng traûi, neáu nhö coù
nöûa lôøi noùi doái, toâi seõ bò cho xuoáng ñòa nguïc chòu hình phaït ñau khoå.
4.10.13 Phaùt nguyeän in truyeàn saùch, ñöôïc taùi hoài sinh
Baø ngoaïi cuûa toâi teân laø Öu Quyønh Phaân naêm nay 78 tuoåi, bò tai
bieán maïch maùu naõo ñaõ lieät nöûa ngöôøi hai möôi maáy naêm trôøi, gaàn ñaây laïi
phaùt hieän bò beänh tieåu ñöôøng. Vaøo ngaøy moàng 9 thaùng 5 naêm 2004, baø ñeán
beänh vieän cuûa thò traán Leâ Ñöôøng khaùm beänh. Khi truyeàn dòch khoâng ñöôïc
bao laâu thì xuaát hieän tình traïng khoù chòu baát an, tieáp theo saéc maët trôû neân
tím taùi, khoâng töï chuû ñöôïc ñaïi tieåu tieän. Hai maét laät leân, baát tænh hoân meâ.
Caáp cöùu khoâng hieäu quaû neân chuyeån ñeán beänh vieän Uy Hieäu caáp cöùu, caáp
cöùu khoaûng 2 tieáng ñoàng hoà, baùc só noùi ñaõ ngöng thôû, heát cöùu chöõa ñöôïc
nöûa, keâu ngöôøi nhaø chuaån bò haäu söï cho baø. Baét ñaàu, ruùt oáng khí oâ-xy, doïn
deïp caùc thieát bò caáp cöùu. Thì vaøo luùc naøy, toâi nhaän ñöôïc cuù ñieän thoaïi cuûa
ngöôøi em trai, noùi baø ngoaïi khoâng ñöôïc roài, mau trôû veà nhaø. Khi ñoù, toâi
nhôù ra nhieàu söï kieän trong cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, toâi coù yù
nieäm thöû xem, toâi lieàn böôùc ñeán baøn beáp caàu xin Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá,
Thaàn Taùo Quaân, vaø caùc Thaàn Phaät phuø hoä cho baø ngoaïi ñöôïc chuyeån nguy
thaønh an. Vaø phaùt nguyeän in taëng 100 cuoán saùch vaø coá söùc truyeàn baù löu
thoâng. Khoâng ngôø, chæ trong giaây phuùt ñaàu, ngöôøi baø ngoaïi coøn naèm trong
giöôøng beänh nhö vöøa thöùc tænh, heùt leân moät tieáng yeáu ôùt. Quaû nhieân tænh
laïi! Baùc só cuõng caûm thaáy chuyeän raát ly kyø neân baét ñaàu tieán haønh trò lieäu
cho baø, khoâng bao laâu, baø ñöôïc xuaát vieän ra veà. Ñaây chính laø söï kieän coù
thaät ñích thaân toâi töøng traûi, khoâng nöûa caâu doái traù ñaët chuyeän.
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CHÖÔNG 5: SÖÏ AÙC BAÙO KHI PHÆ BAÙNG
“NGOÏC LÒCH BÖÛU PHIEÂU”
5.1 Söï aùc baùo khi Phan Ngöôõng Chi oâ nhuïc “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”
Phan Ngöôõng Chi laø moät ngöôøi coù hoïc taïi huyeän Queá Ñoâng, thöôøng
hay vu khoáng huûy hoaïi saùch thieän, hay phaùt ngoân sai laàm “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu”, khi ñoïc ñeán ñieåm chöông moät coù caâu “coù thaáy töû quyû tay coøng”
anh laáy vieát pheâ ôû keá beân moät caâu 3 chöõ “laø chi chí”: laáy vieát ñen toâ maát
chöõ ñieän thöù baûy, laïi duøng vieát naâu toâ theâm 2 chöõ “maéc cöôøi” vaøo keá beân
chöõ “nghieän röôïu”, duøng vieát maøu ñen ghi theâm maáy chöõ “phuï nöõ töï tìm
caùi cheát”, ñaâu lieân quan gì vôùi ñaøn oâng trong chöõ “sôû chuyeån kieáp”, laáy
vieát naâu ghi leân 2 chöõ “noùi baäy”. Trong chöõ “Muï thaàn baø Maån” laáy vieát
ñen chaám maát maáy haøng chöõ. Trong caâu “reû khoå khoù röùt” khoanh troøn 4
chöõ laïi, nhöõng noäi dung sau khoâng ñaùnh cheùo thì xoùa maát, khi toâ ñeán ñoaïn
“aùnh hoàng ñaày trôøi khi Quan Theá AÂm Boà Taùt giaùng traàn” thì khoâng bieát do
nguyeân do gì maø nhaø ñoät nhieân löûa buøng chaùy leân. Hoát hoaûng sôï haõi, nhaûy
ra cöûa soå maø thaùo chaïy. Ra ñöôïc phía ngoaøi, ñoät nhieân hai tay boø döôùi ñaát,
hai chaân laät ngöôïc laïi, laät ñoå gheá goã, khoâng cöû ñoäng ñöôïc, gioáng y bò troùi
laïi. Vôï anh ta laø Thò Tín, thöùc giaác trong moäng sôï haõi, ñaõ khoûa thaân thaùo
chaïy laáy maïng, böôùc qua ngöôøi Ngöôõng Chi, ñeå anh ta thaáy ñöôïc traïng
thaùi xaáu cuûa vôï. Khi con trai anh ta nghe tieáng la heùt, ngô ngaùc böôùc ra tay
caàm cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” giao cho oâng haøng xoùm Laõo tieân sinh,
nhöng laïi böôùc trôû voâ trong ñeå laáy taøi saûn, ñaõ bò löûa thieâu cheát. Luùc aáy,
Ngöôõng Chi ñaõ bò truùng löûa, bieát mình nghieäp toäi raát naëng khoù thoaùt naïn
naøy, thôû moät hôi daøi vaø noùi vôùi ñaïi chuùng: “Ngöôøi treân theá gian chôù neân
hieåm ñoäc gioáng toâi, töï cho laø khoâng coù nhaân quaû baùo, khoâng neân vu khoáng
vaø huûy hoaïi saùch thieän nhö “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, ñeå phaûi gaùnh chòu tai
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hoïa aùc baùo nhö toâi hieän giôø”. Noùi xong thì taét thôû. Xaùc thòt treân ngöôøi bò
löûa thieâu chaùy naùt heát, bò choù tranh giaønh caén xeù.
Ngöôøi vôï cuûa anh ta, sau khi thoaùt ra khoûi, caûm thaáy khoâng coøn maët
muõi ôû tieáp nôi naøy neân ñaõ rôøi ñi khoûi, treân ñöôøng taù tuùc ñaõ hoang daâm vôùi
keû aên maøy. Baø ta môùi tuoåi 33, nhan saéc cuõng ñöôïc, nhöng vì thoâng daâm
vôùi keû aên maøy roài, neân muoán taùi giaù cuõng chaúng coù ai daùm laáy, baø con
thaân thieát cuõng khoâng nhìn. Khoâng bao laâu, keû aên maøy lìa ñôøi, baø ta laïi
cuøng vôùi ngöôøi haàu tröôùc kia doïn ñeán nôi xöù xa. Töø nay veà sau khoâng ai
bieát ñöôïc tin töùc cuûa baø ta. Nhöõng söï kieän nhö treân ghi laïi vaøo trong moät
phaàn cuûa cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”.
5.2 Nhöõng aùc baùo mang ñeán khi taêng ñaïo ganh gheùt vaø huûy dieät
Ngoïc Lòch Böûu Phieâu
Coù moät ngöôøi xuaát gia teân laø Ñaït Vieãn ôû trong mieáu thoå ñòa taïi ñoài
Taây Höông Só. Coù moät ngaøy, oâng cuøng vôùi moät ñaïo só cuûa Am Thuaàn
Döông teân Quan Tieân, nhìn thaáy noäi dung trong cuoán saùch “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu” coù baøn ñieàu leä veà taêng ni, ñaïo só phaïm sai laàm: Ñieän thöù nhaát
noäi dung coù noùi: “Taêng ñaïo só khi nhaän tieàn taøi, thay theá ngöôøi ñôøi tuïng
Kinh saùm hoái, thaát thoaùt chöõ nghóa vaø soá trang, ñeán boån ñieän, phaûi boå sung
tuïng nhöõng kinh maø mình tuïng soùt, khoâng ñöôïc moät hôi töùc toác tuïng heát…”
Trong ñieän thöù möôøi coù: “Ngöôøi taêng ñaïo coù tuïng Kinh, moùc ñeán aâm phuû,
nieäm tuïng Kinh Thaùnh hieàn ñeå trong ñòa nguïc haønh hình…” Ñaït Vieãn noùi
vôùi Quan Tieân: “Toâi vaø ngöôøi ñeàu ñaõ tuïng thuoäc moät soá Kinh, khi ñeán luùc
chuyeån kieáp, töï nhieân bieát caân ñoái tình hình ñeå taän duïng. Vaû laïi cuoäc soáng
cuûa mình hieän nay laø nhôø vaøo tuïng Kinh giuøm chuû nhaân, cuùng saùm hoái ñeå
duy trì cuoäc soáng. Neáu nhö cuoán saùch naøy löu truyeàn ra ngoaøi, nhö vaäy thu
nhaäp laøm aên cuûa mình nhaát ñònh giaûm ñi. Nhöng neáu nhö coù thieâu huûy thì
huûy ñöôïc bao nhieâu cuoán?Luùc naøo môùi thieâu huûy heát?”. Quan Tieân traû lôøi
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vaø noùi: “Toâi phaûi söû duïng thuû ñoaïn, laøm boä laø môøi ñöôïc ñaïi thaàn ñaïi thaùnh
nhaäp thaân, truyeàn baù vu khoáng cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” cho caùc
tín só cuøng ñaïo. Chæ caàn coù ngöôøi ñeán hoûi Thaàn thaùnh, toâi seõ bòa ra moät soá
tin ñoàn nhaûm, ñeå taïo cho ngöôøi ta khoâng tin vaøo cuoán saùch naøy. Nhö vaäy,
coøn sôï gì ngheà tuïng Kinh cuûa mình sau khoâng haùi ra tieàn ñöôïc nhæ?”. Ñaït
Vieãn vaø Quan Tieân tung tin cho töù phöông laø trong Thuaàn Döông Am Mieáu
coù moät ñaïo só coù pheùp thuaät raát cao, coù theå môøi ñöôïc tieân chim Loan nhaäp
thaân, hoûi thaêm moät soá chuyeän veà heân xui may ruûi, raát laø linh nghieäm. Hoâm
nay laø ngaøy 14 thaùng 4, Löõ Thuaàn Döông toå sö giaùng laâm, chæ caàn cuùng
nhieàu chuùt tieàn nhang ñeøn thì coù theå bieát ñöôïc chuyeän heân xui may ruûi cuûa
theá gian.
Saùng sôùm ngaøy 14 thaùng 4, Quan Tieân vaø Ñaït Vieân laøm moät baøn
cuùng, ñoát nhang saün, trang trí saép ñaët saün.
Ñeán chieàu hoaøng hoân, moät soá tuïc taêng, thieän nam, tín nöõ cuøng ñeán vaø
böôùc voâ, quyø baùi taïi ngoaøi chôø ñôïi ñeå hoûi thaêm söï vieäc. Moät laùt sau, ngöôøi
trong ñoù baùo caùo: “Chim Loan ñoäng roài!”, keâu goïi caùc ñeä töû, ñöa oâng ta
ñaët leân treân baøn coù traûi maâm caùt, baét ñaàu veõ chöõ. Laïi keâu moät ngöôøi bieát
chöõ nghóa leân ñeå ñoïc nhöõng chöõ ghi treân maâm caùt, ghi ra doøng chöõ “Toâi laø
Thuaàn Döông chaân nhaân ñaõ ñeán, ngöôøi muoán hoûi chuyeän, nhanh ñeán maø
hoûi.” Sau khi ngöôøi quyø ôû ngoaøi nghe ngöôøi nhìn chöõ ñoïc xong, ñeàu leân
hoûi thaêm chuyeän töông lai veà phöôùc hoïa cuûa mình, nhöõng taêng ñaïo coäng
söï ñaâu ñeå cho nhöõng ngöôøi kia hoûi thaêm tröôùc, chæ ñeå cho hoøa thöôïng Ñaït
Vieãn tieáp caän ñeán ñaø cuùng quyø xuoáng vaø noùi: “Xin cho hoûi treân traàn gian
coù bao nhieâu, coù bao nhieâu chuyeän toát nhaát treân ñôøi?” Quan Tieân noùi:
“Chim Loan laïi ñoäng roài, caùc ngöôi khoâng ñöôïc oàn aøo, yeân tónh maø chôø
ñôïi ta vieát!”. Laïi keâu moät oâng ñoaùn chöõ nghóa ôû gaàn am mieáu, thay ñeøn
daàu. Khoâng bao laâu thì nhìn thaáy thaày troø ñöùng treân ñaø veõ lung tung khoâng
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ngöøng, oâng ñoaùn chöõ sau khi thay xong nhang ñeøn thì böôùc leân treân ñaø
cuùng, nhìn thaáy treân maâm caùt ghi ra raát nhieàu haøng chöõ ngay ngaén nhö
“Thöù nhaát phaûi kính ñaïo gia, thöù hai phaûi toân troïng taêng ni. Ñaïo só coù theå
cung trình söï vieäc leân coõi trôøi, coù theå baûo toàn tröôøng sinh; hoøa thöôïng coù
theå caàu sieâu thoaùt cho vong hoàn, coù theå ñöa leân theá giôùi Taây thieân. Ngöôøi
laøm tænh theá gian. Noùi chæ caàn caûi thieän vaø bieát saùm hoái, taát caû caùc toäi loãi
mình aùc treân traàn gian, chæ sôï laø tieác cuûa tieàn taøi, khoâng boá thí tieàn nhang
ñeøn, thænh buøa baùi sam, cho neân môùi bò tai naïn cheát choùc. Hieän giôø, coù moät
cuoán saùch nguïy trang saùch thieän, töïa laø “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” truyeàn baù
löu thoâng ñeå caûnh tænh theá gian. Noùi chæ caån caûi thieän vaø bieát saùm hoái, taát
caû caùc toäi loãi mình gaây ra ñeàu ñöôïc xoùa vaø mieãn giaûm gaáp boäi laàn, trong
aâm phuû ñaâu coù chuyeän deã daøng nhö vaäy. Gaàn ñaây, coù nhieàu ngöôøi quyeân
goùp tieàn in cuoán saùch naøy ñeå truyeàn baù, gaây bieát bao thieät thoøi cho bao
nhieâu ngöôøi ngu doát, taát caû nam nöõ… khi thaáy ñöôïc cuoán saùch naøy, mau
ñem ñi thieâu huûy. Ñöôïc coâng ñöùc raát lôùn.”
OÂng ñoaùn chöõ vöøa môùi ghi ñeán caâu naøy, ñoät nhieân thaáy moät luoàng aùnh
saùng maøu xanh bích ngoïc xaâm nhaäp vaøo. OÂng Quan Tieân caûm thaáy laïnh
ngöôøi vaø haét xì, töø treân ñaø cuùng teá xuoáng, mieäng meùo maét leäch, maët taùi
meùt boø ñeán keá beân Ñaït Vieãn, cuøng quyø vôùi nhau. Luùc naøy, oâng ñoaùn chöõ
ñoät nhieân maét trôïn leân vaø ngô ngaùc khoâng noùi ñöôïc thaønh lôøi, ñöùng leân
moät luùc, môùi noùi: “Toâi laø Tieân Lieãu ñöôïc toå sö truyeàn luaän: ngöôøi hieän
soáng treân theá gian khoâng bieát tích ñöùc tu haønh, thöôøng phaïm toäi aùc, raát
may laø Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá pheâ duyeät caùc chö Thaàn Boà Taùt, ban phaùt
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ñeå khuyeân baûo theá gian, ñeå cho ngöôøi theá gian
bieát söûa loãi laàm tröôùc ñaõ phaïm, ñoåi aùc thaønh thieän, ngoaøi ban theâm ôn hueä,
coøn ñöôïc mieãn giaûm moät soá toäi loãi do mình gaây ra. Ñaït Vieãn vaø Quan Tieân
do ganh tò vôùi cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” gaây caûn trôû vieäc laøm aên
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cuûa hoï neân muoán vu khoáng, gia möôïn côù thaàn tieân nhaäp thaân, meâ hoaëc
loøng ngöôøi, toäi aùc cuûa hai ngöôøi naøy ñaùng toïa laïc vaøo ñòa nguïc ñeå chòu
hình phaït ñau khoå vaø döïa theo taâm nieäm haønh vi taø aùc cuûa hoï chuyeån sanh
töông öùng vôùi aùc ñaïo. Khaûo tra sau khi maõn kyø haïn chòu cöïc hình trong ñòa
nguïc roài chuyeån kieáp xuoáng ñòa nguïc A Tyø vónh vieãn khoâng sieâu thoaùt.
Sau naøy, coøn coù taêng nhaân ñaïo só ganh tò vu khoáng, huûy hoaïi cuoán “Ngoïc
Lòch Böûu Phieâu”, vaãn xöû lyù y nhö baùo öùng cuûa Vieãn Ñaït, Quan Tieân”, noùi
xong ngöôøi ta nhìn thaáy oâng ñoaùn chöõ lui sau cuùi ñaàu laïy taï Toå Sö. Luùc
naøy, caùc tín só nam nöõ ñeàu böôùc ñeán ñaø cuùng, quyø xuoáng cuùi ñaàu baùi, caàu
xin ñaïi tieân ban cho phöông thöùc trò laønh beänh. Chæ thaáy maâm caùt treân baøn
khoâng ñaåy maø töï rung, vieát xong, ñeøn daàn saùng vaø roõ hôn, nhöõng ngöôøi
bieát chöõ böôùc leân xem, treân maâm caùt vieát:
“Beänh taâm lyù phaûi trò baèng taâm, aên ít ñoà thòt tanh;
Trong saùch töï coù Po Lo Mi, coù theå ñöa oan toäi chaët thoaùt ly.
Ngoï, Tieân Lieãu rôøi khoûi.”
Toång coäng coù 33 chöõ, tieân sinh ñoaùn chöõ cuùi ñaàu laïy xong vaø noùi:
“Toâi vieát chöõ treân maâm caùt, khi vieát ñeán caâu: Ngöôøi coâng ñöùc lôùn nhaát, mô
mô maøng maøng, toâi taän maét nhìn thaáy moät luoàng aùnh saùng maøu xanh ngoïc
bích, thoåi leân treân saøn. Leõ ra ôû beân hoâng phaùp thaân cuûa toå sö, coù moät vò
thaàn tieân ñang ngoài: Maët xanh moâi naâu, loâng maøy traéng tinh, nhaõn kim
vaøng, thaân maëc aùo xanh, oáng tay lôùn, tay traùi caàm moät bình ngoïc, tay phaûi
caàm caây raâu tieân, chaân ñaïp treân boâng sen, sai toâi truyeàn laïi lôøi noùi cuûa toå
sö. Luùc naøy, toâi voâ caûm giaùc maø laøm theo söï chæ baûo, ñôïi ñeán khi thaàn tieân
ñöùng daäy, rôøi khoûi thì toâi chæ bieát cuùi ñaàu laïy tieãn ñöa. Khi caùc ngöôøi böôùc
leân xin phöông thöùc trò beänh thì thaàn tieân ñaõ rôøi khoûi saøn thôø cuùng roài.”
Khi noùi ñeán ñaây ñaõ laø nöûa ñeâm, taát caû caùc thieän nam tín nöõ ñeàu löu
truù laïi trong am mieáu, ñöùng treân baäc theàm coù sôn maøu naâu, ñôïi ñeán trôøi
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saùng. Nhöõng taêng ni ñaïo só, coäng söï coù trong am mieáu ñôïi ñeå hoûi roõ söï
tình, töï caûm thaáy maát höùng vaø rôøi khoûi. Ñaït Vieãn vaø Quan Tieân bò ñuoåi ra
khoûi mieáu, trong ba hoâm sau, Ñaït Vieãn vaø Quan Tieân khoâng aên uoáng ñöôïc,
gaøo theùt tröông phình ñeán cheát. Töø nay veà sau, taát caû nam nöõ trong laøng
khoâng ai maø khoâng toân kính cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, coøn ñöa
theâm söï kieän naøy ghi theâm vaøo trong saùch ñeå truyeàn baù cho theá gian bieát,
ñeå ngöôøi ngöôøi bieát ñöôïc laø hoïa do mình töï taïo, coâng thieän khoâng ai ñöôïc
töôùc ñoaït maát cuûa mình, ñeå laøm tieàn söû tham khaûo cho ngöôøi ñôøi sau muoán
hoaïi saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” seõ phaûi töï gaùnh laáy tai hoïa.
5.3 Kyù söï aùn hình trong ñòa nguïc cuûa Thoâi Moäng Luaân
Döông Khaûi Chieâu, ngöôøi huyeän Toå Cöôøng, vì gia ñình naêm nay muøa
maøng bò thaát thu neân ñaõ rôøi queâ höông ñeán kinh sö tìm vieäc laøm, kieám
ñöôïc vieäc laøm taïi Khaùnh Trung Ñöôøng. Caù tính th ng thaén, öa thích uoáng
röôïu. Vaøo moät muøa xuaân cuûa naêm thöù möôøi boán Gia Khaùnh trieàu Thanh,
anh löôïm ñöôïc moät tôø baïc tröôùc cöûa mieáu Chaân Voõ, trò giaù tôø baïc laø tieàn
kinh taùm ngaøn. Khi ñi ñeán xaù meø ñen Hoà Ñoàng, nhìn thaáy coù moät ngöôøi
ñang naém laáy moät thieáu nieân, ñaám ñaù raát döõ. Hoûi thaêm nguyeân do, hoûi kyõ
hôn soá tieàn maø hoï ñaùnh maát truøng khôùp vôùi mình vöøa nhaët ñöôïc thì lieàn traû
laïi tieàn cho hoï. Toâi (Thoâi Moäng Luaân) khi nghe ñöôïc chuyeän naøy, khen
ngôïi khoâng ngöøng. Nhöng chöa laøm quen ñöôïc ngöôøi naøy.
Ñeán thaùng 9, Khaûi Chieâu thoâng qua moät ngöôøi giôùi thieäu, ñích thaân töï
ñeán nhaø toâi ñeå keå laïi moïi söï töøng traûi cuûa mình. Vì muoán chöùng minh veà
nhaân quaû baùo öùng, toâi hoûi kyõ anh ta, môùi bieát ñöôïc anh ta bò beänh thöông
haøn vaøo thaùng ba vöøa roài, trong luùc hoân meâ gaëp ñöôïc ngöôøi cha ñaõ quaù coá
cuûa mình daãn anh ta ñeán moät cung ñieän nguy nga, treân cöûa cung ñieän coù 3
doøng chöõ lôùn “Ñoâng Nhaïc Phuû”, hai beân coù vieát hai doøng chöõ ñoái:
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Döông theá gian huøng vó thieân haïi lyù laø do mình;
AÂm phuû baùo öùng xöa ñeán nay coù buoâng tha ai?
Neùt chöõ maøu aùnh vaøng nhìn raát huy hoaøng, khi böôùc voâ, thaáy moät
quan vieân, hoùa ra laø oâng Chöông-nhaïc phuï ñaõ maát cuûa mình. OÂng Chöông
tröôùc kia laø tuù taøi taïi Haø Giang, oâng noùi: “Ñaùng leõ maïng cuûa toâi chæ thoï
ñeán 59 tuoåi, nhöng vì toâi ñaõ cöôùi moät ngöôøi ñaøn baø coù choàng con laøm vôï
beù, bò giaûm thoï ñi 10 naêm; sau naøy chuû tröông cho coâ thím trong gia toäc taùi
giaù laïi bôùt ñi 10 naêm thoï. Khi cheát naêm 39 tuoåi, vì khoâng coù phaïm vaøo caùc
nghieäp toäi khaùc, môùi ñöôïc ñieàu ñeán ñaây ñeå laøm quaûn lyù vaên thö aùn söï döôùi
aâm phuû”, khi oâng Chöông noùi heát, keâu lính quyû daãn Khaûi Chieâu ñeán ñòa
phuû xem caùc caûnh cöïc hình xöû toäi döôùi aâm phuû.
Khi ñi ñeán ñaây, nhìn thaáy treân truï coù coät laïi moät ngöôøi phuï nöõ, ñang
cho lính quyû xeû loàng ngöïc, moùc ra quaû tim, gaøo theùt raát gheâ sôï. Nhìn kyõ
laïi, hoùa ra laø vôï cuûa quaûn gia taïi Khaùnh Gia. Ñeán nôi khaùc, nhìn thaáy moät
ngöôøi bò troùi tay chaân laïi naèm döôùi ñaát,coù moät lính quyû ñang caàm caây röôùc
ñoát vaøo löng ngöôøi ñoù. Khaûi Chieâu nhôù ra ngöôøi naøy chính laø ngöôøi gaùc
coång cho Khaùnh Gia, ñi ñeán nôi khaùc, nhìn thaáy moät ngöôøi bò coät hai vai
laïi vaø treo lô löûng treân truï coät. Treân ñaàu coù caém moät caây côø, ghi: “Buoân
laäu troán thueá quoác gia Huyønh Nhaát Long”, do thaân xaùc bò treo leân vaø ñaåy
ñöa, neân gaøo theùt raát laø ñau khoå, ngöôøi naøy Khaûi Chieâu cuõng quen bieát
oâng ta, ñoù chính laø ngöôøi chuyeân baùn röôïu laäu coù teân laø Huyønh Ngaàu
Chaåy, laïi khoâng bieát oâng ta coù caùi teân laø Huyønh Nhaát Long. Tieáp theo, laïi
nhìn thaáy oâng Laâm laø baø con vôùi Khaûi Chieâu, treân vai coät leân hai caây ñinh
saét. Khoâng bao laâu, nhìn thaáy moät caùi chuoâng lôùn, raát laø lôùn, ñình chuoâng
môùi xaây, treân truï coät coøn chöa lôïp maùi ngoùi. Khaûi Chieâu ñi ñeán ñoù, muoán
laáy hai tay oâm laáy ñeå thöû söùc naëng cuûa chuoâng, môùi phaùt hieän treân ñoù coù
khaéc raát nhieàu teân ngöôøi, nhìn kyõ laïi thaáy coù caû teân mình trong ñoù “Döông
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Khaûi Chieâu trôï giuùp ñoàng baïc”, beân hoâng coøn ghi laø “daãn ñaïo höôùng thieän
Thoâi Moäng Luaân”. Laïi ñi ñeán moät nôi khaùc, nhìn thaáy moät ngöôøi côõi treân
löng con boø, duøng roi ñaùnh vaøo löng boø, ngöôøi côõi treân löng boø laïi la heùt
ñau ñôùn, anh ta töï noùi nhaân quaû baùo öùng vì kieáp tröôùc thích aên thòt boø. Nôi
khaùc nöõa, noäi thaát trang trí raát trang hoaøng vaø trang nghieâm, treân coù treo
“Kinh Kim Cang”, “Taâm Kinh”, moãi thöù moät cuoán. Voâ soá thieän nam thieän
nöõ, tay caàm xaâu chuoãi ñang nieäm kinh. Ñi ñeán cöûa sau, thaáy nuùi cao, khi
nhìn leân, laïi thaáy bieån trôøi maøu ñen, raát laø kinh ngaïc, trong loøng nhö ñang
bò löûa ñoát ñöùng ngoài khoâng yeân. Luùc naøy, laïi nhìn thaáy moät lu nöôùc, trong
ñoù coù lu nöôùc trong nöõa. Treân maët nöôùc coù moät caùi gaùo, caàm leân uoáng moät
nguïm nöôùc, caûm thaáy raát laø töôi maùt thaám vaøo taän ñaùy loøng, neân ñaõ thöùc
giaác, môû maét nhìn. Hoùa ra mình ñaõ nguû lieân tuïc heát 17 ngaøy ñeâm.
Nghó laïi nhöõng gì mình ñaõ thaáy trong aâm phuû, ñi hoûi thaêm: “Vôï cuûa
oâng quaûn gia kia hieän giôø ra sao?”, ngöôøi nhaø traû lôøi: “Ñaõ bò beänh tim maát
roài.” Vaø hoûi: “Coøn oâng Haøn?” Traû lôøi: “OÂng ta bò noåi khoái u aùc tính treân
löng, khoâng bao nhieâu ngaøy sau cuõng maát roài.” Ñeán giöõa thaùng 7, thaáy
ngöôøi trong laøng hoûi thaêm tình hình oâng Huyønh Ngaàu Chaåy ra sao, cuõng
noùi ñaõ cheát roài. Nhöng beänh tình cuûa oâng raát laø kyø quaùi: “Ñeâm naøo cuõng la
heùt ñau ñôùn, phaûi keâu ngöôøi duøng daây thöøng coät cheùo ngöôøi laïi roài treo leân
truï coät môùi caûm thaáy thoaûi maùi trong ngöôøi.” Coøn noùi vôùi oâng Laâm luùc
döôùi aâm phuû nhìn thaáy oâng bò hai caây ñinh ñoùng treân vai, hieän giôø ñang
laøm quan taïi Hoà Quaûng. Ñeán cuoái thaùng 7, ngöôøi nhaø göûi thö leân noùi: vaøo
muøa xuaân, oâng bò moät traän beänh lôùn vaø ñaõ qua ñôøi, nhöõng söï vieäc nhö treân
ñeàu linh nghieäm heát. Chæ laø mình khoâng hieåu chuyeän khaéc teân trong quaû
chuoâng laø coù yù gì, sau khi heát beänh, oâng ta nghó ñeán chuoâng coù khaéc teân
cuûa toâi, cöù töôûng nghó theá laø ñeán hoûi toâi thì seõ roõ neân ñaõ ñích thaân ñeán
thaêm toâi, muoán hoûi ñaây laø nhaân quaû gì? Luùc ñaàu, toâi cuõng khoâng hieåu gì,
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sau naøy suy nghó chuyeän cuûa 3 naêm tröôùc, trong mieáu döï ñònh laøm moät
chuoâng ñoàng, toâi chæ laõnh giaáy thoâng baùo cuûa mieáu ñeå hoùa duyeân khaép nôi
vaø ñaõ taäu ñöôïc 2000 ñoàng tieàn kinh. Nhöng luùc ñoù, toâi laïi khoâng coù goùp xu
naøo, chæ thoâng baùo khaép nôi ñeán haønh thieän, nhö vaäy, döôùi aâm phuû laïi ghi
leân teân cuûa mình, coù theå cho thaáy nhaân quaû cuûa thieän vaø aùc ñeàu ñöôïc baùo
öùng, thaät ñaùng sôï vaø ñaùng kính.
5.4 Chaâm bieán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” bò cöôùp vaø gaõy tay
Moät nhaân vieân ñaùnh maùy taïi moät xöôûng in hoï Haø, vöøa saép xeáp baûn
soaïn “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” vöøa chaâm bieán “noäi dung naøy ñeàu laø do
nhöõng tín só ñaët ra ñeå löøa thieân haï, söï thaät ñaâu coù nhöõng chuyeän nhö vaäy…”
Coâ ta coøn cheá gieãu moät ngöôøi baïn quyeân goùp tieàn phuï giuùp in saùch:
“Ngöôøi ñöa tieàn cho ta, chuùng mình coøn coù theå ñi aên ñöôïc moät chaàu. Ngöôøi
thaät quaù meâ tín…”. Hai ngaøy sau, coâ ta ñang ñi treân ñöôøng thì chieác ñieän
thoaïi di ñoäng ñôøi môùi cuûa coâ ta bò giaät maát; qua maáy ngaøy sau, ñang chaïy
xe treân ñöôøng bò teù xe hö hoûng naëng vaø bò gaõy tay, chöõa trò caû thaùng trôøi
toán bieát bao nhieâu tieàn vaãn chöa bình phuïc, sau naøy coøn coù bò taät nöõa. Neân
taïi ñaây xin raên nhöõng ngöôøi thích phaùt bieåu lung tung: “Ñoái vôùi nhöõng
saùch vaø caùc vaên chöông khuyeán ngöôøi töø aùc haønh thieän, tuy chính mình
khoâng hieåu roõ, khoâng ñoàng yù cuõng ñöøng neân chaâm bieám hoaëc cheá gieãu
huûy hoaïi, caøng khoâng neân caûn trôû ngöôøi khaùc haønh thieän tích ñöùc, ñeå khoûi
bò chòu söï quaû baùo.”
5. 5 Caùc aùn hình trong ñòa nguïc cuûa Töø Thaêng Am
5.5.1 Taêng baát hoaèng phaùp, bò nhoït aùc tính töû vong
OÂng Long Huøng taïi Thoâng Chaâu laøm Tri Phuû, raát tín ngöôõng
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”. Trong phaïm vi oâng cai quaûn coù moät ngoâi mieáu
teân laø Ñoâng Nhaïc, xöa nay raát laø linh nghieäm, tin ñoàn moãi khi trôøi toái ñeâm
khuya, nghe thaáy coù tieáng roi ñaùnh. Coù moät ngaøy, luùc saùng sôùm, Long
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Huøng ñi ñeán ngoâi chuøa cuùng baùi nhöng laïi yeân tónh voâ tieáng. Ngöôøi haàu
noùi: “Raát thaønh kính, lôïi duïng luùc ñeâm ñeán, nhaát ñònh coù theå nghe thaáy.”
Long Huøng laøm theo yù cuûa oâng ta, vöøa môû cöûa lôùn thì trong môø aûo nhìn
thaáy coù lính quyû ñang ñoát loø than chaùy ñoû, ñoát vaøo löng cuûa oâng hoøa
thöôïng. Long Huøng hoûi lính quyû: “Haén laø ngöôøi gì?”, traû lôøi: “Ngöôøi naøy
laø hoøa thöôïng cuûa moät ngoâi chuøa, do laáy caép tieàn cuùng döôøng cuûa baù taùnh
ñi chi tieâu vaøo mua röôïu, thòt, mua daâm, côø baïc, du hyù, khoâng duøng ñeå tu
söûa chuøa chieàn, in saùch kinh, cöùu trôï cho ngöôøi ngheøo khoå vaø hoaèng döông
Phaät phaùp, neân phaûi chòu söï tröøng phaït nhö theá.” Qua ngaøy hoâm sau, Long
Huøng cho ngöôøi ñi ñeán mieáu ñoù ñieàu tra, quaû nhieân treân löng ngöôøi hoøa
thöôïng kia coù cuïc nhoït aùc tính, khoâng bao laâu thì töû vong.
5.5.2 Thaønh thaïo kinh chuù, chuyeån kieáp thuï hình
OÂng Taùi Cöû Nhaân taïi Ngoâ Huyeän, thöôøng ngaøy gaây nghieäp raát
nhieàu, nhöng oâng ta cuùng baùi Quan Theá AÂm Boà Taùt raát thaønh taâm, moãi
ngaøy oâng khoâng ngöøng nieäm kinh “Ñaïi Bi Chuù”. Ñeán moät ngaøy, oâng ta
laâm beänh vaø qua ñôøi, ñöôïc maáy ngaøy, coù ngöôøi haøng xoùm qua ñôøi cuøng
thôøi ñieåm oâng maát nhöng khoâng bao laâu laïi soáng laïi. OÂng noùi: “Ñaùng leõ,
tuoåi thoï cuûa toâi phaûi keát thuùc nhöng vì toâi vaøo ba hoâm tröôùc khuyeân giaûi
ñöôïc moät ñoâi vôï choàng hoøa hôïp nhö xöa neân ñöôïc taêng thoï theâm 12 naêm”,
laïi noùi toâi ñaõ töøng gaëp ñöôïc oâng Cöû Nhaân taïi aâm phuû, treân ngöôøi bò xieàng
chaân xieát coå, quan vieân trong aâm phuû noùi vôùi haén: “Döïa theo toäi loãi daâm
aùc cuûa nhaø ngöôi cho thaáy, ñaùng leõ phaûi chòu cöïc hình cho vaøo chaûo daàu!
Luùc naøy, moät lính quyû böng moät chaûo to ñi ñeán, duøng löûa to naáu daàu soâi
leân, ñaåy Cöû Nhaân xuoáng chaûo, haén ta trong luùc sôï haõi, khoâng coøn caùch
naøo, chæ bieát môû mieäng to tieáng nieäm kinh “Ñaïi Bi Chuù”. Khi nieäm kinh
chuù leân, ñoät nhieân thaáy trong ñieän rung ñoäng, chaûo daàu tan heát, döôùi ñaát
moïc ra ñoùa sen traéng. Quan phuû ñöùng leân, noùi vôùi lính quyû ñang khieáu naïi:
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“Haén bieát nieäm kinh chuù chaân ngoân, ñòa nguïc taïm thôøi khoâng theå giam baét
haén ñöôïc, cho haén ñi ñaàu thai chuyeån kieáp ñi!”Nhöng lính quyû kieân quyeát
khoâng chòu buoâng tha. Quan Dieâm phuû noùi: “OÂng Ngoâ taïi Gia Höng, laøm
vieäc aùc nhieàu. Gaàn ñaây, vì muoán caàu xin sanh ñöôïc thaèng con trai neân ñaõ
laøm ñöôïc moät soá vieäc thieän neân ñeå cho haén ñaàu thai xuoáng nhaø hoï Ngoâ,
ñôïi khi haén höôûng thuï vinh hoa phuù quyù treân traàn gian xong, chuyeån kieáp,
sau khi queân Kinh “Ñaïi Bi Chuù”, luùc ñoù, coù theå xöû haén.” Toâi laàn naøy ñöôïc
soáng laïi laø muoán ñi ñeán Gia Höng nhaø hoï Ngoâ xem sao, xem coù phaûi hoï
sanh ñöôïc moät thaèng con trai.” Sau naøy, hoï cuøng nhau ñeán Gia Höng hoûi
thaêm, quaû nhieân, nhaø hoï Ngoâ môùi sanh ñöôïc moät thaèng con trai.
5.5.3 AÊn hoái loä xöû aùn sai, chuyeån kieáp thaønh con löøa
Coù moät tieán só hoï Tröôûng, ñaûm nhieäm chöùc vuï quaûn lyù an ninh
traät töï taïi tænh Sôn Ñoâng. Ñeán moät ngaøy, hai anh em vì tranh giaønh gia taøi
cuûa toå tieân ñeå laïi ñeán thöa kieän. Ngöôøi anh ñöa hai traêm löôïng vaøng ñeå hoái
loä cho oâng Tröôûng, yeâu caàu xeùt cho anh ta ñöôïc thaéng kieän; ngöôøi em laïi
ñöa cho haén ba traêm löôïng vaøng ñeå hoái loä, cuõng yeâu caàu mình ñöôïc thaéng
kieän. OÂng Tröôûng thu heát hai beân, vì ngöôøi em ñöa hôn moät traêm löôïng
vaøng, neân xeùt ñöôïc thaéng höôûng gia taøi cuûa toå tieân ñeå laïi, ngöôøi anh töùc
giaän thaønh beänh, khoâng bao laâu thì qua ñôøi. Sau naøy, oâng Tröôûng cuõng qua
ñôøi. Trong laøng coù moät thaân só, sau khi cheát ñi ñöôïc 3 hoâm, oâng hoài döông
laïi. Keâu ngöôøi ñeán môøi con trai cuûa oâng Tröôûng ñeán, noùi vôùi anh ta: “Khi
xuoáng Dieâm phuû, toâi nhìn thaáy ba caäu, oâng ta saép ñaàu thai thaønh con löøa,
hieän giôø, seõ ñaàu thai xuoáng moät nhaø kia.”, con trai cuûa oâng Tröôûng khoâng
tin. OÂng thaân só noùi: “ Trong luùc cha oâng laøm quan taïi tænh Sôn Ñoâng, do
nhaän hoái loä ñaõ xöû oan cho ngöôøi ta, tieàn hoái loä laø thoâng qua ngöôøi haàu cuûa
nhaø ngöôøi nhaän, neáu nhö anh khoâng tin, coù theå veà hoûi thaêm xem.” Khi hoûi,
quaû nhieân laø nhö theá. Thaân só laïi noùi: “Phuï thaân cuûa ngöôi nhôø toâi truyeàn
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laïi cho anh; nhaát ñònh phaûi traû laïi soá tieàn nhaän hoái loä, ñoàng thôøi phaûi in
taëng saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ñeå giaûm nheï toäi cho oâng.” Con trai cuûa
oâng Tröôûng sau khi nghe xong, laäp töùc laøm theo lôøi chæ daãn cuûa phuï thaân
vaø ñi ñeán nôi cha mình ñaõ ñaàu thai mua veà con löøa, göûi nuoâi vaøo nôi am
phoùng sanh taïi Döông Chaâu, möôùn hai ngöôøi laøm chaêm soùc. Traûi qua thôøi
gian ba naêm, con löøa môùi cheát.

CHÖÔNG 6 : BAÙCH THIEÄN HIEÁU TIEÂN PHÖÔÙC ÑÖÔÏC THAÉNG
6.1 Laõo taêng khai thò, gaéng söùc hieáu thaân
Döông Phoå laø ngöôøi cuûa huyeän Thaùi Hoøa, tænh An Vi. OÂng nghe noùi
taïi Töù Xuyeân coù oâng cao taêng Voâ Teá Ñaïi Sö ñaïo haïnh raát cao, neân töø bieät
song thaân, ñeán Töù Xuyeân thaêm Ñaïi Sö vaø caàu ñaïo. Môùi vöøa ñeán ñòa phaän
cuûa tænh Töù Xuyeân, gaëp ñöôïc moät ngöôøi hoøa thöôïng khuoân maët nhìn raát
hieàn hoøa, oâng laõo hoøa thöôïng hoûi oâng ta: “OÂng töø ñaâu ñeán? Ñeán Töù Xuyeân
ñeå laøm gì?”. OÂng ta traû lôøi: “Toâi töø tænh An Vi, ñeán Töù Xuyeân muoán hoûi
thaêm cao taêng Voâ teá Ñaïi Sö, tu hoïc Phaät Phaùp Ñaïi Ñaïo”. Laõo hoøa thöôïng
noùi: “OÂng muoán gaëp Voâ teá Ñaïi Sö coøn khoù hôn laø ñi gaëp Phaät”. Döông
Phoå hoûi: “Toâi cuõng muoán gaëp Phaät nhöng khoâng bieát ôû ñaâu, caàu xin laõo
hoøa thöôïng chæ thò cho toâi, ñöôïc khoâng?”. Laõo hoøa thöôïng noùi: “Ñöôïc, baây
giôø oâng mau trôû veà nhaø, nhìn thaáy moät ngöôøi treân vai ñaép taám meàn lôùn,
chaân ñi giaøy ngöôïc, ñoù laø Phaät roài”. Döông Phoå nghe xong lôøi noùi cuûa laõo
hoøa thöôïng, khoâng moät chuùt nghi ngôø, thueâ thuyeàn ñi veà queâ, treân ñöôøng
laën loäi vaát vaû caû thaùng trôøi. Ngaøy veà ñeán nhaø, ñaõ laø chieàu toái, oâng goõ cöûa
lôùn nhaø mình, keâu goïi meï ra môû cöûa, meï oâng ta nghe thaáy con trai yeâu quí
cuûa mình ñaõ veà, möøng ñeán nhaûy töø treân giöôøng xuoáng, khoâng kòp maëc
quaàn aùo, chæ laáy caùi meàn chuøm treân vai, luùc haáp taáp ñaõ mang giaøy bò
ngöôïc, mau mau böôùc ra môû cöûa, tieáp ñoùn con trai cöng cuûa mình. Döông
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Phoå nhìn thaáy caûnh luoäm thuoäm cuûa ngöôøi meï, môùi tænh ngoä lôøi cuûa laõo
hoøa thöôïng noùi cha meï môùi laø Phaät soáng. Töø nay veà sau, heát mình hieáu
thaûo vôùi cha meï, veà maët vaät chaát, coá gaéng daãn ñaïo cho cha meï tin aên chay
nieäm Phaät, tu döôõng taâm tính. Sau naøy, Döông Phoå giaø ñaõ höôûng thoï ñeán
86 tuoåi, trong luùc laâm chung, mieäng nieäm kinh “Kinh Kim Cang” boán caâu
kinh ngoân, an hoøa maø qua ñôøi.
Trong Phaät giaùo “Ñaïi Taäp Kinh” coù noùi: “Neáu theá gian khoâng coù Phaät
maø thieän ñaõi cha meï töùc laø thieän ñaõi Phaät”. Coå xöa coù caâu : “Treân ñaïi
ñöôøng coù hai töôïng Phaät, khoâng bieát giaän hôøn theá nhaân, khoâng caàn vaøng
kim ñoùng thaønh, töùc laø, song thaân cuûa hieän thôøi vaø cuõng laø Thích Ca Di
Laëc, neáu ñöôïc thaønh kính ñoái xöû, chaúng caàn caàu xin coâng ñöùc khaùc”. Phaät
trong “Boán möôi hai chöông kinh” coù noùi: “Kính thieân ñòa quyû thaàn ñeå caàu
phöôùc thì neân kính neå cha meï, hieáu thaûo cha meï ñöôïc phöôùc nhieàu, raát linh
nghieäm”. Töø nhöõng kinh vaên Phaät Phaùp nhö treân vaø caùc luaân ngoân thôøi coå
ñöùc, coù theå cho thaáy Voâ Teá Ñaïi Sö khai thò vôùi Döông Phoå, thieät laø coù lyù.
Hieän giôø, coù raát nhieàu ngöôøi khi cha meï coøn soáng khoâng kính hieáu
nuoâi döôõng, vaû laïi coøn laøm nhieàu vieäc baïc ñaõi baát hieáu vôùi cha meï, ñeå cho
cha meï phaûi buoàn loøng öu saàu. Ñeán khi luùc cha meï maát ñi laïi heát mình, boû
ra khoaûn tieàn lôùn ñeå xem phong thuûy, xaây moà maû cho khang trang, cuùng
ñoát nhieàu giaáy tieàn vaøng baïc vaø leã vaät, saùt sanh ñoäng vaät ñeå cuùng baùi,
nhöõng thöù naøy khoâng nhöõng ñeàu laø haønh vi ngöôïc ñôøi voâ duïng, maø coøn
taêng toäi loãi cho song thaân ñaõ maát. Khi cha meï coøn soáng khoâng ban moät
gioït nöôùc, khi cheát ñi ñaøo oan vaïn truøng suoái. Cho neân ñeå cho caùc chö
quaân thieân haï suy nghó nghe!.
6.2 Hieáu thaân baùo ôn, tuï phöôùc chaùnh ñaïo
Laâm Thaønh Myõ ngöôøi Phuùc Kieán, luùc coøn nhoû ñaõ moà coâi cha, ngöôøi
meï cuûa anh nhaát ñònh khoâng chòu taùi giaù, taän taâm nuoâi döôõng anh ta leân
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ngöôøi. Khi Thaønh Myõ lôùn leân nghó ñeán coâng ôn cuûa cha meï khoù baùo ñaùp,
neân ñaõ khoùc suoát ngaøy ñeâm. Coù moät oâng thieàn sö noùi vôùi anh ta: “Con
hieáu thaûo töôûng nhôù ôn thaân, chæ khoùc thì khoâng coù lôïi ích, neân phaûi tìm
caùch ñeàn ñaùp môùi coù ích lôïi, thôøi coå xöa coù caâu: “Haønh thieän vôùi thaân coù
ích, laøm aùc vôùi thaân coù öu phieàn”. Neáu muoán baùo ñaùp song thaân, chæ coù
kieâng saùt sanh maø ñi phoùng sanh, quaûng tích aâm ñöùc, môùi chính laø hieáu
ñaïo baùo ñaùp”. Thaønh Myõ nghe ñöôïc, caûm thaáy raát coù ñaïo lyù, töø nay veà
sau, laäp trí kieâng saùt sanh maø phoùng sanh, quaûng tu caùc vieäc thieän ñeå cöùu
theá thaân. Sau naøy oâng giaø ñöôïc höôûng thoï ñeán 96 tuoåi, con chaùu ñeàu hoïc
thaønh taøi vaø coù danh voïng.
Ngöôøi coå xöa thöôøng xem ngaøy sinh nhaät cuûa mình goïi laø ngaøy “ngaøy
maãu nan”, ngöôøi meï ñaõ mang thai 10 thaùng, thaân xaùc naëng neà ñau ñôùn,
trong loøng luoân lo aâu cho thai nhi, ngaøy sanh ñeû bieát bao ñau ñôùn, caøng sôï
haõi vaø lo aâu caøng nhieàu. Cho neân, ôn nghóa meï to lôùn. Kinh Phaät coù noùi:
“Nhöõng ngöôøi coøn töø maãu laø nhöõng ngöôøi giaøu coù, töø maãu ñaõ maát laø ngöôøi
ngheøo nhaát; töø maãu coøn soáng ngaøy ngaøy trong saùng, töø maãu ñaõ maát nhö laø
maët trôøi xuoáng nuùi”. Trong kinh Phaät coøn noùi vôùi chuùng ta: “Kính troïng,
hieáu thaûo vôùi cha meï nhö cuùng Phaät ñeàu taäu ñöôïc phöôùc ñöùc gioáng nhau”.
Khoâng ít ngöôøi ñaõ tieâu khoaûn tieàn lôùn laën loäi ñeán caû ngaøn daëm caây soá
caàu phöôùc, caàu loäc hoaëc caàu ñoâng, caàu taây ñeå mong ñöôïc soá may phöôùc
ñoû. Laïi khoâng bieát ñöôïc, nhaø nhaø ñeàu coù moät töôïng Phaät, ñaâu caàn phaûi lao
thaân ñi xa ñeå caàu xin taïi ngoaïi.
Ngöôøi trong thôøi ñaïi hieän nay, moãi khi ñeán ngaøy sinh nhaät thì ñua
nhau gieát moå gaø vòt, coù caù coù thòt ñeå ñaõi khaùch chuùc möøng. Ñaây chính laø
phaûn laïi chæ ñònh cuûa thieân ñaïo veà ñeàn ôn baùo ñaùp ôn nghóa, laøm nhö vaäy
khoâng ñöôïc taêng theâm phöôùc loäc, ngöôïc laïi coøn tieâu huûy phöôùc baùo vaø soá
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maïng. Cho neân, ngaøy sinh nhaät neân ñi mua ñoäng vaät phoùng sanh hoaëc truy
töôûng laïi coâng ôn nuoâi döôõng cuûa cha meï hoaëc ñi boá thí ngöôøi ngheøo khoå,
in taëng saùch thieän hoaëc nieäm kinh nieäm Phaät haønh thieän, môùi laø chính ñaïo
laøm phöôùc cho thieân ñòa.
6.3 Gaéng söùc hieáu meï, con ñöôïc töôùng hieàn
Thoâi Haûo, töø nhoû ñaõ coù tính baåm sinh laø hieáu thaûo. Cha cuûa anh ta qua
ñôøi raát sôùm, ngöôøi meï vì thöông nhôù öu saàu, khoùc nhieàu quaù daãn ñeán bò
beänh maét. Thoâi Haûo baùn heát gia taøi trong nhaø, ñi khaép nôi tìm baùc só ñeán
chöõa beänh cho meï nhöng vaãn voâ hieäu quaû, ñoâi maét bò muø. Töø ñoù, anh ta raát
thaønh kính phuïng döôõng ngöôøi meï, ba möôi naêm nhö moät ngaøy. Taát caû caùc
thöù ñoà duøng aên maëc cuûa meï, ñeàu saém theo thôøi tieát noùng laïnh, ñôøi soáng
sinh hoaït cuûa ngöôøi meï raát thoaûi maùi, khoâng coù thieáu thoán chuùt naøo. Moãi
khi trôøi ñeïp khoâng khí trong laønh, nhaát ñònh dìu daét meï ñi ra ngoaøi du
ngoaïn, ñeå ñöôïc hít hôi thôû trong laønh cuûa thieân nhieân. Tuy ñoâi maét cuûa
ngöôøi meï bò muø, khoâng ñöôïc chieâm ngöôõng phong caûnh ñeïp nhö tranh, oâng
Thoâi mieâu taû caûnh vaät thieân nhieân nhö roàng bay phöôïng muùa, keå cho ngöôøi
meï nghe raát höùng thuù, moïi söï kieän tin töùc phaùt sinh trong ngaøy, cuøng baøn
luaän vôùi meï trong tieáng cöôøi vui nhoän, giaûi saàu cho tuoåi giaø, queân ñi ñau
khoå veà ñoâi maét muø, raát vui veû. Sau naøy, oâng Thoâi tuoåi caøng lôùn daàn, quan
vò ñöôïc toân vinh, coøn töï tay cuøng vôùi con chaùu troàng nhöõng caây hoa quaû
trong vöôøn nhö ñaøo, maän, hoàng vaø caùc loaïi caây khaùc ñeå boán muøa ñeàu coù
quaû töôi aên. Khi ngöôøi meï qua ñôøi, ñeå baùo ñaùp ôn nghóa cho meï, ñeán daàn
cuoái ñôøi chuyeån aên chay tröôøng. Do oâng Thoâi haønh ñöùc cao thöôïng, cho
neân laøm ñöôïc chöùc quan lôùn, con trai oâng Nhöôïc Phoâi, cuõng thaønh moät ñaïi
töôùng trong ñôøi sau.
Trong taäp “Caûm öùng kyù söï” coù noùi: Hieáu thaûo song thaân, khoâng neân
laïnh nhaït vôùi cha meï, khoâng neân ñeå cho cha meï giaø phaûi baän taâm lo aâu,
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khoâng neân ñeå cho cha meï phaûi sôï haõi, khoâng neân ñeå cho cha meï phaûi buoàn
phieàn, khoâng neân ñeå cho cha meï coù taâm söï khoù noùi ra, khoâng neân ñeå cho
cha meï coù loøng haän thuø. Neáu laøm ñöôïc haønh vi hieáu thaûo nhö vaäy, thieân
ñòa nhaân quyû ñeàu toân kính chuùng ta. Laøm phaän con caùi, duøng vaät chaát ñeå
cung döôõng, tinh thaàn chaêm lo ñeå oån ñònh taâm trí ngöôøi giaø, laø vieäc hieáu
thaûo caên baûn nhaát; coá söùc hoïc taäp, thieát thaät kính nghieäp, ñeå thaønh moät
ngöôøi coù ích cho xaõ hoäi, cho quoác gia, vì cha meï thaêng quang, laø moät ñaïi
hieáu; daãn ñaïo cha meï giaø hoïc taäp chính ñaïo Phaät Phaùp, khuyeân ñaïo nieäm
caâu thaùnh ngoân “Nam Moâ A Di Ñaø Phaät” ñeå caàu ñeán tònh thoå trong theá
giôùi Taây Phöông cöïc laïc, vónh vieãn thoaùt khoûi ñau khoå cuûa söï luaân chuyeån,
laø moät ñaïi hieáu myõ maõn nhaát treân theá gian.
6.4 Hieáu ñaïo meï choàng, caû nhaø hoùa giaûi dòch beänh
Thôøi Thanh Trieàu thaùng ba naêm Giaùp Ngoï, huyeän Voõ Tieán tænh
Giang Toâ, cö daân cuûa Thaønh Ñoâng, con trai Nguïy Thaønh cöôùi coâ Thò Tieàn
laøm vôï. Coù moät laàn, Thò Tieàn veà nhaø thaêm song thaân, khoâng bao laâu, xoùm
laøng phía beân choàng phaùt sinh dòch beänh caáp tính, truyeàn nhieãm raát roäng,
beänh gaây cheát raát nhieàu ngöôøi, ngöôøi naøo cuõng sôï bò truyeàn nhieãm, baø con
thaân thieát cuõng khoâng daùm thaêm hoûi, lo thaùo chaïy traùnh dòch khoâng kòp.
Nguïy Thaønh khoâng may cuõng bò nhieãm dòch, sau naøy caû gia ñình hoï taùm
ngöôøi, ñeàu bò nhieãm heát dòch beänh. Thò Tieàn taïi beân laøng gaùi nghe tin ba
meï choàng ñeàu bò nhieãm dòch beänh, noùng loøng muoán veà nhaø hoûi thaêm beänh
tình, cha meï coâ ta thöông con, sôï con gaùi veà nhaø choàng seõ bò nhieãm beänh,
neân khuyeân con gaùi khoâng neân veà nhaø choàng vaøo luùc naøy. Nhöng Thò Tieàn
thaáu hieåu ñaïi nghóa, coâ ta noùi: “Choàng cöôùi vôï veà laø muoán ñeå vôï mình phuï
chaêm lo cho cha meï choàng. Baây giôø cha meï choàng ñang beänh nguy kòch,
neáu nhö toâi nhaãn taâm khoâng veà, nhö vaäy ñaâu khaùc bieät vôùi caàm thuù!”.
Cuoái cuøng khoâng nghe söï phaûn ñoái cuûa cha meï, khoâng sôï söï truyeàn nhieãm
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cuûa dòch beänh, töï mình veà nhaø choàng. Khi Thò Tieàn veà ñeán nhaø choàng, vôï
choàng Nguïy Thaønh vaø caû taùm ngöôøi nhaø ñeàu kyø tích ñoät nhieân khoûi beänh.
Nhöõng ngöôøi trong nhaø luùc aáy, ñeàu cho raèng caû nhaø Nguïy Thaønh ñöôïc
thoaùi khoûi söï cheát choùc cuûa dòch beänh laø do söï hieáu thaûo cuûa Thò Tieàn,
caûm ñoäng ñaõ nhaän ñöôïc söï caûm öùng cuûa thaàn linh.
Hieän giôø, trong xaõ hoäi coù con chaùu bieát hieáu thaûo vôùi cha meï raát ít maø
caàu coù naøng daâu bieát hieáu thaûo vôùi cha meï choàng coøn khoù theâm. Nguyeân
do cuûa beänh taät laø do vi khuaån caûm nhieãm, nhöng chöùc naêng mieãn dòch
trong cô theå con ngöôøi bò haï thaáp cuõng laø moät nguyeân nhaân quan troïng.
Ñaïi hoïc Megigan cuûa nöôùc Myõ ñaõ tieán haønh thöû nghieäm theo doõi ñieàu tra
trong voøng 14 naêm ñoái vôùi 2700 ngöôøi, phaùt hieän ngöôøi thöôøng xuyeân haønh
thieän baûn naêng coù heä thoáng mieãn dòch raát cöôøng traùng. Ñaïi hoïc Haï Phaät
beân nöôùc Myõ nghieân cöùu, ñaõ töøng ñeå hoïc sinh xem moät boä phim kyù söï, noäi
dung noùi veà moät phuï nöõ ngöôøi Myõ caû ñôøi ñi ñeán nöôùc AÁn Ñoä cöùu trôï caùc
ngöôøi ngheøo vaø ngöôøi beänh taät. Hoïc sinh bò kyù söï naøy laøm cho caûm ñoäng,
tieáp theo laø nhaø khoa hoïc naøy ñaõ laáy nöôùc boït cuûa moãi hoïc sinh tieán haønh
thí nghieäm, phaùt hieän tieâu chuaån cuûa baïch caàu mieãn dòch taêng cao nhieàu
hôn tröôùc khi xem phim ñaït kyû luïc. Caûm öùng naøy laø do Thò Tieân coù chính
khí vó ñaïi, duõng caûm, hieáu thaûo, taêng cöôøng söùc ñeà khaùng cuûa caû gia ñình,
laøm cho vi khuaån dòch beänh khoâng coù choã phaùt sinh neân ñöôïc thoaùt cheát.
Nhöõng chuyeän nhaân quaû thaät söï laø phuø hôïp nguyeân lyù cuûa khoa hoïc.

CHÖÔNG 7 : TOÂN KÍNH THAÀN MINH
7.1 Maéng thieân nhuïc thaàn, aùc vaän ñeo thaân
Toâi laø ngöôøi Sôn Ñoâng, töø nhoû ñaõ raát thoâng minh, sinh ra nhìn raát
khaùu khænh vaø khaû aùi. Tuy gia caûnh ngheøo naøn nhöng coù khí chaátvaø caù tính
khaùc so vôùi nhöõng con nít xung quanh, thaønh tích hoïc taäp luoân ñaït haïng
nhaát, toâi luoân laø tieâu ñieåm cuûa thaày giaùo, baïn hoïc vaø haøng xoùm. Khoâng ít
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nhöõng thaày boùi toaùn tinh vi, xem töôùng ñeàu cuøng coù moät ñoaùn ñònh, ñôøi toâi
seõ giaøu sang phuù quyù thuaän phaùt.
Nhöng töø naêm 1988 trôû ñi, khoâng bieát taïi sao, vaän maïng cuûa toâi xuoáng
caáp traàm troïng nhö laø rôùt xuoáng ngaøn vaïn daëm vöïc saâu thaúm. Toâi baét ñaàu
laâm beänh, trí nhôù giaûm daàn, ñaàu taét maët toái, thaân xaùc ñau nhöùc caû ngöôøi.
Côn beänh ñoät phaùt ñaõ ñi cuøng toâi traûi qua suoát 15 naêm. Cho duø coù leân ñaïi
hoïc hay coâng taùc taïi ñôn vò, ñeàu raát gian nan vaø khoù khaên, 15 naêm nay, toâi
tìm ñuû moïi caùch laøm ñuû thöù chuyeän nhöng vaãn khoâng thaønh, nhöõng vieäc coù
lieân quan ñeán töông lai cuûa toâi cho duø coá gaéng heát mình vaãn voâ hieäu quaû,
khoâng theå thöïc hieän ñöôïc. nhöõng naêm gaàn ñaây, toâi cöù suy nghó maõi, nguyeân
do gì maø vaän maïng cuûa toâi laïi toái taêm nhö theá?
Sau khi quy y Phaät ñöôøng, do tieán trieån tu trì, hôi coù ít chuyeån bieán veà
caùc maët nhöng vaãn khoâng coù chuyeån bieán veà phaàn cô baûn, toâi baét ñaàu töï an
uûi, soá phaän cuûa toâi chaéc laø do nhaân quaû kieáp tröôùc cuûa mình gaây neân. Sau
naøy ñoïc ñöôïc Kinh Ñòa Taïng bieát ñöôïc Ñòa Taïng Boà Taùt coù thaàn uy lôùn, coù
theå taïo cho chuùng sinh bieát ñöôïc nhaân quaû cuûa kieáp tröôùc ñeå tieâu tröø nhaân
nghieäp. Neân baét ñaàu thaùng rieâng naêm 2003, toâi baét ñaàu sieâng naêng nieäm
Kinh Ñòa Taïng vaø ñaõ khoùc tröôùc maët Ñòa Taïng Boà Taùt than vaõn söï ñôøi ñau
khoå cuûa mình trong 15 naêm nay, xin Boà Taùt ñeå cho toâi ñöôïc tænh ngoä.
Sau 20 ngaøy trong trí nhôù cuûa toâi ñoät nhieân hieän leân moät vieäc toâi ñaõ
laøm 15 naêm tröôùc, hình nhö coù caûm giaùc mình baïch ñöôïc nhöng laïi khoâng
daùm xaùc ñònh. Cho ñeán thaùng 11 naêm 2003, toâi vöøa nieäm xong 200 trang
cuûa Kinh Ñòa Taïng, trong ngaøy ñoù toâi gaëp moät tu só ñöa cho toâi cuoán saùch
Ngoïc Lòch Böûu Phieâu xem xong, toâi nhö tænh giaác moäng, boãng nhieân hieåu
roõ söï tình. Cuoái cuøng, toâi ñaõ tìm ra nguyeân do 15 naêm nay toâi phaûi chòu daøy
voø trong söï ñau khoå, gian khoù cuûa toâi khoâng phaûi do aùc nghieäp töø kieáp tröôùc
gaây neân, chuû yeáu laø do, trong ñôøi naøy toâi ñaõ phaïm vaøo baát toân troïng vôùi
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thaàn linh thieân ñòa maø gaây ra.
Vaøo moät buoåi chieàu thaùng 8 cuûa 15 naêm tröôùc, do toâi bò chuyeän cuûa
gia ñình gaây soác, khoâng giaûi quyeát ñöôïc, chaïy ra ngoaøi saân, chæ thieân daäm
chaân thoâ tuïc duøng heát nhöõng loaïi thaàn chuù caâu töø toâi bieát ñöôïc ñeå chöûi bôùi
thieân ñòa. Töø luùc aáy, khoâng ñeán 100 ngaøy sau, taát caû thaân xaùc toâi ñau nhöùc
heát, baét ñaàu 15naêm vaän xui cuûa mình. Tính töø ngaøy baét ñaàu laâm beänh ñeán
thaùng 11 naêm 2003 vöøa troøn 15 naêm. Thôøi gian möôøi maáy giaây chöûi thieân
maéng thaàn, ñoåi laïi 15 naêm vaän xui toät cuøng. Thaät laø gheâ sôï! Toâi chæ coù cuùi
ñaàu nhaän toäi, saùm hoái vaø quyeát taâm quyeân goùp tieàn in taëng truyeàn baù saùch
Ngoïc Linh Böûu Phieâu, cung kính thaàn linh. Khoâng ngôø khi nhöõng taâm nieäm
naûy leân trong loøng, nguyeän chung thaân thieän taâm, khoâng ñeán thôøi gian 1
tuaàn, ñôn vò nôi laøm vieäc coù vaên baûn ra, toâi ñöôïc thaêng chöùc. Keå töø khi toâi
baét ñaàu laøm vieäc trong thôøi gian 8 naêm maø khoâng töôûng töôïng ra. Kyø laï
hôn, hai hoâm tröôùc loøng baøn tay cuûa toâi phaùt ngöùa, luùc ñaàu toâi töôûng bò
muoãi trích gaây ra, nhìn kó laïi phaùt hieän chæ tay ñaõ ñöùt cuûa mình 15 naêm qua
nay ñaõ keát noái laïi, thaät laø quaù thaàn kyø vaø linh nghieäm, khoâng theå ngôø! Toâi
khoâng coù höôùng veà Boà Taùt vaø Thaàn linh caàu xin vieäc gì, chæ laø quyeát taâm
saùm hoái vaø phaùt nguyeän in taëng saùch thieän vaø truyeàn baù saùch Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu, ñuùng laø moät cuoán saùch khoâng bình thöôøng!
7.2 Tieán trình linh nghieäm cuûa Thaàn Taùo Quaân
Söï kieän nhö treân laø moät ví duï ñích thaân toâi caûm nhaän söï linh nghieäm
trong noäi dung cuûa cuoán saùch “ Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”. Coøn chuyeän döôùi
ñaây laø toâi ñoái vôùi “Chö Thaùnh Giaùng Sinh” caûm öùng trong cuoán “ Ngoïc
Lòch Böûu Phieâu”.
Ngaøy cuùng vía Thaàn Taùo Quaân laø moät trong naêm ngaøy cuùng vía trong
vaên hoùa truyeàn thoáng cuûa Trung Quoác, ñeán nay trong daân gian vaø ngöôøi
Hoa taïi haûi ngoaïi cuõng thònh haønh. Taïi queâ cuõ cuûa toâi ôû Sôn Ñoâng, löu
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truyeàn “ Teát nhoû nhaèm ngaøy hai möôi ba”. Muøng moät teát laø teát lôùn, coøn
nhaèm ngaøy 23 thaùng chaïp laø moät ngaøy Teát nhoû, khi saùng sôùm tænh daäy, giaác
moäng cuûa ngaøy hoâm ñoù seõ ñaïi dieäm cho vaän maïng cuûa sang naêm. Nhaø nhaø
ñeàu töï laøm moät loaïi ñöôøng raát ngoït, teân goïi laø ñöôøng taùo hoaëc coù teân laø cheø
troâi nöôùc ñeå cuùng Thaàn Taùo Quaân, ñeå nhôø thaàn Taùo Quaân leân treân Ngoïc
Hoaøng noùi theâm nhöõng lôøi toát ñeïp cho nhaø mình.
Moät muøa ñoâng naêm 1994, toâi saép thi toát nghieäp ñaïi hoïc, ñang lo
chuyeän ñònh höôùng söï nghieäp sau khi toát nghieäp. Coù moät laàn, toâi gaëp moät
quan vieân cao caáp ôû Baéc Kinh, sau khi baøn luaän, oâng ta coù aán töôïng raát toát
ñoái vôùi toâi, caûm thaáy toâi coù nhieàu maët toát vaø cuõng bieåu thò loøng mong muoán
ñöôïc vaøo laøm vieäc taïi cô quan Nhaø Nöôùc. Toâi laø con caùi nhaø ngheøo, khoâng
coù hoaøn caûnh naøo ñaåy ñöa, toaøn do nhaân duyeân phöôùc baùo môùi coù ñöôïc moät
kyø duyeân nhö vaäy. Vaøo thaùng 8 naêm 1988, toâi ñaõ töøng chæ leân trôøi chöûi
thieân maéng thaàn, khoâng ngôø nhö theá maø coâng danh cuûa mình bò “coâ laäp”,
duø coù cô hoäi toát nöõa, cuõng khoâng laøm ra hieäu quaû gì, cuoái cuøng toâi cuõng
khoâng theå tôùi thaønh Baéc Kinh. Sau naøy, oâng ta saép xeáp cho toâi laøm taïi moät
thuû phuû taïi xöù daân toäc thieåu soá, ñöôïc giöõ quan chöùc taïi moät ñôn vò coù phöôùc
lôïi raát toát maø ngöôøi trong baûn xöù mô öôùc khoâng ñöôïc. Nhöng maø, do söï aùc
baùo veà aùc khaåu cuûa toâi chöûi thieân maéng thaàn, toâi thöôøng hay bò laõnh ñaïo
cuûa ñôn vò caäy theá gaây aùp löïc vaø laät ñoå, tieàn thöôûng bò eùp xuoáng baäc thaáp
nhaát, thöôøng xuyeân bò chæ trích vaø gaây khoù khaên, bò aùp löïc veà tinh thaàn moät
laàn nöõa caûm nhaän ñöôïc thaàn minh raát ñaùng phuïc; ai daùm khaùng laïi trôøi,
khinh bæ thaàn linh thì seõ phaûi höùng chòu ñau khoå treân traàn gian do söï
“Khaùng laïi coõi treân” vaø tình hình nhö theá lieân tuïc keùo daøi ñeán baûy naêm trôøi.
Taát caû caùc söï vieäc xaûy ra hieän leân trong giaác moäng cuûa ngaøy 23 thaùng chaïp
naêm 1994 ñaõ laøm toâi thöùc giaác.
Trong giaác moäng, toâi leo leân moät caùi thaùp raát cao, saép leân ñeán taàng cao
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nhaát, ôû döôùi ñöùng ñaày ngöôøi, toaøn boä nhìn vôùi caëp maét raát ngöôõng moä. Luùc
aáy, khoâng bieát ôû ñaâu moät ngöôøi khoång loà ñi ñeán, cao khoaûng hai möôi taàng
laàu, naém laáy toâi keùo xuoáng, vöùt xuoáng neàn, vöùt toâi xuoáng moät ñoáng maûnh
chai, vaû laïi coøn bieán thaønh moät con saâu boï bò gaõy chaân. Toâi sôï haõi tænh daäy,
giaác moäng naøy ñeå laïi aán töôïng raát saâu saéc ñoái vôùi toâi. Nhöng ñeán baây giôø
toâi môùi hieåu ñöôïc, giaác moäng trong buoåi saùng ngaøy 23 thaùng Chaïp naêm
1994, khoâng chæ döï baùo tröôùc vaän maïng cuûa toâi trong sang naêm maø coøn noùi
ra vaän maïng cuûa toâi trong thaùng taùm naêm sau naøy. Trong ñoù “leo leân taàng
cao nhaát” töùc laø toâi gaëp ñöôïc quyù nhaân saép ñi ñöôïc tôùi Baéc Kinh, bò neùm
xuoáng ñoáng maûnh chai laø döï baùo toâi bò moät soá ngöôøi ganh gheùt, haønh haïi
trong quaù trình laøm vieäc; bieán thaønh con saâu boï bò gaõy chaân, döï baùo laø toâi bò
ngöôøi khaùc gaây söùc eùp vaø chaø ñaïp ñeán khoâng choã ñöùng, coøn thaân mang thì
beänh taät; ngöôøi khoång loà aáy laø thieân thaàn ban pheùp ñeå phaù hoaïi vieäc toát cuûa
toâi.
Töø ñoù, toâi boû thaân ra thuyeát phaùp, khuyeán caùo chuùng sanh treân traàn
gian, cung kính Phaät Boà Taùt vaø Thaùnh hieàn Thaàn linh, kính ngöôõng “Ngoïc
Lòch Böûu Phieâu”, khoâng ñeå yù thaân, khaåu taïo ra toäi loãi, haønh thieän tích ñöùc
nhieàu hôn, töï seõ ñöôïc phöôùc maø xua tan tai hoïa. Caùc Phaät töû khoâng yû vaøo
baûn thaân ñi chaâm bieám cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, maø khoâng bieát
caùc cao taêng ñaïi thaønh ñeàu toân troïng vôùi caùc thaàn linh hoä phaùp, neáu nhö coù
caùc Phaät moân ñeä töû daùm yû theá maø coi thöôøng, khinh bæ “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu”, thaäm chí taêng theâm chæ trích, khoâng chæ daãn tôùi söï aùc baùo cho ñôøi
nay, vaû laïi coøn phæ baùng ñeán söï phaùt taâm cuûa Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt vaø
daãn ñoä Quan Theá AÂm Boà Taùt.
7.3 Baûn chaát kính thaàn vaø ñaïo lyù cuûa quyû thaàn.
Chuùng ta bieát tröôùc maét, nôi sinh toàn cuûa nhaân loaïi hieän thöïc chæ coù hai
baäc traïng thaùi laø: coù thieân thì coù ñòa, coù maët trôøi thì coù maët traêng, coù baïch
156

Ngọc Lịch Bửu Phiêu
thieân thì coù ñeâm toái, coù ñaøn oâng thì coù ñaøn baø, coù soáng thì coù cheát, neáu coù
traàn döông thì coù aâm phuû, coù ngöôøi soáng thì coù quyû thaàn, coù quan phuû treân
traàn gian thì coù Dieâm Vöông döôùi ñòa phuû. AÂm döông caân baèng vôùi nhau
môùi coù theå taïo ra vaïn vaät, ñaây laø ñaïo lyù cuûa töï nhieân, cuõng laø nguyeân taéc
cuûa thieân ñòa vaïn vaät cuøng sinh toàn haøi hoøa vôùi nhau.
Chuyeän veà Thaàn linh, tuy nhìn treân maët thaáy hôi môø aûo voâ thöïc nhöng
töø xöa ñeán nay lòch söû vaø hieän taïi coù raát nhieàu söï kieän chöùng minh laø coù
thaät, coù göông ñeå tuaân theo. Caùi goïi laø ngöôøi thoâng minh trung thöïc laø thaàn,
kính thaàn chæ vì toân suøng tinh thaàn nhaân caùch cuûa toå tieân, ñeå giaùo duïc cho
con chaùu ñôøi sau, hieäu phaùp khaû thi, ñaây seõ laø moùn aên tinh thaàn phong phuù.
Ngöôøi coå thôøi xöa coù nhaân caùch cao thöôïng, vì ñaát nöôùc, vì nhaân daân coáng
hieán raát nhieàu ñeå dìu daét höôùng ñi cho ngöôøi ñôøi sau. Sau khi maát, laäp töôïng
xaây ñeàn ñeå töôûng nhôù, coù yù nghóa giaùo duïc, ñoàng nghóa vôùi vieäc thôøi nay
xaây ñeàn, nhaø töôûng nieäm, töôïng ñaøi ghi nhôù, chæ caàn hieåu roõ söï vieäc veà luaân
hoài chuyeån kieáp vaø öu linh baát dieät thì seõ hieåu ñöôïc ñaïo lyù khi kính thaàn seõ
caûm nhaän ñöôïc laãn nhau.
Taïi caùc nöôùc phöông Taây phaùt trieån, ñeán 95 % ngöôøi coù tín ngöôõng toân
giaùo, hoï cuõng coâng nhaän nhöõng ngöôøi anh huøng hoaëc coù danh tieáng laäp
töôïng ñaøi taïi coâng vieân, ñeàn thôø ñeå töôûng nhôù, chæ Trung Quoác theo taäp tuïc
xöa nay thöôøng hay xaây mieáu chuøa söû duïng phöông thöùc ñoát nhang cuùng
baùi. Cho neân, töø xöa ñeán nay vieäc thuyeát giaùo ñaïo thaàn vaãn toàn taïi treân daân
gian, laäp töôïng xaây chuøa taïo cho ngöôøi coù söï toân kính, coù tö töôûng cao
thöôøng minh chöùng, coäng theâm coù caùc söï kieän phaùt sinh hieäu nghieäm taïo
cho loøng ngöôøi phaûi tuaân theo phong tuïc chính, theo quaûng baù giaùo hoùa,
khoâng phaûi chæ vì caàu phöôùc maø cuùng baùi. Cuõng khoâng vì khoâng ñoát nhang
cuùng baùi maø phaïm toäi. Chæ caàn toaøn taâm toân kính trong loøng thì chính laø:
Toàn aùc nieäm taïo chuyeän aùc khoâng saùm hoái
Cho duø coù cuùng coù baùi cuõng voâ duïng;
Tu thieän taâm chòu tích ñöùc caàn kính nghieäp,
Khoâng cung, khoâng phuïng, nhaát nieäm thaønh yù vaãn linh nghieäm.
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Ngöôøi thôøi xöa noùi : “Kính thaàn nhö Thaàn hieän!” Cho neân, khoâng ít
ngöôøi ñem thöïc phaåm, nhang ñeøn, giaáy tieàn ñeán chuøa cuùng ñeå toû loøng
thaønh taâm. Nhöng maø, döïa theo saùch kinh maø noùi, caùch cuùng baùi thaàn Phaät
toát nhaát laø theo hoï hoïc taäp, laáy haønh ñoäng cuï theå ñeå thöïc hieän lyù nieäm cuûa
hoï, hoïc taäp hoï mang tinh thaàn töø bi vaø ñaõ queân mình vì baù taùnh chuùng sinh
tìm phöôùc laønh, hoïc taäp hoï giaùc ngoä nhaân sinh, coáng hieán trí tueä cuûa nhaân
loaøi, hoïc taäp hoï coù caùc thöù myõ ñöùc chính chaùnh trung hieáu. Nhö vaäy môùi
nhanh choùng coù theå nhaän ñöôïc söï phuø hoä cuûa Thaàn Phaät, tieán böôùc ñeà cao
ñaïo ñöùc Giaùc Ngoä cuûa chính mình, trôû thaønh moät ngöôøi cao thöôïng, moät
ngöôøi thoaùt ly ñöôïc söï höùng thuù haï caáp, moät ngöôøi coù ích cho theá nhaân,
mang tinh thaàn nhö coù thaàn linh hieän, caûm nhaän vaø ñoàng taâm, laø moät
phöông thöùc caàu phöôùc tuyeät ñoái chính xaùc vaø hieäu nghieäm.
Ngöôøi thôøi ñaïi hieän giôø cho laø thieän aùc baùo öùng khoâng phaûi do taùc
duïng thaàn quyû, chæ laø ngöôøi aùc gaëp aùc baùo laø do mình töï gaây töï chòu, chöù
khoâng phaûi do söï tröøng phaït cuûa thaàn linh. Döïa theo lyù luaän cuûa Phaät Phaùp
maø noùi, ñaây quaû nhieân laø moät chaân lyù, töï gaây töï chòu khoâng laøm traùi vôùi
söï tröøng phaït cuûa Thaàn. Ví duï, moät ngöôøi phaïm toäi bò baét vaøo tuø giam, noùi
veà maët baûn chaát quaû nhieân laø do haén töï chòu, nhöng khoâng hoaøn toaøn phuû
nhaän söï toá tuïng cuûa ngöôøi bò haïi hoaëc töï pheùp laäp aùn ñieàu tra vaø söï phaùn
quyeát cuûa toøa aùn. Khoâng ñöôïc phuû nhaän vieäc bò tröøng trò vaäy laø sai leäch heát
yù nghóa. Cho neân “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” laø moät cuoán saùch ñi cuøng vôùi
thieân vaø ñòa ñoàng toân thuû quy taéc vôùi nhau “ Thieân ñieàu ñòa luaät”.
7.4 Cuøng toàn cuøng vinh, ñoaøn keát cöùu theá
Tröôùc maét, moät soá phaät töû cuûa Phaät giaùo chæ chaáp nhaän laø coù Phaät Ñaø,
khoâng chaáp nhaän coù thieân thaàn vaø thaàn tieân, trong saùch kinh noùi ngöôøi tu
treân thaäp thieän nghieäp sau khi cheát seõ thaønh thieân thaàn vaø thaàn tieân; maø
coøn moät soá Phaät töû khoâng bieát ñöôïc tinh thaàn töï giaùc, giaùc ngoä cuûa Phaät Boà
Taùt, caûnh giôùi cao hôn thieân thaàn maø xem Phaät vôùi thieân thaàn cuøng ñaúng
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vôùi nhau. Nhöõng caùch Thaàn Phaät baát phaân Tieân Phaät cho thaáy, khoâng chæ
gaây cho Phaät giaùo bò xuoáng caáp maø coøn gaây cho xaõ hoäi bò phaûn caûm. Phaät
trong saùch kinh nhieàu laàn nhaéc ñeán thieân thaàn, Thaàn Tieân laø khoâng cuøng
taàng caáp vôùi luïc ñaïo thaàn minh, cao taêng AÁn Quang ñaïi sö nhieàu laàn thuyeát
giaûi vôùi ngöôøi laø phaûi bieát kính neå ñoái vôùi quyû thaàn, thieân ñòa, thaàn tieân,
Phaät, Boà Taùt,… cho thaáy moät Phaät töû chaân chính cuûa Phaät giaùo khoâng bao
giôø khoâng kính neå ñaïo lyù cuûa thieân ñòa thaàn minh. Cho neân, giöõa thieân vaø
ñòa töï nhieân voâ hình coù quy taéc cuûa phaùp luaät, laøm sao maø ta khoâng kính
neå? Phaät laø nghóa treân nhaát trong coõi ñôøi, öu töông quy theo!
Ngoaøi ra, moät soá tín ñoà hay thích khinh bæ boâi baùc, maø coøn chöûi bôùi
nhuïc maï caùc toân giaùo khaùc (ñaõ phaïm aùc nhaân quaû), khoâng maáy choác hay
coi thöôøng cho laø “ngoaïi ñaïo”, thaäm chí coøn sai laàm ñeå ngoaïi ñaïo cuøng
ngang haøng vôùi taø ñaïo. Khi Thích Ca Maâu Ni luùc chöa thaønh Phaät ñaõ töøng
soaïn hoïc 96 loaïi ngoaïi ñaïo ñeå giaûi thoaùt, sau naøy roát cuoäc tænh ngoä ñöôïc
“Taâm ngoaøi voâ phaùp” môùi chính giaùc thaønh Phaät. Luùc ngöôøi ñang tu haønh
ñaïo Boà Taùt, ñaõ töøng nhieàu laàn söû duïng ngoaïi ñaïo cuûa Baø Ña Moân, hình
töôïng cuûa tieân nhaân ñeå ñoä hoùa chuùng sinh. Töø quaõng nghóa maø noùi, khoâng
chæ laø tín ñoà cuûa Phaät giaùo hay caùc toân giaùo khaùc, khoâng töø noäi taâm haï
coâng phu maø tu haønh ñöôïc goïi laø ngoaïi ñaïo. Toân giaùo chaân chính thöôøng
hay chæ baûo ngöôøi haønh thieän tích ñöùc, cöùu theá giuùp nhaân, chæ coù khaùc bieät
veà phöông phaùp, thuû ñoaïn, nguyeän löïc vaø nhaân duyeân. Phaät Ñaø ñoái xöû vôùi
caùc nhaân só cuûa caùc toân giaùo khaùc, tuyeät ñoái khoâng bao giôø khuyeân hoï neân
töø boû toân giaùo maø mình ñang tín ngöôõng maø ñeán theo hoïc Phaät Phaùp (tröø
khi laø taø giaùo) maø laø haønh vi theá phaøm, thuyeát giaûng chaân lyù, tuyeân ngoân
giaùo hoùa. Phaät Phaùp laø döïa treân cô sôû veà traû ôn hieáu thaân, sau khi hoïc Phaät
caøng phaûi kính hieáu vôùi cha meï hôn, aùi moä theâm Thöôïng Ñeá cuûa mình vaø
ngöôõng moä theâm ñaïo sö, vaäy môùi laø Phaät Phaùp. Cho neân Phaät Phaùp ñöôïc
taát caû caùc loaøi ngöôøi toân troïng, Phaät Toå ñöôïc toân vinh laø “Theá Toân”. Trong
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cuoán Tì Ñieåm Che La Boà ñeà taäp coù noùi: “Neáu nhaân loaøi chaø ñaïp ngoaïi ñaïo
giaùo, xa rôøi Tì Ñieåm Che La (töùc laø nhaân duyeân thaønh Phaät)”.
Toân sö saùng laäp Phaät giaùo tònh thoå taïi Trung Quoác laø Hueä Vieãn phaùp
sö taïi Ñoâng Thoå Loâ Sôn, oâng ñaõ töøng cuøng Toân sö cuûa Ñaïo giaùo hieän thôøi
laø Toân sö Luïc Tònh Tu, Nho giaùo danh löu Ñaøo Khuyeán Minh raát laø thaân
thieát, hay thöôøng lui tôùi, cuøng baøn luaän huyeàn lyù, trong lòch söû löu laïi toâ
ñeïp veà “Hoå Khe Tam Tieáu”. OÂng khoâng chæ giaûng luaän Phaät lyù, coøn giaûng
daïy kinh ñieån cuûa Nho giaùo, ñi saâu nghieân cöùu tích yeáu veà gia ñaïo, suoát
ñôøi khoâng ngöøng nghieân cöùu Nho ñaïo. Ñöôøng trieàu cao taêng, Thieàn sö cuûa
Hoa Nghieâm Nguõ Toå Quy Phong Toân Maät trong cuoán Nguyeân Nhaân Luaän
coù noùi: “Khoång, Laõo, Thích Ca ñeàu laø chö Thaùnh, tuøy thôøi öùng vaän, thuyeát
giaùo thuï ñoà, noäi ngoaïi töông tö, cuøng lôïi quaàn sinh”. OÂng cao taêng thôøi nay
- phaùp sö AÁn Quang, phaùp sö Ñaøm Thö ñoái vôùi caùc toân giaùo chaùnh phaùi vaø
caùc thaàn minh ñeàu toân kính bình ñaúng, Maät Toân Ñaïi thaønh töïu Traàn Kieán
Daân thöôøng tu cuøng ñaïo Tin laønh, ñaïo Thieân chuùa, Ñaïo giaùo, Nho giaùo taïi
khaép nôi nöôùc Myõ. Hieän nay, ôû Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Myõ, caùc ñaïi toân
giaùo thöôøng tuï taäp toå chöùc caùc hoaït ñoäng töø thieän ñeå cuøng nhau giao löu,
ñaïo Tin laønh, ñaïo Thieân chuùa giaùo, Ñaïo giaùo môøi nhaân só cuûa Phaät giaùo
ñeán caùc nhaø thôø, leã ñöôøng hoaëc cung quan ñeå tuïng “Kinh Ñòa Taïng”,
“Kinh Kim Cang” vaø trình dieãn caùc baøi Phaät nhaïc, Phaät töû Phaät giaùo cuõng
ñoïc caùc saùch “Thaùnh Kinh”, “Maõ Thaùi Phuùc AÂm”, “Ñaïo Ñöùc Kinh”,
“Thaùi Thöôïng Caûm ÖÙng Taäp”,… gioáng nhö baø con thaân thieát lui tôùi vôùi
nhau, thaät haøi hoøa thieän höõu nhöng trong luùc tu haønh thì vaãn ñaïo giaùo naøo
tu ñaïo phaùp ñoù. Töø ñaây cho thaáy, haøng traêm naêm nay, trong Phaät giaùo
Thaàn Hoä Phaùp Töù ñaïi danh sôn Cöûu Hoa Sôn cuûa ñaïo giaùo ñaïi danh coù
tieáng laø “Ngoïc Quy Hoûa Phuû Thieân Töôùng” – Linh Quan Vöông, töôïng
thaàn naøy coù laäp taïi caùc nôi trong Cöûu Hoa Sôn vaø Tì Vieân Töï, Cam Ñoä Töï
ñeå cuùng baùi toân kính.
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Nhìn theo phaùp giôùi ñeå noùi: Phaät vôùi chuùng sinh laø voâ nhì voâ bieät, taát
caû chuùng sinh (bao goàm thaàn, tieân, vaø caùc sinh linh) ñeàu coù Phaät tính, toøng
sanh bình ñaúng. Ít nhaát töø moät sinh linh nhoû beù nhö con kieán vaãn nhìn vôùi
caùch bình ñaúng, huoáng chi ñoái xöû vôùi caùc toân giaùo vaø thaàn minh laáy thieän
laøm baûn chaát nhö vaäy. Vì phöôùc loäc cuûa chuùng sinh, giöõa caùc giaùo phaùi phaûi
töø boû lòch söû thôøi tröôùc, khoan dung roäng löôïng, cuøng thoâng cuøng vinh, vaäy
môùi laø nhaân gian chaùnh ñaïo, thieân ñòa chaùnh ñoà.
7.5 Cung thaàn vaø caàu phöôùc
Tröôùc maét, caùc nôi treân toaøn ñaát nöôùc coù khoâng ít caùc loaïi chuøa mieáu
lôùn nhoû (khoâng phaûi noùi veà chuøa Phaät Boà Taùt), coù soá mieáu ñeán ngaøy vieáng
thaàn hay phoâ tröông gieát moå suùc sinh, duøng phöông thöùc vöøa thòt vöøa caù ñeå
cuùng phöôùc. Vaäy laø treân cô baûn ñaõ laøm traùi vôùi ñaïo giaùo, sai leäch yù nghóa
thieân ñaïo cuûa Phaät giaùo.
“Thöôïng thieân coù ñöùc haùo sanh” kinh ñieån coù tieáng cuûa Ñaïo giaùo “Taäp
Thaùi Thöôïng Caûm ÖÙng”. Trong saùch coù vaên khuyeán caùo nhaân loaøi khoâng
ñöôïc “xaï phi” (chim) röôïc ñuoåi (thuù), laép oå ñaøo toå, haïi thai phaù tröùng,
khoâng ñöôïc “gieát ruøa ñaùnh raén”, “xaâm haïi boï saâu”; vaû laïi phaûi hieåu bieát
noùi vôùi loaøi ngöôøi, neáu coù theå “töø taâm vôùi vaät, khoâng saùt sanh, chaéc ñöôïc
thieân ñaïo hoä thaân, phöôùc loäc tuøy chi, thaàn linh veä chi”.
Phaät trong cuoán “Trung Baûn Khôûi Kinh” noùi: “Saùt sanh gioã Toå, khoâng
taäu ñöôïc phöôùc, thieân thaàn khoâng aên, keû saùt coù toäi”. Taïi sao thieân thaàn
khoâng aên? Taïi vì thieân thaàn truù taïi cung ñieän treân coõi trôøi laø xaây baèng thaát
baûo, aên toaøn caùc myõ vò ngoït ngaøo nhö cam loä, laøm gì maø phaûi aên nhöõng thöù
thòt cuûa suùc sinh vöøa hoâi tanh, dô baån, xaáu xí. Khi thieân thaàn khoâng ñeán aên
thì seõ khoâng caàu ñöôïc phöôùc, keû saùt sanh ñeå laøm gioã cuùng baùi coøn phaûi
gaùnh theâm toäi saùt sanh, thaät laø töï gaây phieàn phöùc cho mình! Cho neân, saùt
sanh ñeå cuùng thaàn laø moät chuyeän taø ngoä chaùnh, moät haønh vi voâ coâng maø
coù toäi.
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Trong cuoán “An Só Toaøn Saùch” coù ghi laïi moät caâu chuyeän “thaàn soâng
thuï giôùi”: xöù moû caù saáu trong tænh Giang Taây, coù con soâng nöôùc troâi maïnh
raát nguy hieåm, coù teân goïi “khoâng gioù ba thöôùc soùng”. Baûn xöù naøy coù moät
mieáu Long Vöông, ñöôïc xem laø raát linh öùng, caùc thöông gia vaõng lai, nhaát
ñònh saùt sanh cuùng baùi, khi haøng haûi môùi ñöôïc bình an, tröôøng kì nhö vaäy
vì cuùng baùi khoâng bieát ñaõ saùt sanh bieát bao suùc sinh khoâng theå tính noåi.
Ñeán thôøi Minh Trieàu, coù moät vò phaùp sö coù ñöùc giôùi raát cao sieâu töø ñaâu ñi
ngang qua, tröôùc moät ngaøy oâng ñeán, ngöôøi quaûn lyù cuûa mieáu Long Vöông,
mô thaáy thaàn Long Vöông ñeán noùi vôùi oâng “ngaøy mai seõ coù moät vò ñaïi hoøa
thöôïng ñeán ñaây, oâng ta kieáp tröôùc tu haønh ñaõ baùi cuøng moät sö phuï xuaát gia
vôùi toâi, oâng tö haønh khoâng nguoâi, kieáp naøy ñaõ trôû thaønh cao taêng, toâi chæ
sai leäch moät böôùc, ñaõ toïa laïc thaønh moät thaàn aên vaät maùu tanh (duøng saùt
sanh suùc vaät ñeå laøm cuùng baùi cho caùc thaàn), nghieäp toâi saùt sanh toäi raát
naëng, töông lai nhaát ñònh phaûi vaøo ñaïi ñòa nguïc chòu khoå baùo. Ngaøy mai,
nhôø oâng thay toâi caàu xin phaùp sö truyeàn toâi Phaät giôùi, sau naøy caùc ngöôøi laïi
vaõng ñeán cuùng baùi toâi, nhaát ñònh khoâng ñöôïc duøng röôïu thòt!”. Qua ngaøy
hoâm sau, oâng chuû quaûn mieáu ñi doø xeùt, quaû nhieân gaëp ñöôïc moät phaùp sö
gioáng vaäy neân ñaõ noùi roõ nguyeân do cho oâng ta nghe vaø môøi oâng ta ñeán
mieáu Long Vöông ñeå thuyeát phaùp giôùi. Töø nay veà sau, soùng gioù beân soâng
raát bình yeân, ngöôøi qua laïi khoâng caàn phaûi saùt sanh ñeå daâng cuùng. Cho
neân, töùc ñaõ laø thaàn neáu tham höôûng thöùc aên coù muøi tanh cuõng phaûi chòu saùt
giôùi, cuõng phaûi vaøo ñòa nguïc chòu khoå baùo.
Treân theá gian thaät söï laø coù chuyeän saùt sinh ñeå cuùng baùi thaàn quyû cho
vieäc caàu phöôùc, chuùng ta neân hieåu roõ, thaàn quyû khoâng phaûi thaät söï tu haønh
ñeå trôû thaønh moät thaùnh linh ñaïi töø ñaïi bi, cuõng coù luùc phaïm qua loãi laàm, vaû
laïi thaät söï coù khoâng ít taø ma aùc quyû yeâu ma haùo thòt maùu tanh, haønh ñoäng
taùc quaùi treân theá gian. Neáu do tham höôûng maùu tanh maø laõnh söï cung
phuïng cuûa maùu thòt thì seõ ban cho mình moät phöôùc maø mình khoâng ñaùng
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coù, giuùp mình laøm nhöõng chuyeän khoâng neân laøm. Ñaây seõ laø moät haønh vi
mua chuoäc vöøa phaïm nghieäp toäi saùt sinh vaø nghieäp troäm caép, sau naøy seõ töï
höùng chòu khoå baùo; töø mình maø noùi, ngoaïi tröø phaûi cuøng gaùnh chòu nghieäp
toäi saùt sanh coøn phaûi chòu söï khoå baùo do cöôõng caàu maø mieãn, phaûi bieát coù
troán ñöôïc moät thôøi maø khoâng troán ñöôïc vónh vieãn, höôûng nhöõng phöôùc baùo
maø mình khoâng ñaùng ñöôïc höôûng, ai bieát ñöôïc coù khi naøo do taø ma aùc thaàn
xoay chuyeån cho mình höôûng tröôùc nhöõng phöôùc loäc maø mình ñaùng ñöôïc,
nhö vaäy coù gì ñeå ñaùng vui möøng? Döïa treân cho bieát, saùt sanh cuùng baùi, ñoái
vôùi thaàn hoaëc ngöôøi, caû hai ñeàu coù haïi. Cho neân “Kinh Phaùp Cuù” coù noùi:
“Yeåu nghieäp thaáy phöôùc, vì aùc chöa ñeán, khi aùc ñeán muøi, töï chòu toäi hình”
Nhö vaäy, chuùng ta caàu phöôùc phaûi söû duïng phöông phaùp thanh tònh töø bi nhö
phoùng sinh, aên chay, tuïng kinh, kính hieáu tröôûng boái, cöùu trôï ngöôøi giaø neo
ñôn vaø ngöôøi coù hoaøn caûnh khoán khoå, hoã trôï treû em ngheøo thaát hoïc, nieäm
Phaät, cuùng taêng, cuùng döôõng Phaät Tam Baûo, tuyeân döông söï vieäc nhaân quaû
baùo cuûa thieän aùc. Trôï giuùp tieàn in saùch thieän truyeàn baù nhaân loaøi môùi chính
laø phöông thöùc chaùnh ñaïo ñeå caàu phöôùc. Neáu nhö cuùng Phaät coù theå duøng
hoa quaû, thöïc phaåm chay raát toát. Chæ caàn thaønh taâm ñeàu ñöôïc caûm thoâng.
7.6 Nieäm hoàng danh Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt traùnh ñöôïc tai naïn
Coâ Vöông Tuù Phaân 18 tuoåi, töø noâng thoân leân thaønh thò laøm vieäc, ñeâm
toái hay thöôøng bò aùc moäng thöùc giaác, gaây cho tinh thaàn bò roái loaïn. Coâ nghe
noùi nieäm baûy chöõ hoàng danh “Nam Moâ Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt” coù theå
nguû yeân laønh, vaû laïi coøn coù theå taêng theâm phöôùc vaän, tieâu hoïa tröø hung.
Neân moãi ngaøy söû duïng 20 phuùt thôøi gian nieäm 1000 laàn. Ñeâm hoâm ñoù quaû
nhieân nguû raát yeân laønh, töø ñoù aùc moäng ngaøy caøng giaûm maát.
Vaøo moät ñeâm toái, coâ mô thaáy moät ñaùm aùc ñoà raát hung döõ, baét coâ vaø
moät soá chò em chôi thaân vôùi nhau, noùi laø ñöa hoï ñi laøm gaùi ñieám. Coâ raát sôï
haõi, luùc hoaûng hoát thì nieäm caâu hoàng danh “Nam Moâ Ñòa Taïng Vöông Boà
Taùt”, môùi nieäm coù maáy caâu thì thaáy coù oâng hoøa thöôïng tay caàm gaäy saét ñi
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ñeán, chæ vaøo coâ ta vaø noùi vôùi caùc aùc ñoà: “Coâ ta laø ngöôøi cuûa toâi, caùc ngöôi
khoâng ñöôïc baét coâ ta!”, noùi xong thì ñuoåi heát boïn aùc ñoà ñi vaø ñöa coâ veà.
Khi thöùc giaác coâ caûm thaáy giaác mô naøy raát kì laï.
Hai thaùng sau, maáy coâ baïn döôùi thoân queâ leân ruû coâ cuøng ñi Phuùc Kieán
laøm vieäc, moãi thaùng löông boång hôn hai ngaøn ñoàng, coøn traû tröôùc phí an cö
moät ngaøn ñoàng, coâ nghe xong ñoäng loøng ñang chuaån bò ñi. Khoâng ngôø qua
ngaøy hoâm sau buïng ñau raát döõ doäi, tieâu chaûy khoâng caàm neân khoâng theå ñi
chung, ñaønh boû lôõ cô hoäi naøy. Nöûa naêm sau, ôû döôùi queâ truyeàn ñeán thoâng
tin, maáy coâ baïn kia ñaõ bò xaõ hoäi ñen “ñaïi ca” duï doã löøa sang Phuùc Kieán,
tieáp tuïc baùn ñi Ñaøi Loan laøm gaùi ñieám. Luùc naøy coâ môùi nghó laïi giaác moäng
kì laï aáy, neân caøng tín ngöôõng hôn söùc löïc thaàn uy cuûa Ñòa Taïng Vöông Boà
Taùt.
“Kinh nguyeän coâng ñöùc cuûa Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt” coù noùi: “ Moãi
ngaøy nieäm hoàng danh “Nam Moâ Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt” 1000 laàn, kieân
trì 3 naêm, Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt seõ cöû thaàn Thoå Ñòa vaø thaàn Phuùc Ñöùc
ñeán phuø hoä coâ, ñeå cho mình khoâng bò mang hoïa vaøo thaân, sinh hoaït raát laø
oån ñònh, aên maëc ñaày ñuû, taêng daàn phöôùc taøi”.
7.7 Quan Thaùnh chieán thaéng oân thaàn
Thôøi Daân quoác, caùc thaønh thò laøng queâ nöôùc ta ñeàu coù toå chöùc bang
phaùi, luùc thôøi Thanh Trieàu coøn goïi laø Hoäi ñoàng höông, thôøi daân quoác goïi laø
Hoäi quaùn, ngöôøi An Tröng coù An Tröng hoäi quaùn, ngöôøi Hoà Nam coù Hoà
Nam hoäi quaùn… chuû yeáu laø phoøng hoä khoâng ñeå cho ngöôøi ñòa phöông vaø
ngöôøi xöù laï aên hieáp, khi coù xaûy ra söï coá thì hoäi quaùn seõ ñöùng ra can thieäp.
Naêm 1946, naêm thöù 2 cuûa naêm khaùng chieán thaéng lôïi, oâng Toân Vònh Traán
tröôûng laøng cuûa hoäi quaùn ngöôøi An Tröng ñeán môøi caäu toâi laø Huyønh Haïc
Ban veõ cho hoï moät böùc tranh lôùn hình töôïng Quan Coâng, caäu toâi laø hoïa só
noåi tieáng taïi Vieãn Nam, coù khieáu taïo hình laäp theå nhaân vaät. Sau khi hai
164

Ngọc Lịch Bửu Phiêu
beân baøn baïc oån thoûa vieäc tranh veõ vaø tieàn coâng. Naêm ngaøy sau thì hoaøn
thaønh, ngöôøi hoäi quaùn xem roài khen tranh thaät trang nghieâm vaø môû tieäc
chieâu ñaõi taï leã. Trong luùc döï tieäc, caäu toâi hôi hieáu kì, trong ñòa phöông coù
raát nhieàu hoäi quaùn khoâng thaáy coù tín ngöôõng Quan Coâng, chæ coù hoäi quaùn
cuûa An Tröng chòu boû ra giaù cao ñeå veõ tranh thaàn töôïng Quan Coâng, nhaát
ñònh phaûi coù nguyeân do. Cho neân hoûi thaêm, oâng tröôûng laõo hoäi quaùn traû
lôøi: “Quan Coâng ñaõ töøng cöùu baù taùnh cuûa toaøn huyeän chuùng ta, neân ñaõ keå
ra caâu chuyeän nhö sau:
- Thôøi cuoái Thanh Trieàu, Hoàng Tuù Toaøn, Döông Tuù Thanh khích
chieán vôùi binh lính nhaø Thanh taïi An Tröng khoâng bao laâu, Vieãn Nam caùc
huyeän phaùt dòch beänh (beänh truyeàn nhieãm), chæ ñoäc nhaát huyeän Kinh
khoâng coù baù taùnh naøo bò beänh, nguyeân nhaân laø do Quan Coâng hieän thaùnh
ñuoåi khoûi oân thaàn.
- Tröôûng laõo hoäi quaùn noùi: cöûa phía Nam cuûa huyeän chuùng ta coù thieát
laäp moät caùi mieáu ñeå cung phuïng thaùnh Quan Coâng, trong mieáu coù moät oâng
chuyeân quaûn lyù chaêm soùc nhang ñeøn trong mieáu (goïi laø oâng chay), tröôùc
dòch beänh buøng phaùt 1 thaùng, coù moät ñeâm thaùnh Quan Coâng baùo moäng cho
oâng chay vaø 2 ngöôøi trong laøng laân caän vaø noùi: “OÂn thaàn saép giaù laâm
huyeän naøy, vì ñeå traùnh sinh linh phaûi chòu tai hoïa, ñeâm mai oâng phaûi ñeán
mieáu toâi goõ chuoâng, ñeå trôï giuùp thaàn uy, truïc xuaát oân thaàn, coù theå traùnh
khoûi naïn kieáp”. Saùng ngaøy hoâm sau, hai oâng trong laøng khoâng heïn maø ñi
ñeán mieáu thoâng baùo cho oâng chay nghe, môùi bieát laø 3 ngöôøi cuøng mô moät
giaác mô. 11h ñeâm hoâm ñoù, ba ngöôøi ñoät nhieân nghe thaáy treân trôøi cao coù
tieáng ngöïa chaïy vaø tieáng ñaùnh kieám thì laäp töùc goõ chuoâng, trong ñeâm
khuya tieáng ñaùnh kieám caøng quyeát lieät, chæ thaáy caùc thaàn töôïng trong mieáu
tieát moà hoâi ra nhö möa, oâng chay khoâng ngöøng duøng khaên lau, ra leänh hai
oâng trong laøng maïnh tay goõ chuoâng, khoaûng 1 giôø ñoàng hoà sau, tieáng kim
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maõ daàn bieán maát, ñeâm khuya trôû laïi im laëng, ba ngöôøi quyø xuoáng taï ôn
thaàn, nhöõng ngöôøi trong laøng bò ñaùnh thöùc giaác ñaõ bu quanh doø hoûi nguyeân
do. Sau chuyeän naøy khoâng bao laâu, toaøn huyeän phaùt ra dòch beänh, trong 10
ngöôøi chæ coøn giöõ laïi 3 ngöôøi, ñoäc nhaát huyeän Kinh khoâng coù buøng phaùt
dòch beänh, sau naøy ngöôøi trong laøng laäp bia khaéc leân söï tích Quan Coâng
ñuoåi oân thaàn löu truyeàn trong mieáu. Töø ñoù, ngöôøi naøo cuõng bieát ñeán, ñeàu
tín ngöôõng linh nghieäm cuûa Quan Thaùnh.
7.8 Nhöõng quaû baùo khi huûy hoaïi töôïng thaàn vaø tham tieàn töø thieän
Thò traán Baéc Haûi taïi Quaûng Taây coù moät ngoâi mieáu coå, coù teân goïi laø
“Phoå Ñoä Chaán Cung”. Vaøo naêm 1988, oâng Chu ngöôøi quaûn lyù cuûa mieáu
naøy coù möôùn moät ngöôøi noâng daân ñeán ñeå khieâng moät töôïng thaàn khaéc baèng
goã, do töôïng quaù lôùn khoâng tieän di dôøi, phaûi söû duïng cöa töø choã löng ra
thaønh hai khuùc, sau ñoù chuyeån ñi. Caùch chuyeän xaûy ra 10 naêm sau, naêm
1998, oâng Chu bò moät chieác xe moâ toâ phoùng nhanh ñuïng vaøo bò thöông
naëng, laøm gaõy nhieàu oáng xöông vaø gaõy löng, nhöõng choã bò gaõy y nhö vò trí
luùc cöa töôïng thaàn. Sau ñoù, oâng Chu phaûi ñieàu trò moät thôøi gian môùi xuaát
vieän. Tieáp ñoù, ngöôøi noâng daân noï cuõng phaûi chòu quaû baùo, trong luùc oâng vôùt
baùnh uù, baùnh uù trong noài keïp laïi moät taám laù khi keùo leân ñaõ vaåy nöôùc soâi leân
maët, gaây cho nöûa maët oâng ta bò phoûng raát naëng, coøn bò phaù töôùng leân maët.
Töø xöa ñeán nay, vieäc phaù huûy töôïng thaàn Phuùc Ñöùc Chaùnh Thaàn ñeàu
gaëp phaûi chuyeän khoâng toát laønh. Theo chuùng toâi ñieàu tra, thôøi kyø ñaïi caùch
maïng vaên hoùa, nhöõng ngöôøi tham gia huûy chuøa chieàn vaø phaù hoaïi töôïng
Phaät khoâng coù ngöôøi naøo coù quaû baùo toát laønh, ñaây laø moät söï thaät. Chæ caàn
chuùng ta thaâm nhaäp, ñieàu tra phoûng vaán, laøm moät ngöôøi coù taâm, nhaát ñònh seõ
chöùng thöïc nhaân quaû baùo coù thaät khoâng hö vaø khoâng nôi naøo khoâng toàn taïi.
Nguyeân “Phoå Ñoä Chaán Cung” coù oâng quaûn lyù thöôøng hay aên caép tieàn
cuûa caùc thieän nam tín nöõ ñeán cuùng döôøng, ñem veà nhaø rieâng tieâu xaøi cho
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rieâng mình, quaû baùo cuûa oâng ta laø hai ñöùa con gaùi cuûa oâng, moät thì nghieän
ngaäp ma tuùy, moät thì baùn daâm.
Nhöõng ngöôøi ñi ñeán mieáu chuøa cuùng döôøng thöôøng laø nhöõng ngöôøi
gaëp naïn hoaëc coù nguyeän, coù tin höôùng ñeán phöôùc ñöùc cuûa thaàn linh maø
quyeân goùp tieàn cuùng döôøng, cuùng döôøng ñeå tai qua naïn khoûi vaø taäu phöôùc
loäc, khoaûn tieàn naøy ñaùng leõ chæ coù theå söû duïng cho vieäc xaây mieáu chuøa vaø
tu haønh hoaëc chænh trang töôïng Thaàn Phaät, hoaëc in taëng kinh vaên, hoaëc cöùu
trôï ngöôøi ngheøo ñôn chieác vaø caùc chuyeän coâng ích töø thieän, laøm nhö theá
môùi coù theå taïo cho ngöôøi quyeân goùp tieàn ñaït ñöôïc nguyeän voïng vaø ñöôïc
chöùng thaät neáu khoâng thì seõ gaëp aùc baùo. Khi mình laáy caép tieàn cuùng döôøng
cho thaàn linh ñeå laäp coâng ñöùc, nhaát ñònh phaûi thay theá ngöôøi ta tieâu tai ban
phöôùc, quyû thaàn seõ ñöa phöôùc ñöùc cuûa mình aâm thaàm chuyeån hoài hoaøn
thöôûng cho ngöôøi quyeân goùp tieàn cuùng döôøng, neân mình seõ bò baïc phöôùc,
vaän xaáu ngheøo khoå voâ taän; neáu nhö phöôùc ñöùc, tinh khí cuûa mình khoâng ñuû
ñeå buø ñaép cho coâng ñöùc cuûa ngöôøi quyeân goùp tieàn thì thaân taâm seõ bò suy
nhöôïc laâm beänh. Ngoaøi ra, coøn vi phaïm ñieàu nghieâm caám laø troäm caép tieàn
thaäp phöông, sau khi cheát seõ bò ñaåy xuoáng ñòa nguïc voâ taän chòu cöïc khoå.
Tham oâ tieàn coâng ñöùc cuùng döôøng cuûa chuøa mieáu, thöïc söï laø moät ñieàu
khoâng hôïp lyù, neáu coù nhöõng ngöôøi nhö vaäy, mau ñeán saùm hoái caûi thieän,
nhaát laø nhöõng ngöôøi quaûn lyù trong chuøa vaø nhöõng ngöôøi xuaát gia phaûi ñaëc
bieät caån thaän. Ngöôøi muoán laøm coâng ñöùc quyeân goùp tieàn cuùng döôøng cuõng
khoâng neân quaù hoà ñoà, neân choïn ñuùng ñieåm thaät caàn ñeå ban phaùt coâng ñöùc
cho thieân haï, giaûi quyeát ñöôïc nhöõng vaán ñeà thieát thöïc. Neáu khoâng seõ haïi
ngöôøi, haïi ta voâ ích.
7.9 Tònh Khoâng Phaùp sö luaän cung döôõng
Phaät moân thöôøng noùi: “Moät hoät gaïo cuûa thí chuû lôùn nhö Tuy Nhó Sôn,
kim sanh baát ñaïo, bi mao tai giaùc hoaøn.” Cho neân, tieàn cuùng döôøng laøm sao
coù theå ñem ñi höôûng thuï. Neáu nhö ngöôøi cuùng döôøng mang loøng laøm coâng
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quaû thì neân tieáp nhaän, tieáp nhaän xong thì phaûi chuyeån laøm cung döôõng. AÁn
Quang Phaùp sö ñeàu ñöa tieàn taøi cuùng döôøng cuûa tín ñoà söû duïng vaøo vieäc in
saùch kinh vaø cöùu trôï töø thieän, ñöa phöôùc nguyeän cuûa thí chuû chuyeån thaønh
hieän thöïc. Nhö laø xaây chuøa laäp mieáu, ngöôøi trong chuøa phaûi thaät söï tònh
taâm tu haønh thì cuùng döôøng cuûa thí chuû môùi coù coâng ñöùc.
Coù moät soá phaùp sö do ñöôïc tín ñoà khen ngôïi, cung döôõng maø sa ñoïa,
sau naøy phaûi chòu quaû baùo, nhöõng tín ñoà naøy cuõng phaûi chòu moät phaàn
traùch nhieäm. Hieän giôø, moät soá tín ñoà cuùng döôøng caû nhaø cöûa, thöù gì toát ñeàu
ñem ñi cung döôõng cho phaùp sö, ñôøi soáng cuûa phaùp sö quaù sung söôùng, theá
giôùi Taây Phöông cöïc laïc cuõng khoâng muoán ñi nöõa - nôi ñaây cuõng toát vaäy!
Taïi sao coøn phaûi cöïc nhoïc vaäy chi? Thaønh Phaät ñaïo, taâm ñoä ñaïo sanh cheát
cuõng khoâng coøn, thaät laø tai hoïa lôùn! Phaùp sö xuaát gia thì ñaâu coøn gia ñình,
taëng cho hoï moät ngoâi nhaø, töùc laø keâu hoï nhaäp gia, hoï coù quyeàn sôû höõu, laïi
coù taøi saûn, tieâu roài! Hoï laïi trôû laïi nhö xöa! Vaäy do ai haïi hoï nhö theá? Tín
ñoà haïi cheát phaùp sö. Nhöõng ngöôøi nhö vaäy khoâng hieåu ñöôïc laø moãi ngaøy
ñang phaù hoaïi Phaät phaùp, toån haïi Tam baûo, coøn töôûng mình laøm ñöôïc
nhieàu vieäc coâng ñöùc, nhieàu vieäc toát laønh. Ñeán cuoái ñôøi xuoáng ñòa nguïc gaëp
Dieâm Vöông, coøn phaân bieät khoâng ñöôïc söï tình thaät hö ra sao, luùc aáy phaûi
laøm gì ñaây?
Phaät Toå naêm xöa cuøng vôùi ñeä töû nhaät trung nhaát thöïc. Thuï haï nhaát tuùc
qua nhöõng cuoäc soáng cöïc khoå. Ngöôøi tu haønh treû tuoåi thì phaûi chòu tu luyeän
gian khoå, chæ coù “dò khoå vì sö” môùi thaät söï sanh ra taâm ñaïo chính chaùnh, coù
taám loøng kieân coá sieâu nieäm vöôït theá gian naøy. Töï mình khoâng chòu ñöôïc
cöïc khoå, nhìn thaáy ngöôøi khaùc chòu cöïc thì phaùt loøng toân kính, khoâng neân
keùo hoï ñi luøi. Phaät Toå chæ baûo chuùng ta cung döôõng cho phaùp sö aåm thöïc,
quaàn aùo, thuoác thang (luùc beänh), vaät duïng sinh hoaït cô baûn thì ñuû roài, neáu
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nhö phaùp sö thaät söï höùng thuù muoán lo vieäc lôïi ích cho chuùng sanh thì neân
lo theo tuøy hyû, öa thích boá thí.
Ñoái vôùi ngöôøi maø baùch gioù thoåi baát ñoäng, ñaùng ñeå cho mình ra söùc
khen ngôïi vaø cung döôõng. Nhöõng ngöôøi naøy mình khen ngôïi hoï, hoï khoâng
sanh loøng vui söôùng; vu khoáng hoï, hoï khoâng noåi taâm aâu saàu, taâm traïng hoï
vónh vieãn baûo toàn yeân tònh, nhöõng ngöôøi nhö theá môùi thaät söï ñaùng khen
ngôïi. Vì sao? Khen ngôïi cung döôõng khoâng haïi ñöôïc hoï, cho neân phaûi trôï
giuùp tuyeân döông hoï, taïo cho caøng nhieàu ngöôøi bieát ñeán, thì hoï seõ caøng
ñaéc ñoä chuùng sanh caøng nhieàu.
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CHÖÔNG 8: THIEÄN AÙC COÙ QUAÛ BAÙO
8.1 Phuï thaân cuûa Mai Lan Phöông
Ngöôøi coù danh tieáng trong ngheà dieãn kòch ngheä thuaät laø phuï thaân cuûa
Mai Lan Phöông. Luùc thôøi nieân thieáu, oâng hoïc keùo ñaøn, hoïc xong thöôøng
ñeán hoaøng cung bieåu dieãn. Sau maáy naêm, oâng ñaõ tieát kieäm ñöôïc naêm ngaøn
maáy baïc tieàn ñoàng, gia ñình hoái thuùc oâng ta veà queâ thaønh hoân. Moät ngaøy
noï, ngoài xe ngöïa veà queâ, khi ñi ngang qua Nam Kinh, oâng thaáy raát nhieàu
tuùp leàu ñeàu laø nhöõng ngöôøi tò naïn cö truù. Vì naêm haïn haùn, daân ñoùi khaùt traøn
ngaäp ñeán. Nhìn thaáy caûnh ñoùi khoå, loøng oâng raát thöông xoùt. Loøng töø bi noåi
daäy, oâng nghó trong loøng, mình coù 3 ngaøn löôïng, neáu nhö boá thí 3 ngaøn
löôïng cöùu trôï cho ngöôøi ngheøo ñoùi, coøn laïi 2 ngaøn löôïng cuõng ñuû ñeå keát
hoân. Neân oâng ñem ba ngaøn löôïng cöùu trôï cho ngöôøi ngheøo ñoùi nhöng vì daân
ngheøo ñoùi quaù nhieàu, khoâng ñuû phaân phaùt, ba ngaøn löôïng xaøi heát maø coøn
quaù nhieàu daân caàu cöùu, loøng Mai quaân thaät khoâng ñaønh loøng, neân boû luoân
hai ngaøn löôïng coøn laïi, ñoàng tieàn xöông maùu cuûa mình tích luõy maáy naêm
qua hoaøn toaøn tieâu saïch trong moät ngaøy. Trong loøng raát an loøng, nhöng laàn
naøy veà queâ laáy vôï thì khoâng thaønh roài. Nghó trong loøng, maáy naêm sau mình
thaønh hoân cuõng ñöôïc neân quay laïi Baéc Kinh. Caùc ñoàng nghieäp hoûi oâng ta
sao laïi quay veà mau vaäy. OÂng Mai Quaân keå laïi chuyeän boá thí cöùu naïn, raát
nhieàu ngöôøi ñeàu noùi oâng ta ngu daïi. Mai Quaân laïi laøm vieäc theâm ba naêm
môùi quay veà queâ laáy vôï. Taïi vì coù moät chuyeän ñaïi coâng treân traàn döông
neân trôøi ban cho oâng ta con caùi quyù. Con oâng Mai Lan Phöông löøng danh
treân toaøn theá giôùi, giaøu sang cao quyù. Tuy khoâng phaûi laø haïng cao sang quyù
toäc nhöng ñôøi soáng sinh hoaït cuûa oâng thaät laø ñaày ñuû, sung tuùc, toân vinh cho
toå tieân, löu danh cho theá heä sau, oâng vaø con oâng ñeàu laø ñaïi sö coù tieáng
trong laøng ngheä thuaät. Thaät ra, oâng trôøi ñaõ ban cho oâng moät quaû baùo phöôùc
laønh cuõng khoâng nheï.
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8.2 Nhöõng quaû baùo khi Taøo Thieát AÂu cöôõng haïi ñieân cuoàng
Sôõ dó, Taøo Thieát AÂu coù tieáng, khoâng phaûi chæ vì baø ta laø vôï Khang
Sanh maø laø do baø ta vôùi Khang Sanh ñeàu cuøng laø saùt thuû coù tieáng cuûa Trung
Quoác thôøi baáy giôø, ñeàu saùt haïi ñieân cuoàng. Treân moät soá vieäc, baø ta coøn hieåm
ñoäc gian taø hôn Khang Sanh. Taøo Thieát AÂu luùc coøn soáng ñaõ töøng bò moät
chöùng beänh ñaëc bieät.
Sau khi Khang Sanh maát, Taøo Thieát AÂu töø Baéc Kinh doïn ñeán Moäc Dò
Tyø laàu soá 22. Nhaø laàu naøy chuyeân xaây cho caùc caùn boä caáp Boä tröôûng ôû,
Vöông Quang Myõ vaø raát nhieàu caùn boä cao tuoåi ñeàu soáng qua taïi ñaây, bò
Khang Sanh vaø Taøo Thieát AÂu cöôõng haïi.
Sau khi Taøo Thieát AÂu chuyeån veà nhaø laàu naøy ôû, thöôøng coù caûm giaùc
nhö ñang soáng trong nguïc tuø söï chöûi bôùi cuûa daân chuùng, gaây cho baø ta sôï
haõi, lo aâu, ñau khoå, caêng thaúng vaø baát an. Baø ta sôï tieáng goõ cöûa, sôï tieáng
oàn, caøng sôï ngöôøi hôn. Ñaëc bieät laø sôï nhöõng ngöôøi giaø ñaõ töøng bò baø ta
cöôõng haïi, baø ta thöôøng hay naèm aùc moäng suoát ngaøy vaø ñeâm, mô thaáy raát
nhieàu ngöôøi kyø quaùi hung döõ muoán gieát haïi baø, röôït ñuoåi baø. Thaäm chí, sau
naøy ban ngaøy cuõng nhìn thaáy öu hoàn ñeán ñoøi maïng soáng cuûa baø ta. Cho
neân, baø ta raát hoang mang. Vaøo moät buoåi toái, chaùu gaùi cuûa baø ta vöøa böôùc
voâ nhaø, baø ta töùc thì quyø xuoáng tröôùc maët chaùu gaùi khoùc oøa leân: “Hieän giôø,
coù ngöôøi muoán ñeán traû thuø ta, muoán haõm haïi ta, mau cöùu ta vôùi, neáu khoâng
ta seõ khoâng soáng noåi!”
Coâ chaùu gaùi khoâng caûm thaáy kinh ngaïc vì nhöõng naêm gaàn ñaây, Taøo
Thieát AÂu nhö ñieân ñieân khuøng khuøng, noùi naêng lung tung, noùi nhöõng caâu
noùi, laøm nhöõng chuyeän baäy baï vaø ñaõ laø chuyeän thöôøng ngaøy, vaû laïi caøng
ngaøy caøng nghieâm troïng… Naêm 1991, baø ta keát thuùc cuoäc ñôøi cuûa mình
trong söï hoang mang, sôï haõi.
Ñaây chính laø moät Taøo Thieát AÂu beänh hoaïn luùc cuoái ñôøi. Töùc laø luùc sau
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khi maát heát quyeàn theá, Taøo Thieát AÂu traûi qua quaõng thôøi gian cuoái ñôøi
trong tình theá bò ngaøn phu chæ trích, vaïn nhaân chöûi bôùi.
Phöông phaùp tröøng trò ngöôøi cuûa Taøo Thieát AÂu vaø Khang Sanh laø vaên
chöông cuûa ai coù nghóa vu khoáng, giaû maïo söï thaät seõ bò xöû lyù theo toäi hình.
8.3 Ngöôøi hung döõ bieán thaønh heo ñeå traû nôï traàn gian
Moät tænh noï taïi Dö Thieàu, Trieát Giang, coù moät oâng ñoà teå hoï Toân, vaøo
caùc ngaøy leã Teát thöôøng coù ngöôøi môøi oâng ñi moå heo. Khi oâng quy y Phaät
giaùo, bieát ñöôïc nghieäp saùt sanh laø toäi naëng thì khoâng coøn gieát moå heo thay
ngöôøi. Ñeán cuoái naêm, ngöôøi baø con nhaát quyeát phaûi nhôø oâng ta moå cho
baèng ñöôïc. Chæ vì neå veà maët tình caûm khoù xöû, oâng ta laïi phaûi gieát moå theâm
hai con heo. Qua thaùng ba naêm sau, vaøo moät ñeâm, oâng Toân ñaïi tieän sau
nhaø, thaáy töø xa coù moät ñaùm ngöôøi ñi tôùi. Coù baûy ngöôøi nam, taùm ngöôøi nöõ
toaøn bò troùi laïi nhö laø ñang bò aùp giaûi. Ngoaøi ra, coøn coù moät soá ngöôøi tay
caàm suùng. Chaïy gaàn, oâng Toân thaáy trong ñoù coù moät ngöôøi oâng ta quen bieát
laø oâng aùc baù ôû caùch laøng möôøi daëm. Ngöôøi naøy caáu keát vôùi thoå phæ, aên hieáp
haõm taøi, khoâng vieäc aùc naøo maø khoâng laøm. OÂng Toân nghó thaàm, oâng ta coù
theå ñaõ bò quan lính baét giöõ, khoâng sao laïi bò troùi. Töø töø ñi veà ñeán nhaø, chæ
nghe ñaùm ngöôøi ñoù cöù ñi theo höôùng nhaø keá beân baùn taïp hoùa. Caùch töôøng
laéng nghe, chæ caûm thaáy tieáng ngöôøi naùo loaïn, ñeøn nhaø saùng tröng, nghe
moät hoài sau ñoù môùi yeân tónh laïi. OÂng Toân thöùc daäy luùc canh naêm trôøi chöa
saùng, ñi ra ngoaøi tieäm taïp hoùa, chôø gaàn nöûa ngaøy môùi thaáy cöûa tieäm môû ra.
OÂng Toân hoûi, hoâm qua nhaø oâng coù chuyeän gì maø sao nhieàu phaïm nhaân ñeán
nhaø oâng vaäy. Chuû nhaø naøy noùi hoâm qua chaúng coù ngöôøi naøo ñeán nhaø toâi caû
nhöng con heo nhaø toâi ñeû ñöôïc möôøi maáy con heo con. OÂng Toân noùi: “Toâi
coøn nhìn thaáy oâng aùc baù noï cuõng bò troùi trong ñoù maø.” OÂng chuû kia noùi:
“Chaéc oâng ñaõ gaëp ma roài. OÂng aùc baù ñoù thaùng tröôùc ñaõ bò baén cheát roài.”
OÂng Toân quaù sôï haõi, oâng ñi ñeán chuoàng heo, thaáy coù 7 con heo ñöïc, 8 con
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heo caùi, phuø hôïp vôùi soá löôïng ngöôøi maø hoâm qua oâng thaáy. OÂng Toân sôï
quaù, chaïy ñeán Phaät ñöôøng saùm hoái, xin theà thanh khaåu taäu chay. Sau naøy
môùi bieát, oâng aùc baù noï luùc coøn soáng thöôøng hay ñeán tieäm taïp hoùa kia ñoøi nôï
tieàn maõi loä neân sau khi cheát phaûi ñaàu thai nhaø ñoù ñeå traû nôï.
8.4 Hueä ñöùc thaéng hôn phöôùc ñöùc
Luùc naêm Thuaän Trò thôøi nhaø Thanh, taïi huyeän Thuaän Nghóa, Baéc Kinh
coù moät ñaïi gia ñình hoï Cung, nhaø coù ruoäng ñaát caû traêm maãu, löøa ngöïa caû
ñaøn. Luùc trung nieân, hoï sanh ñöôïc moät caäu con trai, ñaët teân cuùng côm laø
Khaùnh Höõu. Trong luùc naøy, oâng Lyù laøm quaûn gia quaûn lyù vieäc taù ñieàn cho
nhaø hoï Cung cuõng sanh ñöôïc moät thaèng con trai, ñaët teân laø Lyù Phuùc. Ñôïi
Cung Khaùnh ñöôïc 7 tuoåi, Cung ñaïi gia môøi moät gia sö ñeán daïy hoïc cho con
trai. Lyù quaûn gia thaáy con trai cuûa Cung ñaïi gia ñöôïc hoïc saùch, neân caàu xin
oâng Cung ñaïi gia cho con mình hoïc cuøng vôùi Cung Khaùnh, ñöôïc Cung ñaïi
gia ñoàng yù. Thaùng ngaøy qua mau, luùc Lyù Phuùc ñeán 14 tuoåi thì cuøng Cung
Khaùnh taù tuùc taïi hoïc vieän, töùc ngaøy thì hoïc chung, ñeâm thì nguû chung. Coù
moät ñeâm, Lyù Phuùc ñang nguû ngon, mô thaáy treân trôøi môû moät coång lôùn, töø
treân trôøi haï xuoáng hai oâng thaàn, haï ñuùng trong hoïc vieän, coù moät oâng thaàn
chæ ngoùn tay ñeán Cung Khaùnh Höõu, coøn oâng thaàn kia noùi: “Anh ta ra sao?”
OÂng thaàn kia noùi: “Anh ta laø ngöôøi toaøn phöôùc, naêm 17 tuoåi ñaäu tuù taøi, 19
tuoåi ñaäu cöû nhaân, töông lai seõ thaêng quan ñeán caáp nhò phaåm, suoát ñôøi
höôûng vinh hoa phuù quyù.” OÂng thaàn noï laïi chæ vaøo Lyù Phuùc, hoûi oâng thaàn
kia: “Coøn anh kia?” OÂng thaàn kia noùi: “Ngöôøi naøy thuoäc maïng khoå voâ
coâng danh, voâ phaän ngheøo suoát ñôøi.” Noùi xong, hai oâng thaàn bay veà trôøi.
Sau khi hai oâng thaàn ñi vaøo cöûa trôøi, cöûa trôøi ñoùng laïi nhö tröôùc. Lyù Phuùc
tænh daäy, caûm thaáy kyø laï lieàn keå heát chuyeän trong mô cho cha meï vaø nhöõng
ngöôøi khaùc nghe.
Ñôïi ñeán khi Khaùnh Höõu naêm 17 tuoåi, quaû nhieân thi ñaäu tuù taøi, luùc naøy
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Lyù Phuùc khoâng coøn hoïc nöõa. Nhaø coù ruoäng ñaát, Lyù Phuùc tuy canh taùc
nhöng luoân ñeå yù ñeán haønh vi cuûa Khaùnh Höõu, anh ta thaáy Khaùnh Höõu coù
tính ñoäc ñoaùn, luoân laøm chuyeän aùc, taøn nhaãn baïo haønh, khoâng thöùc naøo toát.
Sau khi Khaùnh Höõu thi ñaäu tuù taøi vaø tieáp tuïc thaêng tieán, ñuùng laø thaêng
chöùc ñeán laøm ñaïi quan nhò phaåm. Nhöng Khaùnh Höõu laøm quan thì tham
nhuõng, taøn ñoäc vôùi baù taùnh, ñaùnh ngöôøi trung löông. Haønh vi cuûa Khaùnh
Höõu, trong loøng cuûa Lyù Phuùc xem ñoù laø toäi aùc, caûm thaáy Khaùnh Höõu sau
naøy phaûi chòu quaû baùo. Ai ngôø, Khaùnh Höõu soáng thoï ñeán naêm 71 tuoåi vaãn
nhaân taøi song vöôïng, con chaùu ñaày nhaø. Khoâng chæ coù vaäy, Khaùnh Höõu coøn
coù theå bieát ñöôïc mình luùc naøo cheát, luùc oâng chöa cheát, oâng noùi vôùi con trai
laøm sao lo haäu söï cho oâng. Nhöng haønh vi cuûa Lyù Phuùc laïi khaùc bieät hoaøn
toaøn so vôùi Khaùnh Höïu, Lyù Phuùc soáng raát caàn kieäm, ñoái xöû vôùi ngöôøi daân
raát kyõ löôõng, höôùng thieän maø ñi, khoâng laøm chuyeän ñoäc aùc. Ñoái vôùi loaïi
ngöôøi aùc ñoäc nhö Khaùnh Höõu laïi ñöôïc höôûng phöôùc troïn ñôøi, coøn bieát tröôùc
ngaøy mình maát. Trong loøng oâng ta caûm thaáy baát bình, caûm thaáy döôùi aâm
phuû cuõng coù chuyeän mua chuoäc hoái loä, quyeát taâm cuøng Khaùnh Höõu ñeán
Dieâm Phuû hoûi cho ra leõ. Neân oâng noùi vôùi con trai cuûa oâng laø seõ cheát vaøo
ngaøy thaùng ñoù, chuaån bò lo cho haäu söï cuûa oâng. OÂng Lyù Phuùc muoán ñi
cuøng Khaùnh Höõu ñeán aâm phuû xem nhö theá naøo, nhaát thieát phaûi xem roõ
raøng cho baèng ñöôïc. Lyù Phuùc noùi vôùi con trai laø mình cheát vaøo luùc naøo,
khoâng phaûi vì oâng ta töï bieát ngaøy giôø cheát maø laø oâng ta mua saün moät goùi
thuoác ñoäc. Neáu nhö Khaùnh Höõu thaät söï cheát vaøo ngaøy oâng ta noùi thì oâng seõ
uoáng thuoác ñoäc ñeå cheát theo Khaùnh Höõu ñi xuoáng aâm phuû gaëp Dieâm
Vöông. Khoâng ngôø, Khaùnh Höõu ñeán ngaøy ñoù thaät söï cheát ñi, oâng Lyù Phuùc
cuõng uoáng thuoác ñoäc cheát theo ñeå ñi xuoáng aâm phuû môùi kòp nhìn thaáy
Dieâm Vöông ñi ra ñoùn Khaùnh Höõu. Dieâm Vöông xöû lyù xong coâng vieäc cuûa
Khaùnh Höõu môùi ra gaëp Lyù Phuùc, noùi: “Sao ngöôi cuõng ñeán vaäy?” Lyù Phuùc
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traû lôøi: “Toâi vì Khaùnh Höõu maø ñi xuoáng ñaây. Treân traàn gian, ngöôøi ngöôøi
sôï quyeàn theá, kính chuû taøi, taïi sao Dieâm Vöông döôùi aâm phuû cuõng phaûi sôï
quyeàn theá vaø chuû taøi sao? Toâi nghó oâng Khaùnh Höõu soáng treân traàn gian, taøn
nhaãn ñoäc aùc, laøm vieäc aùc vaïn laàn, oâng ta luùc treân traàn gian khoâng phaûi chòu
aùc baùo, ñeán aâm phuû, chaéc phaûi chòu hình phaït, khoâng ngôø traàn gian vôùi aâm
phuû cuõng nhö nhau.”
Dieâm Vöông noùi: “OÂng raùng chôø moät laùt thì seõ hieåu.” Dieâm Vöông ra
leänh cho phaùn quan môû ra cuoán soå sanh töû thieän aùc ñeå xem, treân teân cuûa
Cung Khaùnh Höõu coù moät haøng chöõ. Dieâm Vöông noùi: “Vì kieáp tröôùc
Khaùnh Höõu laøm raát nhieàu vieäc thieän to lôùn, kieáp naøy tuy laøm aùc, ñaõ tieâu
hao khoâng ít coâng thieän cuûa kieáp tröôùc nhöng vaãn coøn dö raát nhieàu vieäc
thieän to lôùn, chuyeån ñeán kieáp sau vaãn ñöôïc höôûng phöôùc, nhöng khoâng coù
lôùn nhö kieáp tröôùc roài. Vôùi nhöõng chuyeän aùc maø oâng ta ñaõ laøm, vaãn chöa
ñeán thôøi kyø thuaàn thuïc, Lyù Phuùc nhaø ngöôi vì kieáp tröôùc khoâng coù laøm vieäc
thieän neân kieáp naøy phaûi chòu khoå. Nhöng vì do oâng giaùc ngoä, moät loøng laøm
vieäc toát, cho neân oâng soáng treân ñôøi tuy khoâng höôûng phöôùc nhöng aên maëc
khoâng thieáu thoán gì, khi oâng chuyeån kieáp sau, oâng seõ höôûng phöôùc thaät laø
lôùn.” Lyù Phuùc caàu xin Dieâm Vöông luùc chuyeån kieáp ñöøng cho oâng ta uoáng
nöôùc meâ hoàn, ñeå kieáp sau coù theå xem ñöôïc keát quaû haønh vi cuûa Khaùnh
Höõu. Dieâm Vöông ñoàng yù lôøi caàu xin cuûa Lyù Phuùc.
Lyù Phuùc laïi ñi theo Khaùnh Höõu ñi chuyeån kieáp luaân hoài. Vì oâng ta
chöa uoáng nöôùc meâ hoàn, bieát heát söï vieäc, bieát ñöôïc Khaùnh Höõu laïi ñaàu
thai ñeán moät gia ñình phuù quyù. OÂng thì ñaàu thai ñeán moät gia ñình trung
bình, vaãn tu haønh giöõ thieän. Khaùnh Höõu sau naøy tröôûng thaønh, laøm quan
huyeän tröôûng, vaãn taøn aùc vôùi baù taùnh, hoaøn toaøn khoâng coù moät chuùt buoàn
tuûi, döïa vaøo quyeàn theá tham nh ng, vu löông thaønh cöôùp. Vì eùp buoäc khaåu
cung, ñaõ moùc ñi hai con maét cuûa ngöôøi ta; vì moät vuï aùn, cheùm maát ñoâi
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chaân cuûa ngöôøi khaùc, Khaùnh Höõu soáng thoï ñeán tuoåi thoï baûy möôi maáy, bò
beänh vaø qua ñôøi. Lyù Phuùc do coù trí tu haønh töø bi, ñaõ tu ñeán öu hoàn coù theå ñi
xuoáng aâm phuû. Lyù Phuùc ngoài thieàn, luùc naøy, oâng ta nhìn thaáy Khaùnh Höõu
sau khi cheát, linh hoàn ñi theo Khaùnh Höõu xuoáng gaëp Dieâm Vöông. Luùc naøy
khaùc vôùi luùc tröôùc, Dieâm Vöông tieáp ñeán Lyù Phuùc tröôùc roài môùi xöû Khaùnh
Höõu sau. Khi thaáy döôùi teân cuûa Khaùnh Höõu trong soå, phöôùc thieän ñaõ hoaøn
toaøn tieâu hao heát. Luùc laøm quan, moùc maét ngöôøi ta, cheùm ñoâi chaân ngöôøi
khaùc, hai söï vieäc naøy, chæ coù theå laáy thaân maø traû nôï, phaùn quyeát Khaùnh
Höõu kieáp sau ñaàu thai ñeán moät gia ñình ngheøo khoå, ñoâi maét muø loøa, taøn taät
hai chaân, moãi ngaøy ra maët ñöôøng aên xin, khoå heát bieát. Khi Lyù Phuùc nhìn
thaáy Khaùnh Höõu coù quaû baùo cuûa ba kieáp, trong loøng sôï maát ñi baûn tính maø
phaûi toïa laïc söï luaân hoài, neân kieân trì tu haønh, ñoä kyû ñoä nhaân, cuoái cuøng
coâng quaû thaønh töïu, ñaït ñöôïc chaùnh quaû, vónh vieãn thoaùt khoûi khoå ñau cuûa
söï luaân hoài.
8.5 Baát hieáu maãu thaân, bò raén caén cheát
Huyeän Vónh Phuùc taïi Quaûng Taây, ôû xoùm Ñaïi Taân coù moät ngöôøi hoï
Quyù, naêm nay 24 tuoåi, tính tình raát hung döõ, ngöôøi trong xoùm laøng ñeàu raát
sôï oâng. Vaøo ngaøy 17 thaùng 3 naêm 1998, sau khi oâng Quyù ñaùnh baïc xong
veà nhaø, meï oâng chæ traùch moùc oâng ta maáy caâu, töï nhieân oâng noåi côn giaän,
caàm caây ñaùnh baø meï, ñaùnh baø meï ñeán baàm tím maùu chaûy ñaàm ñìa, khoùc
oøa leân. Meï oâng noùi: “OÂng laø ñöùa con baát hieáu, khoâng bò xe caùn cheát, cuõng
seõ bò raén caén cheát”. Haøng xoùm qua daãn baø meï cuûa oâng ñi beänh vieän caáp
cöùu môùi thoaùt khoûi nguy kòch.
Ngaøy 27 thaùng 8, oâng Quyù ñeán laøng Tam Hoaøng coâng taùc, sau khi
côm no buïng ñaày, töï nhieân ma ñöa loái quyû daãn ñöôøng ñöa oâng ñeán moät
tieäm baùn raén, oâng laáy tay goõ vaøo raøo chaén trong roå raén, khoâng ngôø con raén
nhaém vaøo ngoùn tay caùi cuûa oâng caén moät phaùt, luùc aáy chæ caûm thaáy bò ngöùa
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thoâi. Moät giôø ñoàng hoà sau, oâng caûm thaáy coå hoïng bò khoâ, say saåm maët
maøy, lieàn ñi ñeán beänh vieän chöõa trò, baùc só truyeàn dòch cho oâng ta nhöng
hieäu quaû khoâng toát laém, oâng caûm thaáy voâ hieäu neân ruùt oáng kim truyeàn dòch
ra vaø boû ñi nôi khaùc tìm caùch khaùc chöõa trò. Luùc 7 giôø toái, oâng caûm thaáy
tim ñau thaét laïi, maét loøe, laûo ñaûo böôùc vaøo beänh vieän nhöng ñaõ ñeâm
khuya, ñeán 9 giôø 10 phuùt thì töû vong. Ñuùng nhö öùng nghieäm lôøi noùi cuûa
ngöôøi meï. Ngöôøi trong laøng thaáy raát laø sôï haõi.
8.6 Ngöôïc ñaõi maãu thaân, seùt ñaùnh vôï choàng
Thò traán Haø Quang Minh Sôn laøng Lieân Ninh, coù moät noâng daân teân laø
Vöông Töû Thònh, maát cha luùc ba tuoåi, do meï caàn cuø cöïc khoå nuoâi lôùn thaønh
ngöôøi. Thôøi nieân ñoä naêm 60, do chính phuû ñieàu ñeán xöôûng gang theùp laøm
coâng nhaân taïi xöù Phuø Dung, thôøi aáy laøm coâng chöùc cuûa nhaø nöôùc, trong
laøng caûm thaáy raát laø haõnh dieän. Cöôùi vôï vaø sanh con xong, hai vôï choàng ñi
laøm, thieáu ngöôøi chaêm con vaø naáu côm, neân röôùc ngöôøi meï ôû laøng queâ leân,
laøm vieäc chaêm con vaø naáu côm. Vöøa coù “baûo maãu” laïi khoâng caàn phaûi traû
tieàn coâng, ñaùng leõ phaûi ñoái xöû hoøa hôïp vôùi nhau, ñeå an uûi cuoái ñôøi cho
ngöôøi meï. Naøo ngôø cöôùi ñöôïc vôï laïi queân ngöôøi meï, ngöôøi vôï ñoái xöû
khoâng toát vôùi baø meï choàng, con trai laïi nghe theo vôï, cuøng ngöôïc ñaõi baø
meï giaø. Neáu “chaêm soùc” khoâng nhö yù con vaø daâu, bò maéng chöûi vaø ñaùnh
ñoøn. Naêm thaùng ngaøy qua, ngöôøi meï khoâng theå chòu ñöïng noåi ñöôïc nöõa, ñaõ
noùi: “Soá toâi khoå nhö vaäy thaø cheát coøn söôùng hôn”. Ngöôøi daâu noùi: “Baø
cheát ñöôïc sao? Neáu baø cheát thaät toâi seõ ñem thòt baø ra chôï baùn”, daùm noùi
nhöõng caâu baát hieáu vôùi baø meï choàng, cho thaáy bình thöôøng ngöôïc ñaõi baø
nhö theá naøo roài. Vaøo moät ñeâm toái, möa gioù taàm taõ, seùt ñaùnh aàm aàm, moät
tia saùng ñoû vuït qua cöûa soå, “xeït” moät tieáng lôùn, thieân loâi ñaõ ñaùnh truùng ñoâi
vôï choàng, luùc aáy trong buoàng naèm toång coäng naêm ngöôøi cuûa ba ñôøi; Vöông
Töû Thuaän, hai vôï choàng nguû hai phía, chính giöõa laø baø meï giaø vaø ñöùa chaùu
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noäi ñeàu voâ söï! Thieân loâi ñaùnh ngöôøi, laïi kích chuaån ñeán theá. Ñaây laø chuyeän
thôøi naêm 1964, ngöôøi trong laøng ai ai ñeàu bieát caû.
8.7 Ngang ngöôïc taøn aùc, aùc baùo cheát thaûm
OÂng Vöông Maäu laø coâng nhaân vieân chöùc chính phuû taïi Thaønh thò
Huyeän Hieån, laø moät quan chöùc vaên phoøng, nhôø vaøo buùt vieát ñeå thay ngöôøi
xöû lyù kieän tuïng, caäy theá thöøa cô toáng tieàn. Nhöng maø, moãi laàn oâng kieám
ñöôïc moät moùn tieàn taøi töø vieäc baát nghóa thì nhaát ñònh oâng laïi bò moät
chuyeän khaùc baát ngôø tieâu hao heát moùn tieàn ñoù neân ngöôøi tính khoâng baèng
trôøi tính.
Nôi ñaây coù moät caùi mieáu Thaønh Hoaøng, trong ñoù coù moät chuù tieåu.
Moät ñeâm hoâm noï, khi ñi ngang qua haønh lang, chôït nghe ñöôïc tieáng ñaùnh
baøn tính vaø tieáng ngöôøi noùi chuyeän thì ngöøng laïi laéng tai nghe. Trong ñoù,
moät vò noùi: “OÂng Vöông Maäu naêm nay vô veùt tieàn taøi thaät khoâng ít, tìm
caùch ñeå tieâu hao môùi ñöôïc!”Moät ngöôøi khaùc noùi: “Khoâng caàn phaûi suy tính
nhieàu cho meät, chæ caàn moät Thuùy Vaân thì ñuû cho haén meät roài”.
Trong mieáu Thaønh Hoaøng thöôøng noùi coù ma neân chuù tieåu cuõng quen
roài, khoâng sôï haõi gì. Chæ coù laø hai ngöôøi ñoù nhaéc ñeán teân Thuùy Vaân laø ai,
ngöôøi nhö theá naøo?
Khoâng bao laâu, taïi quaùn laàu xanh trong thaønh Huyeän Hieån, coù moät coâ
baùn hoa môùi ñeán teân laø Thuùy Vaân, oâng quan ñoù thì bò nhan saéc cuûa coâ Thuùy
Vaân naøy meâ muoäi ñeán maát hoàn, tieàn taøi kieám ñöôïc töø vieäc baát nghóa cuõng
saép tieâu hao heát 70 ñeán 80% treân thaân coâ gaùi ñoù. Sau naøy coøn bò nhieãm
beänh laäu aùc tính ñaày ngöôøi, oâng môøi baùc só tìm thuoác chöõa trò vaãn khoâng heát
ñöôïc, ñaõ tieâu tan heát taát caû taøi saûn tích luõy.
Coù ngöôøi tính moät baøi toaùn giuøm cho oâng Vöông, tính töø caùc khoaûn
tieàn do oâng ta toáng tieàn vaø tham nhuõng maø coù, coù khoaûng ba boán chuïc ngaøn
löôïng. Nhöng sau naøy, oâng bò moät traän beänh lôùn, ñoät ngoät qua ñôøi, keå caû
tieàn mua hoøm coøn khoâng coù ñeå mua.
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8. 8 Ñöôøng taøi khoâng vöõng , con chaùu tan raõ
OÂng Döông Quî Ñình noùi: “Queâ laøng cuûa oâng coù moät oâng quan lôùn,
maõn nhieäm vinh quang trôû veà xoùm laøng, kheùp cöûa taï khaùch, ñoái vôùi chuyeän
gì khoâng lieân quan ñeán oâng ta ñeàu khoâng ngoù ngaøng tôùi, an phaän höôûng thuï,
cöïc laïc vôùi phaän aån cö. Chæ khi nghó ñeán tuoåi giaø, khoâng coù con chaùu, trong
loøng laïi aâu saàu. Khoâng bao laâu, phu nhaân cuûa oâng sanh ñöôïc moät con trai,
hai vôï choàng raát laø an vui, xem nhö laø chaâu baùu trong ñôøi, thöông yeâu heát
mình.
Sau naøy, ngöôøi con trai bò beänh, tính maïng nguy kòch, laøm cho hai oâng
baø giaø phaûi lo aâu heát loøng. OÂng nghe noùi taïi Dö Sôn coù oâng ñaïo só boùi toaùn
coù theå ñoaùn tröôùc ñöôïc töông lai neân ñích thaân oâng tìm ñeán caàu baùi hoûi
thaêm. Sau khi ñaïo só nghe lôøi töôøng thuaät thænh caàu cuûa oâng ta xong, chæ
mæm cöôøi noùi: “Thaèng quyù töû cuûa oâng coøn nhieàu ñieàu chöa laøm, laøm sao maø
coù theå cheát sôùm nhö vaäy?”, oâng nghe ñöôïc loøng thaät buoàn baõ, khoâng bieát laø
chuyeän laønh hay xaáu. Ñi veà môøi moät thaày thuoác coù tieáng, khoâng ngôø laïi trò
heát beänh cho con trai oâng ta.
Coâng töû naøy lôùn leân vaø tröôûng thaønh, tính tình kieâu ngaïo buoâng thaû,
haønh vi sa ñoïa, côø baïc rong chôi ñuû ñieàu, khoâng thieáu thöù naøo, khoâng bao
laâu ñaõ tieâu tan heát gia taøi cuûa cha oâng ñeå laïi. Ñeán sau naøy, maát nhaø maát cuûa,
phaûi göûi thaân xöù ngöôøi, gioáng nhö laø öu hoàn ma quyû, löu laïc töù phöông
khoâng ngöôøi cuùng gioã cho thaân.
Baø con xoùm laøng baøn luaän vaø noùi: “OÂng laõo tieân sinh naøy khoâng laøm
chuyeän aùc, taïi sao laïi ñeû ra con hö ñoán naøy? Nghó laïi tröôùc kia, oâng chæ laø
moät thö sinh ngheøo naøn, khi leân chöùc laøm quan, nhieäm kyø chöa ñeán 10 naêm,
ñoät nhieân thaønh moät tyû phuù. Nhö theá, taâm ñaïo oâng ta laøm quan, ñöôøng naøo
laøm cho oâng ta giaøu coù, caàn phaûi noùi chi tieát khoâng? Cho neân coù ñöôïc quaû
baùo nhö theá, cuõng laø thuaän tình thuaän lyù.” Ngöôøi coå xöa noùi: “Söû duïng thuû
179

Ngọc Lịch Bửu Phiêu
ñoaïn khoâng chính ñaùng kieám ñöôïc tieàn taøi ñoù laø seõ khoâng beàn laâu, khoâng
kieân coá laø yù nhö theá ñaáy.”
8.9 Cung kính voâ öu, laøm quan chaùnh nghóa
OÂng Quan Toâ Tieân taïi Baéc Xuyeân, moät ngaøy kia thaáy moät giaác moäng,
mô thaáy mình ñi xuoáng Dieâm phuû, nhìn thaáy Dieâm Vöông ñang xöû aùn döôùi
aâm phuû.
OÂng Quan Toâ Tieân nhìn thaáy moät baø laõo giaø ôû xoùm laân caän bò daãn leân
tröôùc saûnh, saéc maët cuûa Dieâm Vöông trôû neân nghieâm trang, ñöùng daäy böôùc
ñeán baø laõo ñöa tay chaøo, môøi baø ta leân ngoài, keâu ngöôøi roùt nöôùc môøi. Sau ñoù,
laïi ra leänh quan thaåm phaùn vaø noùi: “Ñöa baø ta ñeán nôi phöôùc laønh ñaàu thai.”
OÂng Quan Toâ Tieân nhoû tieáng hoûi thaêm oâng quan ñöùng ôû keá beân: “Baø
laõo giaø naøy luùc coøn soáng ñaõ laøm coâng ñöùc gì maø Dieâm Vöông öu ñaõi baø ta
ñeán theá?”
OÂng quan Dieâm phuû noùi: “Coâng ñöùc cuûa baø laõo naøy laø suoát caû ñôøi
khoâng bao giôø coù toàn taâm haïi ngöôøi lôïi kyû. Loøng haïi ngöôøi lôïi kyû haàu nhö
ngöôøi naøo cuõng coù, cho duø laø gia sö coù hoïc, ngöôøi tu haønh hoaëc quan vieân,
cuõng khoâng theå traùnh khoûi. Ngöôøi khi coù loøng taâm naøy, nhieàu ít cuõng coù toån
haïi ñeán ngöôøi khaùc. Cho neân, raát nhieàu maùnh khoùe gian laän ñeàu phaùt sinh
ra; raát nhieàu toäi oan thuø, cuõng töø ñoù maø coù, thaäm chí coøn gaây neân chuyeän töù
haûi thoâng ñoäc, hoâi thoái vaïn nieân. Taát caû nhöõng thöù naøy cuõng laø do ngöôøi coù
loøng taâm haïi ngöôøi lôïi kyû maø gaây ra, coøn baø laõo giaø naøy suoát caû ñôøi coá gaéng
kieàm cheá loøng, khoâng haïi ngöôøi lôïi kyû, khoâng laøm vieäc gì vì lôïi ích rieâng maø
toån haïi ñeán ngöôøi khaùc, döïa vaøo phaåm ñöùc cuûa baø laõo maø so saùnh vôùi nhöõng
nho hoïc thö sinh vaø quan vieân mieän luoân ñaày chöõ Nho ñaïo nghóa maø loøng coù
taø yù ñaày trong oùc, seõ khoâng coù choã cho hoï dung thaân! Neân Dieâm Vöông leã
pheùp ñoái xöû vôùi baø laõo, thì ñaâu coù gì quaù ñaùng?”
OÂng Toâ Tieân hoài töôûng laïi vaø noùi: “Tröôùc khi baø laõo naøy daãn leân ñaïi
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saûnh thì coù moät ngöôøi maëc aùo quan phuïc, huøng hoå böôùc leân saûnh, ngöôøi naøy
coù noùi vôùi Dieâm Vöông: “Töø khi toâi laøm quan ñeán giôø, ñi ñeán caùc nôi ñeàu chæ
uoáng moät ly traø, khoâng coù haønh vi naøo tham oâ hay hoái loä, nay ñöùng tröôùc maët
thaàn hay quyû, toâi coù theå khoâng moät chuùt hoái tieác!””
Dieâm Vöông nghe nhöõng lôøi noùi cuûa oâng ta chæ mæm cöôøi, noùi: “Quoác
gia, trieàu ñình thieát laäp quan chöùc ñeå quaûn lyù ñòa phöông, chaêm nom baù
taùnh. Keå caû caùc tieåu quan chæ ñöùng gaùc coät ñeøn giao thoâng vôùi quaûn lyù thaùp
nöôùc, ñeàu coù tham lôïi tieàn taøi. Neáu nhö khoâng coù moät chuùt tham taøi, khoâng
aên chôi lôùn nhoû thì laø ñaïi quan. Nhö theá, laäp moät ngöôøi goã trong quan phuû,
moät ly traø cuõng khoûi uoáng coøn hôn, khoâng phaûi coøn hôn ñaïi huynh nhö oâng
roài sao!”
OÂng maëc aùo quan laïi bieän hoä maø noùi: “Tuy toâi khoâng coù coâng lao nhöng
toâi cuõng ch ng coù toäi loãi maø!”
Dieâm Vöông noùi: “OÂng suoát ñôøi chæ caàu toaøn cho rieâng mình, chöù lôïi
ích cuûa Quoác gia, ñòa phöông vaø baù taùnh oâng khoâng lo. Taát caû caùc vuï aùn,
oâng chæ troán traùnh vì sôï bò lieân luïy vaø tình nghi, khoâng daùm ñöùng ra tranh
caõi, nhö theá khoâng phaûi toån haïi cho baù taùnh sao? Nhöõng vieäc troán thueá,
oâng khoâng caùch maïng caûi tieán maø coøn sôï gaây phieàn phöùc cho chính mình,
taêng theâm löôïng coâng vieäc, oâng laïi sôï phaûi gaùnh traùch nhieäm lôùn, coá yù
khoâng thöïc thi. Nhö vaäy, khoâng phaûi laøm toån haïi cho Quoác gia sao? Vaøo
ba naêm tröôùc, luùc thi cöû, chaùnh tích cuûa oâng ôû ñaâu? OÂng phaûi bieát, neáu
thaân laø quan, voâ coâng töùc laø sai!”
Ngöôøi maëc aùo quan saéc maët hieän leân xaáu hoå, caûm thaáy ñöùng ngoài baát an
nhöng khí saéc kieâu ngaïo luùc naõy hoaøn toaøn bieán maát.
Dieâm Vöông nhìn thaáy saéc maët oâng ta, laïi cöôøi leân vaø noùi: “Traùch
khoâng ñöôïc oâng kieâu ngaïo ñeán theá, thaät loøng maø noùi, oâng cuõng ñöôïc xem laø
vò quan toát thuoäc loaïi haïng ba, haïng boán roài. Ñöøng baän taâm, kieáp sau oâng
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coøn coù theå laøm quan!” Laäp töùc phôùt tay haï leänh lính quyû ñöa oâng ta ñeán ñieän
thöù möôøi gaëp Luaân Hoài Vöông ñeå ñi ñaàu thai.
8.10 Vu oan ngöôøi trong saïch, con chaùu voâ phöôùc loäc
Naêm Haøm Phong, coù moät oâng noï hoï Hoaøng laø ngöôøi cuûa Quyù Chaâu, laáy
thaân phaän tieán só ñaûm nhieäm tröôûng quan haønh chính taïi huyeän Tieâu Ninh.
Sau khi ñaûm nhieäm roài, moãi laàn ngoài treân gheá thuï lyù kieän tuïng thì noùi:
“Kieáp tröôùc vaøo naêm Gia Khaùnh toâi ñaõ töøng ñaûm nhieäm chöùc tröôûng quan
haønh chính taïi huyeän Tieâu Ninh, coù moät ngöôøi phuï nöõ thoân queâ do nhieãm
beänh buïng chöôùng öù nöôùc, bò choàng nghi ngôø laø ngoaïi tình coù thai, toá caùo leân
quan huyeän. Luùc aáy, toâi ñang thuï lyù vuï aùn naøy, ngoä tin lôøi noùi cuûa oâng laøm
vöôøn, tra hoûi coâ ta coù phaûi ñang mang thai, laøm cho coâ ta xaáu hoå, laáy dao töï
raïch buïng maø cheát.” OÂng Hoaøng moãi laàn leân coâng ñöôøng xöû vieäc thì ngô
ngaùc noùi ra nhöõng lôøi nhö theá. Chôø khi naøo thuï lyù xöû aùn vaên kieän xong, laïi
thöùc tænh nhö thöôøng. Caùc boä phaän caáp döôùi cuûa oâng ñeàu raát kinh ngaïc neân
aâm thaàm nhôø oâng vaên thö tra xeùt xem söï thaät ra sao. Moät oâng vaên thö lôùn
tuoåi, sau khi tra xeùt xong vaø noùi: “Khoâng sai! Caâu chuyeän naøy phaùt sinh hoài
naêm Gia Khaùnh, luùc toâi coøn treû, toâi ñaõ laøm vaên thö cho phoøng haønh chính xöû
aùn roài, saép xeáp vaên baûn vaên thö, ñaõ taän maét chöùng kieán chuyeän naøy. Toâi ñaõ
xem xeùt qua vuï aùn naøy, truøng khôùp vôùi moãi caâu noùi cuûa oâng Hoaøng luùc leân
xöû ñöôøng ñaõ noùi.”
Luùc aáy, chuyeän naøy ñaõ truyeàn ñeán tai cuûa tröôûng quan, nghe thaáy vuï
aùn oan öùc naøy quaù ly kyø, ñoàng thôøi thöông haïi cho oâng ta tuoåi treû coù taøi neân
ra leänh quan hoïc (quaûn giaùo cuûa quan vieân) thay theá ñeå hoøa giaûi, cho pheùp
leân baùo coâng boá danh döï trinh tieát cho coâ ta. Ñoàng thôøi, keâu oâng Hoaøng laäp
baøn thôø, suoát ñôøi thôø cuùng baø ta. Xong chuyeän roài, coù moät laàn öu hoàn cuûa coâ
thoân nöõ kia laïi nhaäp vaøo xaùc oâng Hoaøng noùi: “Döôùi aâm phuû raát chuù troïng
chuyeän trinh tieát, ñaïo hieáu, oâng Hoaøng coù ba ñôøi ñeàu ñaäu tieán só, nay ñaõ coù
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ñaõ thi ñaäu tieán só roài, ñôøi sau vaãn coøn coù theå thi ñaäu tieán só. Vì suoát ñôøi oâng
raát chuù troïng ñaïo hieáu neân khoâng töôùc ñoaït sinh maïng cuûa oâng ta, chæ giaûm
bôùt phöôùc phaàn cuûa oâng. Neáu khoâng, döïa theo toäi xöû aùn laàm, oâng ta phaûi
cheát oan ngoaøi phoá. Toâi tuaân theo luaät hình döôùi Dieâm phuû, khoâng theå giaûi
tröø toäi hình cho oâng Hoaøng.” Hoïc quan nghe xong, khoâng theå noùi gì. Sau
naøy, oâng Hoaøng quaû nhieân do thay ñoåi giaùo chöùc maø phaûi töø quan, trôû veà
queâ coá gaéng haønh thieän, ñeå tu döôõng phöôùc phaàn cho kieáp sau. Chæ vì do xöû
oan vuï aùn cuûa moät phuï nöùc, ñeán ñôøi thöù ba roài, duø coù thi ñaäu tieán só cuõng
khoâng ñöôïc höôûng phöôùc phaàn vaø phöôùc loäc. May ra, oâng Hoaøng ngaøy
thöôøng raát hieáu thaûo, kính neå vôùi cha meï neân ñaõ traùnh khoûi chòu caûnh tai
hoïa, phaûi cheát vôùi caûnh tai naïn, giaû söû oâng Hoaøng khoâng coù loøng hieáu thaûo,
gaëp phaûi toäi baùo öùng cuûa kieáp tröôùc, coøn coù theå soáng ñeán nay chaêng? Nhaø
choàng cuûa coâ thoân queâ kia vu khoáng coâ ta vaø oâng laøm vöôøn nhaän hoái loä kia
laøm nhaân chöùng giaû. Coù theå, cuõng phaûi chòu quaû baùo raát nghieâm troïng.
8.11 Caûn trôû ngöôøi caàu sanh, ñaàu thai thaønh heo ñeå chòu traû baùo
Moät tieäm vaûi luïa taïi Haøng Chaâu, thaønh laäp hôn möôøi maáy naêm. Chuû
nhaân ñaõ hôn 50 tuoåi nhöng laïi coù loøng baát löông. Coù moät naêm, nôi naøy phaùt
sinh hoûa hoaïn, tieäm tô luïa cuõng bò lieân luïy. Ñaèng sau tieäm coù caên hoä ngheøo,
caû nhaø ba ngöôøi, laáy ngheà giaët vaûi laøm möu sinh, ra vaøo baét buoäc phaûi ñi qua
beân hoâng cöûa tieäm tô luïa. Khi luùc löûa chaùy lan qua nhaø hoä ngheøo, caû nhaø ba
ngöôøi duøng söùc goõ cöûa beân hoâng cuûa tieäm vaûi la lôùn: “Môû cöûa, môû cöûa ñi!”,
hy voïng coù theå thoaùt ra töø cöûa beân hoâng ñeå baûo toàn sinh maïng. Ñaâu ngôø, chuû
nhaân cuûa tieäm vaûi do muoán tieän lôïi vieäc khieâng doïn taøi saûn cuûa mình. Cho
ngöôøi duøng söùc chaën cöûa laïi, khoâng ñöôïc môû cöûa ra. Ñôïi khi haøng doïn xong,
löûa cuõng ñaõ taét, caû nhaø hoä ngöôøi ngheøo bò thieâu cheát trong bieån löûa. Traûi qua
moät naêm, chuû nhaân cuûa tieäm vaûi ñoät nhieân qua ñôøi. Coù moät ñeâm, baùo moäng
veà cho con trai vaø noùi: “Toâi haïi cheát caû gia ñình nhaø hoä ngheøo, Dieâm phuû
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khoâng cho pheùp toâi ñaàu thai laøm ngöôøi maø baét toâi phaûi ñaàu thai thaønh heo,
toâi baây giôø ñaõ ñaàu thai vaøo noâng traïi moät nhaø coù ñaøn heo ñang sinh saûn, toång
coäng coù 4 con heo con, treân mình con heo coù chaám laø toâi ñaàu thai ñoù, con coù
theå ñeán nhaø noâng kia xin mua toâi veà nhaø nuoâi, ñeå traùnh bò gieát moå”, noùi
xong thì oøa leân khoùc. Con trai oâng tænh daäy, caûm thaáy moäng nhö thaät vaø döïa
theo ñòa chæ trong moäng chæ daãn ñi tìm, quaû nhieân, nhaø noï coù heo môùi ñeû ra
ñöôïc maáy hoâm, trong ñoù coù moät con heo coù chaám ñen, heo con nhìn thaáy con
trai ñeán, la heùt leân, hieän leân boä maët toäi nghieäp. Con trai boû tieàn ñeå mua con
heo veà nhaø nuoâi, ngoaøi ra chuaån bò moät caên phoøng ñeå cung döôõng noù vaø
möôùn moät ngöôøi veà chaêm soùc. Moãi ngaøy taém cho heo, duøng thöùc aên thöôïng
ñaúng nuoâi döôõng, y nhö cung döôõng luùc cha coøn soáng treân ñôøi. Luùc coøn soáng,
oâng raát thích huùt thuoác, uoáng röôïu neân con trai oâng luùc naøo cuõng cho thuoác,
röôïu, cung phuïng cho heo, moãi böõa côm ñeàu uoáng ñeán maët ñoû ngaàu. Luùc
oâng huùt thuoác, ngöôøi laøm tay caàm ñieáu thuoác ñöa voâ mieäng, nuoát voâ buïng
nhö ñieân cuoàng. Nhö theá traûi qua maáy naêm, heo laïi ñeán baùo moäng cho con
trai vaø noùi: “Toâi coøn soáng ñaõ toäi aùc vaïn kieáp, cheát ñi ñaõ ñaàu thai voâ ñaïo suùc
vaät, neáu nhö coøn höôûng thuï nhö ngöôøi soáng treân traàn gian, thì chæ caøng taêng
toäi loãi cho toâi. Töø nay veà sau, khoâng caàn ñem thuoác laù, röôïu, caøng khoâng neân
möôùn ngöôøi ñeå chaêm soùc cho toâi, chæ caàn nuoâi toâi baèng côm laø ñöôïc roài.”
Chuyeän naøy xaûy ra khoâng coù ngöôøi naøo trong thaønh maø khoâng bieát. Thoâng
tin naøy coù phaùt treân baùo ñaøi hoài naêm daân quoác thöù 17 (naêm 1928), vaøo ngaøy
1 thaùng 4, treân Baùo Tin Töùc (Trung Quoác), trang 6, do Tieâu Sôn Nguïy ghi
nhaän chuyeän naøy.
8.12 Löông taâm töùc laø thieân lyù
Thôøi nhaø Toáng, coù moät oâng teân laø Vöông Sieâu, coù taøi coù söùc. Vì coâng
danh, taâu leân Trieàu ñình yeâu caàu ra quaân chieám thoå ñòa Khoan Cöông, tieán
tôùi Cam Tieâu, doïc ñöôøng gieát raát nhieàu ngöôøi. Sau naøy, oâng ñöôïc toân laøm an
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só. Nhöng khoâng hieåu taïi sao, trong loøng oâng baát an. Coù moät ngaøy oâng ñi ñeán
Cam Loä Töï, gaëp ñöôïc cao nhaân Tieâu Caûnh Thuaän, oâng hoûi: “Ban leänh
vöông phaùp cuûa trieàu ñình gieát ngöôøi, ñaâu coù toäi?” Traû lôøi: “Tröôùc tieân,
khoâng neân hoûi coù toäi hay voâ toäi, chæ caàn bieát coù qua ñöôïc loøng mình hay
khoâng.” Vöông Sieâu laïi noùi: “Qua ñöôïc.” Tieâu Caûnh Thuaàn noùi: “Neáu qua
ñöôïc thì khoâng caàn ñeán hoûi toâi, nghó laïi môùi caûm thaáy khoâng theå qua ñöôïc
loøng mình roài!” Sau naøy Vöông Tieâu bò beänh, sôï haõi hay duøng ñoâi tay che bòt
hai maét, keâu oâng buoâng hai tay ra ñeå aên côm hoaëc uoáng thuoác, oâng hay noùi:
“Môû khoâng ñöôïc, tröôùc maét toâi coù bieát bao nhieâu ngöôøi khoâng ñaàu, khoâng
chaân ñöùng tröôùc maët toâi!” Nhöõng ngöôøi naøy ñeàu laø öu hoàn ma quyû, luùc tröôùc
oâng haï leänh gieát cheát. Luùc naøy, môùi phaùt hieän, “Taâm baát khaû hieáp, quyû thaàn
baát khaû hieáp!”
Coù ngöôøi cho laø tuaân theo chæ thò hoaëc chính saùch cuûa Nhaø nöôùc laøm
vieäc gaây ra nhaân quaû baát löông, khoâng neân baét ngöôøi chaáp haønh phaûi gaéng
chòu maø neân ñeå ngöôøi ban chính saùch chòu, xem ra cuõng coù moät ñaïo lyù nhaát
ñònh. Nhöng phaûi xem ngöôøi chaáp haønh trong loøng coù phaûi theo leänh ban
haønh hay laïm duïng chöùc quyeàn ñeå gaây xaùo troän chính saùch, xem coù tham
nhuõng ngang ngöôïc phaùp leänh. Coù ngöôøi lôïi duïng mình coù chöùc quyeàn,
möôïn danh nghóa chính saùch vaø chæ thò cuûa caáp treân, haø hieáp hieàn löông, keát
ñaûng chia phaùi… Neáu nhö vaäy, nhaát ñònh phaûi chòu nhaân quaû baùo. Löông taâm
töùc laø thieân lyù! Taâm laø thaàn, thaàn laø taâm, neáu nhö gaït taâm, töùc laø gaït thaàn.
Phaän laøm quan, phaûi laáy taâm töï hoûi, coù phaûi haïi ngöôøi lôïi mình? Coù phaûi giaû
coâng vieäc rieâng? Coù qua ñöôïc löông taâm? Thì quaû baùo thieän aùc seõ töï hieåu.
8.13 Nhaän hoái loä oan maïng, con chaùu baàn tieän
Dö Taân, taïi huyeän Giang AÂm, coù danh tieáng gaàn xa. Naêm Caøn Long ñôøi
nhaø Thanh, oâng tham gia thi cöû nhaân, chöa laøm baøi coâng, ñaõ thu gom ñoà
duøng ra ngoaøi, saéc maët xanh xao vaø huït haãng, moät thí sinh cuøng thi chung ñi
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theo, nhieàu laàn thaêm hoûi nguyeân do, anh ta môùi noùi: “Cha ta laøm quan nöûa
ñôøi ngöôøi môùi nghæ höu veà nhaø. Luùc oâng laâm chung, keâu boán anh em toâi ñeán
beân caïnh oâng, khoùc loùc vaø caên daën: “Toâi coøn soáng treân ñôøi khoâng coù laøm
chuyeän gì voâ löông taâm, chæ laø luùc laøm tröôûng huyeän, ñaõ töøng nhaän hai ngaøn
löôïng vaøng tieàn hoái loä, gieát oan hai tuø phaïm. Ñeâm hoâm qua, linh hoàn cuûa toâi
ñi xuoáng Dieâm phuû ñeå ñoái chieáu vuï aùn, treân phaùp lyù maø noùi, ñaùng leõ toâi phaûi
tuyeät gioáng noái doøng. Do toå tieân oâng coá ñaõ töøng cöùu ngöôøi cheát ñuoái neân laäp
ñöôïc coâng ñöùc, coù theå ñeå laïi ñöôïc moät ngöôøi con trai, noái doøng naêm ñôøi,
nhöng ñeàu phaûi chòu caûnh baàn tieän suoát ñôøi. Toäi hình trong ñòa nguïc toâi
khoâng theå traùnh khoûi, neáu coøn voïng töôûng con chaùu coù coâng danh, chæ coù
taêng theâm toäi cho toâi maø thoâi, ñaïi ñaïi baát hieáu.” Noùi xong, oâng ñaõ taét thôû.
Sau naøy maáy anh em chuùng toâi laàn löôït qua ñôøi, chæ coøn soùt moät mình toâi.
Toâi hai laàn tröôùc tham gia thi cöû taïi laøng, ñang thi töï nhieân laøm dô baån ñeà thi
(thôøi aáy Quoác phaùp quy ñònh, laøm baån ñeà thi giaùm thò khoâng xem, khoâng
duyeät ñeà thi, xem nhö mình khoâng coù thi). Hoâm qua, nöûa ñeâm canh ba, ñoät
nhieân thaáy cha mình laät maønh che leân mang gioïng traùch moùc maø noùi:
“Ngöôøi khoâng coù laøm nhöõng vieäc ñeå tích ñöùc, coâng ñöùc chuyeån ñaït leân trôøi
ñeå toâi coù theå giaûm nheï toäi hình, laïi coøn laøm traùi lôøi daën cuûa di chuùc, taïo cho
toâi nay phaûi ñi töù phöông, vaû laïi toäi coøn naëng theâm.” Noùi xong, duøng duïng
cuï coøng treân tay laøm taét neán ñeøn. Toâi danh haï Toân sôn khoâng ñaønh loøng, chæ
tieác laø ñaõ ñeå cho cha oâm haän bò giam caàm trong aâm phuû. Toâi seõ vaøo nuùi xuaát
gia, hoïc taäp hieáu haïnh cuûa Muïc Lieân cöùu meï”, ngöôøi ngöôøi nghe ñöôïc,
ngöôøi naøo cuõng kinh ngaïc ñeán khoâng noùi ra lôøi. Cuøng phoøng troï, coù moät thí
sinh teân Traàn Hoä Thanh, saùng taùc moät baøi thô “Quy Sôn” taëng cho anh ta.
8.14 Nhöõng quaû baùo thieän aùc veà caân gian ñong thieáu
Söï kieän naøy phaùt sinh vaøo cuoái naêm Thanh Trieàu trong hoä Long Caûnh
taïi Kinh Ñoâng, coù oâng laõo vieân ngoaïi teân goïi Thoâi Ñöùc Phöông, ngaøy qua
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ngaøy soáng raát sung söôùng, nhaân vöôïng taøi vöôïng, ñaày ñuû sung tuùc, oâng coù ba
ngöôøi con trai, ñeàu ñaõ cöôùi vôï.
Luùc ngaøy ñaïi thoï 60 tuoåi cuûa oâng laõo vieân ngoaïi, oâng keâu ba ngöôøi con
trai ñeán tröôùc maët mình, noùi: “Con aø, caùc con haõy nghe, luùc tröôùc ta xuaát
thaân nhôø tay traéng maø khôûi nghieäp, ñeå giaønh ñöôïc gia nghieäp nhö hieän nay.
Ta thaønh gia laäp nghieäp chæ nhôø moät caùi caân khoâng tim, caân naøy trong ruoät
coù ñong thuûy ngaân, luùc nhaø ta thu mua, coù theå mua 20 laïng tính thaønh moät
caân ( Chuù thích: Trung Quoác thôøi naøy tính 16 laïng laø 1 caân), luùc nhaø ta baùn,
coù theå tính 14 laïng thaønh 1 caân. Hai möôi naêm tröôùc, ta mua ñöôïc maáy ngaøn
caân boâng goøn, moãi caân hôn 4 laïng, ngöôøi baùn boâng goøn loã naëng, töùc giaän leân
phaùt beänh thöông haøn maø cheát. Ñoái vôùi chuyeän naøy, trong loøng ta raát hoái haän
vaø cuõng coù moät oâng baùn thuoác baéc, cuõng bò chuyeän tính toaùn cuûa ta maø töùc
cheát ñi. Hieän giôø, ta khoâng chæ coù ñöôïc phaàn gia saûn, vaû laïi coøn coù con chaùu
ñaày nhaø, khi caùc con ñöùng tröôùc maët ta, ta seû huûy caùi caân naøy, töø nay veà sau
caûi aùc haønh thieän.”
Ba ngöôøi con trai nghe ñöôïc ñeàu noùi: “Cha ñaùng leõ phaûi laøm nhö theá
maø.”
Sau khi oâng laõo vieân ngoaïi huûy boû caùi caân khoâng tim ñoù, töø ñoù veà sau
oâng caûi aùc haønh thieän, öa thích vieäc laøm boá thí. Khoâng ngôø, oâng laõo vieân
ngoaïi töø khi huûy caùi caân roài hay laøm vieäc thieän, gia ñình laïi xaûy ra nhieàu
chuyeän khoâng may. Khoâng ñeán moät thaùng, con trai lôùn cuûa oâng bò beänh
naëng maø qua ñôøi, con daâu lôùn ñi laáy choàng khaùc; sau khi laõo vieân ngoaïi lo
xong chuyeän haäu söï cuûa con trai lôùn, con trai thöù cuõng ñoät nhieân phaùt beänh
vaø qua ñôøi, con daâu thöù cuõng ñi laáy choàng khaùc; oâng laõo vieân ngoaïi vöøa lo
xong chuyeän haäu söï cuûa con trai thöù, laïi ñeán con trai thöù ba cuõng töïa nhö
vaäy luoân, daâu thöù ba vì ñang mang thai neân khoâng coù böôùc theâm böôùc nöõa.
Gia ñình gaëp chuyeän tang toùc lieân tuïc laøm cho Thoâi Ñöùc Phöông raát ñau
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buoàn, oâng noùi vôùi ngöôøi ta: “Toâi caân lôùn bieán thaønh caân nhoû, gian laän laïi
coù ñöôïc con chaùu ñaày nhaø, gia ñình phaùt taøi phaùt loäc. Nay toâi tích ñöùc haønh
thieän laïi mang ñeán cho gia ñình söï tang toùc, vaäy chuyeän nhaân quaû baùo thaät
söï coù hay khoâng?”, haøng xoùm nghe ñöôïc cuõng noùi laø trôøi khoâng coù maét.
Vaøo ngaøy naøy, con daâu thöù ba saép laâm boàn, khoâng hieåu sao suoát 3
ngaøy 3 ñeâm vaãn chöa sanh con ñöôïc. Môøi bieát bao nhieâu baø muï ñôõ ñeû
cuõng voâ hieäu. Coù ngöôøi noùi, neân giöõ meï roài boû con, ngöôøi noùi giöõ con maø
maát meï, oâng Thoâi nghó gia ñình mình luùc naøy toaøn chuyeän khoâng may,
trong loøng caøng buoàn phieàn hôn.
Trong luùc ñang boái roái, coù moät vò hoøa thöôïng ñi ñeán tröôùc cöûa hoùa
duyeân. Laõo quaûn gia töø trong nhaø böôùc ra noùi: “Ñaïi phaùp sö, oâng muoán
hoùa duyeân thì xin ñeán nôi khaùc cho, coâ Ba nhaø toâi laâm boàn ba ngaøy ba ñeâm
roài maø vaãn chöa sanh ñöôïc con, laõo gia nhaø toâi ñang buoàn phieàn, khoâng coù
taâm trí tieáp oâng ñaâu, ñaïo taêng voâ duyeân roài, khoâng boá thí ñaâu.” Hoøa
thöôïng noùi: “Khoâng sao caû, oâng voâ trình baùo vôùi laõo gia nhaø oâng, toâi coù
linh thuoác giuïc sanh, uoáng vaøo laø sanh lieàn.”
OÂng quaûn gia nghe ñöôïc, khoâng daùm chaäm treã, voäi ñi trình baùo vôùi
chuû gia, sau khi nghe ñöôïc, oâng voäi môøi vò hoøa thöôïng vaøo nhaø.
OÂng môøi hoøa thöôïng vaøo phoøng saùch, roài hoûi thaêm ñaïi sö cö truù taïi ñaâu.
Hoøa thöôïng noùi: “Toâi laø ngöôøi giao du, khoâng nôi coá ñònh, nôi naøo coù duyeân
laø toâi ñi ñeán nôi ñoù.”
Sau ñoù, vò hoøa thöôïng laáy thuoác ra. Thoâi vieân ngoaïi lieàn keâu ngöôøi
mang xuoáng phoøng sanh, tieáp tuïc noùi chuyeän vôùi vò hoøa thöôïng. Ñang noùi
chuyeän coù ngöôøi ñeán baùo, noùi con daâu thöù ba sau khi uoáng thuoác cuûa hoøa
thöôïng thì sanh ra ñöôïc thaèng con trai. Thoâi Ñöùc Phöông sau khi nghe ñöôïc
mình ñaõ coù chaùu noäi, möøng laém, noùi vôùi hoøa thöôïng: “Taêng thaùnh ñuùng laø
thaàn tieân.” Noùi xong, oâng laäp töùc ra leänh cho ngöôøi haàu laøm tieäc aên möøng.
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Sau khi laøm tieäc xong, oâng Thoâi vieân ngoaïi môøi vò hoøa thöôïng tham gia
nhaäp tieäc. Trong tieäc, laõo vieân ngoaïi noùi: “Taêng thaùnh, toâi coù moät vieäc
khoâng roõ, muoán hoûi Taêng thaùnh.”
Thoâi Phöông Ñöùc noùi: “Toâi coù moät caùi caân khoâng tim laøm aùc maø khôûi
nghieäp, maáy thaùng tröôùc, toâi huûy boû caùi caân ñoù, quyeát taâm caûi aùc haønh thieän
nhöng khoâng hieåu taïi sao thôøi gian chöa ñeán nöûa naêm, ba ngöôøi con trai cuûa
toâi ñeàu qua ñôøi, hai ngöôøi con daâu ñaõ taùi hoân vôùi ngöôøi khaùc, con daâu thöù ba
naøy sanh ñöôïc thaèng chaùu noäi cho toâi, cuõng may laø toâi chöa tuyeät gioáng noái
doøng. Toâi khoâng hieåu, toâi haønh thieän taïi sao laïi phaûi chòu aùc baùo ñeán theá?”
Vò hoøa thöôïng cöôøi leân vaø noùi: “OÂng khoâng caàn suy nghó nhieàu, toâi noùi
vôùi oâng, con trai lôùn cuûa oâng laø ngöôøi thöông nhaân baùn thuoác baéc, oâng haïi
oâng ta maát thì oâng aáy ñaàu thai laøm con trai oâng, ñeán ñoøi nôï oâng ñoù; con trai
thöù hai laø ñeán baïi gia cho oâng, con trai thöù ba laø ñeán gaây tai hoïa ñoäng trôøi
cho oâng, oâng ñeán tuoåi giaø phaûi bò beänh ñau ñôùn vaø ñoùi khaùt cheát ñi nhöng vì
oâng ñaõ caûi aùc haønh thieän, oâng trôøi coù maét, ñaõ thu hoài 3 ngöôøi con trai baïi gia
cuûa oâng, oâng ñöôïc xem laø ngöôøi thieän thöù nhaát.”
Thoâi Ñöùc Phöông nghe roài, ngöôøi nhö töø moäng thöùc tænh, noùi: “ Ña taï
thaùnh taêng chæ baûo, baây giôø toâi ñaõ coù moät chaùu noäi, coù theå nuoâi thaønh
khoâng?” Hoøa thöôïng noùi: “Chaùu noäi naøy cuûa oâng seõ mang cho gia ñình vaø
toå tieân vinh quang, thay ñoåi moân ñình.” Thoâi Ñöùc Phöông nghe ñöôïc, raát vui
möøng. Hoøa thöôïng laïi noùi: “Thoâi vieân ngoaïi, oâng bieát taïi sao caân phaûi duøng
laø 16 laïng?” Thoâi Ñöùc Phöông noùi : “Nguyeän nghe thaùnh taêng chæ baûo”.
Hoøa thöôïng noùi: “16 laïng naøy ñaïi dieän cho Baéc Ñaåu Thaát Tinh, Nam Ñaåu
Luïc Tinh, ngoaøi taêng phöôùc loäc thoï Ba Tinh. Cho neân, oâng ñöa thieáu cho
ngöôøi ta moät laïng thì hao phöôùc, thieáu 2 laïng thì hao loäc, thieáu 3 laïng thì
haothoï, oâng caøng ñöa cho ngöôøi ta caøng ít thì caøng toån haïi cho mình caøng
nhieàu. OÂng nghó xem, moät caùi caân aùc taâm ñaõ gaây ra bieát bao nhieâu nghieäp?”
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OÂng Thoâi Ñöùc Phöông nghe ñöôïc, caûm thaáy ngöôøi toaùt moà hoâi laïnh, laïi
theâm laàn nöõa ña taï söï chæ baûo cuûa hoøa thöôïng. Töø ñoù, oâng tin vaøo tính phaân
minh cuûa quaû baùo thieän vaø aùc, khoâng moät chuùt do döï.
8.15 Chòu quaû baùo baïi lieät vì xöû oan ngöôøi voâ toäi:
(Caâu truyeän naøy ñöôïc trích trong cuoán saùch “Ñòa Nguïc Bieán Hieän Kyù”
cuûa Lieân Sanh Hoaït Phaät Lö Thaéng Ngaïn)
Coù moät quan chöùc (Ñaøi Loan) ngoài treân xe laên ñeán gaëp toâi. OÂng ta noùi:
“Khoâng hieåu vì sao, hai chaân cuûa toâi ñoät nhieân khoâng coù moät tí caûm
giaùc naøo, hoaøn toaøn voâ löïc?”
Toâi hoûi: “Ñaõ ñeán beänh vieän kieåm tra chöa?”
OÂng ta traû lôøi: “Ñaõ kieåm tra toaøn thaân, nhöng khoâng tìm ra nguyeân
nhaân beänh.” Toâi beøn nhaém hai maét laïi, kyõ löôõng quan saùt toaøn thaân oâng (xin
chuù yù, nhaém hai maét ñeå nhìn), toâi lôø môø troâng thaáy hai chaân oâng naøy bò troùi
chaët laïi bôûi moät sôïi thöøng ñen töø treân xuoáng döôùi.
Toâi noùi: “Hai chaân cuûa oâng bò moät sôïi daây thöøng ñen troùi chaët laïi roài.”
Vieân quan noùi: “Sao toâi chaúng troâng thaáy gì caû vaäy?”
Toâi cöôøi ñaùp: “Neáu oâng coù theå troâng thaáy, thì ñeán kieám toâi laøm gi?”
Vieân quan laïi noùi: “Xin Lö Sö Toân haõy giuùp toâi mau mau côûi troùi!”
Toâi noùi:“Haõy chaäm raõi, sôïi daây thöøng ñen naøy laø vaät cuûa Haéc Thaèng
Ñòa Nguïc, ngaøy mai oâng trôû laïi ñaây, toâi seõ giaûi ñaùp cho oâng.” Ngay ñeâm
hoâm aáy, toâi tôùi “Haéc Thaèng Ñòa Nguïc”, hoûi Minh Vöông veà söï vieäc vieân
quan keå treân 2 chaân bò troùi bôûi sôïi daây thöøng ñen. Minh Vöông noùi: “Vieân
quan aáy ñaõ phaùn xeùt oan moät ngöôøi.”
“Coù phaûi ngöôøi aáy bò tuø oan khoâng?” – “Ñuùng vaäy.” – “Laøm sao giaûi
vieäc naøy?”
190

Ngọc Lịch Bửu Phiêu
“Ngöôøi bò phaùn xöû laàm laáy caùi cheát ñeå chöùng minh mình voâ toäi vaø ñaõ
treo coå töï töû. Moät ngöôøi do soá meänh, moät ngöôøi do vaän haïn, vaäy laøm sao maø
giaûi ñaây?” Toâi noùi vôùi Minh Vöông: “Treo coå töï vaãn thì meänh ñaõ khoâng coøn
nöõa, nhöng daây thöøng ñen troùi 2 chaân phaûi coù phöông phaùp giaûi quyeát chöù.”
Minh Vöông noùi: “Toâi khoâng coù phöông phaùp naøo giaûi quyeát. Nhöng do
Ngaøi hoûi, nhôø löïc uy thaàn cuûa Ngaøi, sieâu ñoä luaân hoài cho ngöôøi ñaõ cheát, oan
cuûa ngöôøi cheát töï ñoäng giaûi. Veà phöông dieän vieân quan, Ngaøi yeâu caàu oâng ta
haõy aán toáng 5 ngaøn quyeån “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, töï mình ñoïc tuïng “Ñòa
Taïng Boà Taùt Baûn Nguyeän Kinh” 49 laàn thì chaúng caàn xöû duïng tay gôõ côûi
daây troùi, sôïi daây thöøng ñen seõ töï ñoäng ñöôïc thaùo gôõ.”
Ngaøy thöù hai, vieân quan trôû laïi gaëp toâi, toâi beøn baù caùo vôùi oâng ta raèng
hieàm vì söï vieäc nghi phaïm ñaõ töï vaãn. Vieân quan naøy nghe xong hoaûng hoàn,
quaû nhieân laø coù caâu chuyeän naøy, ñuùng thöïc laø :” Sôï toäi neân töï saùt”. Vieân
quan naøy toû veû saùm hoái. Toâi noùi vôùi vieân quan raèng toâi taát nhieân sieâu ñoä cho
ngöôøi cheát giaûi toûa oan khí, nhöng vieân quan phaûi in aán 5 ngaøn thieän thö,
nieäm Ñòa Taïng Kinh 49 laàn. Vieân quan thaät tình sôï haõi, töï nguyeän in aán 2
vaïn cuoán thieän thö, tuïng Ñòa Taïng Kinh 108 laàn. Toâi noùi tuïng caøng nhieàu
caøng toát.
Vò quan naøy noùi raèng thaät laï luøng, vaøo ngaøy in aán xong saùch, nhaø in baùo
cho oâng ta ñaõ in vaø toaøn boä ñaõ ñoùng thaønh saùch, vieân quan böôùc xuoáng khoûi
xe laên, böôùc böôùc ñaàu tieân, sau ñoù töø töø ñieàu chænh vaø cuoái cuøng thì hai chaân
hoaøn toaøn ñöôïc khoâi phuïc laïi nhö thöôøng. “Haéc Thaèng Ñòa Nguïc” trong 8
ñaïi ñòa nguïc ñöôïc xeáp haïng thöù 2, thöù töï laø: 1/ Ñaúng Hoaït ñòa nguïc, 2/ Haéc
Thaèng ñòa nguïc, 3/ Chuùng Hôïp ñòa nguïc, 4/ Haøo Khieáu ñòa nguïc, 5/ Ñaïi haøo
Khieáu ñòa nguïc, 6/ Vieâm Nhieät ñòa nguïc, 7/ Ñaïi Nhieät ñòa nguïc, 8/ Voâ Giaùn
ñòa nguïc. Trong 8 ñòa nguïc thì Voâ Giaùn ñòa nguïc laø ñòa nguïc cöïc kyø ñau khoå,
Voâ Giaùn ñòa nguïc hay thöôøng goïi laø A Tyø ñòa nguïc.
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8.16 Đức năng thắng số
Vào triều Bắc Tống, ở một làng nọ có một cậu bé tàn tật chừng mười tuổi,
gãy chân, sống một cuộc sống ăn xin nghèo khổ.Trước làng là một con suối lớn.
Vì không có cầu, nên dân làng muốn qua suối là phải lội, rất bất tiện, nhất là đối
với những người già vào mùa nước lũ.Nhiều năm đã qua đi như vậy, cho đến một
hôm người ta thấy cậu bé ăn xin què quặt gom những tảng đá về bên suối. “Cháu
muốn xây cầu để mọi người đi lại thuận tiện”, cậu giải thích. Người làng cho đó
là chuyện khôi hài của một cậu bé khùng nên không để ý đến.
Nhưng đống đá dần dần lớn lên qua tháng năm trở thành một cái gò, và dân
làng bắt đầu hiểu ra. Nhiều người cũng góp thêm sức vào, chẳng mấy chốc đã đủ
đá xây cầu. Rồi người ta thuê thợ xây dựng đến làm.Trong quá trình cùng làm,
cậu bé bị mảnh đá bắn vào mắt và mù cả hai mắt. Người dân lấy làm thương cảm
lắm. Nhưng cậu bé, mặc dù đã què lại thêm mù, vẫn không một lời ca thán và cố
gắng trong khả năng của mình cùng góp sức xây cầu với dân làng.
Cuối cùng, sau những tháng ngày nhọc nhằn vất vả, cây cầu đã được xây
xong. Dẫu không nhìn thấy gì, nhưng trên khuôn mặt của cậu hiện một nụ cười
rạng rỡ. Đột nhiên một tiếng sấm nổ vang dù trời quang mây tạnh. Và người ta
thấy rằng cậu bé ăn mày đáng thương đã bị sét đánh chết ngay trên chiếc cầu mới
xây. Bấy giờ đúng lúc Bao Công đi thị sát qua làng. Dân làng kéo ra kêu oan với
Bao Công, rằng tại sao trời xanh lại hại người tốt. Trước câu chuyện quá thương
tâm, và cảm thấy quá bất công, Bao Thanh Thiên chẳng cầm nổi lòng mình, bèn
viết “宁行恶勿行善” (ninh hành ác vật hành thiện: thà làm điều ác còn hơn làm
điều thiện).
Trở về Kinh thành sau chuyến công du, Bao Công cảm thấy trong lòng
không thoải mái, nhất là về những gì ông đã viết trong lúc không dằn được lòng
mình. Trong bản tấu trình, ông đã không tâu lên Hoàng thượng về sự kiện hy hữu
đó. Hoàng thượng hôm ấy mời Bao Công đến chơi và dẫn Bao Công đến gặp
hoàng tử mới ra đời trong lúc Bao Công đi thị sát ngoại tỉnh. Hoàng tử trông khôi
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ngô nhưng mắc tật khóc suốt ngày. Hoàng thượng cũng muốn hỏi Bao Công xem
có cách nào cho hoàng tử hết khóc.
Bao Công thấy hoàng tử da dẻ trắng trẻo mịn màng, và trong lòng bàn tay
dường như có một hàng chữ. Ghé mắt vào nhìn kỹ thì chính là “宁行恶勿行善”
(ninh hành ác vật hành thiện: thà làm điều ác còn hơn làm điều thiện). Quá bất
ngờ và xấu hổ, Bao Công lấy tay để xoá, và kỳ lạ thay, ông vừa vuốt qua thì dòng
chữ biến mất. Hoàng tử nín khóc tức thì.
Hoàng thượng rất đỗi ngạc nhiên, hỏi tại sao lại như thế. Bao Công sợ hãi
quỳ xuống kể lại hết đầu đuôi câu chuyện, và xin Hoàng thượng xá tội vì đã
không báo cáo về chuyện này trong bản tâu trình. Hoàng thượng bèn ra lệnh Bao
Công phải điều tra cho rõ vụ việc. Đêm ấy Bao Công ngả đầu lên chiếc gối “âm
dương địa phủ” và lập tức trong mộng đi đến cõi âm gian. Diêm Vương kể cho
ông rằng hoàng tử đó vào mấy đời trước từng làm việc đại gian ác, nên Thần đã
an bài phải trả nghiệp ác ấy trong ba đời:
Đời thứ nhất què cụt, đời thứ hai mù lòa, và đời thứ ba bị sét đánh chết.
Nhưng khi què quặt xin ăn, cậu bé đã luôn vì người làm việt tốt, nên Thần đã rút
lại thời gian trả nghiệp và khiến cậu bé ăn xin bị mù. Sau khi mù, cậu bé đã không
những không oán thán ai hết mà vẫn luôn vì người làm điều thiện. Vì lý do ấy mà
Thần đã an bài lại một lần nữa để cậu bé trả hết nghiệp trong một đời.
Diêm Vương nói với Bao Công: “Một đời trả hết nghiệp thay cho ba đời,
lại còn được chuyển sinh làm đương kim Thái tử, hưởng thụ phúc phận của Thiên
tử”. Việc thiện nên làm, việc ác nên tránh. Lành thay! Lành thay! “Đức năng
thắng số” là vậy!
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CHÖÔNG 9: NAÏO PHAÙ THAI VAØ QUAÛ BAÙO
Trước tiên xin mời quý đạo hữu đọc một trích đoạn trong kinh
“Phật Thuyết Kinh Diệt Tội Trường Thọ và Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni”:
“Đức Phật mỉm cười, bảo khắp đại chúng :
Các vị lắng nghe ! Như Lai sẽ vì các vị mà nói. Về đời quá khứ, có thế giới
tên, Vô Cấu Thanh Tịnh, cõi đó có Phật, hiệu là Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai,
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, được vô
lượng vô biên, các đại Bồ-tát, lúc nào cũng thường, cung kính vây quanh. Trong
pháp Phật ấy, có cận sự nữ, tên là Điên Đảo, cô này nghe Phật, xuất hiện nơi đời,
muốn cầu xuất gia, buồn bã kêu khóc, bạch Đức Phật rằng :
Kính bạch Thế Tôn ! Con có nghiệp ác, muốn xin sám hối, cúi mong Thế
Tôn, cho con nói rõ: Con về trước kia, thân mang thai nghén, mới đủ tám tháng,
cũng vì phép nhà, cho nên con chẳng ham muốn con cái, bèn uống thuốc độc,
phá thai giết con, chỉ sanh đứa chết, đủ cả hình người. Có bậc triết giả đến bảo
con rằng : “Nếu cố sẩy thai, người này hiện đời, mắc báo bệnh nặng, mạng
sống ngắn ngủi, chết đọa A-tỳ, chịu khổ não lớn”. Nay con suy nghĩ, rất sanh
buồn sợ. Cúi xin Thế Tôn, đem sức Từ bi, vì con nói pháp, cho con xuất gia, để
khỏi khổ ấy. Lúc đó, Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến bảo nàng Điên Đảo :
Trên thế gian có năm thứ ác nặng, sám hối khó diệt. Những gì là năm?
Một là giết Cha;

Hai là giết Mẹ;

Bốn là làm cho thân Phật chảy máu;

Ba là phá Thai;

Năm là phá sự hòa hợp của Tăng.

Khi ấy, người nữ có tên Điên Đảo, kêu khóc nghẹn ngào, nước mắt như
mưa, năm vóc gieo xuống, lăn lộn trước Phật, và bạch lên rằng :
Lạy Đức Thế Tôn, từ bi rộng lớn, cứu hộ tất cả, cúi xin Thế Tôn, thương
xót nói pháp.Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai bảo một lần nữa :
Nghiệp ác của ngươi, rồi sẽ sa đọa, địa ngục A-tỳ, không sao dừng ngớt.
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Trong địa ngục nóng, tạm gặp gió lạnh, tội nhân tạm mát, trong địa ngục
lạnh, tạm gặp gió nóng, tội nhân tạm ấm. Địa ngục A-tỳ, không có điều đó, lửa
trên suốt xuống, lửa dưới suốt lên, bốn bề vách sắt, trên đặt lưới sắt, bốn cửa
Đông Tây, có lửa nghiệp mạnh, nếu chỉ một người, tân cũng đầy ngục, thân to lớn
đến tám vạn do tuần, nếu đông nhiều người, cũng đều đầy ngục. Khắp thân tội
nhân, có rắn sắt lớn, khổ độc của nó, hơn cả lửa mạnh, lại có chim sắt, mổ thịt tội
nhân, hoặc có chó đồng, nhai thân tội nhân, ngục tốt đầu trâu, tay cầm binh khí,
phát tiếng hung tợn, như tiếng sấm sét, bảo tội nhân rằng : “Người cố giết thai,
phải chịu khổ này !”…Ta nếu nói sai, chẳng phải là Phật.”
Nghĩa là cách đây 2500 năm trước, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã vì
chúng sanh mà thuyết rõ quả báo của việc nạo phá thai: “Nếu cố sẩy thai, người
này hiện đời, mắc báo bệnh nặng, mạng sống ngắn ngủi, chết đọa A-tỳ, chịu khổ
não lớn”.
Ngày nay, xã hội càng phát triển, con người càng trở nên lạnh lùng với sự
sống. Việc quan hệ tình dục trước hôn nhân, có thai, phá thai trở thành một vòng
tròn khép kín giống nhau ở khá nhiều người. Họ quan niệm rằng thai nhi chưa là
người nên không có quyền con người. Lối suy nghĩ đó đã khiến cho hàng triệu
sinh linh bé nhỏ bị tước đoạt đi quyền sống khi chưa nhìn thấy ánh mặt trời.
Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, cứ 1000 người phụ nữ trong độ tuổi sinh
đẻ ở Trung Quốc thì có tới 24 người nạo phá thai. Kinh khủng hơn, cũng tiêu chí
này, tỉ lệ ở Nga là 50 người trên 1000 người. Với Hàn Quốc, đất nước có luật
chống phá thai, tỉ lệ phá thai cũng không phải là nhỏ. Theo Bộ Y tế an sinh xã hội
Hàn, có tới 342.433 vụ phá thai năm 2005. Theo nghiên cứu năm 2012, số ca phá
thai tính tới năm 2010 ở Hàn Quốc đã giảm xuống còn 160.000 ca. Tuy nhiên,
con số này không phải là dấu hiệu khả quan. Lí do vì Hàn Quốc là đất nước quy
định phá thai là hành vi phạm tội, có thể bị bắt đi tù nên nhiều người đã ra nước
ngoài để làm việc này.
Hiện nay, theo bà Tô Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc sở Y tế, Chi cục trưởng
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
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Hiện nay, tỉ lệ nạo phá thai ở Việt Nam là khoảng 300.000 ca mỗi năm.
Trong đó có khoảng 20% ở độ tuổi vị thành niên. Con số lạnh lùng này cho thấy
chúng ta đang là nước đứng thứ 5 trên thế giới và số một khu vực Đông Nam Á về
tình trạng nạo phá thai. (theo báo Vietnamnet)
Có vẻ như con người ngày càng xa rời những bài học của Đức Từ Phụ
Thích Ca để lấn sâu vào vòng ái dục mà không biết rằng phá thai là một tội ác, phá
thai sẽ đem đến những quả báo khôn lường. Người ta thường nói rằng những
trường hợp sinh con khó nuôi, khó sinh, xảy thai, vô sinh, con chết yểu và một số
bệnh hiểm nghèo thường là quả báo của việc nạo phá thai. Sau đây là một số câu
truyện thực tế được ghi nhận:
9.1 Quả báo ung thư do phá thai ở Trung Quốc:
Đây là lời sám hối của người bệnh. Tôi không thể tin là một sinh viên mới
chưa tới hai mươi tuổi, tôi đã mang một việc thiếu suy nghĩ là mang một sự sống
vào đời rồi ngu si dẹp bỏ quyền sống này!
Ở một phòng khiêu vũ, tôi gặp môt cô là nhân vật chính trong câu chuyện
này. Sau khi hẹn hò với nhau một thời gian, cô có thai và cô quyết định phá thai
ngay lập tức. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy phá thai không đúng, và tôi đã lên
tiếng chống đối. Tuy nhiên, cô bạn tôi vẫn giữ vững lập trường, cuối cùng tôi phải
nhượng bộ và cùng đi với cô đến một bệnh viện. Chỉ trong nửa giờ, một sanh
mạng bị hủy diệt. Trong lúc chờ đợi phòng đợi, tôi cảm thấy như dao đâm vào tim
và đau đớn vô cùng. Tôi cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi kinh khủng về sự sanh mạng
bị đánh mất này.
Việc này xảy ra vào tháng tư năm 1989. Vào đêm thứ sáu sau ngày phá
thai, tôi mơ thấy một bé trai. Nó nhìn tôi hau háu, trong tay cầm một con dao.
Thình lình, nó thọc dao vào cổ tôi, để lại một vết cắt rất sâu. Trong giấc mơ, tôi
lấy tay che cổ, và tôi thức dậy trong cái đau. Trong thâm tâm, tôi hiểu đó là đứa bé
bị phá thai đã đến để trả thù! Từ đêm hôm đó trở đi, tôi thường thức dậy vào
khoảng bốn giờ sáng vì đau bụng và sức khỏe của tôi bắt đầu giảm sút.
Tôi càng ngày càng nóng nảy đến độ nhiều lần tôi muốn đánh bạn gái tôi.
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Vào lúc đó, tôi không hiểu tại sao thân tâm tôi lại thay đổi như thế. Cho đến
khi tôi quy y với Hòa Thượng Tuyên Hóa tôi mới ý thức việc phá thai là kinh
khủng như thế nào. Tôi cố gắng hết sức để sám hối, cải thiện, lạy Phật, tụng Kinh,
Chú và tụ tập nhiều loại công đức. Tôi chỉ mong là “đứa bé” sẽ tha thứ cho tôi.
Cuối cùng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Các bác sĩ tìm thấy một
mầm ung thư ác tính dài bốn phân tây ở cổ tôi, chỗ mà đứa bé gây thương tích cho
tôi trong giấc mơ. Mặc dù sau khi giải phẫu tôi có vẻ được chữa lành, tôi tiếp tục
tu hành cần mẫn và hồi hướng công đức cho đứa bé, hy vọng tôi có thể chuộc lỗi
lầm to lớn của tôi.
Vào lúc phá thai, chúng tôi đều còn trẻ và khờ khạo. Có lẽ chúng tôi sẽ
không làm những lầm lỡ như thế nếu xã hội và nhà trường có những tiêu chuẩn
nghiêm ngặt hơn, nếu việc ngăn cấm về nhảy đầm không bị bãi bỏ, nếu chúng tôi
đã được giáo dục nhiều hơn về đạo đức, hoặc bạn gái của tôi và tôi đã hành xử
trong lễ giáo. Thực ra, trong đời sống đôi bạn, không quan trọng là người nam
hay người nữ biết hành xử theo lễ giáo. Chỉ khi nào một trong hai người quyết giữ
gìn sự trong trắng của mình thì lầm lỗi sẽ không xảy ra.
Chia sẻ kinh nghiệm này, tôi mong nhắc nhở tất cả mọi người nương theo
những tiêu chuẩn đạo đức khi quan hệ trước hôn nhân, và đừng phạm vào những
nghiệp chướng về tà dâm và sát sinh. Quan trọng hơn nữa, tôi mong được khuyến
khích các người trẻ nên học để biết kiểm soát dục tình của mình, tập trung tư
tưởng vào việc học hành, và tâm niệm về những lời cảnh cáo của các thầy cô và
những người lớn tuổi.
Có lúc chúng ta nghĩ những lời cảnh giác này là câu chuyện nhàm tầm
thường và không màng để ý, cảm thấy rằng chúng ta có thể lèo lái mọi chuyện
được bình thường. Nhưng, khi làm một lầm lỗi lớn, rất khó mà sửa lại được.
Đừng trở thành một người như tôi, luôn mang mặc cảm và xấu hổ suốt cả cuộc
đời không thể xóa nhòa được.
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Cuộc hành trình trong đời sống chúng ta hãy còn dài, cho nên chúng ta
phải bình Vào lúc đó, tôi không hiểu tại sao thân tâm tôi lại thay đổi như thế. Cho
đến khi tôi quy y với Hòa Thượng Tuyên Hóa tôi mới ý thức việc phá thai là kinh
khủng như thế nào. Tôi cố gắng hết sức để sám hối, cải thiện, lạy Phật, tụng Kinh,
Chú và tụ tập nhiều loại công đức. Tôi chỉ mong là “đứa bé” sẽ tha thứ cho tôi.
Cuối cùng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Các bác sĩ tìm thấy một
mầm ung thư ác tính dài bốn phân tây ở cổ tôi, chỗ mà đứa bé gây thương tích cho
tôi trong giấc mơ. Mặc dù sau khi giải phẫu tôi có vẻ được chữa lành, tôi tiếp tục
tu hành cần mẫn và hồi hướng công đức cho đứa bé, hy vọng tôi có thể chuộc lỗi
lầm to lớn của tôi.
Vào lúc phá thai, chúng tôi đều còn trẻ và khờ khạo. Có lẽ chúng tôi sẽ
không làm những lầm lỡ như thế nếu xã hội và nhà trường có những tiêu chuẩn
nghiêm ngặt hơn, nếu việc ngăn cấm về nhảy đầm không bị bãi bỏ, nếu chúng tôi
đã được giáo dục nhiều hơn về đạo đức, hoặc bạn gái của tôi và tôi đã hành xử
trong lễ giáo. Thực ra, trong đời sống đôi bạn, không quan trọng là người nam
hay người nữ biết hành xử theo lễ giáo. Chỉ khi nào một trong hai người quyết giữ
gìn sự trong trắng của mình thì lầm lỗi sẽ không xảy ra.
Chia sẻ kinh nghiệm này, tôi mong nhắc nhở tất cả mọi người nương theo
những tiêu chuẩn đạo đức khi quan hệ trước hôn nhân, và đừng phạm vào những
nghiệp chướng về tà dâm và sát sinh. Quan trọng hơn nữa, tôi mong được khuyến
khích các người trẻ nên học để biết kiểm soát dục tình của mình, tập trung tư
tưởng vào việc học hành, và tâm niệm về những lời cảnh cáo của các thầy cô và
những người lớn tuổi.
Có lúc chúng ta nghĩ những lời cảnh giác này là câu chuyện nhàm tầm
thường và không màng để ý, cảm thấy rằng chúng ta có thể lèo lái mọi chuyện
được bình thường. Nhưng, khi làm một lầm lỗi lớn, rất khó mà sửa lại được.
Đừng trở thành một người như tôi, luôn mang mặc cảm và xấu hổ suốt cả
cuộc đời không thể xóa nhòa được.
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Cuộc hành trình trong đời sống chúng ta hãy còn dài, cho nên chúng ta
phải bình tĩnh khi có những mong muốn đột nhiên nảy sinh. Đừng nghĩ phá thai
là lầm lỗi của chỉ người đàn bà. Người đàn ông cũng có trách nhiệm và sẽ bị quả
báo không khác. Tôi chân thành mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau làm việc
để cung cấp giáo dục và giúp đỡ các bạn trẻ nhiều hơn. Tôi cũng mong rằng
những ban trẻ mau tỉnh ngộ ra khỏi những giấc mơ mê lầm, và đứng để những
lầm lỗi này xảy ra.
Đừng nghĩ rằng phá thai là lỗi của người phụ nữ mà thôi. Người đàn ông
cũng có trách nhiệm và bị quả báo.
9.2 Quả báo vô sinh do nạo phá thai:
Chị Nguyễn Hoàng G. hiện đang ở Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chị ngồi một
mình trong góc chùa, khuôn mặt thất thần. Chị đến chùa để sám hối, cầu siêu cho
vong linh thai nhi.
Chị tâm sự: Quê gốc của chị ở một xã vùng sâu vùng xa ở Bắc Giang. Cả
làng chỉ có chị và “người ấy” (nói theo cách của chị) đi học ở trường huyện. Thời
gian gắn bó, hai người yêu nhau lúc nào chẳng hay. Rồi hai người cùng đỗ đại
học. Vì tính đến chuyện kết hôn nên hai người dọn ra ở cùng nhau cho đỡ tốn
kém. Được một thời gian thì chị có bầu.
Lúc đó người yêu chị bảo rằng còn đang đi học không thể cưới và có con.
Chị đành “nhắm mắt đưa chân”. Đứa nhỏ ấy được chôn ở một luống khoai lang
trong cánh đồng cách xa làng chị 2km. Sau này hai người không đến với nhau
được vì bố mẹ anh chê chị mặt lưỡi cày, môi thâm… sẽ sát chồng. Tuy nhiên lý do
thực sự là vì anh đang “cưa cẩm” con gái của sếp để tiện đường thăng tiến.
Chị nuốt những giọt nước mắt cay đắng và tự hứa với lòng mình sẽ làm
mọi thứ để thành đạt và giàu có hơn anh. Rồi chị cũng lấy chồng. Để tập trung cho
công việc, chị đã kế hoạch bằng thuốc tránh thai. Bây giờ, kinh tế đã khá giả. Cả
hai vợ chồng đều “khát” một đứa con, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy tin mừng.
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Trong giấc mơ nhiều đêm, chị thường thấy hình ảnh một đứa trẻ con bò
lổm ngổm ở luống khoai lang gọi mẹ. Chị đem điều này nói với thầy bói thì được
bà cho hay: Đứa trẻ oán bố mẹ nên không cho những linh hồn khác được đầu thai
vào nhà chị.
Vì thế chị phải đi cúng lễ để linh hồn con siêu thoát thì mới có con được"!
Sau đó, đi khám bác sỹ đã biết mình có bệnh không thể có con được nữa nhưng
chị vẫn đến chùa, để mong cửa Phật siêu thoát cho những đứa con xấu số và xoa
dịu đi những dằn vặt đang ngày đêm cứa vào tim gan chị.
Chị nói như cố ghìm lại những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng: "Là
người mẹ đau khổ nhất là không sinh được con. Giá như ngày xưa không ham
những thứ phù du kia thì giờ đây tôi đâu có đến nỗi như thế này". (Theo Giáo
Dục Việt Nam)
9.3 Xin đừng làm tổn thương thai nhi
(Trích trong cuốn sách “Địa ngục biến hiện ký” của Liên Sanh Hoạt Phật
Lư Thắng Ngạn).
Cá nhân tôi chủ trương: “Xin đừng nạo phá thai.” Bởi vì sinh mệnh có
được không phải dễ dàng, vả lại con người không có quyền giết chết hoặc tổn
thương thai nhi. Người mang thai không có quyền nạo thai. Bác sĩ cũng không
có quyền nạo thai. Có một số chính phủ hợp pháp hóa việc nạo thai, nhưng đứng
trên lập trường tôn giáo, chúng tôi tuyệt đối không tán đồng nạo thai.Tôi cho
rằng cá nhân người mang thai, ngay trong hoàn cảnh tồi tệ nhất cũng không thể
giết chết một sinh mệnh vô tội. Cũng có những bác sĩ cho rằng có những thai nhi
sinh ra có hình hài quái dị hoặc ác tật hoặc có những chứng bệnh bất trị hoặc
bệnh biến di truyền bẩm sinh một khi để sinh ra sẽ làm lãng phí tiền của cho xã
hội. Vậy phải làm sao đây?
Nạo hay không nạo?
Câu trả lời của tôi vẫn cương quyết rằng “Không”. Bởi vì tại âm gian, tôi
đã chứng kiến rất nhiều “thai linh” (hồn các bào thai) tục gọi là “thuỷ tử linh”,
tập họp trước mặt Minh Vương khóc lóc thảm thương. “Thuỷ tử linh” (linh hồn
đứa bé bị nạo thai) khóc lớn!
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Minh Vương nói:
“Người thế gian không biết, tuỳ tiện nạo thai, không trân quý sinh mệnh
của thai nhi. Do yêu thích sống một mình hoặc mượn cớ, không gánh trách
nhiệm nuôi dưỡng. Nay ta ra lệnh các con hãy bám vào thân thể của cha mẹ các
con, tìm cơ hội đòi họ trả lại sinh mệnh.”
Tôi nghe Minh Vương phán vậy, trong tâm không khỏi lo lắng, băn khoăn.
Cứ như tôi biết: Có một người nữ nạo thai hai lần. Hai mệnh này đã bám vào
thể xác người mẹ và lớn lên hai cục bướu ung thư ngay trong noãn sào.
Người nữ này đến cầu cứu tôi giúp.
Tôi biết được quả báo nhân quả này, nên đặc biệt khuyến giải bà ta đặt một
bài vị “Thủy Tử Linh” (thờ trẻ bịchết khi còn trong bụng mẹ) tại Thải Hồng
Sơn Trang, tôi lại dạy cho bà “Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn”, khuyên bà
phải trì tụng mỗi ngày.
Sau này, theo dõi hai cục bướu ung thư, thì biết được cứ từ từ nhỏ dần, teo
lại cho đến khi chẳng trông thấy đâu nữa! Loại chuyện như vừa kể trên cứ xảy ra
mãi, chẳng hết cho được. Tôi phát giác ra sự liên quan rất lớn giữa những cục
bướu trên thân thể một người không duyên cớ nổi lên - với “thủy tử linh”. Đã
có người từng hỏi tôi: “Chủng tử (nhân) tội lỗi, xấu xa phải làm thế nào?”
Tôi đáp: “Chủng tử tội lỗi cũng là người vậy.”
Rất nhiều người không biết được sự trọng yếu của thai nhi, họ nhận thức
rằng chưa sinh ra thì chưa là một mạng sống, nên tùy tiện làm thương tổn hoặc
giết hại thai nhi, gieo tai ương tình cốt nhục khi chưa ra đời, tội ác rất sâu đậm.
Chính mắt tôi chứng kiến tại âm gian, những tiếng khóc vang trời, chúng tụ
tập lại như nước lũ lụt khởi dâng lên, kêu gào, gầm thét đòi trả lại mạng cho
chúng, thực sự làm cho người nghe sợ hãi vô cùng. Người trên dương thế
cũng không biết được rằng sinh mệnh của họ rất nguy kịch như treo trên sợi
tóc, bởi rất nhiều người đã mắc phải những bướu sưng ung thư, cảm thấy kinh
hoàng, lúng túng, chẳng hiểu nguyên do bệnh từ đâu. Nhưng tôi biết nguyên
nhân từ đâu, đó chính là “Thủy Tử Linh” bắt đền trả. Cục bướu ung thư
không phải tất cả đều do “Thủy Tử Linh”, nhưng nguyên nhân “Thủy tử
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Linh” mà bị bướu ung thư thì rất nhiều.
Tôi biến “Thải Hồng Sơn Trang” thành”Thủy Tử Linh” sơn trang, chủ
yếu là để an ủi những “Thủy Tử Linh” bơ vơ, ly tán đang cơn oán hận. Có người
đã nói tôi là mê tín. Tôi nghe mà phải cười thật lớn, thế gian này có rất nhiều
chuyện khó hiểu, nên bạn tin cũng tốt, bạn không tin cũng tốt, đợi đến lúc cục
bướu ung thư trưowng to, rồi bạn ắt thấy mê hoặc!
Tôi có câu hỏi với mọi người: Nhân sinh tai ách nhiều, nghịch cảnh nhiều,
phiền não nhiều, khổ nạn nhiều, vì sao lại nhiều như thế, có người nào có thể
trả lời cho tôi biết vì sao lại nhiều?
9.4 Quả báo ung thư do nạo phá thai ở Hà Nội
Theo thống kê của các tổ chức y tế Hoa Kỳ, nạo phá thai không chỉ ảnh
hưởng tới sức khỏe người nữ mà còn có thể gây vô sinh cùng một số bệnh hiểm
nghèo khác, trong đó có bệnh ung thư. Hiện nay, thế giới vẫn còn đang tranh cãi
và chưa có kết luận cuối cùng về việc nạo phá thai có thể dẫn đến ung thư hay
không. Tuy nhiên ở Việt Nam có một câu truyện như sau:
Tại Hà Nội, có một CLB Khí Công mà ở đó thường tổ chức hướng dẫn
mọi người tập luyện để nâng cao sức khỏe và tự chữa bệnh cho mình. Rất nhiều
người bệnh từ khắp nơi tham gia tập luyện. Những bệnh đau nhức cảm cúm
thông thường cũng có, những người mắc chứng nan y như tiểu đường, ung thư
cũng không ít. Trong đó có một bệnh nhân ung thư gan mà mọi người trong CLB
đều nhớ rõ. Cô là một dược sĩ trong quân đội. Cô vốn đang khỏe mạnh bình
thường, một hôm bỗng cảm thấy như có ai đó (1 luồng gió) nhảy vào trong người
mình, sức khỏe từ đó giảm sút. Cô đi siêu âm thì phát hiện một khối u trong gan.
Sau đó một lần nữa, cô lại cảm thấy như có ai đó nhảy vào người. Tuy nhiên lần
này cô biết đó là ai. Cô quả quyết chính là đứa bé mà cô đã bỏ cách đây hơn 20
năm, bởi khi đó cô đã có 2 con mà kinh tế cũng rất khó khăn. Thế là khi siêu âm
cô lại phát hiện thêm một khối u nữa ở gan. Từ đó cô rất chăm chỉ tụng kinh niệm
Phật sám hối nhưng đáng tiếc cô vẫn không qua khỏi vào ngày 21/7/2011 âm
lịch. Câu chuyện của cô thường được CLB xem là ví dụ điển hình được gọi là
Nghiệp bệnh. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một trường hợp và mọi người có quyền
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hồ nghi về điều này. Nhưng câu chuyện tiếp theo đây, có thể sẽ gợi mở ít nhiều
cho những ai còn đang phân vân.
Mới đây, giáo sư Gregory Roberts và Naji J. Touma từ Đại học Queen
bang Ontario, Canada, đã thực hiện loạt siêu âm để kiểm tra khối u bất thường
trong tinh hoàn của một bệnh nhân 45 tuổi. Điều bất ngờ là khi siêu âm, các bác
sĩ sửng sốt nhìn thấy khối u khiến bệnh nhân đau đớn lại có hình mặt người và
đang nhìn chằm chằm vào họ.
Hình ảnh mặt người đàn ông, có vẻ đau khổ, được gửi tới Urology - tạp chí
chính thức của Hiệp hội quốc tế về tiết niệu học, và công bố trên số tháng 9 của
tạp chí này.

Viết trên tạp chí, hai người cho biết: "Các bác sĩ và nhân viên y tế đều kinh
ngạc khi nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông trong bức ảnh siêu âm, miệng
anh ta há ra như thể anh ta cũng mắc bệnh tinh hoàn nghiêm trọng". Liệu có
phải người đàn ông trong ảnh có ân oán gì với người bệnh nên anh ta cũng
nhảy vào để báo oán giống trường hợp của cô dược sĩ?
9.5 Lời sám hối của bác sĩ chuyên phá thai
Con là một bác sĩ y khoa chuyên khoa Nhi, chuyên trị cứu bệnh cho trẻ
con, giành giật từng giây phút sống còn của từng trẻ em khi mắc bệnh đến bệnh
viện. Con đã làm một điều nhân đạo bằng chính lương tâm trách nhiệm của
mình trước lời thề Hippocrates; vậy mà cũng chính con lại là người gây nên
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tội lỗi không thể dung thứ được: con đã cướp đi từng hơi thở, từng nhịp đập
của các trái tim vô tội ấy. Càng suy nghĩ con càng đau lòng, tim con cũng đã
rướm máu. Con biết làm sao, con xin muốn được gặp thầy để cho con được
tỏ hết nỗi lòng đau đớn, giày vò trong lương tâm và thân xác của con.
Giá như con được chết đi để cứu vớt bao nhiêu thân xác phải được sống lại
mà chính tay con dùng kiềm, kẹp, kéo để kéo những thai nhi ra từ trong bụng
mẹ, và cũng chính con đã lãnh đạo, chỉ đạo cho biết bao nhiêu bác sĩ, nữ hộ
sinh trong các Trạm y tế, Trung tâm y tế và khoa kế hoạch hóa gia đình tỉnh B.,
thực hiện thủ thuật đau đớn, vô nhân đạo này.
Tội lỗi quá lớn này của con, nó giày vò lương tâm con là vết thương đeo
đẳng mãi trong ký ức hồn con nhất là khi con đã hiểu về Phật pháp.
Suốt cả cuộc đời sau 12 tuổi, con được ăn học và luyện tu đường đạo đức. Việc
phá thai để thực hiện nhiệm vụ của ngành y, con có biết đâu rằng đến bây giờ,
con có sám hối cách mấy, có tụng kinh niệm Phật đến bao nhiêu đi nữa, khi con
có lâm chung chắc con phải bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh.
Cũng là gần cuối đời, xin một lời nhắn nhủ, khuyên những bạn trai, gái trẻ,
non dạ, cả tin, thiếu sự tôn trọng pháp luật, hôn nhân gia đình, chỉ nhất thời si mê,
đắm chìm trong tình yêu luyến ái, thiếu suy nghĩ, cân nhắc chính chắn để tạo nên
bao nỗi oán hờn, tủi hận của biết bao oan hồn thai nhi sản nạn. Những oan hồn
thai nhi vô tội ấy không nơi nương tựa, chăm sóc, bảo vệ.
Chúng con thấy đã nín thở, lặng đi trong bao nỗi đau thương ấy. Con mong tất cả
những bậc cha mẹ đã bỏ thân xác con, hãy cùng nhau mau mau sám hối và hãy
làm những điều thiện tâm, thiện đức nhân tốt quả thơm ngon.”
9.6 CÁCH HÓA GIẢI VÀ SÁM HỐI KHI ĐÃ TRÓT PHÁ THAI
Tìm một ngôi chùa gần nhà hoặc tùy cơ duyên mà quý vị biết, đến cầu sư
thầy trụ trì đặt tên và lập bài vị cho thai nhi. Trong chùa thường ngày đều có khóa
lễ trì tụng kinh chú, đăng ký danh sách gia đình cùng thai nhi cho nhà chùa hàng
ngày hồi hướng giúp cho tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu có điều kiện có thể nhờ sư
thầy lập đàn cầu siêu cho bé. Phần quan trọng còn lại xin xem chi tiết tại mục
14.9. Phương pháp sám hối tiêu trừ nghiệp chướng.
(Đây là hướng dẫn hóa giải nghiệp chướng cho những ai thành tâm sám hối tội
lỗi phá thai, không phải là cứu cánh cho những cá nhân dựa vào đó để buông
thả.)
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CHÖÔNG 10: SÖÏ THAÄT VEÀ LUAÂN HOÀI CHUYEÅN KIEÁP
10.1 Chuyeän ly kyø chuyeån kieáp cuûa sôn ca
Naêm 1997, trong nöôùc coù raát nhieàu haõng thoâng tin cöû phoùng vieân ñeán
nhaø oâng Maõ ôû 4803 ñöôøng Thò Laàu, thò xaõ Ñoâng Ñaøi, tænh Giang Toâ ñeå
phoûng vaán veà chuyeän ñöôïc xem laø söï kieän ly kyø coù thaät veà chuyeån kieáp
luaân hoài.
OÂng Maõ laø moät thôï maùy cuûa nhaø maùy thöïc phaåm, phu nhaân cuûa oâng laø
coâng nhaân cuûa haõng nhaõn hieäu. Naêm 1983, môùi 18 tuoåi, con gaùi duy nhaát
cuûa oâng bò beänh baïch huyeát. Ñoái maët vôùi khoaûn tieàn trò beänh raát lôùn,
tröôøng hoïc cuûa con gaùi vaø baûo trôï xaõ hoäi ñeàu muoán quyeân goùp trôï giuùp
nhöng con gaùi cuûa oâng khoâng cho pheùp chuyeän ñau buoàn naøy ñaêng coâng
khai treân baùo chí, coøn an uûi cha meï vaø noùi sau khi cheát ñi mình seõ ñeán nhaø
naøy “ñaàu thai”, xin cha meï ñöøng buoàn. Khoâng bao laâu, con gaùi oâng do
ñieàu trò voâ hieäu quaû ñaõ qua ñôøi.
Vaøo ngaøy 12 thaùng 3 naêm 1995, moät ngaøy ñeïp trôøi. Buoåi saùng sôùm,
oâng Maõ ñi ñeán nhaø maùy sôùm hôn moïi laàn, trong nhaø ngöôøi vôï Thò Ñôn
ñang röûa maët. Luùc naøy, ngoaøi saân khoâng bieát töø ñaâu bay ñeán moät con
chim, ñaäu vaøo phía ñoâng cuûa nhaø beáp, ñaàu höôùng vaøo Thò Ñôn hoùt khoâng
ngöøng, Thò Ñôn laáy gheá leo leân thöû, hoaøn toaøn khoâng toán coâng söùc ñaõ baét
ñöôïc con chim. Buoåi tröa, oâng Maõ veà nhaø thaáy coù con chim sôn ca, vui
möøng vaø lieàn chaïy ñeán chôï mua veà caùi loàng chim vaø thöùc aên. Nuoâi khoaûng
ñöôïc thôøi gian hai thaùng, caû nhaø khoâng ai daïy cho caùch noùi chuyeän nhöng
khoâng ngôø con chim laïi bieát noùi vaø bieát keâu teân cuûa oâng Maõ laø “Maõ Tam
Mao”. Tieáp ñoù, chim ngaøy caøng noùi ñöôïc caøng nhieàu, vaû laïi coøn noùi ñöôïc
raát nhieàu tieáng laøng cuûa Ñoâng Ñaøi, phaùt aâm raát chuaån, döïa theo chöùng
thöïc cuûa oâng Maõ vaø haøng xoùm, tieáng noùi gioáng y nhö tieáng con gaùi oâng ñaõ
maát hoài hai naêm tröôùc. Thaät laø kyø laï, coù maáy coâ hoïc sinh trung hoïc keå: keå
caû chuû nhaân cuûa con chim naøy nuoâi baáy laâu nay maø coøn daïy noù phaùt aâm
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keâu teân mình maø coøn khoâng ñöôïc, vaäy maø baây giôø noù coù theå keâu teân töøng
baïn hoïc cuûa chuùng noù, khoâng bò sai chuùt naøo.
Theo lôøi oâng Maõ noùi: oâng chöa töøng noùi tröôùc maët con chim veà mình
vaø baø con thaân thieát cuûa mình, teân cuûa haøng xoùm nhöng khoâng hieåu sao
con chim sôn ca naøy bieát keâu ñöôïc oâng Maõ, teân cuûa haøng xoùm vaø baø con.
Tö nhieân, con chim cuõng hay thöôøng keâu teân cuùng côm cuûa Thò Ñôn “Tieáu
Phuïng”.
Con chim sôn ca naøy raát hieåu bieát chuyeän, coù moät laàn oâng Maõ cuøng baø
con ñeán khuoân vieân goùc phaûi chôi maïc chöôïc, trong luùc ñang chôi höùng,
con chim sôn ca ôû ngoaøi cöûa noùi ra hai caâu “Trôøi saép ñoå möa, coøn khoâng
ñeán deïp meàn”. Chuû nhaân nhìn leân, quaû nhieân thaáy trôøi ñang aâm u, lieân ñi
thu doïn meàn. Vaøo moät ngaøy, chuû nhaân laïi cuøng baïn chôi maïc chöôïc, chöa
ñaët leân baøn, con chim ñaõ noùi: “Khoâng ñöôïc ñaët tieàn, ôû ngoaøi ñang baét!”.
Thaäm chí, noù coøn coù theå noùi vôùi khaùch chôi côø laø: “Hoâm nay, saéc maët cuûa
ngöôi khoâng heân, sôï seõ bò thua tieàn”. Khoâng nhöõng theá, caû töø ngöõ cuûa maït
chöôïc noù ñeàu thuoäc loøng heát.
Chæ caàn trong nhaø ñieän thoaïi reo, chim sôn ca seõ heùt leân: “Ñieän thoaïi,
ñieän thoaïi, Maõ Tam Mao nghe ñieän thoaïi” hoaëc “Tieáu Phuïng nghe ñieän
thoaïi”, thöôøng hay saép ñeán giôø naáu côm, chim seõ nhaéc nhôû: “Maõ Tam Mao
naáu côm!”, raát nhieàu ngöôøi töøng keâu oâng Maõ ñem con chim ra trung taâm
trieån laõm. Naêm 1997, oâng Maõ ñem con chim ra trung taâm thu veù vaøo cöûa,
chæ moät ngaøy thoâi maø thu hôn moät ngaøn ñoàng.
Nhöng maø, tính tình cuûa con chim cuõng “cöôøng”, chuû nhaân thaáy noù
bieát noùi chuyeän, nhieàu laàn daïy noù noùi: “Cung Hyû Phaùt Taøi” caùc caâu noùi caùt
töôøng, nhöng noù khoâng heà noùi ra. Ngöôïc laïi, khi nhaø cuûa oâng Maõ coù khaùch
ñeán, nhieàu khi laø ba meï cuûa oâng Maõ, khoâng caàn bieát tuoåi taùc lôùn hay nhoû,
con chim ñeàu goïi teân cuùng côm cuûa ngöôøi ñoù, nhieàu khi coù oâng ñaõ ngoaøi
naêm saùu chuïc naêm khoâng nghe ngöôøi goïi roài maø laïi phaùt töø mieäng con
chim keâu ra.
206

Ngọc Lịch Bửu Phiêu
Theo oâng Maõ noùi: töø khi con gaùi oâng maát, hoï thaät söï khoâng coù nhìn
thaáy nhö chuyeän daân gian thöôøng hay noùi “Thaàn quyû” nhöng trong nhaø coù
con chim naøy thaät söï laøm cho nhieàu ngöôøi xung quanh khoù maø lyù giaûi. Con
chim naøy sao tieáng noùi cuûa noù laïi gioáng y nhö coâ chuû ñaõ maát? Laø söï truøng
hôïp chaêng? Nhìn laïi maø noùi: cho duø laø coâ chuû coù “ñaàu thai” sao laïi bieát
ñöôïc teân cuûa baø con vaø haøng xoùm? Neáu nhö khoâng phaûi laø coâ chuû hoùa
thaân, caùc baïn hoïc cuûa coâ con chim ñeàu keâu ñöôïc töøng teân cuûa hoï.
10.2 Ngöôøi cai quaûn luaân hoài trong aâm phuû
Cö só Lyù Baùch Noâng noùi: coù moät ngöôøi hoï Laêng, laøm giaùo sö thoâng
dòch tieáng Anh taïi Hoàng Koâng, tính ngöôøi naøy raát laø trung thöïc, soáng coù
nghóa ñaïo. Laêng quaân moãi thaùng ñeàu phaûi nguû suoát baûy ngaøy baûy ñeâm,
oâng noùi laø ñi laøm chöùc vuï döôùi aâm phuû, cai quaûn chuyeän luaân hoài, ngöôøi
ngöôøi khoâng theå tin. Hoûi oâng ta trong baûy ngaøy thaû ra bao nhieâu vong linh?
OÂng ta noùi coù khoaûng 100 maáy ngaøn, laïi hoûi coù bao nhieâu ngöôøi coäng söï
vôùi oâng? OÂng ta noùi raát nhieàu. Hoûi oâng ta treân coõi trôøi coù nhieàu ngöôøi ñaàu
thai ñeán theá sao? OÂng noùi: “Ngöôøi Hoàng Koâng, Quaûng Ñoâng thích aên boà
caâu non, moät ngaøy saùt sanh voâ soá, nhöõng vong linh cuûa soá boà caâu vaø ñoäng
vaät naøy thöôøng soáng soáng cheát cheát trong voøng maáy möôi ngaøy laø thöôøng
phaûi chòu luaân hoài, cuõng ñi qua tay cuûa chuùng toâi.” Coøn noùi hai ngöôøi ñoàng
nghieäp coù ñaïi naïn, moät laø do baát hieáu, hai laø do tham nhuõng oan phaùp, seõ
phaân bieät cheát theo döôùi vuøng bieån löûa, keâu hai ngöôøi khoâng neân ñeán tænh
thaønh trong luùc naøy. Hai ngöôøi khoâng tin, vöøa luùc aáy, hai ngöôøi ñi ñeán nhaø
baø con taïi tænh thaønh vui chôi, khoâng ngôø maáy ngaøy naøy bò luõ lôùn, cöûa Taây
laïi bò chaùy lôùn, moät ngöôøi cheát trong nöôùc luõ, moät ngöôøi cheát trong löûa
chaùy. Laêng quaân coøn noùi döôùi aâm phuû chuù troïng Phaät Phaùp nhaát.
10.3 Hai chò em beân nöôùc Anh bieát ñöôïc chuyeän kieáp tröôùc
Theo thoâng tin cuûa baùo chí, taïi Anh coù moät caëp chò em bò tai naïn giao
thoâng cheát treân xe hôi, cuøng nhau ñi ñaàu thai chuyeån kieáp, trôû thaønh moät
caëp song sinh cuûa ngöôøi meï mình!
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Coâ Tony 11 tuoåi vaø Jacky Lan 6 tuoåi, maáy naêm tröôùc baát haïnh bò tai
naïn taïi nöôùc Anh vaø qua ñôøi, oâng baø Porocat laø cha meï cuûa hai ñöùa voâ
cuøng ñau thöông, quyeát ñònh rôøi khoûi nôi thöông taâm naøy.
Nöûa naêm sau, baø Porocat coù thai laàn nöõa, thuaän sanh ra moät caëp con
gaùi sinh ñoâi, phaân bieät ñaët teân con gaùi laø Jeny vaø Kalin, chuyeän laï töø ñoù
lieân tieáp xaûy ra. Jeny coù moät caùi bôùt treân traùn maøu traéng, gioáng vôùi vò trí
veát thöông cuûa Jacky Lan luùc cheát, ngoaøi ra treân moâng cuûa coâ beù coù caùi
bôùt cuõng gioáng vò trí vôùi Jacky Lan.
Ba naêm sau, oâng baø Porocat daãn caëp song sinh naøy trôû veà thaêm khu
ngoâi nhaø cuõ, taïi ñaây cuõng laø nôi Tony vaø Jacky Lan maát. Khi laùi xe hôi vaøo
khu nhaø, Jeny vaø Kalin heùt leân noùi: “Chuùng mình tröôùc kia thöôøng hay ñeán
ñaây chôi, tröôøng cuûa tuïi mình ôû goác beân kia neø, ñaây laø caàu tuoät chuùng
mình hay chôi ñoù”, chuùng noù coøn coù theå chæ ra ñòa ñieåm cuûa ngoâi nhaø cuõ.
Naêm 4 tuoåi, caëp song sinh naøy ñöôïc Porocat quyeát ñònh cho chuùng
chôi nhöõng ñoà chôi cuûa hai chò ñaõ maát ñeå laïi, Jeny laäp töùc bieát keâu teân cuûa
hai con buùp beâ.
Jeny vaø Kalin khoâng coù gì khaùc bieät vôùi nhöõng ñöùa treû khaùc nhöng
chuùng chæ laø khoâng queân ñöôïc söï thaûm hoïa cuûa kieáp tröôùc maø thoâi, raát
nhieàu laàn, nöûa ñeâm hay baät khoùc leân vì sôï haõi, oâm aáp nhau, heùt leân “Chieác
xe kia ñang ñi ñeán ñuïng mình kìa!” Ñoàng thôøi, Kalin coøn caàm caùi ñaàu cuûa
Jeny, vöøa khoùc vöøa heùt leân noùi maùu cuûa noù ñang chaûy ra. Vôï choàng oâng
Porocat chöa töøng noùi chuyeän tai naïn cuûa hai ñöùa con tröôùc kia cho chuùng
noù nghe, chuyeân gia beänh taâm thaàn phuï traùch ñieàu tra söï vieäc naøy, chæ coù
söï ñaàu thai vaø chuyeån kieáp luaân hoài laø coù lyù do, ngoaøi ra khoâng coøn lyù do
gì hôïp lyù nhaát ñeå giaûi thích cho söï kieän naøy.
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10.4 Beù gaùi bieát noùi ngoân ngöõ cuûa taùm quoác gia
Moät coâ gaùi mang quoác tòch Bungari, chöa ñaày hai thaùng tuoåi laïi coù theå
noùi ra ngoân ngöõ cuûa taùm quoác gia: ngoân ngöõ Bungari, nöôùc Anh, nöôùc
Phaùp, Latin, Taây Ban Nha, Nga, A-raäp, Boà Ñaøo Nha, taát caû ai ai noùi ñeàu
nghe hieåu heát, söï kieän naøy gaây cho giôùi caùc nhaø khoa hoïc vaø chuyeân gia
veà ngoân ngöõ hoïc ñeàu kinh ngaïc, khoâng taøi naøo giaûi thích ñöôïc, chuyeän
khoâng theå ngôø naøy laø coù nguyeân nhaân ra sao.
Beù gaùi naøy teân laø Sofia-Pahafun, ra ñôøi trong gia ñình trí thöùc bình
thöôøng, nay ñaõ hai thaùng tuoåi, chæ naëng 10 pound, khuoân maët raát chöõng
chaïc nhö ngöôøi thaønh nieân. Beù gaùi môùi ra ñôøi khoaûng 2 tuaàn tuoåi, ñaõ bieát
noùi hoaøn chænh moät caâu töø, thaäm chí coøn söû duïng ñöôïc maáy thöù tieáng. Caùc
nhaø khoa hoïc noåi tieáng taïi Bungari sau khi xem xeùt xaùc nhaän laø khoaûng
tuoåi nhö Sofia chæ coù theå phaùt ra nhöõng aâm thanh ñôn giaûn thoâi, chöù khoâng
taøi naøo coù theå noùi nhö Sofia, chöa töøng thoâng qua hoïc taäp maø noùi ra ñöôïc
nhöõng thöù tieáng nhö treân.
Caên cöù theo lôøi baät mí cuûa cha meï Sofia, beù luùc moät thaùng tuoåi coù theå
noùi chuyeän vôùi hoï ñöôïc, thuû thæ veà caûm xuùc cuoäc ñôøi ngaén nguûi cuûa noù
Matxico vaø Lieân Xoâ, “hoäi taùi sinh thuyeát hoïc” oâng Kaoria, söû duïng quan
ñieåm quan ñieåm “maät maõ trí tueä di truyeàn”, ñeå giaûi thích vieäc naøy, tieáp
nhaän ñöôïc bieát bao söï uûng hoä cuûa caùc hoïc só, cuõng coù moät soá chuyeân gia
phaûn ñoái nhöng trong ñôøi ngöôøi khoù maø coù theå coù ai traû lôøi hoaøn haûo veà söï
kieän naøy. Chæ döïa vaøo vì kieáp tröôùc cuûa coâ beù naøy laø moät ngöôøi bieát noùi
nhieàu thöù ngoân ngöõ maø kieáp naøy vaãn coøn duy trì theo söï chuyeån kieáp luaân
hoài, nhö vaäy coù theå laø söï giaûi thích hoaøn haûo nhaát.
10.5 Tin töùc veà chuyeän luaân hoài
Thoâng tin cuûa Phaät giaùo Ñaøi Chaâu thoâng baùo kyø thöù 8 cuûa naêm 1991,
veà moät chuyeän luaân hoài: vuï aùn naøy phaùt sinh taïi tænh Trieàu Chaâu. OÂng
Döông Thu Thuûy laø moät nhaân vieân xaây döïng coâng trình, cö truù taïi loä Thaùi
Bình, thò xaõ Trieàu Chaâu, ñaõ qua ñôøi 8 naêm tröôùc, höôûng thoï sau möôi maáy
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tuoåi. Ñaàu naêm nay, coâ con gaùi cuûa oâng ñaõ laáy choàng teân Döông Thuïc
Phöông ñaõ naèm moäng, trong moäng ngöôøi cha noùi vôùi coâ: “Toâi phaûi ñi
chuyeån kieáp”, coâ con gaùi hoûi: “Chuyeån ñeán ñaâu?” OÂng noùi: “Phaûi chuyeån
ñi laøm haøng xoùm cuûa con”, con gaùi hoûi: “Nhö vaäy coù caàn laøm ñaùm gioã cho
cha nöõa khoâng?”, ngöôøi cha traû lôøi: “Vaãn coøn phaûi laøm. Con phaûi mua
nhöõng thöù maø ta thích aên luùc coøn soáng.” Do tình caûnh trong mô raát roõ vaø
chi tieát, ngaøy hoâm sau, Thuïc Phöông ñeán ñòa chæ maø cha coâ chæ daãn thaêm
vieáng. Naøo ngôø, chuû cuûa nhaø naøy laø baïn cuõ cuûa coâ hoài xöa, coâ baïn naøy
ñuùng ngaøy hoâm qua sanh ñöôïc moät chaùu trai.
Heûm nhaø coâ baïn naøy caùch nhaø coâ khoâng xa laém nhöng vì sau khi coù
gia ñình, maïnh ai naáy baän vieäc nhaø gia ñình, raát ít qua laïi vôùi nhau. Cho
neân, chuyeän giaác moäng naøy khoâng phaûi do ban ngaøy hay nghó maø toái naèm
mô gaëp nhöõng chuyeän gioáng nhau.
10.6 Cöïu toång thoáng Sirilanca ñaàu thai chuyeån kieáp
Khoaûng thôøi gian ngaøy 18 thaùng 1 naêm 1999, caùc baùo chí cuûa nöôùc
Sirilanca coù ñaêng taûi chi tieát chuyeän ñaàu thai chuyeån kieáp cuûa cöïu toång
thoáng nöôùc Sirilanca, oâng Panoima, ôû trong nöôùc, caùc baùo chí ñeàu ñaêng taûi
söï kieän naøy. Caên cöù theo thoâng baùo cuûa ñòa phöông: moät ngöôøi con trai 22
tuoåi ñöôïc xem laø ñaàu thai chuyeån kieáp cuûa cöïu toång thoáng Sirilanca. Maáy
traêm ngaøn ngöôøi vì muoán xem taän maét ngöôøi con trai naøy coù khuoân maët
gioáng y nhö Toång thoáng, ñaõ ñeàu ñi ñeán thò traán Hancualan, nôi sinh soáng
cuûa ngöôøi con trai naøy. OÂng Toång Thoáng do bò moät ngöôøi xung kích caàm
mìn gaây noå gieát haïi, ñaõ cheát vaøo thaùng 5 naêm 1993.
Caên cöù theo lôøi thoâng baùo: ngöôøi con trai naøy xuaát thaân trong moät gia
ñình noâng daân. Cha meï ñaët teân cho caäu ta laø “Uykibahua” nhöng maø anh
ta cöù töï xöng hoâ mình laø “Panoima”. Ngöôøi con trai naøy thaäm chí coøn xem
ngöôøi nhaø cuûa Panoima nhö laø ngöôøi nhaø cuûa mình. Uykibahua coù nhaéc
ñeán chuyeän mình bò moät ngöôøi nam teân laø Babu saùt haïi. Vaû laïi, hung thuû
saùt haïi oâng Toång Thoáng ñuùng laø coù teân Babu.
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Caên cöù theo thoâng tin ñöa ra, moãi buoåi saùng Uykibahua thöùc daäy luùc 3
giôø saùng, laøm nghi leã Phaät giaùo gioáng y nhö coá Toång Thoáng ñaõ laøm. Moät
ngöôøi chæ coù tuoåi ñôøi moät tuoåi maáy chöa bieát chöõ maø laïi bieát ñöôïc nhieàu
chuyeän nhö vaäy, khoâng theå khoâng noùi coù leõ laø ngöôøi cuûa kieáp tröôùc chuyeån
kieáp ñaàu thai luaân hoài trôû veà.
10.7 Thaân traâu xuaát hieän teân ngöôøi
Vaøo ngaøy 28 thaùng 1 naêm 1958, taïi Ñaøi Trung, Vaên Tín Nhaät Baùo
ñaêng taûi tin töùc nhö sau: “taïi huyeän Trieån Ñoâng coù con boø caùi, môùi ñeû ra
con beâ treân löng hieän leân ba chöõ “Laâm Taân Giaùo”, chuû chaên nuoâi cuûa con
boø naøy teân laø Öu Vaïn Kim, oâng ta coù moät caäu con trai teân laø Öu Vaïn Ñaït,
gia ñình raát ngheøo khoå. Luùc huyeän naøy chöa phaùt trieån, oâng ta laøm thueâ
cho moät y sö Laâm Taân Giaùo. Khoâng may, gia ñình hoï Laâm bò maát caép hai
ngaøn maáy caân luùa, söï thaät soá luùa naøy laø do oâng ta töï laáy caép nhöng laïi ñoå
toäi vu khoáng cho laø Öu Vaïn Ñaït laáy caép. Do luùc aáy, vieân caûnh saùt hình söï
coù ñaùnh ñaäp khi tra hoûi, Öu Vaïn Ñaït khoâng chòu ñöôïc tra hình, bò ñaùnh böùc
coâng, loøng caêm thuø oâm haän, ñaõ töï vaãn ñeå minh baïch söï trong saïch cho
mình. Khoâng bao laâu, Laâm Taân Giaùo cuõng qua ñôøi, thôøi gian nhanh nhö
gioù, traûi qua möôøi naêm, trong traïi chaên nuoâi cuûa Öu Vaïn Kim coù con boø
môùi ñeû ra con beâ treân löng laïi xuaát hieän ba chöõ Laâm Taân Giaùo. Chuyeän
naøy ñöôïc con trai cuûa Laâm Taân Giaùo laø Laâm Vinh Quang hay bieát, laäp töùc
sang nhöôïng vôùi chuû traïi chaên nuoâi beân haøng xoùm, ñoàng yù boû ra möôøi
ngaøn naêm traêm ñoàng mua con beâ con veà nhöng oâng chuû chaên nuoâi töø
choái.” Sau khi tin töùc naøy truyeàn ra, gaây xoân xao dö luaän “Chuyeän luùc coøn
soáng gaây cheát oan moät maïng ngöôøi” sau khi cheát hieän teân treân löng boø,
xaûy ra taïi huyeän Trieån Ñoâng, Ñaøi Loan, raát nhieàu ngöôøi hay bieát. Coù theå
minh chöùng cho vieäc luaân hoài laø coù caên cöù.
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10.8 Ñi ñaàu thai löng vaãn coù daáu bôùt
Nhaø hoï Hoaøng taïi thoân Lieân Xöù, huyeän Vónh Xuaân, maáy thaùng tröôùc
cheát moät ñöùa con trai, hoï Hoaøng thöông xoùt con quaù, laáy vieát ñoû veõ treân
löng con hai haøng chöõ; xong môùi ñem ñi choân caát. Ba ngaøy sau, thoân beân kia
gia ñình hoï Laâm sanh ñöôïc moät caäu con trai; treân löng coù ghi hai haøng chöõ
maøu ñoû, gioáng y nhö haøng chöõ maø hoï Hoaøng ghi treân löng con trai, laáy khaên
chuøi caøng roõ hôn, coù ngöôøi noùi luùc taém röûa cho con môøi cha cuûa kieáp tröôùc
cuûa ñöùa treû ñeán lau boû haøng chöõ thì môùi coù hieäu quaû. Nhaø hoï Laâm sai ngöôøi
ñeán môøi vaø cho pheùp con trai laøm con chaùu ñôøi sau cho hai hoï.
10.9 Bé 3 tuổi nhớ lại tiền kiếp, nhận dạng kẻ sát nhân và chỉ ra nơi
chôn thi thể
Một đứa trẻ 3 tuổi ở khu vực Golan Heights gần biên giới Syria và
Israel nói rằng cậu đã bị sát hại bởi một cây rìu trong kiếp trước. Cậu chỉ
cho các bậc lão niên trong làng nơi kẻ sát hại chôn cậu, và quả thật họ
đã tìm thấy bộ xương của một người đàn ông ở đó. Cậu cũng cho các
bậc lão niên xem nơi chôn giấu hung khí, và khi đào lên, họ thật sự đã
tìm được một cái rìu ở đó.
Trong quyển sách của ông, “Những Đứa Trẻ Đã Từng Sống Trước Đây:
Đầu Thai Thời Hiện Đại” (Children Who Have Lived Before:
Reincarnation Today), Nhà trị liệu người Đức Trutz Hardo kể lại câu
chuyện của một cậu bé, cùng với nhiều câu chuyện của những đứa
trẻ khác dường như nhớ lại được các kiếp sống trước của mình với độ
chính xác đã được kiểm chứng. Tiến sỹ Eli Lasch đã chứng kiến câu chuyện
của cậu bé này, Lasch rất nổi tiếng vì đã phát triển hệ thống y học ở Gaza thành
một phần trong hoạt động của chính phủ Israel vào những năm 60. Tiến sỹ
Lasch mất vào năm 2009, và đã kể lại những trường hợp đáng kinh
ngạc này cho Hardo.
Cậu bé thuộc nhóm dân tộc Druze, và nền văn hóa của cậu tin
tưởng vào luân hồi. Dù vậy câu chuyện của cậu vẫn làm chấn kinh
cộng đồng nơi đây.
Cậu chào đời với một vết chàm dài màu đỏ trên đầu. Giống như
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trong một số nền văn hóa khác, người Druze tin rằng vết chàm có
liên quan đến cái chết trong kiếp trước. Khi đã đủ lớn để có thể nói
chuyện, cậu kể với gia đình rằng cậu đã bị sát hại bởi một nhát rìu vào đỉnh đầu.
Theo phong tục ở đây, các bậc lão niên sẽ dẫn trẻ con lúc 3 tuổi về nhà cũ
trong kiếp trước nếu đứa bé có thể nhớ lại. Cậu bé biết được ngôi làng nơi cậu
từng sinh sống, vì vậy họ đi tới đó. Khi họ tới nơi, cậu đột nhiên nhớ
lại được tên của mình trong kiếp trước.
Một người dân làng nói rằng người đàn ông mà cậu bé cho rằng là
kiếp trước của mình đã mất tích bốn năm trước đây. Gia đình và bạn bè
nghĩ rằng có thể anh ta đã đi lạc vào một khu vực nguy hiểm gần đó, như
một vài vụ việc tương tự thi thoảng vẫn xảy ra trước đó.
Cậu bé cũng nhớ lại được tên đầy đủ của kẻ đã sát hại cậu. Khi cậu đối
mặt với người này, mặt hắn tái mét, Lasch kể với Hardo, nhưng
hắn ta không nhận tội. Sau đó cậu bé nói cậu có thể dẫn các bậc lão
niên đến nơi thi thể cậu được chôn cất. Ở chính nơi đó, họ tìm thấy
một bộ xương của người đàn ông với một vết thương ở trên đầu,
trùng khớp với vết chàm của cậu bé. Họ cũng tìm thấy chiếc rìu, hung
khí dùng để sát hại cậu.
Đối diện với bằng chứng này, kẻ sát nhân thừa nhận tội lỗi của
mình. Tiến sỹ Lasch, người duy nhất không thuộc dân tộc Druze, đã có mặt ở đó
trong suốt diễn biến sự việc. Để đọc thêm về các câu chuyện của Hardo,
hãy đọc quyển sách của ông, “Những Đứa Trẻ Mà Đã Từng Sống Trước Đây.”
10.10 Một cậu bé mới 5 tuổi lại có thể kể rõ ràng cuộc sống kiếp trước
của mình. Kiếp trước của cậu bé này là diễn viên Hollywood Marty
Martyn.
Cậu bé Ryan, 5 tuổi, sống ở bang Oklahoma, nước Mỹ khiến dư luận xôn
xao khi có thể vanh vách câu chuyện hồi kiếp trước của mình. Dù mới 5 tuổi
nhưng cậu bé này lại có thể kể ra những câu chuyện từ rất lâu và hoàn toàn đúng
sự thật.
Khi xem những trang sách cũ về những nhân vật Hollywood trước đây
Ryan có thể đọc tên từng người nổi tiếng đồng thời nói đó là... bạn của mình.
Ryan cũng có thể kể được những chi tiết về những bộ phim đen trắng từ rất lâu và
213

Ngọc Lịch Bửu Phiêu
thậm chí cậu bé còn có thể nói được những bí mật hậu trường mà không phải ai
cũng biết.
Mẹ của Ryan là Cindy vô cùng kinh ngạc về việc con mình có thể biết
được những chuyện ở kiếp trước. Cindy kể rằng Ryan đã có lần chỉ vào một bức
ảnh của bộ phim Night After Night được chụp vào năm 1932 và nói rằng: “Mẹ ơi,
đây chính là con. Con đã tìm thấy chính bản thân mình!”. Sau đó Ryan còn mô
tả cho mẹ một cảnh trong phim có một tủ quần áo chứa rất nhiều súng đạn.
Cindy đã xem bộ phim và khẳng định có cảnh phim như Ryan kể lại.

Diễn viên Marty Martyn (trái) là kiếp trước của Ryan

Cindy đã gửi thư cho Tucker B Jim, người nổi tiếng với những cuốn sách
nói về kiếp trước. Tucker đã tìm ra người đàn ông trong kiếp trước của Ryan, đó
làMarty Martyn, một người nổi tiếng ở Hollywood trước đây. Marty sống ở
Los Angeles và qua đời vì ung thư vào năm 1963.
Ryan kể rằng mình chết trong một căn phòng với rất con số trên cửa. Sự thật
là Marty đã qua đời trong căn phòng ở bệnh viện có đánh số. Ryan cũng kể
lại rằng chị em gái và mẹ của mình có tóc xoăn màu nâu, gia đình có căn biệt
thự tại Los Angeles hay những chuyến đi đến Pháp... Ryan còn cho biết mình
đã nhìn thấy Marilyn Monroe tại một bữa tiệc nhưng chưa kịp tiến lại gần ngôi sao
này thì đã bị một vệ sĩ tặng cho một cú đấm vào mắt. Ryan nói rằng Marty muốn
quay về để chuộc lỗi vì trong quá khứ người đàn ông này quá yêu công việc và
không có thời gian dành cho gia đình. Về phía Ryan, cậu bé đôi khi rất mệt mỏi
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Ryan cũng được gặp con gái của Marty, tuy nhiên sau khi gặp Ryan rất thất vọng
và nói rằng: “Tại sao cô ấy lại quá già, cô ấy không còn là một cô gái trẻ như
xưa nữa”. Tuy nhiên, con gái của Marty cũng đã xác nhận những gì Ryan kể lại
là đúng sự thật. Thế nhưng sau một vài tháng tiếp xúc với con gái của Marty,
những kí ức về kiếp trước của Ryan bỗng lu mờ dần.
Tucker cho biết, trẻ con thường chỉ bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc sống hiện
tại và Ryan có một khả năng đặc biệt. Ngoài những câu chuyện về kiếp trước,
Ryan còn có thể nói ra những điều mà ít người biết như bà ngoại mình có một
người con đã chết ngay khi mới chào đời hay biết được ai đang gọi điện thoại
trước khi có người nhấc máy... Tucker cho rằng, Ryan có được những thông tin
không thể xuất phát từ hoạt động thông thường của bộ não và có những dạng lưu
giữ thông tin vượt qua giới hạn của con người.
Tucker là tác giả của cuốn sách Return to life. Cuốn sách kể về những đứa
trẻ tin rằng mình được đầu thai và có thể kể lại những câu chuyện ở kiếp trước.
Theo Dailymail
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CHÖÔNG 11: SÖÏ QUAÛ BAÙO CUÛA VIEÄC PHOÙNG SANH VAØ
SAÙT SANH
11.1 Lieân Sanh Hoaït Phaät keå truyeän quaû baùo do saùt sanh.
(Trích töø saùch “ Ñòa Nguïc Bieán Hieän Kyù cuûa Lieân Sanh Hoaït Phaät
Lö Thaéng Ngaïn)
Töøng coù moät ngöôøi nöõ maéc beänh “thieân ñaàu thoáng” laâu caû 10 naêm roài,
ñaõ tìm gaëp caùc baùc só trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc, nhöng tröôùc sau khoâng
caùch naøo laøm thuyeân giaûm beänh. Coù theå noùi caùc baùc só ñaõ boù tay, voâ
phöông cöùu chöõa. Baø naøy ñeán quy y toâi. Trì “Thöôïng Sö Taâm Chuù” caû
traêm vaïn laàn, lieân tuïc tuïng nieäm. Coù moät laàn, baø ñeán gaëp noùi vôùi toâi: “Sö
Toân, con thöïc söï coù vieäc muoán caàu xin neân môùi quy y Ngaøi, hy voïng Ngaøi
tha loãi cho con.”
Toâi noùi: “Toâi khoâng ñeå yù gì ñaâu, raát nhieàu ngöôøi ñeán quy y, toâi ñeàu
xem nhö nhau caû.” Toâi hoûi: “Baø caàu xin gì vaäy?” Luùc naøy baø môùi noùi ra
nguyeân do quy y laø vì muoán Sö Toân trò beänh thieân ñaàu thoáng cho baø. Khôûi
ñaàu toâi duøng “gia trì löïc”, “phuø chuù löïc” giuùp baø ta, nhöng tröôùc sau khoâng
ñuùng yeáu ñieåm. Cuoái cuøng toâi duøng Thieân nhaõn quan saùt, luùc naøy toâi ñoät
nhieân phaùt hieän ra treân ñaàu baø bò caáy moät caây ñinh voâ hình laøm ñau. Ñinh
maøu tím, daøi 5 taác, xuùc chaïm laøm ñau daây thaàn kinh. Toâi kinh haõi bieát raèng
caây ñinh voâ hình laøm ñau naøy laø töø aâm phuû maø ra, do ñoù toâi phaûi tìm söï chæ
giaùo cuûa Dieâm Vöông.
Toâi ñaõ hoûi Dieâm Vöông vieäc gì ñaõ lieân quan ñeán caây ñinh voâ hình laøm
ñau cuûa baø ñeä töû naøy. Dieâm Vöông noùi:
“Ñeä töû cuûa Ngaøi khi coøn treû raát thích aên loaïi gaø ñoàng, eách, luùc aên eách
thì laáy daàu ñoát nöôùng eách, soá eách bò nöôùng cheát voâ soá keå, ñaõ vöôït qua
phöôùc baùo cuûa mình, cho neân AÂm phuû môùi cho phaùt ra caây ñinh laøm ñau
naøy ñeå tröøng phaït.” – “Lyù do nhö theá, baây giôø laøm sao ñeå giaûi cöùu?”
216

Ngọc Lịch Bửu Phiêu
Dieâm Vöông ñaùp: “Chæ coù phoùng sanh vaø trì Vaõng Sanh chuù”
Toâi noùi: “Toâi seõ khuyeán khích baø ta phoùng sanh vaø trì chuù Vaõng Sanh.
Tröôùc maét baø aáy ñaõ trì caû traêm vaïn Thöôïng Sö taâm chuù roài.” Dieâm
Vöông noùi: “Nhö theá caây ñinh laøm ñau seõ töï nhieân bieán maát thoâi.”
Phaûi noùi ñieàu thaät kyø laï laø chuyeán ñi AÂm phuû gaëp Dieâm Vöông xong
thì beänh thieân ñaàu thoáng cuûa baø ñeä töû nhö khoâng coù caùnh maø bay, sau moät
giaác nguû tænh daäy, beänh baø khoâng coøn ñau gì nöõa, côn ñau gioáng nhö ñöôïc
nhoå ra khoûi ñaàu, khaùc tröôùc kia moät trôøi moät vöïc, ñau ñôùn hoaøn toaøn ñöôïc
giaûi tröø. Toâi laïi xöû duïng Thieân nhaõn xem thì khoâng coøn troâng thaáy caây
ñinh laøm ñau nöõa.
Toâi hoûi: “Baø thích aên eách laém phaûi khoâng?” Baø ta traû lôøi:
“Sö Toân bieát caû roài!” – “AÊn taát caû bao nhieâu con?”
“Toâi ñi chôï mua veà nöôùng aên khoâng bieát laø bao nhieâu nöõa.”
“Baây giôø thì khoâng ñöôïc aên nöõa, thaáy roài ñoù, mua maø phoùng sanh,
nieäm cho thaät nhieàu chuù Vaõng Sanh, nhö theá thì beänh thieân ñaàu thoáng seõ
khoâng taùi phaùt” – “Xin tuaân leänh Sö Toân.”
Nöõ ñeä töû naøy, töø ñoù khoâng aên thòt eách nöõa maø ngöôïc laïi chæ lo phoùng
sinh eách, nieäm chuù Vaõng Sanh caû traêm vaïn laàn. Laáy söï linh caûm ñeán vôùi
mình baùo cho nhieàu ngöôøi bieát, daãn raát nhieàu ngöôøi ñeán quy y toâi.
Cöù theo toâi bieát raèng coù raát nhieàu ngöôøi bò caây ñinh laøm ñau thaùp
(caáy) vaøo ngöôøi roài. Nhöõng caây ñinh naøy laø töø Ñòa Nguïc phaùt xuaát coù taùc
duïng tröøng giôùi, coù ngöôøi bò ñau vai, ngöôøi bò ñau löng, ngöôøi bò ñau ñaàu,
ngöôøi bò ñau caùc khôùp xöông, coù nhöõng ngöôøi bò ñau raêng, ñau chaân, ñau
ngoùn tay, vaân vaân. Cuõng coù theå khoâng nhaát ñònh töø Minh phuû taïo ra, nhöng
hy voïng moïi ngöôøi laøm vieäc phoùng sanh thaät nhieàu, ñoïc chuù Vaõng Sanh
thaät nhieàu. Tieâu tröø nghieäp chöôùng!
Toâi xin thöïc söï baù caùo vôùi moïi ngöôøi, phuùc ñöøng höôûng cho heát taän,
höôûng heát phuùc aét sinh ra tai öông. Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi hoïc Phaät phaûi
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bieát quí troïng phuùc, taïo ra phuùc môùi ñuùng. Phaät töøng ñaõ daïy chuùng ta “phaûi
buoâng xaû”, thöû hoûi caâu “phaûi buoâng xaû” laø buoâng xaû caùi gì naøo? Haõy traû lôøi
xem.
11.2 Ñaàu beáp ñoåi ngheà, caû nhaø ñöôïc phöôùc
Ngheà nghieäp cuûa A Dung laø moät ñaàu beáp moät nhaø haøng, oâng ta
chuyeân phuï traùch gieát moå caàm thuù, gia suùc. Khoâng caàn suy tính, löông
cuõng töông ñoái, trong tuùi luùc naøo cuõng ñaày tieàn. Chæ tieác laø 16 naêm nay
khoâng tieát kieäm ñöôïc ñoàng naøo, meï, vôï, ngöôøi thaân thöôøng hay bò beänh
neân tieàn ñeàu tieâu heát vaøo ñeå chöõa trò beänh cho ngöôøi thaân, beänh tình coøn
khoâng coù chieàu höôùng toát. Trong loøng oâng ta mong muoán coù ñöùa con ñeå beá
boàng vaø noái doøng thôø cuùng nhöng caàu xin theá naøo cuõng ñeàu voâ hieäu, ñaõ
traïc tuoåi treân 40 roài vaãn bieät taâm voâ töùc. Khi xem cuoán saùch “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu” môùi bieát mình ñaõ laøm chuyeän saùt sanh trong thôøi gian quaù laâu
daøi, saùt sinh cuõng coù raát nhieàu nguyeân do nhöng trong thôøi gian ngaén
khoâng coù caùch naøo chuyeån ngheà ñöôïc.
Ñöùng tröôùc taám thôùt chaët thòt quen roài, trong giaác moäng cuõng toaøn
thaáy mình chaët thòt. Coù maáy laàn mô thaáy mình ñöùng chaët toaøn thòt ngöôøi.
Cho neân thöôøng hay thöùc giaác giöõa ñeâm khuya. Tuy nhieân ñoái vôùi coâng
vieäc saùt sinh cuûa mình coù söï kinh sôï nhöng vì phaûi duy trì ñôøi soáng cuûa gia
ñình, oâng ta vaãn tieáp tuïc haønh ngheà nhö theá, khoâng bao laâu vôï oâng ta coù
thai, oâng raát vui möøng.
Moät ñeâm noï, oâng ñang naèm côn aùc moäng, mô thaáy mình ñi ñeán moät
hoá saâu thaúm, lô löûng ñi treân moät caây caàu treo, böng raát nhieàu caùnh tay, baøn
chaân, thòt ngöôøi, böng hoaøi khoâng heát. Luùc naøy oâng bò vôï ñaùnh thöùc giaác
moäng vì baø ta saép laâm boàn neân ñau buïng döõ doäi, oâng lieàn ñöa vôï ñeán beänh
vieän, baùc só chuùc möøng oâng vì vôï sanh ñöôïc moät thaèng con trai nhöng vì
sanh sôùm hai thaùng neân chaùu beù phaûi nguû trong loàng kính, A Dung moãi
ngaøy ñöùng caùch loàng kính nhìn vaøo moät sinh vaät nhoû ñang vaät loän vôùi ranh
giôùi soáng cheát loøng ñau nhö dao caét, cuoái cuøng cuõng xuaát vieän veà nhaø
nhöng aüm veà nhaø moät chaùu beù yeáu ôùt xanh xao, tay traùi chæ coù boán ngoùn
tay, ngoùn caùi tuï maùu neân ñaõ bò hoaïi töû, nhö laø bò dao caét, ngöôøi vôï maët
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xanh xao nhìn ngô ngaùc, oâng nhìn thaáy ñau loøng ñeán rôi nöôùc maét. OÂng theà
nguyeän trong loøng, trong voøng moät naêm oâng nhaát quyeát phaûi ñoåi ngheà vaø
caàu xin Boà Taùt chæ daãn.
Ngöôøi coù thieän nguyeän, thieân nhaát toøng tri, A Dung cuoái cuøng cuõng
ñöôïc moät thaày giaùo thieän tri giôùi thieäu ñeán moät quaùn aên chay laøm ñaàu beáp.
Moät thaùng nay, oâng luoân nieäm Phaät aên chay, nhöõng aùc moäng nhö tröôùc nay
vaø söï baát an ñaõ töø töø khoâng coøn. Kyø dieäu nhaát laø ñöùa con cöng cuûa oâng,
moät thaùng nay khoâng caàn uoáng thuoác, khoâng coøn bò beänh, chæ laâu laâu bò
caûm nheï maø thoâi vaø söùc khoûe cuûa ngöôøi meï vaø vôï cuõng daàn bình phuïc
khoûe leân, caû nhaø soáng trong khoâng khí hoøa thuaän vui möøng, oâng caûm thaáy
hieän giôø môùi thaät laø moät gia ñình haïnh phuùc.
Trong Kinh Phaät noùi : “Trong taát caû caùc haønh vi toäi aùc, saùt haïi sinh
maïng laø toäi aùc lôùn nhaát, nghieâm troïng nhaát; trong taát caû caùc coâng ñöùc haønh
thieän, khoâng saùt sinh vaø phoùng sinh laø coâng ñöùc lôùn nhaát.”
11.3 Ra söùc phoùng sanh, beänh taät ñöôïc laønh
OÂng Dieäp Hoàng Nguõ taïi Tieàn Ñöôøng, Trieát Giang, luùc 9 tuoåi, mô thaáy
“Thaàn maët xanh” daãn oâng ta ñeán moät cung thaønh coù coång töôøng to cao, roài
cho oâng ta vaøo trong cung coù coång maøu ñoû. OÂng nhìn thaáy trong coång coù
moät vò ñang ngoài “Thaàn maët vaøng”, nhìn oâng ta baèng khuoân maët raát giaän
döõ, nhìn moät hoài thaät laâu laïi gaät ñaàu lieân tuïc, “Thaàn maët xanh” keùo oâng ta
ra ngoaøi cung roài taùt moät chöôûng treân löng, oâng sôï quaù ñaõ thöùc giaác moäng,
oùi maùu ra ñaày giöôøng.
Môøi baùc só ñeán chöõa trò caû naêm trôøi cuõng khoâng heát beänh, maùu vaãn
khoâng caàm ñöôïc. Beù trai cuûa nhaø hoï Dieäp naøy luùc nhoû raát thoâng minh,
trong gia toäc ai ai cuõng ñeàu thöông yeâu noù, thöôøng ngaøy hay cho tieàn vaø ñaõ
tích luõy ñöôïc soá tieàn lôùn. Baây giôø thì bò beänh ñeán nhö vaày, baø noäi duøng tay
chæ vaøo maët chaùu maø noùi: “Con beänh ñeán khoâng theå böôùc xuoáng giöôøng
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nhöõng soá tieàn ñaâu coøn coù ích gì ñoái vôùi con? Ñöa heát nhöõng soá tieàn baøy ñeå
ta mua ñoäng vaät ñi phoùng sanh thoâi”. Ñôïi khi naøo nhöõng soá tieàn naøy chi
tieâu heát cho vieäc phoùng sanh thì khi aáy con môùi coù theå heát beänh. Sau naøy,
Dieäp Hoàng Nguõ trôû thaønh moät thöông gia coù tieáng trong thaønh Trieát Giang.
11.4 Con löôn hieän linh baùo moäng
OÂng Ninh Ni laø luaät sö coù tieáng taïi Nam Xöông, trong giaác moäng thaáy
7 ngöôøi ñaàu ñoäi noùn nhoïn maøu vaøng, laät ñaät ñi ñeán tröôùc maët oâng ta cuùi
ñaàu xuoáng ñaát caàu baùi vaø cuøng heùt leân “Cöùu maïng!” OÂng nhìn thaáy loøng
töø bi noåi leân, traû lôøi : “Ñöôïc, ñöôïc!” bieåu thò laø tìm caùch cöùu trôï. Nhöõng
ngöôøi naøy laïi heùt leân lôøi caûm taï roài ñi.Qua buoåi saùng ngaøy hoâm sau oâng
Ninh thöùc daäy ñi röûa maët, suy laïi chuyeän ly kì trong giaác moäng ngaøy hoâm
qua, khoâng hieåu lyù do gì. Vöøa luùc aáy, oâng ñaàu beáp ñeán noùi : “Tieân sinh,
hoâm tröôùc oâng mua veà nhöõng con löôn ñeå chuaån bò ñaõi khaùch, hoâm nay coù
naáu ra aên khoâng?”, oâng traû lôøi: “Töø töø, ñeå toâi xem sao”. Quaû nhieân coù 7
con löôn ñang loäi treân thau nöôùc nhö laø ñang caàu cöùu vôùi oâng ta, thaáy vaäy
oâng môùi hieåu roõ giaác moäng cuûa ñeâm hoâm qua vaø ñaõ keå laïi chuyeän giaác
moäng cho caû nhaø nghe, keâu ñaàu beáp ñem toaøn boä soá löôn ra soâng phoùng
sanh, thöïc hieän lôøi höùa trong giaác moäng. Chieâu chieâu Phaät tính, ñoäng vaät
nhö nhau. Löôn nhö linh hoàn, baùo moäng caàu cöùu vôùi chuû nhaân, ñeå mieãn bò
naïn cheùm gieát cuøng nghóa vôùi vaên chöông phoùng sanh cuûa Lieân Trì Ñaïi Sö
“ trong naïn caàu sanh, hieän aùo vaøng maø nhaäp moäng” cuøng yù vôùi nhau.
11.5 Phoùng sanh hoùa giaûi dòch beänh, caû nhaø bình an
Nhöõng noâng daân treân ñaûo Thaùi Hoà, chuyeân laøm ngheà baét caù, laøm loø
moå gieát thuù vaät. Chæ coù Thaåm Vaên Böûu khoâng laøm ngheà naøy, caû nhaø hay
laøm vieäc thieän, khi thaáy nhöõng ngöôøi baét ñöôïc nhöõng con caù vaø chim
hay mua laïi ñeå phoùng sanh. Raát nhieàu ngöôøi cheâ cöôøi oâng ta laøm nhöõng
chuyeän naøy laø khoâng thích hôïp vôùi thôøi ñaïi nhöng oâng Thaåm Vaên Böûu vaãn
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khoâng sôï gian khoù ñi laøm chuyeän naøy. Sau naøy, laøng thoân naøy phaùt leân
dòch beänh. Ngöôøi trong laøng mô thaáy “Thaàn oân dòch” tay caàm moät caây côø,
noùi vôùi luõ ma quyû: “Ngoaïi tröø nhaø hoï Thaåm chuyeân laøm vieäc phoùng sanh
haønh thieän, taát caû caùc nhaø ñeàu phaûi lui tôùi, ñeàu phaûi caàm côø dòch beänh”.
Khoâng ñaày maáy ngaøy, moät laøng 300 maáy gia ñình, bò nhieãm beänh dòch cheát
heát khoaûng moät nöûa soá ngöôøi, chæ coù gia ñình hoï Thaåm laø khoâng ai bò
nhieãm beänh.
11.6 Phoùng sinh caù ñöôïc quy ù töû, ñôøi ñôøi bình an
Thôøi nhaø Toáng, oâng Tröông Toaøn laø ngöôøi huyeän Tieàn Ñöôøng. Luùc
beù, duøng dao nhoû caét caù, khoâng chuù yù bò caét tay neân ñaõ caûm nhaän ra maø
noùi: “Toâi chæ bò thöông ôû moät ngoùn tay ñaõ ñau ñôùn döõ doäi, con caù maø bò xeû
buïng thì seõ ñau ñeán côõ naøo ?” neân ñaõ ñem nguyeân roå caù ñoå xuoáng soâng
laïi. Töø ñoù, oâng hay kieâng saùt sanh maø thích phoùng sanh. Sau naøy, mô gaëp
moät ngöôøi taëng cho oâng moät con caù lôùn, vôï cuûa oâng ta khoâng bao laâu thì
sanh ñöôïc moät caäu quyù töû, khi thanh nieân ñaõ thi ñaäu baèng tieán só, laïi laøm
quan taïi Vónh Chaâu, ñôøi ñôøi soáng raát haïnh phuùc vaø phuù quyù.
11.7 Kieâng saùt sanh maø phoùng sanh, gieo nhieàu nhaân quaû
Taïi thaønh Haøng Chaâu, thoân Haèng Sôn coù moät caùi chuøa Döông Thöï,
trong chuøa thôø cuùng thaàn raát linh nghieäm. Cho neân ngöôøi ñeán cuùng vaùi raát
ñoâng. Nguïy Ngoïc Thuï taïi Trieäu Höng ñeán chuøa caàu xin ñöôïc sanh con trai,
höùa nguyeän neáu sanh ñöôïc con trai, nhaát ñònh ñem heo, cöøu, gaø, ngoãng,
röôïu vaø leã vaät ñeán taï leã, coøn noùi seõ haùt tuoàng ñeå ña taï thaàn minh. Ngoïc
Thuï ñeâm hoâm ñoù mô thaáy Thaàn linh noùi vôùi oâng: “OÂng döï ñònh khi sanh
ñöôïc con trai, laäp nguyeän voïng gieát moå thuù caàm ñeå taï leã Thaàn linh, toâi tuy
laø Thaàn nhaân khoâng aên chay nhöng khoâng theå naøo tuøy tieän ñeå cho oâng saùt
sanh, tham aên leã vaät cuûa ngöôi? OÂng Nguïy mau quyø xuoáng cuùi ñaàu baùi,
caàu xin thaàn linh chæ thò.” Thaàn noùi: “OÂng mong coù con trai,caùc ñoäng vaät
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khaùc cuõng mong muoán coù con, trong ñoäng vaät toâm vaø oác sanh ñeû raát nhieàu,
oâng neân suy nghó laïi phaûi laøm sao”. Töø ñoù veà sau, oâng nhìn thaáy nhöõng
ngöôøi baét toâm moø oác thì mua laïi ñeå thaû xuoáng soâng phoùng sanh. Sau naøy,
vôï oâng ta sanh lieân tieáp cho oâng ta maáy caäu con trai.
11.8 Cöùu nhieàu sinh linh, taêng theâm tuoåi thoï
Taïi Toáng Vi coù moät oâng thöông nhaân raát giaàu coù teân laø Döông Töï, luùc
naêm 28 tuoåi, oâng mô thaáy moät Thaàn nhaân noùi vôùi oâng: “OÂng soáng theâm 10
ngaøy nöõa thì phaûi cheát. Nhöng neáu oâng cöùu ñöôïc 10 ngaøn sinh maïng, coù
theå mieãn cheát”. Döông Töï noùi: “Trong thôøi gian möôøi ngaøy ngaén nguûi phaûi
cöùu soáng 10 ngaøn sinh maïng, sôï khoâng theå deã maø laøm ñuû con soá ñoù”. Thaàn
nhaân noùi: “Trong Kinh Phaät coù noùi, tröùng cuûa caù chæ caàn khoâng qua öôùp
muoái, cho duø traûi qua thôøi gian ba naêm vaãn coù theå sinh ñeû thaønh caù con, taïi
sao ngöôi khoâng suy tính veà vaán ñeà naøy?”.Töø ñoù, oâng Döông Töï döïa vaøo
lôøi noùi cuûa Thaàn nhaân maø vieát ôû khaép nôi treân ñöôøng vaø treân töôøng, ñeå
ngöôøi ngöôøi bieát ñöôïc khoâng duøng muoái öôùp tröùng caù; coøn khi naøo thaáy
ngöôøi gieát caù thì xin laïi tröùng caù, cho xuoáng hoà nöôùc. Moät thaùng sau, oâng
laïi mô thaáy Thaàn nhaân luùc tröôùc noùi: “OÂng ñaõ cöùu soáng laïi caû tyû con sinh
maïng roài, soá löôïng ñaõ ñuû, maïng soáng cuûa oâng seõ ñöôïc keùo daøi ”. Sau naøy
oâng soáng thoï ñeán 90 tuoåi môùi qua ñôøi.
11.9 Kí söï traû baùo cuûa ngöôøi noå caù taøi gioûi
Nhaø toâi (Lyù Kieán Quoác) ôû caùch xa Töông Giang 3 km, thöôøng hay
nghe thaáy tieáng phaùo noå treân bôø. Ñaây laø moät thanh nieân 26 tuoåi teân laø
Ñöôøng Phuù Lai, kieám soáng baèng ngheà phaùt noå ñeå ñaùnh baét caù. Moãi ngaøy töø
saùng ñeán toái ñem nhöõng quaû mìn ñaõ coät saün treøo ghe ra ngoaøi soâng ñi noå
caù. Anh ta raát coù khieáu trong noå caù ñaõ ñöôïc ngöôøi daân ñòa phöông ñaët teân
laø tay noå caù taøi gioûi, nhöõng con caù bò haén noå cheát, ñaâu chæ haøng ngaøn haøng
vaïn con, cho neân haén ñaõ coù ñöôïc moät khoaûn tieàn lôùn.
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Thöôøng hay coù caâu: “Thieän aùc ñeán cuøng seõ coù baùo”. Naêm 1970, moät
buoåi saùng muøa haï ñeïp trôøi, anh ta ñem theo thuoác noå cheøo ghe ra soâng noå
caù, ñoät nhieân thaáy moät con caù lôùn nhaûy leân maët nöôùc, anh ta nghó thôøi cô
ñaõ ñeán, lieàn duøng khoanh nhang muoãi ñang chaùy, moài vaøo oáng thuoác noå
ñang caàm treân tay. Ñoät nhieân, maét mieäng cöùng ñô, quyû meâ hoàn vía, gioáng
nhö bò ai khoáng cheá, tay caàm oáng thuoác noå ñang chaùy maø khoâng chòu
buoâng tay ra, haén cuõng khoâng nghe thaáy, laäp töùc ñuøng moät tieáng lôùn, ngöôøi
noå caù maùu thòt bay töù tung, cheát thaûm taïi nôi mình noå caù, vôï vaø con chaïy
ñeán ñau xoùt khoùc thaûm thieát, baø con haøng xoùm chæ laéc ñaàu than thôû. Quaû
baùo cuûa saùt sinh raát laø thaûm kòch laïi nhanh ñeán theá! Nhöõng ngöôøi sau naøy
noi göông ñeå maø kieâng saùt sinh.
11.10 AÊn thòt raén, treân mình noåi ñaày vaåy raén
Caên cöù vaøo tin töùc “Baùo buoåi saùng Baéc phöông”, naêm 2001, moät
thoâng tin ñöôïc truyeàn baù taïi moät laøng queâ ôû Tieân Sôn: coù moät ngöôøi
thöôøng hay aên thòt raén, bò moät traän beänh naëng, caû ngöôøi moïc ra vaåy raén,
thöôøng hay loät da, thích ngaâm mình döôùi soâng nöôùc coøn hay thích leø löôõi
ra, caû ngaøy naèm treân hang ñaù, bieán thaønh gioáng nhö con raén. Phoùng vieân
laën loäi ñeán tìm thoâng tin ñeå xaùc minh, tìm nôi xaûy ra söï kieän ñeå phoûng vaán
ngöôøi raén nhö laø tin ñoàn.
Môùi böôùc vaøo thoân laøng ñoù, phoùng vieân ñaõ nghe thaáy oâng xe ba gaùc
noùi: “Nhaø hoï Haøn laïi ñi mua giaáy ñoát roài”, phoùng vieân hoûi taïi sao laïi ñi
mua giaáy ñoát, moät trong ba oâng taøi xeá xe ba gaùc noùi: “Mua giaáy ñoát cho xaø
tinh vì ñaùnh cheát con raén caùi, raén ñöïc baùm vaøo hoàn anh Haøn ñeå haén phaûi
chòu toäi”.
Nhaø anh Haøn naèm caïnh döôùi chaân nuùi, moät khuoân vieân tieâu chuaån cuûa
nhaø noâng. Treân hang ñaát coù moät ngöôøi cuoán mình vôùi meàn, chæ loøi ra caùi
ñaàu. Caû khuoân maët bieán thaønh taùi tím nhöng phaùt saùng ra, nhìn khoâng thaáy
toùc, chaân maøy, raâu. Ngoaøi hang moät baø giaø vaø moät coâ treû oám yeáu ngoài ñoù,
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ngöôøi ñaøn baø treû tuoåi hay thoø tay vaøo keùo laïi meàn cho haén, ngöôøi ñaøn baø
lôùn tuoåi chæ vaøo ngöôøi trong meàn noùi: “Con trai toâi ñoù naéng gaét vaãn ñaép
meàn, vì noù laïnh”. Tröôùc hang coù moät boàn nöôùc, meï cuûa Haøn noùi: ñaây laø ñeå
cho noù taém, con trai toâi phaûi ngaâm mình vaøo trong boàn moät thôøi gian môùi
caûm thaáy thoaûi maùi. Khi laät meàn ra, phoùng vieân nhìn thaáy raát kinh ngaïc.
Treân mình anh ta moïc ra töøng mieáng nhoû maøu tím baïc, xeáp theo töøng lôùp
töøng lôùp. Treân ngöôøi coøn loät da thaønh töøng mieáng vaø chæ bieát haù mieäng ra
keâu “ôù ôù”, duøng ñoâi tay to lôùn “queït queït” vaøo sau löng ngöôøi, caûm giaùc
nhö rôø treân tôø giaáy nhaùm, khoâng coù moät chuùt co giaõn.
Meï cuûa anh Haøn töôøng thuaät laïi chuyeän “kyø laï” cuûa con trai. Thaùng
11 naêm 2000, moät buoåi toái, anh Haøn sau khi nhaäu xong veà nhaø caûm thaáy
hôi meät, ngöôøi nhaø töôûng noù chæ bò caûm laïnh. Nghe noùi aên thòt raén coù theå
trò caûm laïnh, lieàn chaïy ñeán nhaø ngöôøi baïn vaøo trong chuoàng gaø phaùt hieän
thaáy moät con raén “Vaøng hoa tuøng”, thöôøng ngaøy noù thích aên thòt raén neân
nhanh tay baét con raén to baèng caùnh tay daøi khoaûng 1 meùt. Khi aáy aên thòt
con raén naøy bao goàm caû meï vaø con trai haén. Sau khi aên khoaûng 3 ngaøy sau,
da ñaàu cuûa Haøn baét ñaàu loät xuoáng, bieán thaønh ñoû vaø tím. 10 ngaøy sau, tình
hình ngaøy caøng nghieâm troïng hôn, ñaàu söng to baèng caùi thau. Moãi ngaøy
ngöôøi nhaø ñeàu caïo töø treân mình cuûa anh ta moät ñoùng vaûy, ngöôøi nhaø ñaõ söû
duïng raát nhieàu phöông phaùp ñeå chöõa trò, boâi thuoác, uoáng thuoác baéc, thuoác
taây ñeàu khoâng hieäu quaû. Baùc só da lieãu noùi coù theå anh ta bò moät beänh da kì
quaùi.
11.11 AÊn thòt eách, mieäng phaùt aâm thaønh eách
Vaøo ngaøy 23 thaùng 11 naêm 1987, “Baùo Toái Hieàn Giang” coù ñaêng taûi:
thò xaõ Nhaïc Döông, tænh Hoà Nam coù moät hoïc sinh sau khi aên thòt eách xong
tinh thaàn bò thaát thöôøng, mieäng phaùt aâm nhö eách, ai nhìn cuõng caûm thaáy kì
laï.
224

Ngọc Lịch Bửu Phiêu
Giöõa thaùng 5 naêm 1987, thoân 8, khu Baéc thò xaõ Nhaïc Döông coù moät
tröôøng hoïc coù moät hoïc sinh 17 tuoåi, treân baõi coû tröôùc coång tröôøng phaùt hieän
moät con eách to, baét leân nhìn kó môùi phaùt hieän laø hai con eách dính lieàn nhaø
nhau. Anh ta baét ñem veà nhaø, loät da moå buïng xong caân coù troïng löôïng hôn
2 kg, ngay toái hoâm ñoù thì naáu ra aên. Ai ngôø sau khi aên xong qua ngaøy hoâm
sau thì tinh thaàn bò thaát thöôøng, trong mieäng heùt ra lieân tuïc caâu “OÄp! OÄp!
OÄp!” nhö tieáng eách keâu. Traûi qua nhieàu nôi chöõa trò, beänh tình coù chuyeån
bieán toát nhöng vaãn coù di chöùng beänh veà sau.
11.12 Khoâng tin baùo moäng, naáu ba ba thieät maïng
Coù moät oâng teân Tröông Kyø Quang taïi Toâ Chaâu, thích aên con ba ba,
trong ñeâm, anh ta mô thaáy moät ngöôøi maëc aùo ñen ñeán caàu xin anh ta tha
maïng vaø noùi: “Ngaøy mai anh seõ coù tai hoïa lôùn”. Saùng hoâm sau, ngöôøi thueâ
möôùn ñaát vöôøn cuûa anh ta baét ñöôïc moät con ba ba lôùn, ñem taëng cho anh.
Kyø Quang thaáy con ba ba lôùn nhö vaäy raát möøng, ngöôøi vôï nhaéc nhôû anh ta
noùi: “Ñeâm hoâm qua anh naèm mô thaáy ngöôøi maëc aùo ñen coù theå laø con ba
ba naøy ñoù, neân thaû noù ñi thoâi.” Kyø Quang traû lôøi: “Sinh vaät laø coù theå bieát
baùo moäng cho ngöôøi nhöng con naøy laø con ngu khôø, cuõng bieát baùo moäng
sao?” Laäp töùc ra leänh keâu ñaàu beáp ñeå naáu aên. Kyø Quang aên heát nguyeân
con ba ba trong moät ngaøy. Ñeâm hoâm ñoù, anh ta ñau buïng bò tieâu chaûy nhö
laø bò moå buïng ra tieâu chaûy lieân tuïc khoâng ngöøng, chöõa trò voâ hieäu, beänh
suoát ba thaùng trôøi thì qua ñôøi.
11.13 Gieát ba ba lôùn, sanh con ra gioáng ba ba nhoû
Coù moät ngaøy nuøa heø naêm 1968, thò xaõ Töø Cung taïi tænh Töù Xuyeân coù
vôï choàng anh Löu Ngoïc Hoaøi, OÂn Minh. Anh mua con ba ba lôùn, gieát moå
ñeå naáu aên cho khoûe thaân.
Sang naêm sau ngaøy 13 thaùng 3, Minh Anh sanh ñöôïc moät caäu con trai.
Hoï ñaõ coù 2 ñöùa con gaùi tröôùc, nay sinh ñöôïc quyù töû thaät laø vui möøng.
Nhöng caäu con trai naøy, sau khi nhìn vaøo thì thaáy sôï haõi heát hoàn, ñaàu thì
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nhoû, nguyeân hình nhö caùi mai con ba ba, hai tay hai chaân co vaø laät ngöôïc
laïi, khoâng töï cöû ñoäng ñöôïc. 1 naêm tuoåi coøn chöa bieát laät ngöôøi laïi, chæ naèm
ñoù maø thoâi, khi naøo noåi giaän thì giô tay, giô chaân, mieäng la “Oa oa”.
Luùc sanh con ra chöa ñuû 2 kg, ñaët teân laø Löu Kieán Quoác, ngöôøi chæ
cao coù 1 meùt. Suoát ñôøi caäu ra khoâng ñöùng leân ñöôïc, sinh hoaït haøng ngaøy
do ngöôøi meï chaêm soùc nhö côm aên, maëc aùo, ñaïi tieåu tieän ñeàu phaûi coù
ngöôøi phuï, trò beänh laïi tieâu heát raát nhieàu tieàn. OÂn Minh Anh thöøa nhaän laø
con ba ba ñang ñeán ñoøi nôï.
Söï kieän naøy thöïc söï caû tænh Toâ Chaâu khoâng ai laø khoâng bieát, keû saùt
sanh aên thòt thì seõ bò traû baùo, thieát thaät phaûi bieát caûnh tænh!
11.14 Keû gieát raén phaûi bò cheát oan maïng
Vaøo naêm Canh Ngoï coù moät oâng hoï Löu taïi thoân laøng Thaát Ly tænh Hoà
Baéc, luùc ra ngoaøi treân ñöôøng gaëp moät con raén to, oâng laäp töùc ñaùnh cheát noù.
Sau khi veà ñeán nhaø, ngay ñeâm hoâm ñoù naèm moät giaác moäng, trong mô oâng
thaáy moät ngöôøi tay caàm moät tôø ñôn, keâu oâng ta ñi theo. Töùc laø con raén maø
bò oâng ñaäp cheát ñaõ ñi ñeán Dieâm Phuû thöa kieän vôùi “Toäi danh laø voâ côù saùt
sanh”. Con raén coøn noùi “Toâi qua ñöôøng cuûa toâi, oâng ñi ñöôøng cuûa oâng, taïi
sao oâng ñaùnh cheát toâi, toâi baây giôø phaûi ñeán ñoøi maïng oâng ñaây!”. Töø ñoù
oâng ta bò beänh, ñau ñôùn khoâng bao nhieâu ngaøy thì qua ñôøi.
11.15 Thieâu cheát meøo caùi, luïc töû bò taät xöông
Ba möôi naêm tröôùc taïi Ñaøi Loan, trong moät laøng queâ coù moät hoä gia
ñình noâng daân nuoâi moät con meøo caùi. Thôøi aáy, ña soá moãi gia ñình ñeàu coù
xaây moät baøn beáp, söû duïng cuûi, rôm laøm nhieân lieäu vì loø beáp aám cuùng, nhaát
laø vaøo muøa ñoâng neân meøo caùi hay naèm trong beáp ñeå söôûi aám, moãi khi trôøi
veà ñeâm, gia ñình nhaø kia moãi buoåi saùng thöôûng thöùc sôùm ñeå naáu côm,
tröôùc tieân ñuoåi con meøo caùi ra khoûi beáp. Coù moät ngaøy, khí haäu laïnh buoát,
tuy nhieân nhieàu laàn xua ñuoåi con meøo caùi nhöng noù vaãn khoâng chòu ra khoûi
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loøng beáp, baø noâng daân trong loøng naûy sinh böïc töùc, ñem rôm nhoùm beáp
naáu côm, con meøo toäi nghieäp ham nguû kia ñaõ bò soáng thieâu maø cheát ñi.
Qua moät naêm sau, ngöôøi phuï nöõ naøy sanh ñöôïc moät caäu con trai nhöng
toaøn thaân bò xöông suïn, tay chaân co laïi, caû ngaøy chæ bieát naèm treân giöôøng,
chöõa trò voâ hieäu, suoát thaùng quanh naêm phaûi coù ngöôøi chaêm soùc, nhìn raát
ñau loøng. Nhö vaäy lieân tieáp nhöõng naêm sau, toång coäng ñeû ñöôïc saùu ngöôøi
con, con naøo cuõng bò beänh xöông, tình caûnh gioáng y nhau, töøng ñöùa naèm teâ
lieät treân giöôøng, haøng xoùm laân caän ñeán hoûi thaêm, ai ñeàu caûm thaáy kì laï. Vì
con meøo caùi luùc bò thieâu cheát trong loø ñang mang nhieàu con meøo con trong
buïng, cuõng bò cheát thaûm theo meøo meï. Khoâng bao laâu ngöôøi phuï nöõ naøy do
traàm uaát u saàu ñaõ qua ñôøi. Tröôùc luùc laâm chung laïi phaùt ra moät tieáng thaûm
keâu nhö meøo keâu, ngöôøi naøo nghe ñöôïc ñeàu ôùn laïnh xöông soáng, maáy con
meøo con vaø 6 ngöôøi con xöông suïn thaät laø moät traû baùo tröôùc maét raát kinh
sôï.
Treân theá gian laøm chuyeän aùc khoâng phaûi toäi treân heát nhöng saùt sanh laø
toäi naëng nhaát, Phaät moân coù nhieàu loaïi kieâng cöõ maø phaïm vaøo toäi saùt sanh
laø naëng nhaát, ngöôøi kính neå Phaät vaø ngöôøi ñoïc ñöôïc phaûi phaùt loøng töø bi,
yeâu thöông maïng vaät. Baûo toàn moät sanh maïng thì tích moät phöôùc, töùc bôùt
moät oan. Tieán haønh mua vaät ñeå phoùng sanh, tröôûng döôõng thieän caên, may
maén seõ tröôøng sinh trong kieáp naøy vaø kieáp sau.
11.16 Gieát khæ loät da, con maéc quaùi beänh
Thoâng tin töø Malaysia, Kulalumpua coù moät ngöôøi daân toäc Mo, bò haàu
tinh ngöôïc ñaõi suoát möôøi naêm trôøi!Ngöôøi thanh nieân naøy naêm nay 13 tuoåi,
töø luùc 3 tuoåi trôû leân thì bò moät con haàu tinh ñen do bò cha anh ta saùt haïi
nhaäp thaân quaáy roái, taïo cho anh ta coù moät ñôøi soáng phi thöôøng khaùc vôùi
ngöôøi.
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Ngöôøi thanh nieân naøy coù teân goïi laø Mahada nhöng ngöôøi nhaø thöôøng
hay keâu anh ta laø “Manja”. Ngöôøi meï Sama coù taát caû 4 ñöùa con, Mayja laø
ñöùa con thöù ba, luùc 2 tuoåi ñaõ bieát keâu ba vaø meï, raát khaû aùi deã thöông.
Trong khi Mayja 3 tuoåi, luùc cha cuûa anh ta ñi saên baén ñöôïc moät con khæ
ñen, oâng ta laäp töùc loät da gieát moå taïi choã, sau ñoù treo leân caønh caây khoe
khoang. Mayja trong luùc naøy bò moät traän soát cao, sau khi soát, Mayja khoâng
coøn bieát noùi chuyeän, khoâng bieát ñuøa giôõn, caû ngaøy chæ bieát troán vaøo trong
phoøng, laâu laâu hay thoát leân tieáng y nhö khæ keâu, chuyeän aên uoáng taém röûa,
ñaïi tieåu tieän ñeàu phaûi do ngöôøi meï vaø chò chaêm soùc. Veà sinh lyù, 10 ngoùn
tay cuûa anh ta yeáu meàm voâ löïc, luùc duøng côm, Mayja hay thích duøng tay
ñöa thöùc aên leân maët roài môùi boû voâ mieäng; neáu phaùt hieän ñoà khoâng ngon thì
seõ boû ñoà aên xuoáng ñaát. Tuy vaän duïng y thuaät truyeàn thoáng vaø thaäm chí söû
duïng buøa pheùp trò lieäu cuõng khoâng theå cho Mayja gioáng nhö tröôùc ñöôïc.
Luùc 9 tuoåi, anh ta ñaõ töøng ñöa voâ beänh vieän Trung Öông taïi Kulalumpua
ñieàu trò, khoâng may beänh tình khoâng coù chuyeån bieán toát, ngöôïc laïi coøn
naëng hôn; nhöng maø thuoác cuûa beänh vieän caáp laïi coù theå caàm chöùng beänh
rung. Sau naøy, cha cuûa Mayja khoâng coøn ñi saên nöõa, do ñoù maø coù theå giaûm
bôùt nghieäp toäi, chôø ñôïi kyø tích xuaát hieän, ñeå Mayja coù theå khoâi phuïc bình
thöôøng nhö xöa.
11.17 Traû baùo cuûa keû ñaàu ñoäc caù
Chuù cuûa toâi luùc xöa voán laø moät noâng daân hieàn, bình thöôøng raát ít laøm
chuyeän aùc nhöng vieäc thieän cuõng ít khi laøm. Vaøo tuoåi cuoái ñôøi, oâng thöôøng
cuøng vôùi maáy ngöôøi trong laøng ñeán bôø soâng giaêng löôùi, ñôïi sau khi trieàu
cöôøng xuoáng, treo cao löôùi thì coù theå chaën caù laïi, neáu khoâng baét ñöôïc thì
seõ thaû thuoác ñoäc xuoáng ñeå baét caù, ngöôøi trong laøng quen nhö vaäy roài, neân
chaúng coù ai khuyeân raên caû.
Cöù nhö vaäy ngaøy möôøi thaùng naêm qua, thôøi gian ñaõ heát maáy naêm trôøi,
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vaøo moät ñeâm toái maø lieân tuïc maáy ñeâm tröôùc khi nguû, hình nhö oâng nghe
thaáy coù tieáng ngöôøi bò coøng tay xích chaân ñi quanh ngoaøi phoøng cuûa mình,
oâng hoûi ngöôøi nhaø coù ai nghe thaáy khoâng? Ngöôøi nhaø noùi: “Ñaâu coù ai, coù
theå laø do oâng nghe nhaàm thoâi!” Trong loøng oâng raát nghi ngôø. Qua maáy
ngaøy sau vì moät chuyeän gì trong gia ñình maø caõi loän vôùi ngöôøi thaân trong
nhaø, trong luùc nghó quaån, canh luùc nhaø khoâng coù ai ñaõ uoáng thuoác tröø saâu
töï töû. Luùc cheát maét oâng ta nhìn raát gheâ sôï. “Kinh nhaân quaû” coù noùi : “Vì
nguyeân nhaân naøo keû cheát thuoác ñoäc, keû chaën soâng ñoäc caù”, do chaën soâng
ñaàu ñoäc caù, caù lôùn caù nhoû ñeàu gieát heát, khoâng coøn loái thoaùt maø coøn oâ
nhieãm nguoàn nöôùc raát nghieâm troïng. Chính phuû ñaõ coù leänh caám nhöng vaãn
coù ngöôøi xem thöôøng nhö khoâng coù chuyeän gì xaûy ra, vaãn laøm nhö thöôøng!
Ngöôøi vieát baøi muoán thoâng qua caâu chuyeän naøy, hy voïng coù theå ñaùnh
thöùc caûnh tænh nhöõng keû ñang chaën soâng ñaàu ñoäc caù, khoâng neân xem nhö
chuyeän nhoû maø neân caûi caùch haønh thieän.
11.18 Saùt thuû gieát khæ, con thaønh ngöôøi khæ
Naêm 1984, taïi Malaysia coù moät thanh nieân teân laø Hamarusy, töø xöa
ñeán nay ñaõ traûi moät cuoäc soáng gioáng nhö khæ, anh ta khoâng coù höùng thuù ñoái
vôùi côm vaø thöùc aên vaø khoâng theå moät ngaøy maø khoâng coù chuoái aên! Thöùc aên
moãi ngaøy cuûa anh ta laø hai ba chuïc quaû chuoái, coù khi moät luùc aên heát möôøi
maáy traùi chuoái.
Cha cuûa anh ta laø Salu ñaõ daãn noù ñi gaëp raát nhieàu baùc só ñeå khaùm chöõa
beänh nhöng maø khoâng coù baùc só naøo tìm ra nguyeân do cuûa caên beänh. Sau
naøy, coù moät thaày buøa pheùp noùi vôùi oâng ta, noù khoâng phaûi bò beänh maø do oâng
ta saên baén quaù nhieàu daõ thuù neân treân trôøi ñoå toäi vaøo thaân cuûa con trai oâng
ñeå caûnh caùo. Salu cuõng nhaän laø trong luùc Hamarusy chöa qua ñôøi, oâng hay
ñi saên baén ñoäng vaät, nhaát laø oâng gieát raát nhieàu khæ. Luùc xaûy ra chuyeän laø
luùc oâng ta ñem veà nhaø moät khæ coù ñuoâi daøi vaø moät naûi chuoái, khoâng ngôø töø
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hoâm ñoù trôû ñi, Hamarusy ñaõ trôû thaønh moät “ngöôøi khæ”. Vì anh ta thöôøng
hay xeù raùch aùo quaàn cho neân ngöôøi nhaø coät laïi ñoâi tay nhöng maø anh ta
khoâng heà phaù phaùch haøng xoùm, thaùi ñoä vaø cöû chæ cuûa Hamarusy gioáng nhö
moät con khæ, thaäm chí tieáng heùt cuõng gioáng nhö khæ. Anh ta khoâng thích maëc
quaàn aùo, cho duø trôøi ñang möa to anh ta cuõng côûi traàn nguû ñeán saùng maø
khoâng bò caûm laïnh, thaät laø:
Tieàm thòt chieân soáng vì giaûi theøm,

taøn saùt ñoäng vaät vì no böõa;

Bieán nhaø beáp thaønh ñòa nguïc,

taám thôùt nhö baøi gieát moå;

Moå loøng xeû buïng leân nuùi dao,

chieân naáu nöôùng haáp chòu toäi hình;

Nuoát soáng aên töôi laø mó vò,

ñaâu bieát ñoäng vaät khoâng ñaønh loøng;

Hoàn bieát göûi aùm vaøo thaân mình,

sôùm muoän phaûi baét mình traû nôï;

Thieän aùc ñeán cuõng phaûi coù baùo,

beänh do nghieäp saùt chôù xem khoâng;

Thaùng ngaøy troâi nhanh aùc chaát ñaày, beänh taät ñeo thaân phaûi nhaäp vieän; chính laø
Ñau xaùc khoå taâm laïi hao taøi,

do toäi hình chuyeån aùo;

Moå buïng xeû loøng dao ñaâm caét,

toaøn laø ñoà ngheà trong beáp hieän;

Neáu bieát sôùm phaûi chòu nguïc soáng, bieát tröôùc mieäng chôù lo theøm.
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11.19 Hòa Thượng Tuyên Hóa kể truyện mụn mặt người:
Mụn mặt người thời hiện tại.
Hôm nay tôi sẽ kể hai công án về chuyện sát sanh. Vào khoảng năm 1945,
có Hòa Thượng Đại Minh, trụ trì chùa Thừa Thiên, tỉnh Tô Châu, Trung Hoa.
Hòa Thượng nầy tuy là người theo đạo Phật, nhưng tin theo ngoại đạo và trong
chùa lại thờ cúng Tiên Hồ Ly. Do đó hồ ly ở chùa nầy ra vào tự do mà không bị ai
xua đuổi, và nó cũng không sợ người. Người và hồ ly cùng ở chung một cách
bình an.Lúc bấy giờ, Hòa Thượng đang bế quan nhập thất ở chùa nầy để duyệt
đọc Đại Tạng kinh. Hồ ly cũng đến phòng Hòa Thượng cùng tu. Trong lúc Hòa
Thượng đọc kinh, nó nằm ngủ trên tấm đệm lạy Phật của Hòa Thượng. Đến khi
Hòa Thượng muốn lạy Phật thì Hòa Thượng nói với nó: "Ta muốn lạy Phật, mầy
ra ngoài đi!"
Lúc đó hồ ly bèn ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng. Chờ khi Hòa Thượng
lễ xong, nó lại trở vào và tiếp tục ngủ trên tấm đệm bái Phật. Ngày nào cũng như
vậy, trải qua một thời gian dài và hai bên trở thành như bạn đạo.
Một ngày kia, Hòa Thượng có chút hơi nóng tính. Đến lúc muốn lễ Phật, Hòa
Thượng bảo nó: "Mầy mà không đi ra ngay, tao sẽ đánh chết mầy đấy!" Hồ ly
trừng mắt nhìn một cái như không màng gì đến Hòa Thượng, rồi nó lại nhắm mắt
ngủ tiếp. Có lẽ nó nghĩ đại khái là: Dù sao người xuất gia cũng có hoài bão từ bi,
dùng phương tiện làm cửa ngỏ. Cho nên nó không đi.
Thế là lúc bấy giờ, Hòa Thượng phát giận nói: "Sao lại thế! Thật quả là
khách mà muốn lấn át luôn cả chủ nhà à! Tao đánh chết mầy đây!" Nói xong Hòa
Thượng lấy cây gậy ra oai để dọa cho nó đi. Nhưng hồ ly vẫn không thèm để ý
đến. Đang trong cơn nóng giận, Hòa Thượng quơ gậy quất xuống một hơi.
Không ngờ trật tay, Hòa Thượng đánh bể đầu hồ ly, khiến máu chảy
nhuộm đỏ cả tấm đệm lễ Phật. Quả thật là Hòa Thượng đã đánh chết nó rồi. Hòa
Thượng vì phạm tội sát sanh, cho nên trong lòng hối hận vô cùng và không biết
giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Nghiệp tội nầy làm sao tiêu được đây? Nghĩ qua
nghĩ lại, cũng nghĩ không ra cách nào. Bỗng nhiên linh tánh Hòa Thượng chợt
nhớ có người đã nói là: nếu đánh chết hồ ly và đem thịt nó cho người khác ăn thì
sẽ tiêu được nghiệp sát. Thế là Hòa Thượng lóc da hồ ly và đem thịt cho mấy
người làm công ăn - tưởng như vậy là đã xong chuyện.
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Không ngờ bảy ngày sau, linh hồn hồ ly đến nói với Hòa Thượng rằng:
"Tôi đã đến Diêm Vương tố cáo ông rồi, ông phải đền mạng cho tôi!" Hòa
Thượng đang trong lúc thiền định mà nghe như vậy, cho nên kinh sợ muôn phần.
Thế là Hòa Thượng bắt đầu niệm chú Đại Bi. Nhờ sức gia trì của bài chú, hồ ly
không thể đến gần Hòa Thượng, cho nên nó không có cách nào làm hại được
ông. Nhưng nó cũng không chịu bỏ đi, và lúc nào nó cũng đến quấy nhiễu ông.
Bảy ngày sau, hồ ly biết là tự mình không thể báo thù, nên nó đi xin viện binh.
Quý vị đoán thử xem, nó xin viện binh nào đây? Thì là âm hồn binh sĩ Nhật Bổn
chết trận trong thời Nhật Bổn xâm lăng Trung Hoa. Hồ ly chiêu tập được rất
nhiều đội quân đến, rồi chúng dùng đại bác bắn vào thân Hòa Thượng.
Nhưng chúng oanh tạc rất nhiều ngày cũng bắn không trúng Hòa Thượng.
Tại sao? Bởi vì Hòa Thượng lo tập trung hết tinh thần để tụng trì chú Đại Bi,
không rời khỏi chỗ ngồi, cho nên đạn pháo bắn không trúng mà cứ rớt rơi chung
quanh Hòa Thượng. Trải qua nhiều ngày không ăn, không uống, Hòa Thượng
thực sự đã sức cùng lực kiệt. Trong phút chốc, Hòa Thượng cảm thấy tinh thần
mơ màng hốt hoảng và chẳng may đầu gối bên phải của Hòa Thượng bị trúng
pháo. Thế là âm binh Nhật Bổn liền rút lui ngay. Hòa Thượng thoát được trận uy
hiếp pháo kích, cho nên trong lòng sung sướng vô cùng vì tưởng đã hết chuyện.
Vừa mới nghĩ như thế, Hòa Thượng cảm thấy đau nhức ngay chỗ bị trúng pháo.
Hòa Thượng cúi đầu nhìn xuống thì thấy đầu gối bên phải mọc lên một mụt nhọt
giống hình mặt người, cũng có miệng, có răng. Vết thương vừa sưng, vừa đau
nhức, không thuốc men nào chữa khỏi.
Vào một ngày kia, có người nói với Hòa Thượng: "Lấy thịt mỡ đắp lên
miệng mụt nhọt thì sẽ hết đau." Hòa Thượng thử làm theo và quả nhiên có hiệu
quả. Nhưng khi miếng thịt mỡ bị mụt nhọt mặt người ăn hết, Hòa Thượng lại bắt
đầu bị đau nhức trở lại. Và cứ vậy mà Hòa Thượng bị mụt nhọt hành hạ hoài, khổ
không kể xiết. Trải qua nhiều ngày đau đớn, Hòa Thượng chợt giác ngộ rằng: chỉ
có tiêu diệt hết nghiệp chướng mới có thể khỏi khổ đau. Thế là Hòa Thượng hết
lòng lo tu hành và không đếm xỉa đến sự đau nhức nữa. Hòa Thượng cố nhẫn
chịu trăm phần đau đớn và nhất tâm lo lễ Phật, sám hối nghiệp sát sanh.
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Trải qua ba năm sau, Hòa Thượng mới hết bệnh.Hòa Thượng nầy là vị chân
thật tu hành, Ngài đã thường đi các nơi tham vấn, học hỏi cùng các bậc Thiện tri
thức và cũng từng đi triều bái bốn ngọn núi lớn danh tiếng (Ngũ Đài Sơn, Nga Mi
Sơn, Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn) và tám ngọn đại tiểu sơn ở Trung Hoa. Hòa
Thượng là vị rất có đạo hạnh. Tuy lỡ tay đánh chết hồ ly, nhưng Hòa Thượng
cũng phải sám hối lễ Phật mới tiêu trừ được nghiệp chướng. Do đó chúng ta nên
biết nghiệp báo sát sanh là tệ hại nhất. Quý vị chú ý đấy! Không được sát sanh mà
nên làm nhiều công đức phóng sanh. Nếu quý vị tùy ý sát sanh thì sẽ bị mấy thứ
bệnh kỳ quái, không cách nào chữa trị được, hoặc nữa sẽ thành người tàn phế, rồi
hối hận trọn đời!
11.20 Mụn mặt người thời quá khứ: (Kinh Từ Bi Thủy Sám)
Thời vua Ý Tông đời Đường, có vị Quốc Sư tên gọi là Thiền Sư Ngộ Đạt.
Khi Thiền sư ở chùa Cư An, tỉnh Trường An giảng kinh, vua Ý Tông đã thân
hành đến nghe pháp và đặc biệt ban tặng cho Thiền sư một bảo tòa bằng trầm
thủy đàn hương. Lúc bấy giờ, Thiền sư sanh tâm kiêu ngạo, tự cho mình là bậc
cao tăng nhất đời, không ai sánh bằng. Không ngờ trong tâm vừa mới khởi vọng
tưởng, tức thần Hộ Pháp liền bỏ Thiền sư mà đi. Thế là oan gia trái chủ đã theo
Thiền sư mười đời, nay tìm được cơ hội phục thù, nó bèn đánh một chưởng vào
ống quyển Thiền sư. Rồi từ đó, đầu gối Thiền sư phát nổi lên một mụt nhọt mặt
người, có lông mi, có mắt, có miệng, có răng. Mỗi ngày nó phải được ăn thịt,
uống rượu. Nếu không cho nó thịt rượu thì mụt nhọt lại hành đau nhức, khổ
không thể tả. Bao nhiêu thầy thuốc cũng bó tay, vô phương cứu chữa.
Trong lúc Thiền Sư Ngộ Đạt chưa được chức vị Quốc Sư hiển đạt vẻ vang.
Có một năm ở chùa tại Trường An, Thiền sư gặp một vị tăng đang khổ sở vì bị
mọc mụt độc quái ác. Mụn nhọt chảy nước, chảy máu trông thật là dơ bẩn, lại còn
xông lên mùi hôi thúi, khiến cho người ta muốn nôn mửa cả ra. Ai nấy cũng
không dám đến gần vị tăng bệnh. Lúc đó Thiền Sư Ngộ Đạt đang ở phòng kế
bên, ngày ngày sang chăm sóc vị tăng bệnh nầy. Thiền sư hết lòng phục dịch,
dâng cơm nước và rửa ráy vết thương cho vị tăng mà không ngại gì đến mùi hôi
233

Ngọc Lịch Bửu Phiêu
thúi bẩn thỉu. Thời gian trôi qua chẳng hay chẳng biết, hè qua rồi thu lại. Đến lúc
khí hậu trở nên mát mẻ, mụt độc của vị tăng cũng dần dần lành lặn. Lúc sắp chia
tay, vị tăng bệnh nói với Thiền sư Ngộ Đạt rằng: "Cám ơn ngài đã chiếu cố đến
tôi. Sau nầy nếu ngài có chuyện gì nan giải, hãy đến Mông Sơn ở Tứ Xuyên tìm
tôi. Trên núi có hai cây đại tùng làm dấu hiệu. Tên tôi là Ca Nặc.” Thiền Sư Ngộ
Đạt hồi tưởng lại chuyện xưa, bèn lên Mông Sơn tìm vị Tăng bị mụt độc lúc
trước. Từ xa trông lên lưng chừng núi, Thiền sư đã thấy có hai cây tùng cao ngất
tầng mây. Khi đến trước hai cây tùng, Thiền sư phát hiện có một ngôi chùa bằng
vàng chói sáng rực rỡ. Vừa định đi tìm thì đã thấy vị tăng đang đứng đợi trước
cửa chùa mỉm cười, rồi đưa Thiền sư vào. Sau khi Thiền Sư Ngộ Đạt đảnh lễ vị
Tăng, Thiền sư bèn kể rõ về nỗi khổ của mình. Vị Tăng bảo Thiền sư sáng hôm
sau xuống phía mỏm đá dưới con suối để tẩy rửa vết thương, như thế sẽ lành
bệnh.
Sáng ngày thứ hai, chú tiểu đồng đưa Thiền sư đến mỏm đá dưới con suối.
Vừa lúc định rửa vết thương, mụt nhọt mặt người bèn phát ra tiếng nói: "Hãy
khoan rửa! Giữa chúng ta có mối oán thù chưa hết. Ngài là bậc cao tăng, từng
đọc rất nhiều kinh sách, nhất định là Ngài đã đọc qua lịch sử Tây Hán rồi. Vậy
Ngài có biết chuyện Viên Án chém ngang lưng Triệu Thố không? Viên Án là
Ngài bây giờ, còn Triệu Thố chính là tôi lúc trước. Ngài đã mười đời làm thầy
tăng, tu hành nghiêm chỉnh, cho nên tôi không tìm được dịp báo thù. Bởi Ngài
sanh tâm kiêu mạn nên tôi mới có cơ hội chui vào. Ngày nay nhờ Tôn giả Ca Nặc
từ bi, muốn hòa giải mối oán cừu giữa chúng ta, Ngài dùng pháp thủy tam muội
tẩy rửa cho tôi, vậy từ nay về sau, tôi sẽ không còn oán hận Ngài nữa.”
Sau khi Quốc Sư Ngộ Đạt nghe xong, hồn phiêu phách tán đến chín tầng
mây. Ngài vội vàng vốc nước rửa mụt nhọt độc, nhưng lại cảm thấy đau nhói tận
xương tủy, rồi ngã ra hôn mê bất tỉnh. Sau một thời gian lâu, khi chợt tỉnh lại và
nhìn xuống đầu gối thì không còn thấy dấu vết mụt nhọt độc nữa. Bấy giờ Quốc
Sư mới biết vị tăng đó là bậc thánh tăng. Quốc Sư định trở lại chùa để chiêm
ngưỡng và lễ bái vị tăng, nhưng vừa quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ngôi chùa
đâu cả. Thế rồi Quốc Sư kết cỏ dựng lều ở tại nơi đó và sớm chiều chăm lo lễ
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tụng. Quốc Sư là tác giả của bài Sám Pháp, như ngày nay chúng ta biết đó là bản
"Từ Bi Tam Muội Thủy Sám" gồm có ba quyển vậy.
Qua hai câu chuyện trên, tuy có khác chút ít, như phần lớn là giống nhau,
đều là cảnh giác cho người ta biết rằng nhân quả báo ứng thật không sai sót mảy
may. Chuyện thứ nhất là sự báo ứng hiện ngay đời nầy, còn câu chuyện thứ hai là
sự báo ứng đến mười đời sau. Nói tóm lại, khi nghiệp duyên thành thục là thời
vận của chúng ta cũng đã đến lúc và rốt cuộc phải chịu quả báo thôi. Hôm nay tôi
nói về hai công án nầy để cho mọi người hiểu rõ sát sanh là có hại, và đừng nên
xem đó như trò chơi con nít. Hiện nay khoa học ngày càng tiến bộ, cho nên vũ
khí giết người cũng sẽ càng tệ hại hơn. Bao thứ nhân quả họ đã gây ra thì làm thế
nào tiêu trừ cho được?
Hiện nay thế giới đang trong cảnh đen tối đầy chướng khí, đụng một chút
là cuộc đại chiến sẽ bùng nổ. Bọn ma quỷ oán hờn sẽ mượn cớ nầy để báo thù.
Nhưng oan oan tương báo, biết đến bao giờ mới hết đây? Trừ phi là không sát
sanh; nếu không, chúng ta vĩnh viễn sẽ không có ngày được bình an.
HT. Tuyên Hóa giảng ngày 15 tháng 4 năm 1984
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CHÖÔNG 12: THIEÄN AÙC BAÙO KHI KHIEÂU DAÂM VAØ TAØ DAÂM
12.1 Söï baùo öùng cuûa danh nhaân vaên hoùa phaïm nghieäp aùc
Caâu chuyeän thöù nhaát:
Thôøi nhaø Toáng, taùc giaû coù tieáng laø hoïc gia Huyønh Sôn Khuùc (vöøa teân
Huyønh Ñình Kieán, cuøng teân vôùi Toâ Ñoâng Ba), thích saùng taùc caùc loaïi vaên
chöông saùch truyeän mieâu taû veà tình duïc daâm taø. Moät laàn, oâng ta ñeán thaêm
moät cao taêng taïi Thieàn vieän Vieãn Thoâng. Môùi gaëp maët, Thieàn sö ñaõ nghe
ñöôïc oâng ta noùi: “Ñaïi tröôïng phu sanh hoa dòu buùt, nôõ loøng naøo cam loøng
söû duïng vaøo nhöõng taùc phaåm haï caáp daâm taø sao?”. Luùc aáy, Thieàn sö vöøa
môùi khuyeân giaûi ñöôïc oâng hoïa só Lyù Baùt Thôøi veõ ngöïa, nhaát thôøi chuyeån
thaønh caâu toát, ngöôøi ngöôøi bieát ñeán. Huyønh Sôn Khuùc sau khi nghe xong
cöôøi maø noùi: “Ta vieát thô saùng taùc vaên chöông, döïa theo quy luaät nhaân
quaû, kieáp naøy hoaëc kieáp sau coù theå naøo ñeå toâi ñaàu thai vaøo trong buïng
ngöïa?” Thieàn sö noùi: “Lyù Baùt Thôøi thöôøng moät loøng taâm trí töôûng ñeán
ngöïa, mieâu taû ngöïa, ñieâu khaéc ngöïa, söùc khí tinh thaàn cuûa oâng ta ñeàu hoùa
thaønh ngöïa, coù muoán sa ñoïa cuõng chæ moät mình maø thoâi, coøn oâng söû duïng
nhöõng töø daâm taø veà tình duïc ñeå quyeán ruõ taâm yù cuûa thieân haï, duï doã loaøi
ngöôøi thaâm nhaäp, raát nhieàu ngöôøi do yù chí non yeáu ñaõ laøm ra bieát bao
chuyeän phaûn ñaïo ñöùc vaø chuyeän hieáp daâm. Quaû baùo cuûa ngöôi ñaâu chæ laø
ñaàu thai trong buïng ngöïa, sôï phaûi toïa laïc vaøo buøng sình ñaïi ñòa nguïc ñeå
vónh vieãn khoâng ñöôïc sieâu thoaùt!”. Huyønh Sôn Khuùc nghe xong rôïn toùc
gaùy, raát xaáu hoå, sau naøy khoâng coøn vieát vaø saùng taùc nhöõng chuyeän taø daâm,
haùo saéc, baét ñaàu tu taâm döôõng tính, haønh thieän ñeå saùm hoái. Nhöõng vaên thö
chöõ nghóa cuûa oâng ta ñaõ gaây ra moät haäu quaû nhaát ñònh, ñeå cho oâng ta khoù
maø thoaùt thaân, hai ngöôøi vôï yeâu cuûa oâng ta daàn qua ñôøi, tuoåi giaø mang
beänh ñeán cuoái ñôøi.
236

Ngọc Lịch Bửu Phiêu
Caâu chuyeän thöù hai:
Taùc giaû tieåu thuyeát daøi taäp “Thuûy Höû”, taùc giaû Thi Naïi Am trong
“Thuûy Höû” trong taâm lyù söû duïng khoâng ít vieát möïc ñeå mieâu taû nhöõng caâu
chuyeän hieáp daâm, cheùm gieát, do nghieäp naøy aûnh höôûng, con chaùu cuûa oâng
ta maáy ñôøi ñeàu mang beänh taät trong ngöôøi.
Caâu chuyeän thöù ba:
“Kim Bình Mai” sau khi xuaát baûn con chaùu cuûa taùc giaû ñoù ñeàu bò caâm,
vaû laïi ñôøi sau khoâng coù ai thaønh taøi, tuyeät gioáng noái doøng trong naêm ñôøi.
Caâu chuyeän thöù 4:
“Haäu Haéc Hoïc” taùc giaû Lyù Toáng Ngoï, raát thích ñaûo ngöôïc nhöõng luaän
ngoân cuûa ñôøi tröôùc vaø thaùnh hieàn, chuyeân gaây thò phi, gaây ra bieát bao
chuyeän xoân xao. OÂng suoát ñôøi ngheøo khoå, sau cuøng coøn cheát oan ngoaøi phoá.
Caâu chuyeän thöù 5:
Nhaø tieåu thuyeát coù tieáng beân nöôùc Anh Quoác, saùng taùc raát nhieàu
truyeän vaø bieân taäp kòch laø moät chaøng trai treû coù taøi. Khi anh vieát cuoán saùch
cuoái cuøng “Ngöôøi tình cuûa Tra Phu Nhaân”, trong saùch mieâu taû tæ mæ nhöõng
caâu chuyeän tình vuïng troäm ngoaøi hoân thuù, ñaõ töøng bò chính phuû caám xuaát
baûn vì cho laø saùch taø daâm, khi anh vieát xong cuoán chuyeän naøy moät naêm sau
laø qua ñôøi, luùc cheát chæ höôûng thoï coù 44 tuoåi.
Nhöõng tai hoïa nhö treân laø nhöõng ngöôøi duøng vaên thö, saùch truyeän ñeå
haïi ngöôøi. Coå nhaân coù caâu : “Ñao buùt saùt daân cuoái cuøng töï saùt mình” laø moät
caâu ngoân raát xaùc thaät.
12.2 Caûi aùc chuyeån thieän, caàu con ñöôïc nhö mong muoán
Caâu chuyeän thöù nhaát:
Coù moät ngöôøi teân laø Giaù Nhaân, ñaõ ngoaøi

50 tuoåi coøn chöa coù con,

trong loøng raát mong. Moät buoåi toái, oâng mô thaáy moät phuû ñieåm, treân coù ghi
chöõ : “Sinh duïc töï”. Giaù Nhaân lieàn caàu khaán veà chuyeän con caùi cuûa mình.
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Ngöôøi kia laáy moät cuoán soå tay laät ra xem vaø noùi: “OÂng ñaõ töøng cöôõng
hieáp moät phuï nöõ, muoán caàu xin con caùi laø chuyeän baát khaû naêng”. Giaù Nhaân
nghe ñöôïc raát kinh ngaïc, tieáp theo nhaát loøng thaønh taâm caàu xin vaø noùi:
“Tieåu daân luùc aáy voâ tri, caàu xin ñöôïc khoan dung chuoäc toäi”. Quan thaàn
noùi:“ Tuy oâng coù loøng hoái caûi, phaûi khuyeân nhuû 10 ngöôøi khoâng phaïm taø
daâm (khoâng phaûi vôï choàng maø coù quan heä tình duïc nam nöõ) môùi coù theå xoùa
ñöôïc nghieäp toäi maø mình maéc phaûi, môùi hi voïng coù con ñeå noái doøng”. Khi
Giaù Nhaân thöùc giaác, loøng quyeát taâm saùm hoái, khuyeân baïn beø thaân thuoäc
kieâng taø daâm, vaû laïi coøn goùp tieàn in aán saùch thieän coù noäi dung khuyeân giaûi
khoâng maéc vaøo taø daâm vaø saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, caûm hoùa ñöôïc raát
nhieàu ngöôøi. Quaû nhieân, sau naøy oâng sinh ñöôïc hai caäu con trai.
Caâu chuyeän thöù hai:
Huyeän Hoa Ñình coù oâng hoï Tröông, luùc thôøi treû thöôøng hay caøi baãy duï
doã thieáu nöõ tieán haønh maïi daâm. Sau khi keát hoân sinh ñöôïc hai caäu con trai
nhöng vì do suy dinh döôõng baåm sinh neân ñaõ töû vong, chính oâng cuõng bò
maéc beänh böôùu haïch, ñieàu trò nhieàu naêm cuõng voâ hieäu quaû. Sau naøy oâng
ñoïc ñöôïc cuoán saùch noùi veà ñuû loaïi nhaân quaû traû baùo lieân quan ñeán taø daâm
duïc voïng, caûm thaáy raát hoái haän, bieát ñöôïc söï baát haïnh cuûa mình laø do traû
baùo söï taø daân cuûa mình. Cho neân, oâng ñöùng tröôùc töôïng thaàn Phaät xin theà
vónh vieãn töø boû kieâng tröø taø daâm, boû tieàn ra in aán raát nhieàu cuoán saùch
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” ñeå truyeàn baù ñeán thieân haï. Moät naêm sau beänh cuûa
oâng ñaõ khoûi, khoâng bao laâu lieân tieáp sanh ñöôïc ba ñöùa con.
12.3 Ba ñôøi oan baùo khi naøo döùt
Thôøi Thanh Trieàu, taïi huyeän Gia Thieän coù oâng hoï Chi, naêm Tî Daäu,
thi cöû xong trôû veà queâ noùi vôùi oâng baïn hoï Nguyeân: “Toâi gaàn ñaây tinh thaàn
roái loaïn, caûm giaùc taâm hoàn baát an, nhö laø coù gì baùm vaøo mình gaây roái, toâi
muoán ñeán mieáu töï ñeå tìm moät phaùp sö giuùp toâi coù theå ñöùng tröôùc maët Phaät
xin caàu saùm hoái veà oan nghieäp quaù khöù cuûa mình”. OÂng Nguyeân noùi
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Chuyeän chôù neân chôø, phaûi ñi nhanh. Hai ngöôøi ñi ñeán chuøa vaø tìm
thaáy moät thaày sö chöa noùi ñöôïc bao nhieâu caâu, oâng Chi ñoät nhieân mô mô
maøng maøng, tieáp ñoù nhö ñieân cuoàng thoát leân: “Toâi ñaõ chòu oan ba ñôøi, hoâm
nay môùi ñöôïc traû thuø”. OÂng Hoøa thöôïng hoûi: “OÂng coù thuø oaùn gì ?”, traû lôøi
: “Toâi kieáp tröôùc laø caáp döôùi cuûa oâng Chi, oâng ta laø Ñaïi Töôùng quaân, nhìn
thaáy vôï toâi treû ñeïp neân ra leänh cho toâi daãn moät ñoaøn quaân nhoû yeáu ñi ra
chieán tröôøng ñaùnh chieán vôùi moät ñaïi cöôøng quoác, taïo cho toâi phaûi cheát taïi
chieán tröôøng. Sau khi toâi cheát, oâng ta coù yù ñoà muoán chieám ñoaït vôï toâi, vôï
toâi khoâng ñoàng yù neân ñaõ töï töû maø cheát. Sau naøy, do haén cheát vôùi mang
tieáng trung nghóa, cho neân toâi chöa traû thuø ñöôïc; khi chuyeån kieáp haén ñaàu
thai thaønh moät cao taêng tu haønh, coù thaàn hoä phaùp phuø hoä, toâi laïi khoâng traû
thuø ñöôïc; chuyeån kieáp laàn nöõa, oâng ta laïi laøm töôùng, thaønh tích raát toát, neân
coù thaàn phöôùc loäc phuø hoä, toâi vaãn chöa traû thuø ñöôïc. Kieáp naøy ñaùng leõ haén
ta coù coâng danh nhöng vì gaàn ñaây haén phaïm vaøo nghieäp toäi hieáp daâm phuï
nöõ. Bò Thieân Ñeá töôùc ñi vò trí coâng danh, thaàn phöôùc loäc rôøi xa haén ta, nay
toâi môùi ra tay ñöôïc”. OÂng Nguyeân noùi: “Oan gia deã giaûi baát deã döùt, boû qua
ñi thoâi!”, traû lôøi:“Lôøi thì nhö vaäy nhöng haän trong loøng khoù maø giaûi, khoâng
traû moái thuø naøy toâi khoâng an loøng, ñaâu coù theå deã daøng tha cheát cho haén
ñöôïc”. OÂng Chi hoaûng sôï chaïy ra ngoaøi ñuïng ñaàu vaøo töôøng maø töû vong.
OÂng Chi tuy xuaát gia tu haønh thaønh cao taêng nhöng do khoâng tu toát
tònh thoå toân phaùp moân, chöa ñöôïc ñeán Tònh ñoä Taây Phöông cöïc laïc neân
vaãn phaûi toïa laïc vaøo luïc ñaïo luaân hoài. Khuyeân caùc vò neân nieäm caàu ñeán
tònh ñoä chính thöùc tu Di Ñaø, chæ caàn chuyeån ñeán ñöôïc theá giôùi Taây Phöông
cöïc laïc thì seõ khoâng chuyeån hoài, seõ khoâng bò nhaäp vaøo luïc ñaïo luaân hoài.
Vaû laïi, coù theå ñeán phaùp giôùi giaûi thoaùt thanh tònh, xin môøi buoâng heát vaïn
duyeân, moãi ngaøy chuyeân taâm nieäm “Nam Moâ A Di Ñaø Phaät”.
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12.4 Söï cheát thaûm cuûa keû taø daâm
Taïi Trieát Giang coù moät caäu hoïc sinh hoï Ngoâ muoán hieáp daâm moät coâ gaùi
nhöng vaãn chöa thaønh. Neân haén baøn möu keá vôùi ngöôøi baïn hoï Phöông,
Phöông Maäu thì laäp möu keá chuaån bò cho ngaøy naøo ñeå haønh ñoäng. Khoâng
bao laâu, cha cuûa Ngoâ Maäu mô thaáy coù moät ngöôøi maëc aùo ñoû noùi vôùi coâng ta:
“Con trai oâng ñaùng leõ coù theå thi ñaäu tieán só nhöng vì loøng anh ta ñen toái,
Thieân Ñeá ñaõ töôùc ñi coâng danh cuûa haén. Phöông Maäu ñang soáng cuoäc soáng
ngheøo khoù, nay laïi laäp möu cho ngöôøi thöïc hieän haønh vi taø aùc, Dieâm Vöông
ñaõ phaùn cho anh ta phaûi xuoáng ñòa nguïc moùc ruoät, phaûi bò moùc ruoät ra töøng
khuùc cho ñeán cheát”. Cha cuûa Ngoâ Maäu thöùc giaác raát sôï haõi, khi trôøi saùng lieàn
chaïy ñeán tröôøng hoïc tìm con trai ñeå hoûi roõ söï tình, nghe con trai noùi Phöông
Maäu toái hoâm qua môùi bò ñau ruoät thöøa caáp tính ñaõ töû vong. Khoâng bao laâu,
Ngoâ Maäu bò chöùng beänh suy nhöôïc thaàn kinh, ñaàu oùc buø xuø ra vaøo trong thò
xaõ, khoâng bao laâu cuõng tieâu maïng qua ñôøi !
12.5 Thaûm baùo cuûa keû kinh doanh saùch baùo, tranh veõ khieâu daâm
Taïi khu Giang Nam coù moät thöông gia baùn saùch teân laø Chu Töôøng, vì
muoán tranh giaønh lôïi nhuaän cao, chuyeân leùn luùt phaùt haønh in aán buoân baùn vaø
cho thueâ nhöõng saùch truyeän khieâu daâm vôùi giaù cao, baïn beø ñaõ khuyeân raên
anh ta ñöøng kinh doanh nhöõng loaïi saùch naøy nöõa coù ngaøy chuoác hoïa vaøo
thaân vaø chòu söï aùc baùo, Chu Töôøng cho laø söï meâ tín ñaùng maéc cöôøi, khoâng sôï
tôùi. Hai naêm sau, thò löïc cuûa Chu Töôøng baét ñaàu môø daàn, cho ñeán moät ngaøy
maét bò muø, tìm kieám raát nhieàu y baùc só ñeå chöõa trò, toán bieát bao nhieâu tieàn
vaãn khoâng chöõa ñöôïc. Moät ngaøy, tieäm saùch bò hoûa hoaïn, maét cuûa haén laïi bò
muø khoâng thaáy ñöôøng ñeå thaùo chaïy, nöûa ngöôøi bò boûng naëng, cô thòt bò hoaïi
töû, moãi ngaøy ñeàu keâu la trong söï ñau ñôùn, khoâng ñeán ba ngaøy thì töû vong.
Tröôùc khi cheát ñaõ noùi: “Toâi in aán kinh doanh nhöõng saùch khieâu daâm nhö
vaäy, tuy kieám ñöôïc nhieàu tieàn nhöng ñeàu tieâu tan heát vaøo ñeå chöõa beänh, vaû
laïi toâi haïi ngöôøi khoâng ít, chòu söï traû baùo nhö theá cuõng laø ñaùng ñôøi, hi voïng
caùc vò baïn haøng laáy toâi maø laøm göông, ñöøng kinh doanh nhöõng loaïi saùch
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truyeän gioáng nhö vaäy nöõa”. Vôï cuûa Chu Töôøng sau naøy do cuoäc soáng khoù
khaên vay möôïn raát nhieàu tieàn, tieáp ñoù bò ngöôøi ñoøi nôï baét coùc baùn ñi khu nuùi
röøng ñeå laøm noâ leä.
12.6 Thaûm baùo cho ngöôøi bieân soaïn saùch khieâu daâm
OÂng Ngaïi Maäu saùng taùc ra moät cuoán saùch chuyeân noùi veà nam hoan nöõ
aùi, khieâu daâm duïc voïng, khi luùc cuoán saùch naøy saép hoaøn thaønh, mô thaáy moät
vò thaàn linh uy nghieâm traùch moùc oâng ta. Khi oâng thöùc giaác caûm thaáy raát hoái
haän, neân ñaõ ngöøng saùng taùc nöõa, nhöng maø ñaõ khoâng coù huûy dieät baûn soaïn.
Sau naøy con trai oâng qua ñôøi, vì hoaøn caûnh khoù khaên, neân laïi tieáp tuïc hoaøn
thaønh cuoán saùch giao cho cöûa tieäm in aán ñeå xuaát baûn. Khoâng bao laâu, ñoâi
maét cuûa oâng bò muø, tay cong noåi böôùu ñoäc, ngoùn tay bò cong, raát ñau ñôùn.
OÂng bieát ñaây chính laø aùc baùo khi mình saùng taùc nhöõng chuyeän khieâu daâm
nhöng hoái haän ñaõ muoän maøng, khoâng bao laâu thì öu saàu maø cheát.
12.7 Ngöôøi maéc beänh phong mua daâm, ngöôøi baùn daâm thieät maïng
Nhöõng naêm gaàn ñaây, naïn maïi daâm ngaøy caøng gia taêng, nhöõng keû maát
ñaïo ñöùc ngaøy caøng nhieàu, maïi daâm mua daâm nghieâm caám nhieàu laàn khoâng
heát, daãn ñeán buøng phaùt caên beänh HIV vaø nhöõng caên beänh laây nhieãm khaùc,
gaây ñoäc haïi ñeán xaõ hoäi. Nhöng maø thieän aùc aét phaûi coù baùo, söï kieän döôùi nay
laáy laøm caûnh tænh cho nhöõng keû coù haønh vi taø daâm.
Vaøo ngaøy 25 thaùng 8 naêm 2001, taïi tænh Hoà Nam trong laøng Thò cuûa
nhaø hoï Tröông coù traïi phong cuøi, coù oâng Tröông Maäu sau khi xem xong cuoán
baêng hình khieâu daâm ngay laäp töùc ñoùn xe chung vôùi La Maäu thoaùt ra ñi ñeán
laøng thò hoï Tröông, ñi ñeán nhaø troï Töø Dung. Nhôø La Maäu moâi giôùi, giôùi
thieäu gaùi baùn daâm hoï Löõ cho oâng Tröông. Löõ Maäu nhìn thaáy oâng Tröông ñaàu
toùc chaân maøy hôi ruïng, caû mình taáy ñoû nhö ñang loät da vaäy, trong loøng hoaøi
nghi. La Maäu bòa ra lôøi doái vaø noùi: “Haén ta laø daân quaân phuïc nguõ, hai chaân
laø do bò thöông ôû chieán tröôøng”, coâ baùn daâm nöûa tín nöûa nghi, nhöng nghó
ñeán tôø giaáy baïc 50 ñoàng saép ñöôïc bay vaøo tuùi mình, neân ñoàng yù baùn daâm.
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Xong vieäc, La Maäu noùi vôùi maïi daâm Löõ Maäu, ngöôøi mua daâm laø ngöôøi
maéc beänh phong cuøi. Löõ Maäu nghe xong ngöôøi cöùng ñô, sau ñoù caên theo lôøi
toá caùo cuûa quaàn chuùng, caûnh saùt baét ngay taïi traän oâng Tröông, oâng La taát caû
4 ngöôøi do vi phaïm vaø ñöa Löõ Maäu ñeán beänh vieän xeùt nghieäm, baùc só daën coâ
phaûi sôùm nhaäp vieän ñeå chöõa trò beänh. Löõ Maäu raát hoái haän, veà ñeán nhaø ñaõ
treo coå töï vaãn.
12.8 Traû baùo cuûa ngöôøi kinh doanh ñóa hình khieâu daâm
Thò xaõ Baéc Haûi taïi Quaûng Taây coù oâng hoï Huyønh, ñaõ 50 tuoåi ñôøi, vì
muoán kieám tieàn, beà ngoaøi laø kinh doanh baùn vaø cho thueâ caùc loaïi baêng ñóa
hình khieâu daâm vôùi giaù cao, coøn boû sæ baùn nhöõng loaøi ñóa hình khieâu daâm bò
nghieâm caám löu haønh. Söï traû baùo cuûa oâng raát roõ reät: con trai oâng huùt chích
ma tuùy bò ñöa vaøo traïi cai nghieän toán bieát bao nhieâu tieàn; con gaùi trong thôøi
trung hoïc ñaõ giao du vôùi thanh thieáu nieân baát chính,sau ñoù ñaõ boû nhaø ra ñi vaø
sa ñoïa vaøo con ñöôøng maïi daâm. Cöûa tieäm cuûa oâng cuõng bò coâng an nieâm
phong, ruùt giaáy pheùp haønh ngheà, coøn bò phaït tieàn. Khoâng theå buoân baùn nöõa,
cuoäc soáng khoù khaên. OÂng ta raát hoái haän, ñaây chính laø söï traû baùo do oâng kinh
doanh nhöõng ñóa hình khieâu daâm ñaõ haïi heát caû gia ñình.
12.9 Lieân Sanh hoaït Phaät keå truyeän quaû baùo lieät döông do taø daâm
(Trích töø saùch “ Ñòa Nguïc Bieán Hieän Kyù cuûa Lieân Sanh Hoaït Phaät - Lö
Thaéng Ngaïn)
Toâi ñi thaàn haønh ôû aâm gian, phaùt hieän ra coù moät ñòa nguïc, teân laø “caùt
ñieåu ñòa nguïc” (ñòa nguïc xeûo chim, daùi), toâi thaáy thaät laï kyø. Trong luùc ñang
thaàn haønh thì nghe tieáng cuûa moät ngöôøi nam goïi toâi: “Sö Toân, xin cöùu toâi
vôùi, toâi seõ bò caét chim!” Toâi troâng thaáy 2 Minh Söù troùi moät ngöôøi nam, moät
vò Minh Söù khaùc caàm ñao chính ñang muoán xeûo daùi cuûa ngöôøi nam bò troùi,
nhö cuøng saép ra tay laøm vaäy. Chæ caàn caét, xeûo moät nhaùt ñao, ngöôøi nam
naøy chính thöùc maát boä phaän sinh duïc, “maát daùi”, thaønh moät vò thaùi giaùm
thuôû xöa, vò Coâng Coâng trong hoaøng cung. Toâi troâng thaáy caûnh naøy thì voäi
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keâu leân: “Taïm ngöng, taïm ngöng.” Minh Söù troâng thaáy toâi bieát ngay, taïm
ngöøng tay. Toâi thaáy ngöôøi nam naøy, nguyeân lai teân laø Hoaøng, ñuùng laø ñeä töû
cuûa toâi.
Toâi noùi: “Anh chöa cheát maø sao laïi ôû taïi ñòa nguïc theá naøy?”
Hoaøng ñaùp: “Toâi chöa cheát, nhöng trong moäng laïi bò mang xuoáng ñòa
nguïc, Minh Söù muoán xeûo chim cuûa toâi.” Toâi hoûi: “Anh phaïm toäi gì vaäy?”
Hoaøng cuùi ñaàu khoâng noùi.
Toâi noùi: “Duø anh khoâng noùi ra, toâi cuõng bieát roài, anh phaïm nghieäp taø
daâm, daïy anh phaûi giöõ 5 giôùi, anh khoâng chòu tuaân thuû. Baây giôø ñaõ phaïm
giôùi, trong moäng bò xeûo chim, coøn bieát noùi sao?”
Hoaøng raát xaáu hoå noùi: “Baây giôø toâi bieát ñöôïc luaät leä cuûa Minh Vöông
(Dieâm Vöông) laø coù thaät, toâi thaät phaûi saùm hoái, töø nay trôû ñi khoâng bao giôø
taùi phaïm, toâi kieân ñònh giöõ 5 giôùi.” Lôøi noùi cuûa Hoaøng nghe thaønh khaån vaø
sôï seät, töø “chaân taâm” noùi ra, neân töø taâm phaùt ra moät luoàng aùnh saùng traéng,
daây troùi chaân tay Hoaøng töï ñoäng côûi loûng, rôi xuoáng ñaát. Hoaøng beøn quyø
tröôùc maët toâi noùi: “Toâi taát nhieân cho in aán thaønh saùch luaät leänh cuûa Minh
Vöông, baù caùo cho moïi ngöôøi bieát, ñaây khoâng chæ laø luaät leänh, ñoàng thôøi
cuõng laø chæ daãn cho chuùng sinh laøm ñieàu thieän, taø daâm ñích thöïc laø traêm
haïi, khoâng coù moät tí ích lôïi gì.”
Toâi noùi: “Laønh thay! Laønh thay! A Di Ñaø Phaät!” Hoaøng töï ñoäng boû ñi.
Hoaøng töø trong moäng tænh daäy, caûnh, moäng raát laø trong saùng, roõ reät! Söï
kieän naøy, Hoaøng töï ñoäng ñeán gaëp toâi, trong moäng ñaõ thaáy raèng
thaät laø may maén, anh Hoaøng caên baûn bò xeûo chim (daùi), nhöng keát quaû vì
lyù do “thaønh thaät saùm hoái”, Sö Toân laïi ñeán thaät ñuùng luùc, neân Hoaøng ñaõ
ñöôïc cöùu. Hoaøng hoûi toâi:
“Neáu nhö trong moäng bò xeûo chim thì seõ nhö theá naøo?”
Toâi ñaùp: “Khoâng cöû ñoäng, cöû ñoäng nhöng khoâng cöùng, cöùng thì khoâng
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laâu.” Hoaøng noùi: “Gioáng nhö vaät pheá boû vaäy.” – “Ñuùng.”
Hoaøng noùi: “Ngaøy nay, coù raát nhieàu ngöôøi nam treân theá gian naøy, beà
ngoaøi troâng raát doõng maõnh, söï thöïc laïi bò xuaát tinh sôùm, döông vaät sôùm bò
suy taøn, khoâng cöû ñoäng, khoâng cöùng, khoâng laâu, ñaây coù phaûi ñeàu bò Minh
Söù xeûo chim?” Toâi ñaùp:
“Nhöõng ngöôøi bò nhö keå treân coù phaûi qua ñòa nguïc xeûo chim hay
khoâng thì toâi khoâng bieát, nhöng vieäc anh phaûi ñeán ñòa nguïc xeûo chim laø söï
thöïc. Nhöng baát keå coù qua hay khoâng qua ñòa nguïc xeûo chim nhöng xuaát
tinh sôùm, döông vaät suy suïp, tieâu luïi, khoâng cöû ñoäng, khoâng cöùng, khoâng
laâu, ñaây cuõng laø nhöõng söï thöïc.”
Hoaøng noùi: “Ñaây chính laø nhaân quaû, vì daâm duïc quaù ñoä, khoâng tieát
cheá, taát nhieân bò xeûo chim thoâi.” Toâi noùi: “Minh Söù kyø thöïc khoâng chæ cai
quaûn aâm gian, nhöõng ngöôøi theá gian phaïm nghieäp, luùc sinh thôøi ñaõ phaûi
chòu söï baùo öùng, raát nhieàu ngöôøi bò nhö vaäy.”
Toâi muoán hoûi moïi ngöôøi: “Chuùng ta tu haønh, saéc thaân nguyeân lai laø
sinh dieät, baïn phaûi laøm sao trong phaùp sinh dieät naøy tu xuaát ra ñöôïc phaùp
baát sinh baát dieät, lyù tu cuûa noù ôû choã naøo, thöû baøn luaän xem.”
12.10 Nhà văn nổi tiếng Đài Loan chịu nhiều quả báo vì sáng tác dâm thư
(Trích từ sách “Lư Thắng Ngạn Văn Tập 145 - Đại Lạc Quang Minh Của
Cảnh Giới Tâm Linh”)

Một ngày nọ , nhà văn nổi tiếng Tạ Nhuận (Đài Loan) đến tìm tôi.
Tạ Nhuận biết tôi đã viết trăm cuốn sách , mỗi ngày không gián đoạn , rất là
khâm phục . Mà tôi cũng biết rằng, Tạ Nhuận là một tác giả tài khí hơn người,
xuống bút là ngàn lời, lập luân mở mang độc đáo, người bình thường không thể
bằng, tôi cũng rất kinh ngưỡng anh ta. Một nhà văn như vậy đến tìm tôi, tôi
đương nhiên là rất vui mừng.
Tạ Nhuận hỏi tôi :
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Liên Sanh hoạt Phật, tôi nghe người ta nói, ông biết thông linh âm dương ?
Tôi đáp: “Cũng biết sơ sơ” “Ông có thể giúp tôi không?” Tôi cười :
“Tiên sinh phong sắc tú dị, trong ngoài đều biết danh, thông thấu triết lý,
còn có nghi nan nào không quyết được sao ?”
Tạ Nhuận rất thật nói :
“Ông nói cũng phải , một đời của tôi chưa từng mê tín nói về quỷ thần âm
dương , cũng không tin vào thông linh, đối với những gì ông viết, tôi từng dùng
mũi cười nhạt, nhưng, đó là chuyện đã qua, xin ông đừng chê trách. Năm nay tôi
64 tuổi, một đời của tôi, nói về tài hoa tuyệt đối không thua người, nói về năng
lực cũng không đứng sau người,nhưng mà, tôi ở giới học thuật vẫn không được
trọng dụng, trên đường làm quan, có cơ hội mấy lần, nhưng cuối cùng cũng là
không. Ông xem tôi là nhà sáng tác có tiếng, thật ra tôi là ưu ưu không đắc chí,
đều là chịu sư sắp xếp của người”
“Ồ vậy sao?” tôi rất kinh ngạc. Tạ Nhuận nói :
“Ông xem tôi là một nhà sáng tác, thật là tiền cũng không có, chức quan
cũng không có, gia đình cũng tan nát, nhà cũng không có, sức khỏe của tôi cũng
không như lúc trước. Một đời này, chỉ ôm lấy mấy cuốn sách rách nát thôi, thật là
luôn luôn bị giam cầm, giống như trong vô hình vậy, có một bàn tay, đem tất cả
công danh lợi lộc toàn bộ đẩy ra, hình như trong vô hình có thần vận mệnh, tôi
không biết làm sao lại như vậy, xin ông xem giúp tôi ”
“Được rồi” tôi nói. Tôi ở trước mặt Tạ Nhuận, nhắm hai mắt, trong tâm
quán tưởng 3 vị bổn tôn của tôi : Diêu Trì Kim Mẫu - A Di Đà Phật - Địa Tạng
Vương Bồ Tát. Có một người tên là Tạ Nhuận, muốn biết nhân quả đã qua, linh
cơ thần toán, chân truyền đạo diệu, mau chóng cho đáp án, mở ra lưới mê, viên
mãn biết Tôi cũng rất kinh ngưỡng anh ta. Một nhà văn như vậy đến tìm tôi, tôi
đương nhiên là rất vui mừng. trước, cấp cấp như luật lệnh .Trong lúc này, thiên
nhãn quả nhiên nhìn thấy bạch quang sáng chói, trong bạch quang có một cái
động lớn, trong động có một đồng tử áo xanh chạy ra, đồng tử áo xanh này tay
cầm một cuốn danh sách. Danh sách này hiển nhiên viết tên của Tạ Nhuận. Đồng
tử áo xanh lật danh sách cho tôi xem, tôi nhìn thấy kinh hãi.
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Thì ra Tạ Nhuận là quan chức, ở nhà trường không chỉ là giáo sư, có thể
làm hiệu trưởng, thậm chí được mời vào bộ máy hành chánh, có tiền có đại vị,
gia đình viên mãn, sức khỏe khang thái, thọ đến 89 tuổi. Con người Tạ Nhuận
:Thâm tâm trung hậu Trọng nghĩa khinh tài.
Làm sao như vậy ! Xem đến sau cùng, chỉ thấy sau cùng viết mấy dòng
chữ nhỏ, Tạ Nhuận lúc trẻ đã từng vì một chút tiền nhuận bút, hình thức tham
chơi, viết ẩu 6 cuốn tiểu thuyết màu vàng, rất mỏng rất mỏng, là thứ mà nhà in
làm rất thô tục, cách viết rất trực tiếp, loạn xạ...Tạ Nhuận chỉ bởi do 6 cuốn tiểu
thuyết màu vàng này , tất cả vợ con tài lộc thọ sức khỏe , hoàn toàn mất hết !
Xem đến đây , tôi mới hoàn toàn hiểu rõ .Tôi mở mắt ra , hỏi :
“Khi còn trẻ, làm việc gì ?” “Đọc sách , đều là đứng đầu” “Có sáng tác viết
bài không ?” “Có, viết bài cho báo” “Có viết sách không ?” “Lúc đó còn chưa
có” “Tôi nói có” tôi kiên quyết. “Không có thật” “Là mỏng mỏng, màu vàng đó”
tôi trực tiếp nói. Tạ Nhuận lúc đó, miệng mở to ra, mặt đỏ tía ra, sửng sốt không
tin nổi. “A! Quả nhiên ông biết, quả nhiên có, quả nhiên có” “6 cuốn ?” “Đúng
vậy, 6 cuốn” Tạ Nhuận gật đầu. “Đó là 6 cuốn tiểu thuyết màu vàng , mất đi tất
cả kiết khánh , khiến anh gặp nạn liên miên, hôm nay không phải anh đạo đức
thâm hậu, thọ mạng cũng không còn”Tạ Nhuận kinh hãi :
“Lợi hại như vậy sao ! “Tôi đáp : “Tiểu thuyết màu vàng, khiến người tâm
trí dao động, dẫn người đi vào đường tà, nam nam nữ nữ đọc sách phong lưu sở
cập, làm bại danh hoại tiết !” Tôi nói: Trong trời đất, chỉ có cầm thú, trống mái
lẫn lộn. Không cần biết xấu hổ, không lo sĩ, xấu không chịu nghe Con người đó,
là đứng đầu vạn vật, liêm tiết phải trọng yếu Nếu loạn luân, tuy là người, không
bằng cầm thú giới dâm này, là đứng đầu ma, bại đạo trong tất cả bệnh nếu là tu
hành, đem dâm dục, một dao cắt bỏ” Tôi lại nói: “ Loài người chúng ta là từ sắc
dục mà sanh ra, mỗi người đều mang chủng tử của sắc dục, cho nên tạp khí đặc
biệt nặng, thật ra theo nhân quả mà nói, người là từ sắc dục mà sanh, cũng nhất định
từ sắc dục mà chết. Hiểu được đạo lý này thì phải tiết dục không nên phóng dục, cái
tốt của tiết dục là khiến được sức khỏe trường thọ, sự nghiệp cát tường, sao tốt chiếu
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mạng. Nếu như dẫn người vào háo sắc tham dục, đương nhiên là thiệt thân mất khí,
gia đạo suy đồi, chiêu cảm ác nghiệp, toàn bộ đều trái ngược lại !”Tạ Nhuận nghe
xong chỉ nói :“ Vậy vợ chồng thì sao ?” “ Về vợ chồng, cũng không nên tham lam
nhiều, cũng phải tiết tế, không biết kiêng kỵ, thì cũng sẽ mất mạng ”Tạ Nhuận nói :
“ Những cái sai của tôi đã thành rồi, làm sao sám hối ?”Tôi đáp :“Theo tôi
được biết, viết sách dâm, hoặc vẽ những hình dâm, hoặc khắc dâm tượng , phải đợi
đến khi sách dâm, hình dâm, tượng dâm mất hết, mới được cho là nghiệp chướng
tiêu trừ, nếu không thì nghiệp chướng vĩnh viễn theo thân “.
Tạ Nhuận sợ hãi :“ Nghiêm trọng như vậy sao ?” “ Đúng vậy “ tôi nói “ 6 cuốn tiểu
thuyết màu vàng này, nếu vĩnh viễn lưu hành, thì sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng, thử nghĩ
xem, nghiệp chướng làm sao tiêu trừ ?” “ Đó chỉ là nhất thời lúc hứng khởi tôi vì
tiền nhuận bút, mới viết, không ngờ đó lại là đại họa chí đại chí thâm, phải làm sao
đây ?”Tôi nói với Tạ Nhuận :
“ Xem ra chỉ có 2 cách, thứ nhất, anh có thể viết sách khuyên người ở thế
gian, đừng tà dâm, nếu gặp sách dâm, thì sẽ đốt ”Tạ Nhuận đáp :
“ Như vậy là thiện !” Tạ Nhuận vui vẻ ra về, sau đó Tạ Nhuận viết một lá thư
cảm ơn tôi, trong thư nói thần toán của tôi quả nhiên linh nghiệm, đồng thời anh ta
cũng bắt đầu tin thần lạy Phật, không dám nói nhân duyên quả báo là mê tín nữa .
Tạ Nhuận vì muốn chứng minh những lời tôi nói là chính xác, đã gửi đến cho
tôi cuốn tiểu thuyết màu vàng, một bộ 6 cuốn, thì ra anh ta vẫn còn đang lưu giữ,
dùng bút danh là :“ Dâm Căn ”Tên sách :
“ Lạc Trong Lạc ”“ Khoái Lạc của Giao Vĩ ” “ Phu Nhân của Tổng Sự
Trưởng ” Tôi nhớ lại khi tôi còn trẻ, đi trên chợ đêm trong tiệm sách ở đường Hợp
Nhị ở Cao Hùng, hình như là nhìn thấy cuốn sách này, cuốn sách này thật sự là đã
hại không ít thanh niên học tử. Tạ Nhuận dặn dò tôi, thay anh ta đốt 6 cuốn sách
này, như là sám hối vậy. Tôi thay anh ta đốt.
Viết một bài kệ, ghi rằng :
"Người háo sắc nằm mơ không tỉnh. Hôn hôn trầm trầm trong tà dâm Quả
báo sớm muộn sẽ đến thôi. Phải nhớ sắc không tánh viên minh”
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CHÖÔNG 13: TRUYEÄN NHAÂN QUAÛ LUAÂN HOÀI ÔÛ VIEÄT NAM
13.1 Nhoït maët ngöôøi – quaû baùo saùt sanh.
Muøa thu 1939, taïi moät laøng queâ nöôùc Nhaät, caäu beù Kasi ñaõ gieát cheát
moät con coùc, voâ tình muû cuûa noù baén dính vaøo ngöôøi caäu ta. Vaøi ngaøy sau,
caäu beù leân côn soát döõ doäi, ôû buïng phình leân 1 boïc lôùn. Khi boïc vôõ mieäng,
ñeå loä ra hình daùng caùi nhoït gioáng heät nhö moät con coùc vôùi ñaày ñuû maét,
mieäng. Baét saâu boï, coân truøng thöû boû vaøo, mieäng nhoït laäp töùc nuoát chöûng
ngay. Vaøi thaùng sau, caäu beù ñöôïc chöõa khoûi nhöng töø ñoù chæ coù theå di
chuyeån baèng caùch boø döôùi ñaát gioáng nhö con coùc. Khoâng chæ ôû Nhaät, treân
theá giôùi töøng ghi nhaän nhieàu tröôøng hôïp maéc chöùng nhoït maët ngöôøi. Nhoït
thöôøng moïc ra ôû maët, buïng hoaëc treân 2 ñaàu goái cuûa ngöôøi beänh maø khoâng
sao chöõa khoûi ñöôïc. Neáu phaãu thuaät caét boû, nhoït laïi moïc ra ôû choã khaùc.
Taïi Vieät Nam, cuõng coù nhieàu ca nhoït maët ngöôøi, gaàn ñaây coù moät tröôøng
hôïp môùi ñöôïc ghi nhaän nhö sau:
Ngaøy 26 thaùng 8 naêm 2012, Ñaïi ñöùc Thích Giaùc Nhaøn truï trì chuøa
Quaùn AÂm Tònh Thaát, Hieäp An, Ñöùc Troïng tænh Laâm Ñoàng, Vieät Nam ñaõ toå
chöùc laäp ñaøn trôï nieäm cho anh Nguyeãn Vaên Coâng (sinh naêm 1994) vaõng
sinh Taây Phöông Cöïc Laïc. Tröôùc ñoù ít laâu, Coâng maéc chöùng beänh nhoït maët
ngöôøi, taïi ñaàu goái muïn moïc lôùn nhö traùi boùng roå, coù mieäng to, chaûy nöôùc
vaøng hoâi thoái kinh khuûng. Gia ñình anh chuyeân laøm ngheà gieát moå thueâ.
Heo, choù, gaø, vòt, raén, thoû, cöù coù khaùch thueâ laø gieát. Theo lôøi meï anh thì
haøng ngaøy, ñích thaân baø gieát gaàn traêm maïng gaø vòt. Gia ñình ñaõ laøm ngheà
naøy 15 naêm. Töø khi bò beänh, Coâng ñau nhöùc voâ cuøng. Anh leân Saøi Goøn
chöõa trò 1 naêm khoâng khoûi, beänh vieän boù tay, ñeà nghò cöa chaân. Coâng
khoâng chòu, ñoøi veà nhaø. Nghe lôøi ñoàn, laáy thòt coùc töôi ñaép vaøo mieäng muïn
thì beänh seõ thuyeân giaûm, meï anh Coâng ñaõ gieát 2 con coùc, chaët ñaàu roài boû
vaøo mieäng muïn. Khoâng nhöõng beänh chaúng thuyeân giaûm maø coøn khieán
Coâng ñaõ ñau laïi caøng nhöùc nhoái hôn raát nhieàu. Kyø quaùi thay, sau ñoù laïi coù
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theâm 2 muïn nhoû gioáng nhö 2 con coùc noåi leân treân muïn chính, thuoác thang
bao laâu cuõng khoâng caùch gì chöõa khoûi.

Nghe ngöôi quen maùch baûo, gia ñình ñöa Coâng ñeán chuøa Quaùn AÂm
Tònh Thaát xin ñaïo traøng hoä nieäm cho tieâu tröø nghieäp chöôùng. Khi môùi ñeán,
vì khoâng tin theo nhaân quaû, Coâng thöôøng khoù chòu, caùu gaét. Nhöng chöùng
kieán caùc thaày sö cuøng ñaïo traøng hoä nieäm khoâng ngaïi hoâi thoái, ngaøy ñeâm
chaêm soùc vaø tuïng nieäm “A Di Ñaø Phaät”, Coâng ñaõ caûm ñoäng maø chaêm chuù
tuïng nieäm theo. Thöïc haønh ñöôïc khoaûng 2 tuaàn thì Coâng caûm thaáy ñôõ ñau
nhöùc. Ñaïi ñöùc Thích Giaùc Nhaøn beøn khai thò cho Coâng phaùp moân Tònh Ñoä.
Coâng ñaõ phaùt nguyeän xin ñöôïc vaõng sanh ñeán coõi Taây Phöông Cöïc Laïc,
ñeâm ñoù trong luùc meâ man, Coâng naèm moäng thaáy Ñöùc Phaät A_Di_Ñaø caàm
ñaøi vaøng, haøo quang toûa saùng. Sau gaàn moät thaùng hoä nieäm, ngaøy ñeâm khoâng
döùt, keát quaû cuoái cuøng Coâng ñaõ ra ñi nheï nhaøng vôùi thoaïi töôùng aám meàm.
Tröôùc khi vaõng sinh vaøi ngaøy, Coâng ñaõ caát lôøi khuyeân meï quy y cöûa Phaät.
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( Meï Coâng noùi lôøi caûm ôn tôùi ñaïo traøng chuøa Quaùn AÂm Tònh Thaát)
Ñöôøng daãn video caâu truyeän:
https://www.youtube.com/watch?v=d93e6UKxzZg

13.2 Quaû baùo saùt sanh ôû Ñaø Naüng:
Gia ñình anh Nhaät Trung ôû Ñaø Naüng coù 5 anh em trai, soáng baèng ngheà
kinh doanh quaùn nhaäu thòt töôi soáng. Ñeå taêng theâm ñoä haáp daãn, anh Nhaät
Trung naûy ra yù kieán gieát thòt con vaät ngay tröôùc maët khaùch haøng vôùi raát
nhieàu moùn aên: Tieát canh vòt töôi soáng, caét taïi baøn, ñoâng tieát ngay tröôùc maët
khaùch; Caù loùc chieân xuø loøng ñaøo, thòt ngoaøi chín maø ruoät taùi; Ñaëc saûn toâm
nhaûy, ñeå nguyeân toâm coøn soáng thaû vaøo noài daám cho nhaåy tung leân. Gieát
thòt meøo thì röôùi töøng gaùo nöôùc soâi leân con meøo ñeå loâng meøo töï bung maø
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khoâng caàn nhoå. Gieát choù thì boû vaøo bao dìm nöôùc, hoaëc ñaäp vôõ ñaàu. Rieâng
baûn thaân anh Nhaät Trung coù sôû thích uoáng maùu boø töôi, aên thòt soáng, töøng
aên thòt khæ baèng caùch moå soï ra ñeå aên oùc khi noù vaãn soáng vaø bò nhoát chaët
trong 1 caùi khung saét. Quaùn nhaäu cuûa Nhaät Trung ngaøy caøng ñoâng khaùch
vaø anh muoán môû roäng theâm loaïi hình kinh doanh naøy. Nhöng töø ñoù nhöõng
bieán coá kyø laï baét ñaàu xaûy ra vôùi gia ñình anh:
Naêm 2001 anh sinh con gaùi ñaàu loøng. Trong thôøi gian mang thai, anh
thöôøng cho vôï aên thòt choù ngay taïi quaùn cuûa mình. Ñöùa treû ra ñôøi naëng 1,8
kg naèm loàng kính. Nuoâi ñöôïc 3 thaùng thì beänh taät khoâng döùt, baát ngôø loâng
maêng treân vai moïc lan xuoáng taän thaét löng ñöùa beù. Loâng moïc caøng ngaøy
caøng raäm, coù maøu vaøng oùng nhö loâng choù, daøi töø 3-4cm maø khoâng ruïng, coù
theå duøng löôïc chaûi loâng.
Töø naêm 2004 ñeán 2006, gia ñình anh coù 6 ngöôøi cheát baát ñaéc kyø töû.
Ñieàu kyø laï laø taát caùc caùi cheát ñeàu coù lieân quan ñeán anh. OÂng ngoaïi ñi tröôùc
tieân, ñang beänh, Nhaät Trung ñeán thaêm vaø ñuùt chaùo cho oâng thì oâng laên ra
cheát. 3 thaùng sau, Nhaät Trung giôùi thieäu cho oâng caäu (laøm thaàu xaây döïng)
coâng trình cuûa 1 ngöôøi quen. Khi ñang xaây, baát ngôø nhaø saäp xuoáng khieán
oâng caäu bò ñeø naùt xöông.
Meï vôï bò caûm, anh ñöa vaøo beänh vieän vaøi ngaøy thì nhoài maùu cô tim
maø ñi. 3 thaùng sau, em ruoät (laøm ôû ñaøi khí töôïng thuûy vaên, Ñaø Naüng ) anh
bò tai naïn cheát khi ñi mua goã cho Nhaät Trung môû roäng nhaø haøng. Tieáp theo
ñeán coâ ruoät bò oám, caû nhaø thay phieân nhau chaêm soùc. Khi ñeán phieân Nhaät
Trung chaêm soùc thì coâ naøy taéc thôû. Töø ñaây, moïi ngöôøi trong nhaø ñeàu xa
laùnh Nhaät Trung, thaáy anh nhö thaáy töû thaàn. Ñaàu naêm 2006, anh coù moät
giaác mô trong 3 ñeâm lieân tieáp. Anh thaáy mình vaùc quoác ñi ñaøo 2 caùi huyeät.
1 caùi huyeät thaáy maët ñöùa em trai coøn soáng. 1 caùi huyeät troáng trôn giaønh
cho mình. Quaù hoaûng sôï, Nhaät Trung baét em trai caû thaùng ôû trong nhaø. Tuy
nhieân 9h saùng ngaøy 6/2/2006 caäu em xin pheùp ñi chia tay baïn beø bôûi ngaøy
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hoâm sau caäu phaûi ñi nhaän coâng trình ôû xa. Khi ñi ñeán baùn ñaûo Sôn
Traø thì caäu em bò tai naïn maø cheát. Nhaät Trung hay tin ñaõ ngaát lòm 16 tieáng
ñoàng hoà môùi tænh laïi.
Chöùng kieán quaù nhieàu chuyeän thöông taâm kyø quaùi xaûy ra, Nhaät Trung
hoaûng loaïn tìm thaày xem boùi. Thaày noùi anh nghieäp chöôùng quaù naëng, neáu
phaùt taâm aên chay tröôøng thì toát hôn cho nhöõng ngöôøi coøn soáng. Nhaät Trung
baùn tín baùn nghi, laàn ñaàu tieân trong ñôøi anh ñöùng tröôùc baøn thôø khaán xin
Boà Taùt Quaùn Theá AÂm chæ daãn …Anh phaùt taâm aên chay 49 ngaøy.
Vaøi ngaøy sau, treân ñöôøng leân nghóa trang thaønh phoá Ñaø Naüng, khi ñi
qua ngoâi laøng ven quoác loä 14B, anh thaáy 1 ngoâi nhaø coù 5 ngöôøi ñang ñöùng
moå heo nhöng beân caïnh laïi thaáy moät oâng giaø bò troùi naèm treân gheá baêng, coå
bò caét, maùu ñang chaûy roøng roøng. Anh döøng xe lao vaøo can ngaên thì chôït
nhìn laïi thì thaáy treân gheá baêng laø 1 con heo. Anh boû ñi, nhöng khi quay ñaàu
nhìn laïi thaáy oâng giaø bò troùi treân gheá. Laàn naøy anh chôït thaáy oâng giaø hieän
ra tröôùc maét, keâu the theù roài noùi vôùi anh raèng: “ Toâi ñaõ cheát caùch ñaây 40
naêm vaø chính laø oâng noäi cuûa thaèng ñang caàm dao moå kia. Vì tröôùc ñaây toâi
laøm ngheà moå heo neân khi cheát roài moãi naêm ñeàu 1 laàn laøm kieáp heo, tính
ñeán nay toâi ñaõ 40 kieáp laøm heo bò gieát roài”. Sau ñoù oâng giaø nhôø anh Nhaät
Trung quay laïi noùi vôùi ngöôøi chaùu, xin caàu chö Phaät giaûi tröø nghieäp
chöôùng. Nhaät Trung quay laïi mieâu taû oâng giaø vaø keå ra caâu chuyeän. Ngöôøi
chaùu nghe chuyeän, cöïc kyø sôï haõi neùm xaùc con heo xuoáng bôø soâng gaàn ñoù.
Heát 49 ngaøy Nhaät Trung vaøo Ñaø Laït xin tu taäp vôùi ñaïi ñöùc Thích
Thieän Thanh. Ñaàu tieân, anh tuïng Kinh Ñòa Taïng 10 ngaøy lieân tieáp. Ñeán
ngaøy thöù 10 Nhaät Trung bò ngöùa ngaùy ñau ñôùn, khaép ngöôøi noåi maån ñoû.
Nhìn laïi, nhöõng noát maån naøy coù hình daïng choù, meøo, toâm, caù ñuû caû. Nhaät
Trung sôï haõi caàu cöùu tyø kheo Thích Minh Baïch. Sö thaày nheï nhaøng khai
thò “Khi xöa con gieát bao nhieâu choù meøo toâm caù, chuùng noù ñau ñôùn bieát
chöøng naøo, nay con môùi bò chuùt maån ngöùa maø ñaõ khoâng chòu noåi sao?” Laï
thay moãi laàn thaày Thích Minh Baïch ôû ñoù gia hoä, nhöõng noát meà ñay lieàn heát
ngöùa vaø tieâu daàn.
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(Nhaät Trung keå veà cuoäc ñôøi mình taïi phaùp hoäi Phaät Phaùp Nhieäm Maøu Kyø 31 Chuøa Hoaèng Phaùp naêm 2012 ) Ñöôøng daãn xem video caâu truyeän:
https://www.youtube.com/watch?v=byg9PnrTFSk
13.3 Hieän töôïng ñaàu thai ôû Vieät Nam:
13.3.1 Cuï oâng 78 tuoåi ñaàu thai laøm heo ôû An Giang
Vöøa qua, raát ñoâng ngöôøi daân mieàn Taây ñoå xoâ veà xaõ vuøng saâu Vónh
Chaùnh (huyeän Thoaïi Sôn, tænh An Giang) ñeå xem con heo laï. Caâu chuyeän
baét ñaàu töø nhöõng giaác moäng kyø quaëc cuûa vôï choàng anh Voõ Thaønh Ñaãm
(teân thöôøng goïi laø UÙt (43 tuoåi) vaø chò Döông Thò Chôn ôû aáp Ñoâng An, xaõ
Vónh Chaùnh. Anh Ñaãm keå, ñeâm ñoù anh naèm chieâm bao thaáy cha anh baùo
moäng. OÂng laø Voõ Vaên Minh, ñaõ cheát caùch nay 8 naêm, khi 78 tuoåi, do beänh
tai bieán.
Trong giaác mô ñaàu tieân vaøo ñeâm 21/10/2013, ba anh Ñaãm hieän veà,
keâu: "UÙt ôi! Ba cheát roài, ñaàu thai thaønh con heo ôû xoùm ngoaøi. Tröôùc muõi
"cuûa ba” coù 2 laèn raïch xuoáng, ñoù chính laø… raâu cuûa ba. Coøn ôû ñuøi sau coù 1
caùi ñeùm ñen. Khi naøo tôùi chuoàng, thì ba nhaûy leân möøng con”. Saùng ra, anh
Ñaãm ñem giaác moäng keå cho vôï nghe, thì bò vôï keâu laø meâ tín, khoâng tin.
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6 ngaøy sau, anh Ñaãm laïi ñöôïc cha baùo moäng y heät laàn tröôùc. Anh
cuõng khoâng nghó nhieàu tôùi giaác mô bôûi caû ngaøy phaûi lo laøm thueâ kieám
soáng. Nhaø anh thuoäc dieän hoä ngheøo, coù 2 ñöùa con laïi bò thieåu naêng.
20 ngaøy sau khi cha baùo moäng laàn thöù 2, anh Ñaãm laïi tieáp tuïc thaáy ba
veà baùo moäng. "OÅng noùi: "Sao ba baùo cho con 2 laàn maø con khoâng ñi tìm
ba? Ba buoàn, ba boû aên neân bò ngöôøi ta… ñeø ra chích thuoác”. Vaøi ngaøy sau
thì ba tui veà baùo moäng laàn cuoái. OÅng noùi, sao maày lo nhaäu say xæn hoaøi maø
khoâng ñi tìm ba? Roài ñeâm 22/11, ba tui laïi veà baùo moäng cho baø xaõ tui. OÅng
noùi: "Vôï thaèng UÙt ôi! Ñi tìm ba ñi. Ba khoå laém, ba troâng ñôïi laém!”. Nghe
vaäy, baø xaõ khuyeân keâu tui ñi kieám con heo. Nhöng tui noùi baø ñi thì ñi, tui
baän ñi laøm möôùn. Saùng hoâm sau thì tui ñi laøm hoà vaø vôï tui thì aâm thaàm ñi
tìm… "oâng giaø”, anh Ñaãm keå.

Anh Ñaãm beân choã con heo ñöôïc xem nhö cha mình naèm nguû
Saùng 23/11/2013, vôï anh Ñaãm bôi xuoàng ñi tôùi caùi xoùm coù nhieàu
ngöôøi nuoâi heo. Khi vôï anh doø hoûi veà chuoàng heo nhö ñöôïc boá choàng moâ
taû trong giaác mô, moät ngöôøi daân taïi ñaây ñaõ chæ tôùi chuoàng nuoâi heo cuûa chò
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Leâ Myõ Haïnh. Trình baøy xong vôùi chuû nhaø, vôï anh Ñaãm lieàn ñi ngay ra
chuoàng vaø baát ngôø thaáy trong baày coù 1 con heo hình thuø y nhö oâng giaø taû
trong giaác chieâm bao.
“Baø xaõ tui keå laïi söï tình vaø hoûi mua con heo ñoù, thì ngöôøi ta chòu baùn
vôùi giaù 2,5 trieäu ñoàng. Con heo naëng chöøng 30kg vaø laø daïng heo boø, coù loâng
maøu vaøng vaø nhieàu ñoám ñen. Moät ñieàu heát söùc laï laø khi gaëp baø xaõ thì con
heo lieàn möøng, noù nhaûy leân ñöa 2 chaân tröôùc. Roài 2 loã tai noù ngoaéc ngoaéc.
Khi ñöa con heo leân xe chôû veà nhaø thì noù ngoài eâm ru nhö ngöôøi ta ngoài xe
vaäy”, anh Ñaãm noùi. Chöøng 2h sau khi con heo ñöôïc chôû veà nhaø anh Ñaãm,
nhieàu ngöôøi keùo tôùi xem. Khi ñem heo thaû tröôùc saân thì noù khoâng daùm voâ
nhaø. Anh Ñaãm ngaãm nghó coù leõ laø mình queân trình Cöûu huyeàn thaát Toå neân
ñoát nhang cuùng. Cuùng xong, anh ra saân noùi: "Ba ôi, con trình Cöûu huyeàn
roài, ba voâ ñi”. Laäp töùc con heo phoùng leân cöûa vaø chaïy tuoát ra sau buoàng.

Con heo ñöôïc nguû ngay trong nhaø cuøng vôùi anh Ñaãm.
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"Luùc ngöôøi ta tôùi coi ñoâng quaù, tui noùi: "Ba ôi, ra chaøo baø con ñi”, thì
oång chaïy ra uûi uûi voâ gioø nhieàu ngöôøi. Heã tui keâu oång ñi ñaâu laø oång ñi ñoù”,
anh Ñaãm keå laïi. (Theo baùo Tuoåi treû & Ñôøi soáng)
Khoâng chæ ôû Vieät Nam, treân theá giôùi töøng ghi nhaän nhieàu tröôøng hôïp
ñaàu thai laøm heo.
Naêm 1923, oâng Thi Khaùnh Chung ôû Thaùi Höng, Giang Baéc, Trung
Quoác ñoät nhieân bò beänh naëng ñeán noãi phaûi naèm lieät giöôøng, tính maïng chæ
coøn nhö ngoïn ñeøn daàu tröôùc gioù. Ñuùng luùc aáy coù moät vò hoøa thöôïng teân laø
Vaân Thuûy ñi qua huyeän Thaùi Höng. Theo lôøi ngöôøi daân keå, hoøa thöôïng
Vaân Thuûy bieát ñöôïc tình caûnh cuûa Thi Khaùnh Chung lieàn ñoäng loøng thöông
xoùt, tìm ñeán vaø noùi vôùi anh ta raèng: “Anh thöôøng ngaøy khoâng coù vieäc xaáu
naøo laø khoâng laøm, toäi loãi choàng chaát, nay ñaõ saép ñeán luùc phaûi chòu baùo
öùng. Toát nhaát anh haõy nhanh choùng hoái caûi ñeå buø ñaép laïi nhöõng toäi loãi ñaõ
gaây ra. Neáu khoâng, sau khi cheát, chaéc chaén seõ bò ñaàu thai laøm kieáp lôïn”.

Con lôïn ñöôïc cho laø luaân hoài töø tieàn kieáp Thi Khaùnh Chung
Luùc naøy beänh tình cuûa Thi Khaùnh Chung ñaõ voâ phöông cöùu chöõa. Anh
ta töï bieát mình seõ khoâng soáng ñöôïc laâu nöõa, nghe vò hoøa thöôïng noùi vaäy thì
hoaûng sôï voâ cuøng. Nhöõng vieäc aùc ñaõ laøm, nay duø coù hoái haän cuõng ñaõ muoän
nhöng nghó ñeán vieäc kieáp sau seõ bò ñaàu thai thaønh lôïn thì Thi Khaùnh Chung
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thaáy khoâng cam taâm neân lieàn mieãn cöôõng chaép baøn tay traùi leân tröôùc ngöïc,
laøm ra veû aên naên.
Vò hoøa thöôïng ñöùng beân caïnh thaáy vaäy, than raèng: “Thaät ñaùng tieác!
Ñaùng tieác! Anh chæ leã phaät baèng moät tay, khoù traùnh khoûi soá kieáp laøm lôïn.
Ñaây laø nhaân quaû. Duø vaäy, tay traùi cuûa anh coù theå ñöôïc mieãn, khoâng phaûi
laøm kieáp lôïn, ngoaøi ra, anh coøn coù theå traùnh ñöôïc nghieäp bò gieát haïi”.
Maáy ngaøy sau, Thi Khaùnh Chung qua ñôøi vì beänh naëng. Ngöôøi daân ôû
Thaùi Höng ai cuõng vui möøng vì keû gian aùc, chuyeân öùc hieáp hoï ñaõ cheát,
khoâng coøn ai nghó ñeán Thi Khaùnh Chung nöõa, hoøa thöôïng Vaân Thuûy vaø
caâu chuyeän oâng ñeán gaëp Thi Khaùnh Chung cuõng bò rôi vaøo queân laõng.
Sau khi Thi Khaùnh Chung cheát ñöôïc 7 ngaøy, nhaø haøng xoùm saùt vaùch
cuûa anh ta laø Thaùi Ñaïi Truï coù moät löùa lôïn ra ñôøi, trong ñoù coù moät con raát
kyø dò. Chaân traùi tröôùc cuûa con lôïn naøy coù hình daïng vaø kích thöôùc gioáng y
nhö baøn tay traùi cuûa con ngöôøi, coù caùc ngoùn tay vaø caû moùng tay. Khi con
lôïn naøy ñi laïi, baøn chaân traùi khoâng bò chaïm xuoáng ñaát maø luoân ôû tö theá
chaép tay vôùi moïi ngöôøi.
Khi haøng xoùm laùng gieàng nhìn thaáy con lôïn naøy, hoï lieàn nghó ngay
ñeán caâu noùi cuûa hoøa thöôïng Vaân Thuûy. Theá laø tin töùc veà con lôïn taùi sinh töø
tieàn kieáp laø Thi Khaùnh Chung ñaõ trôû thaønh chuû ñeà baøn taùn xoân xao cuûa
ngöôøi daân huyeän Thaùi Höng. Nhöõng ngöôøi giaø thöôøng laáy caâu chuyeän naøy
ñeå giaùo duïc con chaùu, raên ñe chuùng khoâng ñöôïc laøm vieäc xaáu vaø Thi
Khaùnh Chung laø moät taám göông soáng veà ñieàu ñoù.
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Ngoaøi ra ôû Malaysia cuõng töøng ghi nhaän tröôøng hôïp moät ngöôøi ñaøn
oâng (aûnh) khi sinh ra, treân ngöôøi dính lieàn moät nöûa thaân heo.
13.3.2 Beù Nhö YÙ, naêm tuoåi ñaõ giaûng Phaät phaùp:
Dö luaän gaàn ñaây xoân xao veà hieän töôïng thaàn ñoàng Phaät giaùo, beù Nhö
YÙ vôùi hieåu bieát phong phuù vaø saâu saéc, ñaõ thuyeát phaùp löu loaùt tröôùc ñaùm
ñoâng töø khi môùi leân 5. Nhieàu vò tu só lôùn tuoåi khi ñoái ñaùp cuõng phaûi khaâm
phuïc tröôùc söï hieåu bieát, phong thaùi chöõng chaïc cuûa Nhö YÙ. Luùc vöøa 3 tuoåi,
Nhö YÙ ñaõ noùi chuyeän nhö moät ngöôøi tröôûng thaønh, gioáng heät moät tu só tinh
thoâng ñaïo phaùp. Trong moät laàn khoâng nghe lôøi khuyeân cuûa ba meï, bò meï
maéng, Nhö YÙ ñaõ noùi:
“ Con laø moät ngöôøi khaùc chöù khoâng phaûi laø con cuûa ba meï ñaâu. Con
chæ möôïn meï ñeå ñaàu thai xuoáng kieáp naøy ñeå tu theâm maø thoâi. Kieáp tröôùc
con coù cha meï giaøu sang, song con chæ muoán ñi tu maø song thaân khoâng chaáp
nhaän. Con buoàn tuûi laém. Kieáp sau nöõa, con laø moät nöõ cö só, soáng ñöôïc 50
tuoåi nhöng vì tu chöa ñaéc ñaïo neân kieáp naøy con veà laïi nhaân gian ñeå tu tieáp.”
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Chuyeän beù Nhö YÙ töï truï thai theo yù mình, khoa hoïc ngaøy nay khoâng
theå chöùng minh. Tuy nhieân trong Kinh ñieån Phaät Giaùo, nhöõng tröôøng hôïp
thoaùt thai töông töï ñaõ nhieàu laàn ñöôïc ghi nhaän.
Tröôøng hôïp Taøi Toøng ñaïo giaû laø moät ñieån hình. Toå Ñaïo Tín muoán
truyeàn Y baùt cho Taøi Toøng ñaïo giaû vì thaáy oâng ñaõ vieân maõn Nieát Baøn,
nhöng ngaïi oâng quaù giaø seõ khoâng giaùo hoùa ñöôïc chuùng sinh laâu daøi, neân
khuyeân oâng ñoåi thaân trôû laïi. Ngaøi Taøi Toøng ñeán bôø soâng thì gaëp moät coâ gaùi
giaët quaàn aùo, hoûi:
- Toâi muoán nghæ nhôø nhaø coâ moät ñeâm ñöôïc chaêng?
- Daï, con khoâng töï quyeát ñònh ñöôïc, sö haõy ñeán hoûi cha meï con.
- Nhöng rieâng coâ thì ñoàng yù chöù?
- Daï, phaàn con thì ñöôïc.
Ñaïo giaû lieàn ñi ñeán goác caây ngoài kieát giaø boû thaân, gaù vaøo coâ gaùi. Töø
ñoù coâ gaùi coù thai.
Coâ gaùi laáy laøm laï vì chöa töøng gaàn guõi ai, taïi sao coù mang! Cha meï coâ
giaän laém ñuoåi coâ ra khoûi nhaø. Coâ phaûi soáng vaát vöôûng xin aên ñeå chôø ngaøy
sinh nôû. Ñeán khi sinh Ngaøi, coâ cho laø quaùi dò neân thaû xuoáng soâng. Saùng
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hoâm sau thaáy ñöùa beù ngoài kieát giaø noåi treân maët nöôùc veû maët ñieàm
nhieân bình thöôøng, coâ beøn ñem veà nuoâi. Khi Ngaøi ñöôïc baûy tuoåi thì Toå
Ñaïo Tín tìm ñeán nhaän nuoâi. Ñöùa beù ñoù sau trôû thaønh ñeä nguõ Toå Hoaèng
Nhaãn cuûa Thieàn toâng Trung Hoa.
Nhöng noåi tieáng, ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán nhaát vaø cuõng ñoùn nhaän
nhieàu söï hoaøi nghi nhaát ñoù chính laø tröôøng hôïp truï thai cuûa Thaùi töû
Taát_Ñaït_Ña, ngöôøi maø sau naøy ñaõ giaùc ngoä ñeå trôû thaønh Phaät Toå Nhö Lai.
Luùc baáy giôø, Ngaøi ñang ôû cung trôøi Ñaâu_Suaát quaùn saùt nhaân gian, thaáy thoï
maïng cuûa Hoaøng haäu Maya chæ coøn hôn 10 thaùng, ngaøi beøn xuoáng ñeå thoï
sanh (Theo Kinh Ñaïi Baûo Tích). Hôn 30 naêm sau ñoù, ngaøi ñaõ trôû thaønh baäc
Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, chæ ra con ñöôøng giaûi thoaùt moïi khoå ñau cho loaøi
ngöôøi.
Nhöõng caâu truyeän treân laø daãn chöùng cho söï truï thai cuûa caùc vò Boà Taùt,
tu só ñaéc ñaïo hoaøn toaøn laø do hoùa sinh, khoâng phaûi nhôø nhöõng haønh vi tính
duïc bình thöôøng nhö söï truï thai cuûa phaøm phu. Trong tích “Söï ra ñôøi cuûa
Chuùa Gieâ_su”, baø Maria cuõng coù mang khi chöa heà coù söï gaàn guõi vôùi ñaøn
oâng. Vaäy söï ra ñôøi cuûa ñöùc chuùa Gieâ_su cuõng coù theå giaûi thích laø moät
tröôøng hôïp hoùa sinh ñieån hình.
13.3.3 Truyeän ñaàu thai cuûa em Buøi Laïc Bình.
Anh Taân vaø chò Thuaän ñeàu laø caùn boä coâng taùc taïi thò traán Vuï Baûn, Laïc
Sôn, Hoøa Bình. Anh chò keát hoân naêm 1987, ñeán naêm 1992 chò Thuaän sinh
chaùu trai ñaët teân laø Nguyeãn Phuù Quyeát Tieán. Tuy nhieân, Tieán chaúng may
cheát ñuoái, khi aáy chaùu 5 tuoài. Boãng nhieân, vaøo moät ngaøy ñaàu naêm 2006, coù
moät chaùu beù töï khaúng ñònh chaùu chính laø chaùu Tieán, ngöôøi ñaõ bò cheát ñuoái
naêm 1997.
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Chaùu beù ñoù teân Buøi Laïc Bình con anh Hoan, chò Döï, ngöôøi trong baûn.
Chaùu Bình sinh ngaøy 06/10/2002. Moät ngaøy ñi hoïc, Bình boãng döng noùi vôùi
coâ giaùo cuûa mình raèng: “Nhaø chaùu ôû ngoaøi ñoù, nhaø chaùu gaàn nhaø oâng Lai”.
Nghe Bình noùi ñeán ñaây, coâ giaùo cuûa chaùu thaáy ruøng mình bôûi caïnh nhaø
oâng Lai laø nhaø anh Taân vaø chò Thuaän! Thôøi gian tieáp theo, coù moät laàn chò
Döï coù ñaùnh Bình, chaùu laïi baûo: “Con ñaõ cheát moät laàn roài, meï ñöøng ñaùnh
con laïi cheát laàn nöõa ñaáy”.
Sau moãi laàn bò maéng, chaùu laïi ñoøi ñöôïc veà nhaø. Moät laàn chaùu Bình
ñoøi chò ñöa veà nhaø, chò Döï böïc mình baûo: "Thích thì ngoài leân xe tao chôû
ñi". Ñieàu kì laï laø Bình chæ chính xaùc ñeán ñòa chæ cuûa nhaø anh Taân. Sau ñoù,
anh Taân ñaõ cuøng vôùi chò Thuaän cuõng tìm ñeán nhaø vôï choàng anh Hoan, chò
Döï. Anh xin pheùp boá meï ñeû cuûa Bình, ñöa chaùu veà nhaø mình chôi. Vöøa môû
cöûa nhaø, Bình laäp töùc xuoáng xe vaø chaïy toùt vaøo trong vaø môû tuû bôùi ñoà ñaïc.
Anh Taân hoûi: “Chaùu ñang tìm gì?” - “Tìm caùi maùy bay vaø caàn caåu”. Nghe
Bình noùi, anh Taân giaät mình vì ñaây laø hai moùn ñoà chôi anh ñaõ mua cho
chaùu Tieán tröôùc ñaây.
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Ñieàu ngaïc nhieân hôn, tröôùc ñoù, chính baø Thæn, baø noäi chaùu Bình cuõng
töøng cho bieát: “Töø ngaøy thaèng Bình baét ñaàu bi boâ taäp noùi toâi ñaõ bieát noù
khoâng phaûi ngöôøi Möôøng maø laø ngöôøi Kinh. Noù noùi tieáng Kinh raønh roït,
ñieàu maø chöa moät ñöùa beù ngöôøi Möôøng naøo gioáng theá”. Chính Bình cuõng
ñaõ coù laàn noùi vôùi meï: “con laø ngöôøi Kinh, con khoâng phaûi ngöôøi Möôøng.
Meï khoâng ñöa con veà con seõ cheát”.
Töø cuoái naêm 2006 boá meï ñeû cuûa Bình ñaõ cho chaùu veà ôû haún vôùi nhaø
anh Taân, chò Thuaän.

Chaùu Buøi Laïc Bình beân cha meï ñeû “cuõ” : Anh Taân, chò Thuaän.
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13.4 Câu truyện về “làng thịt chó” Cao Hạ - Hà Nội
Ông thủ từ Hồ Xuân Đức, người trông coi, hương khói đền Giang Xá ở
đầu làng Cao Hạ (xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội) bảo rằng: “Nói chuyện này
cậu không tin, nhưng có một thực tế là ở làng Cao Hạ không có ai dám cầm
chày đập chết con chó, cầm dao chọc tiết nó đâu. Cùng lắm họ chỉ dám thui
chó, mổ bụng, làm lòng, khi thợ đã giết chó rồi.
Ngày xưa, việc giết chó tự tay người Cao Hạ làm, nhưng nhiều chuyện
xảy ra lắm, nên không ai dám làm cái việc sát sinh ấy nữa. Nhưng đất chật, người
đông, không mổ chó thì lấy gì mà sống, nên họ vẫn phải duy trì lò mổ. Có
điều, họ không trực tiếp giết chó, mà thuê thợ giết mổ từ nơi khác về.
Người dân làng Cao Hạ trả công vài trăm ngàn mỗi ngày nên thuê được rất
nhiều thợ. Mà với số tiền hậu hĩnh như vậy, thì nhiều người dám cầm chày
đập con chó, cầm dao chọc cổ nó”. Nghe ông Đức nói vậy, tôi không tin lắm,
nhưng quả thực, đến các lò mổ ở Cao Hạ, từ lò mổ lớn, đến bé, song không
có bất cứ thợ giết mổ nào là người Cao Hạ.
Thợ mổ đều được thuê từ các tỉnh khác như Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh
Phúc… Đông nhất vẫn là người Thanh Hóa. Ở Đông Sơn (Thanh Hóa), có
một ngôi làng, mà cả làng đi buôn chó xuyên quốc gia và đi giết mổ chó
mướn ở khắp nơi. Người nọ rủ người kia, nên có đến mấy chục thợ ở Đông
Sơn hành nghề giết chó thuê ở Cao Hạ.
Trong thời gian tìm hiểu về nghề giết mổ chó ở làng Cao Hạ, tạt vào chùa
Cao Hạ, tôi thấy người vào ra nườm nượp, khói hương nghi ngút, vàng mã
khắp nơi. Vàng mã đủ hình 12 con giáp, gồm trâu, chó, ngựa, dê, rồng,
chuột…
Tôi nhận ra bà D., một chủ lò mổ chó lớn nhất nhì làng Cao Hạ. Bà D. tuy
đã 56 tuổi, nhưng ăn mặc khá thời thượng, ra dáng một bà chủ lớn. Bà có một
tòa biệt thự ở trong làng, cùng một nhà nghỉ Hà Nội. Tất cả gia sản đó đều từ
con chó mà ra. Cũng như những gia đình khác ở Cao Hạ, bà D. rất sợ gặp vận rủi
với nghề sát sinh. Mỗi năm, vào những ngày rằm, mùng 1, ngày lễ, bà đều chuẩn
bị lễ lạt chu đáo rồi cúng tế hàng giờ ở chùa Cao Hạ.
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Người cúng giải hạn cho bà D. chính là thầy Thích Thanh Thủy, trụ trì
chùa Cao Hạ. Tôi tiếp chuyện, nhưng bà từ chối cung cấp thông tin. Hầu hết
người dân ở làng Cao Hạ đều không muốn nói về công việc sát sinh của mình.
Bản thân bà, dù đã giàu có lắm rồi, nhưng nỗi mất mát còn lớn hơn. Người
chồng đầu ấp tay gối đã chết vì nghiệp giết chó. Con cái phương trưởng, làm
các nghề khác, không theo nghề mổ chó.
Bao năm nay, bà sống cô đơn một mình trong tòa biệt thự, nhưng buồn vô
hạn. Bà đang sống trong khổ đau, dằn vặt, vì bà tin rằng, trăm ngàn kiếp nữa,
bà phải chịu quả đau đớn, vì đã sát hại hàng vạn con chó. Dù bà D. không tiết
lộ chuyện gia đình mình, song cái chết của ông K., chồng bà, thì cả làng Cao
Hạ đều biết.
Theo đó, nghề mổ chó đã có từ đời ông nội của bà. Ông nội của bà cũng
chính là một trong số ông tổ của nghề giết mổ chó làng Cao Hạ. Khi đó, gia
đình nghèo, ông nội bà phải lang thang khắp nơi, học nhiều nghề. Cuối cùng,
ông học được nghề giết mổ chó từ một chủ lò mổ ở Bắc Ninh. Ông cụ đã
mang nghề này về làng. 12 tuổi, cô bé D. đã biết đạp xe chở thịt chó đi bán.
15 tuổi nghễu nghện đạp xe chở chó về tận Hà Nội giao hàng. Vậy là, ở tuổi
56, bà D. đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề thịt chó.
Bà D. lấy chồng, là ông K., người làng khác. Mặc dù là cán bộ Nhà nước,
nhưng đồng lương công chức đói kém, nên ông đã bỏ cơ quan về giết mổ chó
giúp vợ. Công việc mổ chó suôn sẻ, kinh tế gia đình ngày một khấm khá. Thế
nhưng, cách đây 15 năm, một vụ tai nạn giao thông khi ông đi giao thịt chó,
đã cướp đi mạng sống của chồng bà.
Sau cái chết của chồng, người ta đồn là gặp vận rủi do làm nghề sát sinh,
nên người thân trong gia đình đều khuyên bà nên bỏ nghề. Bà D. cũng tính bỏ
nghề, nhưng ruộng đất không có, bà lại chỉ thạo mỗi nghề mổ chó, đàn con
đang tuổi ăn, tuổi học, không mổ chó thì lấy gì nuôi con, nên bà vẫn phải
nhắm mắt theo nghề.
Kể từ đó, bà năng đi chùa hơn. Cứ đến ngày rằm, mùng một, các ngày lễ
lớn, bà đều lên chùa, làm lễ, mong linh hồn những con chó do bà sát hại được đầu
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thai vào loài khác, được siêu sinh, không phải làm kiếp chó nữa. Mặc dù,
công việc giết mổ chó mỗi ngày một phát đạt, kinh tế mỗi ngày thêm khá giả,
song bà D. không thấy hạnh phúc hơn. Bao năm trời bà khốn khổ với một cậu
con trai. Anh này không ham học, không ham làm, mà chỉ phá phách tiền bạc
của bà. Hết lô đề, cờ bạc, anh ta quay sang hút chích. Cuối cùng, người con
trai này cũng chết vì sốc thuốc.
Sư trụ trì Thích Thanh Thủy bảo rằng, ở làng Cao Hạ, bà D. là người rất tín
tâm. Mỗi lần đi chùa, bà cúng tới vài chục triệu, đốt vô số vàng mã. Thầy
Thủy bảo: “Tôi cũng thuyết giảng, tuyên truyền nhiều lắm, nhưng nghề mổ
chó là miếng cơm manh áo của họ, nên họ không bỏ được. Họ vừa làm vừa
vào chùa sám hối. Họ tưởng làm thế là thoát, nhưng họ đã lầm. Nhân Quả rất
công bằng. Dù có cúng cả tiền tỉ, thì họ vẫn phải nhận cái Quả, do đã gieo
Nhân ác sát sinh.
Trong Tam tự kinh có câu “Khuyển mã tứ tình”, tức là con chó, con ngựa
có tình cảm với con người, nó cũng là một sinh linh như con người. Lại có câu
“Khuyển thủ dạ, kê tư thần”, nghĩa là con chó thức đêm canh cho con người,
con gà gáy sáng báo thức, thì con người mới sớm khuya an giấc. Con chó
thân thiết với con người là vậy, mà sát hại nó, ăn thịt nó thì quá tàn nhẫn”.
Theo thầy Thủy, không chỉ bà D., mà còn có một số chuyện chết chóc nữa
trong làng Cao Hạ cũng liên quan đến con chó. Chính vì thế, người dân trong
làng rất hoang mang, sợ hãi với công việc giết chó, dù họ là những chủ lò mổ.
Có một cái chết được dân làng kể nhiều, là cái chết của ông H. Một đồn
mười, mười đồn trăm, khiến cái chết của ông trở nên kỳ quái. Ngày đó ông H.
gây dựng được lò mổ chó lớn nhất nhì làng Cao Hạ. Đêm nào vợ chồng ông
với sự phụ giúp của con cái, cũng hóa kiếp vài chục chú chó. Thế nhưng, một
đêm, sau khi đập chết chó, thui rơm vàng ươm, chuẩn bị mổ bụng moi lòng,
thì mọi người không thấy ông H. đâu cả. Lát sau mới thấy ông chết bỏng
trong nồi nước nhúng chó để vặt lông. Ngay sau cái chết của ông H. một thời
gian thì đến cái chết của anh V., chồng chị C. Khi đó, anh V. tròn 40 tuổi. Anh
là thợ mổ chó lành nghề nhất làng Cao Hạ. Chỉ 3 tiếng nửa đêm về sáng,
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mình anh mổ xong 10 đến 15 chú chó.
Vì có tay nghề cao, nên kinh tế gia đình mỗi ngày thêm khấm khá. Thế
nhưng, tai họa ập đến đúng lúc gia đình đang ăn nên làm ra. Khi anh cắm
quạt điện để thui chó, anh bị điện giật chết, mặt mũi méo xẹo, nằm vật bên
đống chó chưa kịp thui.
Rồi cái chết cũng hết sức lãng xẹt của ông Nguyễn Văn L. Ông L. cũng là
chủ lò mổ chó chuyên nghiệp ở Cao Hạ. Người Cao Hạ bị chó cắn như cơm bữa,
nên nhà nào cũng thủ sẵn thuốc tiêm phòng.
Mấy lần bị chó cắn, ông L. đều tiêm phòng cẩn thận. Thế nhưng, lần này,
con chó cắn nhẹ, chỉ hơi xước ở cổ tay, nên ông chủ quan, không tiêm tiếc gì cả.
Thời gian sau, ông lên cơn dại, rồi qua đời.
Cái chết của 4 chủ lò mổ liên quan đến chó dù chỉ là sự trùng hợp bình
thường, là tai nạn nghề nghiệp, song khiến người dân Cao Hạ hoang mang,
đồn đại suốt nhiều năm trời.
Họ sợ hãi cái thuyết nhân quả, gánh nghiệp sát sinh, nên không ai dám mổ
chó nữa. Để duy trì sự hoạt động của lò mổ họ đồng loạt thuê thợ nơi khác
đến giết mổ chó, còn dân trong làng chỉ làm những công đoạn tiếp theo. Họ
muốn đổ cái nghiệp sát sinh đó cho những người làm thuê.
Quả thực, lang thang ở làng Cao Hạ, tôi nhận thấy rằng, rất ít gia đình có
được hạnh phúc đầy đủ, toàn vẹn vì nghề giết mổ chó. Chỉ có 3 gia đình giàu
có, nhưng nhà thì có người chết chóc, nhà có con cái nghiện ngập. Còn lại, tất
cả các hộ gia đình chỉ có mức sống bình thường từ nghề giết mổ chó. Nhiều
người có được chút tiền từ lò mổ thì sa đà vào cờ bạc, ăn chơi, nghiện ngập…
(VTC news)
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13.5 Chồng giết rắn cho vợ ăn con sinh ra bị bệnh “da rắn”

Vợ chồng anh chị Sô Đa và cháu bé.

Trong lúc vợ mang thai đứa con đầu lòng, anh Sô Đa đi làm ruộng vô tình
gặp một con rắn lạ màu đen chắn ngang đường. Sau khi vung gậy hạ gục con rắn,
anh Sô Đa hồ hởi mang “chiến lợi phẩm” về làm thịt cho cả nhà ăn. Chuyện sẽ
không có gì đáng nói, nếu người vợ mang bầu của anh sau này không sinh ra một
bé trai với hình dáng kỳ lạ.
Vừa lọt lòng, cháu bé đã tím ngắt, da đen sạm. Sau 3 ngày, da cháu bé bị
nứt như vảy rắn rồi chảy máu triền miên. Anh Kim Sô Đa (SN 1986) và chị Lâm
Thị Quan ngụ tại ấp Trà Sết. Khi chúng tôi tìm đến, anh chị đang phải địu con
nhỏ đi tưới nước cho hành ở ngoài đồng. Thấy người lạ hỏi thăm nhà anh chị,
người dân trong vùng hiếu kỳ kéo đến xem. Cũng như cha mẹ cháu bé, những
người dân nơi đây không ai biết căn bệnh khiến hình dáng cháu bé trở nên kỳ dị
như vậy được gọi tên là gì. Trò chuyện trong nhà tuềnh toàng, anh Sô Đa không
giấu được sự chua xót: “Cháu tên là Kim Phúc Thịnh, mới 11 tháng tuổi nhưng
do căn bệnh lạ hành hạ nên suốt ngày quấy khóc, đi đâu hai vợ chồng cũng phải
mang cháu theo. Để cháu bớt đau, ngày nào chúng tôi củng phải cho cháu uống
thuốc, xức thuốc làm mềm da. Chuyện này, vợ chồng chúng tôi phải làm từ khi
cháu sinh ra đến nay”.
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Anh Sô Đa cho biết, anh chị kết hôn được gần hai năm. Từ thời thanh niên,
cả hai đều khoẻ mạnh bình thường. 9 tháng 10 ngày mang thai, chị Quan cũng
không có biểu hiện gì lạ. Mãi đến tháng thứ 6, khi đã tiết kiệm được ít tiền, anh
mới chở chị đi khám ở bệnh viện thị xã Vĩnh Châu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán thai
nhi phát triển tốt, hai vợ chồng vui mừng yên tâm về nhà chờ đến ngày sinh nở.
Trong quá trình mang thai, chị Quan chỉ đi làm hành, thứ mà lâu nay
người dân vẫn nghi ngờ là thủ phạm gây ra nạn mù mắt một thời xôn xao ở làng
Vĩnh Hải. Tuy nhiên, chị không dám chắc điều này có gây ta tác động làm ảnh
hưởng đến hình dạng đứa con mình hay không. Đúng 9 tháng 10 ngày, chị Quan
sinh nở, niềm vui chưa tày gang, hai vợ chồng hốt hoảng khi đứa bé có nhân
dạng bất bình thường. Ngay khi lọt lòng toàn thân bé thâm đen và tím tái, không
giống với da của những bé sơ sinh khác. Đến 3 ngày sau, da bắt đầu khô và xuất
hiện những vết nứt dài trên bụng, cổ, mặt và toàn thân. Những vết nứt ấy hở da,
máu cứ rỉ ra khiến bé đau đớn quấy khóc.Theo anh Sô Đa, gia đình đã bế đi khám
ở bệnh viện ở trung tâm TP. Sóc Trăng, bác sĩ chỉ cho thuốc uống và bôi ngoài da.
Hàng loạt xét nghiệm cũng đã được các y bác sĩ tận tình tiến hành nhưng
đến nay vẫn chưa thể làm rõ cháu bị bệnh gì. Thuốc uống và bôi ngoài da chỉ giúp
làm dịu đi những cơn đau tạm thời của cháu bé mà thôi. Theo vợ chồng anh Sô
Đa, căn bệnh lạ này của cháu rất nhạy cảm với thời tiết, nếu trái gió
trở trời hoặc se lạnh sẽ bị nứt ngay. Hiện tượng nứt bắt đầu tại vùng da mới,
saukhikhô đi thì sẽ xuất hiện vết rạn, sau đó tróc thành từng mảng. Khi vết
thương lành thì một đợt nứt khác lại tiếp tục. Và chỉ cần ngưng dùng thuốc thì
bệnh sẽ tiến triển rất nhanh. Theo quan sát trực quan của chúng tôi, hiện tại cháu
bé đều bị nứt toàn thân, trong đó những nơi da non như cổ, háng diễn biến nặng
hơn. Những đường nứt đan chéo như vảy rắn, màu trắng bệch. Chỉ cần cử động
mạnh, cháu bé sẽ phải hứng chịu những tổn thương cơ thể hết sức đau đớn.
(Trích từ bài viết “Cậu bé vừa sinh ra đã mang hình thù kỳ lạ” của giadinhnet)
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13.6 Hai bố con giết rắn, con bị bệnh hiểm nghèo
Khoảng tháng 4 năm 2014, trong thời gian huy động ấn tống Ngọc Lịch
Bửu Phiêu, tôi (Liên Hoa Thái Dương) đã tới thăm CLB Sức khỏe cộng đồng
UNESCO để giới thiệu về cuốn sách. Sau khi nghe tôi trình bày xong, một
người tham gia CLB đã rất tâm đắc và đặc biệt xúc động với câu truyện
“Thiêu chết mèo cái, sinh sáu người con bị bệnh xương thủy tinh” bởi vì
chính anh này là một trường hợp tương tự.
Anh ấy là Trần Kiên (vì một lý do tế nhị nên anh Kiên đề nghị tôi giữ kín
địa chỉ và số điện thoại liên lạc), sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cách đây một
năm anh bỗng mắc phải chứng bệnh rất quái ác là “ Máu đặc đa hồng cầu”
với biến chứng rất nặng nề khi cuộc sống đang rất tốt đẹp với chức vụ cao,
tài chính ổn định. Anh thường xuyên bị các triệu chứng như đau đầu, hoa
mắt, chóng mặt, chảy máu cam, xuất huyết tiêu hóa, và các biểu hiện tắc
mạch như đau cách hồi, nhồi máu não. Đó là một loại ung thư máu thuộc
dòng hồng cầu, tiến triển chậm. Cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn và
anh có thể chết bất kỳ lúc nào. Nhiều lần anh tưởng như phải từ giã cõi đời vì
Viện Huyết Học đã tuyên bố không thể chữa trị được.
Nhưng trong tuyệt vọng anh vẫn không từ bỏ khát khao được sống. Các cụ
có câu “có bệnh thì vái tứ phương”, anh quyết định thử nghiệm tất cả các
phương pháp y học bổ sung khác như khí công y đạo, thiền định, yoga .v.v.
để tìm cho mình một cơ hội. Tình cờ anh được một người bạn cùng tập khí
công khuyên nên tụng kinh sám hối. Không còn cứu cánh nào khác, anh nhất
tâm hàng ngày tụng chú Đại Bi, kinh Pháp Hoa và hồi hướng xin tiêu trừ
bệnh tật.
Một hôm anh nằm mơ thấy một bà tiên áo trắng nói với anh rằng: “ Con có
biết vì sao bị bệnh này không? Đó là tại vì con đã giết 12 con rắn. Con phải
thành tâm sám hối thì bệnh tật mới được tiêu trừ.” Bà nói xong thì anh tỉnh
giấc. Anh nhất thời suy nghĩ mình chưa từng giết rắn, tại sao lại có đến 12
con. Đến bữa cơm trưa, anh đem giấc mơ kể cho mọi người trong gia đình
cùng nghe. Bố anh mới giật mình nhớ lại ông từng giết chết một con rắn
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trong vườn, sau đó còn ăn thịt nó. Và bố anh khẳng định cách đây khoảng
gần chục năm chính anh Kiên cũng từng giết một con rắn. Khi đó anh Kiên
mới nhớ lại, những năm trước có một lần khi đi làm về, anh thấy có một con
rắn bò gần trước cửa nhà, không đắn đo anh dùng gậy gỗ đập chết con rắn rất
dã man rồi cũng không nhớ gì về truyện đó nữa. Anh nói, có thể con rắn đó
đang có mang …
Hiện nay anh Kiên nhờ tập luyện khí công đều đặn và dùng một số dược
liệu tự nhiên đã duy trì được sức khỏe và ổn định công việc, không cần dùng
thuốc tây. Anh thực sự cảm thấy hối hận về việc mình đã làm.
Một vài con rắn không phải là điều gì to tát, nhưng Phật Tổ từng nói mọi
chúng sanh đều bình đẳng, một mạng rắn cũng là một mạng chúng sanh vậy.
Ông trời có đức hiếu sinh, con người không nên giết hại các loài vật khác
một cách vô cớ. Trong dân gian từng ghi nhận rất nhiều truyện quả báo khi
giết các loài đặc biệt nặng nghiệp như rắn, chồn, rùa, cóc .v.v.. Quả báo đích
thực sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mọi người xin hãy cẩn trọng hành
động của mình.
13.7 Sư thầy Liên Giác kể chuyện nhân quả
Năm 1958, có cậu Hiếu bị tật bẩm sinh, mặt đưa ra phía sau lưng, đầu lắc
lư, tay chân cong quẹo không đi được, bò lết tại chợ Trà Vinh ăn xin. Lạ một
điều là ngày nào cậu cũng khóc la: Bà con ơi, đừng sát sanh! Tôi là con bò nè
…! Người ta giết tôi, dòng họ tôi chết hết rồi … Tiếng khóc của cậu rống lên
như bò bị thọc huyết.Rất nhiều người biết lai lịch của cậu Hiếu. Ông nội của cậu
ở Ba-si, Ba-xe thuộc tỉnh Trà Vinh chuyên nghề làm thịt bò bán ở chợ, giàu có dư
ăn. Có một ngày ông cột con bò cái định khuya làm thịt, mai bán chợ sáng. Ngay
đêm hôm đó ông mơ màng thấy người đàn bà đến khóc nói: xin ông đừng
giết tôi, để tôi sinh con rồi ông hãy giết.Và không những mơ thấy một lần mà ông
còn mơ tới 3 lần chỉ trong một đêm. Ông mang chuyện này kể cho vợ thì được
khuyên can không nên làm thịt con bò mà hãy nuôi để cho nó đẻ. Nhưng suy đi
tính lại, cuối cùng ông vẫn quyết định thịt nó để bán. Mới sáng tinh mơ không
hiểu sao so với những lần mổ bò khác, nó kêu la khủng khiếp hơn nhiều, rồi giãy
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giụa, lồng lộn đến nỗi đứt cả sợi dây trói khi mổ. Khi chết rồi cái ấn tượng mà
ông nội Hiếu mãi đến sau này không thể quên được là cái đầu nó lắc lư mãi như
thể còn sống.Tuy nhiên, điều trùng hợp là đúng lúc giết con bò chửa đó, con dâu
ôngtrở dạ sinh đứa cháu nội, đồng thời là “đích tôn” của ông với những dị tật rất
giống… con bò ấy là mắt lồi, sứt môi, đầu cứ lắc lư, chân tay cong queo đến
nỗi không đi lại được, phải bò. Đứa trẻ ấy chính là Hiếu.
Nhìn hình ảnh của Hiếu, ông nội Hiếu không thể nào không liên tưởng đến
cái chết của con bò, nhất là động tác lắc lư cái đầu. Như hiểu nguồn cơn sâu xa vì
sao cháu mình lại bị như vậy và muốn “chuộc” lại lỗi lầm, ông bỏ nghề sát sinh
và có bao nhiêu tiền của ông dốc hết ra để chữa chạy cho cháu. Nhưng cậu bé vẫn
vậy. Khổ hơn, khi được 10 tuổi, Hiếu đã phải lê la ra chợ xin ăn do người thân của
em lần lượt ra đi hết vì trọng bệnh kỳ lạ. Mỗi lần xin ăn, chẳng hiểu ai xui khiến,
vừa lết Hiếu vừa la khóc thảm thiết: “Xin các bác, các dì đừng “sát sanh” con!
Con là con bò nè…”. Sư thầy Giác Liên, trụ trì chùa Phước Hải, Vĩnh Long đã kể
câu chuyện Nhân - Quả này. Thầy đã được chứng kiến trong nghiệp tu hành của
mình. Câu chuyện ấy đến nay đối với người dân Vĩnh Long vẫn “nằm lòng” như
những bài học đạo lý để “định hướng” cách sống, biết tin nhân quả, không
mắc vào những sai lầm đáng tiếc như trên.động của mình.
13.8 Những bí ẩn xung quanh sự biến mất của “phố thịt chó” Nhật Tân
Nhiều năm qua, đoạn đường Âu Cơ đi qua phường Nhật Tân (quận Tây
Hồ, Hà Nội) được người ta ví là “phố thịt chó”. Gần 50 quán thịt chó ngày xưa đã
đi vào “lòng dân nhậu” và nổi tiếng như Trần Mục, Hồ Kiếm, A Trang, Anh
Tú Xịn, Anh Tú Nhà Kính, Anh Tú Nhà Lá… giờ chỉ còn lại một cửa hàng
duy nhất mang tên Anh Tú Béo ở địa chỉ 266 Âu Cơ.
Đến bây giờ, người ta vẫn không thể hiểu vì sao “phố thịt chó” nổi tiếng
như Nhật Tân lại biến mất một cách bí ẩn như vậy. Vì mất khách, vì kinh doanh
thua lỗ hay vì một lý do nào khác? “Mấy chục năm bán quán nước chè ở
“phố thịt chó” này, tôi khẳng định các hộ kinh doanh thịt chó đa số đều có
lãi, rất giàu. Nhưng vì sao họ đồng loạt đóng quán rồi chuyển hướng kinh
doanh sang thứ khác thì tôi nghe nhiều câu chuyện lắm.
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Người thì bảo kinh doanh thịt con vật thân thiết nhất với con người trước
sau cũng lụi bại nên bỏ. Người thì khi đã giàu muốn làm nghề khác chứ không
muốn sát sinh nữa nên cũng bỏ. Có người thì tôi chẳng tìm hiểu lý do”, ông
Hưởng, chủ quán nước trên con “phố thịt chó” cho biết.
Theo ông Hưởng, một trong những quán thịt chó mọc lên đầu tiên ở đây là
quán A Trang, người chủ tên là Hồ Văn Trang. Ông Hưởng không biết rõ
ngày tháng quán khai trương, nhưng ông khẳng định khoảng giữa những năm
1985 - 1986 gì đấy. Khu vực này trước là bãi bồi của sông Hồng và khi quán
A Trang mọc lên thì xung quanh vẫn còn đám lau, sậy um tùm.

Thương hiệu “thịt chó Nhật Tân” giờ đã dần rơi vào quên lãng
Bởi các chủ quán đã đóng cửa hết. Ảnh: P.B

Thời đó, quán A Trang rất đông khách. Gần như người dân Hà Nội ai cũng
muốn một lần đến đây thưởng thức thịt chó. Có lẽ nhận thấy việc kinh doanh
của quán có hời nên một người hàng xóm liền mở ngay một quán thịt chó
bên cạnh. Liên tiếp sau đó là hàng chục quán đồng loạt mở ra, biến phố Âu
Cơ qua đoạn Nhật Tân thành “phố thịt chó” nổi tiếng Hà Nội, thậm chí là cả
đất Bắc này. Với những thực khách gần như thường xuyên đến đây thì quán A
Trang, Anh Tú Nhà Kính hay Trần Mục luôn là địa chỉ được lựa chọn. Nhưng
tiếc rằng, khi thương hiệu “thịt chó Nhật Tân” đang nổi thì hàng loạt chủ quán
quyết định chuyển nghề, bỏ nghề. “Người ngoài thì không biết nhưng người
trong nghề ai cũng hiểu cả. Tôi từng tiếp chuyện một chủ quán tên K.
Khi ấy ông K mới kinh doanh được 5 năm nhưng đã bảo với tôi là bỏ nghề vì
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ông bị ám ảnh, khi ngủ là nằm mơ thấy đàn chó đuổi theo cắn. Biết làm nghề
sát sinh nên ông ấy rất siêng đi đền chùa cho thanh thản, nhưng được vài năm
sau thì ông ấy bỏ hẳn”, ông Hưởng tiếp câu chuyện.
Bỏ nghề vì sợ báo oán?
Có một thời, con đường Âu Cơ đoạn đi qua phường Nhật Tân gần như
luôn “mờ ảo trong sương khói” vì các quán đốt rơm thui chó, nướng chả. Với
những quán đông khách, lúc cao điểm có ngày giết và tiêu thụ dăm bảy chục con
chó là chuyện bình thường. Quán T.M, một trong những quán thịt chó nổi tiếng
ngày xưa giờ chỉ là căn nhà trống, bụi bám dày từng lớp, mạng nhện giăng khắp
từ cửa vào. Hỏi ra mới biết, chủ quán và vợ đã chuyển sang nghề kinh doanh bất
động sản ở phía đối diện với quán thịt chó cũ.Việc quán thịt chó đắt khách nhất
nhì ở “phố thịt chó” trước đây nghỉ không buôn bán nữa cũng có nhiều lời đồn
thổi, hư hoặc.
Nhiều người bảo rằng, chủ quán T.M không bán thịt chó nữa mà chuyển
hướng kinh doanh sang lĩnh vực khác cũng có một phần từ những nỗi sợ vô hình
và những lời đồn đoán của người đời về việc sát sinh, “báo ân, báo oán” của loài
vật thân nhất với con người này.Theo tìm hiểu của chúng tôi, quán T.M được ông
M gây dựng và tạo ra thương hiệu quán thịt chó nổi tiếng từ những năm đầu của
thập kỷ 90. Trước đây, khi làm được một thời gian ngắn thì ông M có ý định nghỉ
bán vì những ám ảnh xung quanh việc sát sinh. Tuy nhiên, khi đó việc kinh
doanh đang rất thịnh vượng, mang lại tiền bạc như nước, nên vợ ông M không
chấp nhận đóng cửa quán mà tiếp tục một mình quán xuyến. Còn ông M thì về
chăm sóc và chơi vui cùng con cháu.
Nhưng không biết có phải do ngẫu nhiên hay không mà trong một thời
gian dài sau đó, bà chủ cứ ám ảnh bởi những giấc mơ và sau khi chứng kiến
những người làm nghề giết mổ có nhiều chuyện lục đục, không có hậu trong
cuộc sống cũng đâm ra suy nghĩ. Từ đó, bà chủ quán thịt chó T.M không cho
nhân viên giết mổ nữa mà nhập ở nơi khác về, hoặc sai nhân viên làm thay. Khi
việc kinh doanh vẫn đang trên đà thịnh vượng, thương hiệu thịt chó T.M càng nổi
tiếng và đông khách thì bà chủ thấy nhiều chủ quán khác đóng cửa một cách đột
ngột. Và cũng đúng thời điểm này, bà bị mắc nhiều thứ bệnh. “Thời điểm đó hầu
như tháng nào bà cũng phải đi viện”, người bán nước gần quán thịt chó TM kể lại
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Trước đó, câu chuyện về ông L, một chủ quán thịt chó ở đây đóng cửa vào
năm 2000 đã dấy lên nỗi lo về nghiệp sát sinh. Nhiều người kể lại rằng, con trai
ông L khi bắt chó ra làm thịt đã bị chó cắn, do chủ quan nên không biết con chó bị
dại. Mặc dù đã tốn rất nhiều tiền và chạy chữa khắp nơi nhưng anh này vẫn
không qua khỏi. Một thời gian ngắn sau, bà vợ ông L cũng bị tai biến, đột quỵ và
nằm một chỗ. Cùng nhiều câu chuyện xui xẻo khác, ông L đã đóng cửa không
chút đắn đo, suy nghĩ.
Theo báo điện tử VTC news và Giadinh.net
13.9 Thoát đại nạn nhờ niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát.
Có lẽ người Việt Nam chúng ta, ai cũng biết nghệ sĩ hài hải ngoại Vân Sơn
rất nổi tiếng trong cộng đồng người Việt sống ở Mỹ. Gia đình thờ Phật, nhưng
anh lại không tin Phật, vì anh cho rằng Đức Phật chỉ là truyền thuyết.
Nhưng trong một lần gặp nạn, sự sống chết chỉ trong gang tấc, không còn
cách nào thoát được nên anh mới cầu cứu đến Phật.Câu chuyện xảy ra trong
chuyến vượt biên rời khỏi Việt Nam vào tháng 11 năm 1988, nghệ sĩ hài Vân Sơn
đi chung trên con tàu chở bốn mươi mốt người. Sau bảy ngày lênh đênh trên biển
khoảng 3-4 giờ sáng ngày thứ tám, con tàu đến gần bờ biển Malaysia thì bất ngờ
tàu lạc vào vùng xoáy nước, con tàu không thể di chuyển được, đứng im một
chỗ. Tất cả mọi người trên tàu đều tuyệt vọng chờ chết.
Lúc đó, anh cùng người lái tàu tên Hùng đứng trên khoang trao đổi. Anh
hỏi:- Anh có cách nào điều khiển cho tàu đi tiếp được không?Anh Hùng đáp:- Dạ
không! Xưa nay, em chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khó xử như thế này.Lúc đó,
Vân Sơn ước gì có bụi cây, hay có một thứ gì đó ở xung quanh để còn chút cơ hội
bám víu, nhưng quả thật không một thứ gì, chỉ có trời cao, biển rộng, sóng nước
mênh mông. Bình thường anh ít nghĩ đến Phật, nhưng lúc này tính mạng như
nghìn cân treo sợi tóc. Anh chợt nhớ đến Bồ-tát Quán Thế Âm mà gia đình thờ.
Lập tức, anh niệm danh hiệu Ngài liên tục, không có chút mảy may xen
tạp việc gì, cho đến khi mở mắt, anh nhìn vào bờ. Ôi thật linh ứng vô cùng! Anh
thấy Bồ-tát đang đứng trên ngọn núi, ánh sáng chiếu sáng rực rỡ. Anh không tin
vào mắt mình, nghĩ mình đã chết, hoặc bị hoa mắt nên anh gọi người lái tàu nhìn
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thử xem có phải là Bồ-tát không? Và anh Hùng cũng hớn hở vui mừng hét lên:
“Bồ-tát Quán Thế Âm đến kìa!”Tiếp đến, anh Hùng điều khiển được con tàu,
chạy theo hướng của Bồ-tát thật nhẹ nhàng, lướt sóng tới đảo. Khoảng một lúc
sau, họ còn thấy Bồ-tát bay lên hư không, vẫy tay chào và mỉm cười với mọi
người. Thật là kỳ diệu! Từ đó về sau, Vân Sơn hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối sự
nhiệm mầu của Phật pháp.Anh kết luận: “Trên đời quả là có
những điều mà khoa học không thể nào giải thích nổi, có những điều ngoài sức
tưởng tượng của con người, nhưng đó lại là sự thật!”.
(Diệu Âm Lệ Hiếu ghi lại lời kể của nghệ sĩ Vân Sơn)
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CHÖÔNG 14: BIEÄN PHAÙP MUOÁN BAØI TRÖØ NHÖÕNG KHOÅ
NGUY TRONG CUOÁN “NGOÏC LÒCH BÖÛU PHIEÂU” ÑAÕ NEÂU
14.1 Ñaïo taâm kieân coá
Khaûo saùt nghieân cöùu lòch söû cuûa quaù khöù, quan saùt bieán hoùa söï vieäc
cuûa hieän thôøi, coù theå xaùc ñònh ñöôïc veà ñaïo lyù caûm öùng cuûa aâm döông,
thöïc söï laø coù thaät, khoâng sai leäch chuùt naøo. Chæ laø caûm öùng ñoù coù nhanh
hay chaäm maø thoâi, nhaân loaøi ñeàu khoâng coù böôùc saâu theâm moät böôùc ñeå
khaûo saùt tìm hieåu. Ngöôøi treû trung thöôøng khoâng tin töôûng, chôø khi naøo
theá gian ñaõ töøng traûi qua, môùi töø töø tænh ngoä. Luùc ñoù tuoåi ñaõ giaø, nghieäp
toäi ñaõ gaây, muoán taän duïng tuoåi cuoái ñôøi ñeå maø tieâu tröø heát nhöõng toäi
nhö nöôùc maø muoán daäp taét moät ñoáng cuûi ñang chaùy böøng leân, nhaát ñònh
laø vieäc caáp boäi maø chieám coâng nöõa. Cho neân, khi ngöôøi naøo coù ñoïc qua
cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, phaûi phaùt loøng tin töôûng maõnh lieät, döïa
vaøo moät nieäm loøng tin laøm haït gioáng, nuoâi döôõng thaønh moät nieäm choài
non coù thieän reã, cuoái cuøng, tu ñeán nieäm nieäm cuõng laø haït gioáng cuûa loøng
tin, nieäm nieäm cuõng laø thieän reã. Tieåu tin sanh tieåu phöôùc, ñaïi tin sanh
ñaïi phöôùc, neáu nhö baùn tin baùn nghi thì seõ töï sinh töï dieät.
14.2 Naém baét cô duyeân
Ai coù sôû höõu cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, ñoïc qua saùch naøy hoaëc
laø coù nghe qua noäi dung caâu chuyeän cuûa cuoán saùch naøy thì töông ñöông
nhö laø ñang coù moät veù ñeå ñi ñeán con ñöôøng thaéng lôïi vaø thaønh coâng,
phaûi naém baét cô hoäi, coá gaéng tích tuï phöôùc ñöùc vaø uy löïc cuûa cuoán
“Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, nhanh tay vì söï nghieäp thaønh coâng cuûa caù
nhaân, vì may maén bình an cuûa ngöôøi nhaø, vì söùc khoûe tröôøng thoï cuûa cha
meï, vì baøi öu giaûi naïn cho ngöôøi thaân, vì thònh vöôïng phaùt ñaït cho coâng
ty, vì chuùng sanh ñöôïc thoaùt khoûi khoå ñau maø ñöôïc vui laïc vaø tích
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cöïc haønh ñoäng lieàn, chôù neân ñôïi khi coù tai naïn hoaëc maéc beänh môùi ñi
laøm coâng ñöùc. Phaûi nghó ñeán cô hoäi raát khoù naém baét, thieän duyeân khoù
gaëp, phöôùc ñöùc khoù tu. Cuoäc soáng ngöôøi ñôøi khoù troàng, hieän giôø ñaõ gaëp
phaûi kyø duyeân neân traân troïng maø naém baét, kòp thôøi trôï giuùp in aán löu
truyeàn, chôù neân ñeå maát cô hoäi.
14.3 Khoâng ngöøng tu trì
Ngöôøi ñoïc saùch naøy, phaûi coù tieán trieån duõng maõnh. Phaûi bieát: quyû
thaàn bay khaép nôi nôi, giaùm saùt raát chaët cheõ. Phaûi luoân luoân suy laïi
nhöõng gì mình nghó, mình laøm, vieäc laøm naøo cuõng phaûi theo lyù môùi laøm,
môùi khoâng phuï loøng kieáp naøy mình coù ñöôïc cô duyeân nhö theá.
14.4 Kieân nhaãn
Tieåu thieän baùo öùng thì nhanh, ñaïi thieän baùo öùng hôi laâu daøi; phöôùc
baùo öùng caän thì nheï, phöôùc baùo öùng xa thì phöôùc haäu. Thôøi hieän ñaïi tin
töôûng veà nhaân quaû baùo khoâng phaûi laø khoâng coù, chæ laø kieân trì, laâu daøi
thöïc hieän töøng ít. Sau khi laøm vaøi chuyeän vieäc thieän, ngaãu nhieân gaëp
phaûi coâng vieäc, gia ñình, hoïc taäp, sinh hoaït khoâng öng yù, thì ngoä nhaän laø
thieân lyù baát minh, nhaân quaû baát thaät, nhöõng vieäc thieän tröôùc ñaõ töøng laøm
laäp töùc tieâu tan heát. Ñình chæ, ñaây cuõng laø do mình ñoøi hoûi phöôùc baùo
nhanh choùng, loøng ham muoán phöôùc baùo nhanh choùng ñaõ haïi chính
mình.
14.5 Thaønh taâm
Nhöõng ngöôøi naøo cöùu trôï giuùp ngöôøi, phaûi raát thaønh taâm thieát thöïc.
Khi phaùt taâm phaûi kieân trì maø söï phuø hoä cuûa thaàn minh, nhaát ñònh khoâng
sai leäch. Chæ moät nieäm chaân thaønh, coù theå caûm ñoäng thieân ñòa, ñaây toaøn
laø nguyeân do cuûa söï thaønh taâm thaønh yù .
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14.6 Quaûng vò tuyeân thuyeát
Tình hình traû baùo cuûa thieän vaø aùc, trong cuoán saùch naøy coù ngaên caám
raát chính xaùc vaø minh baïch, ñaây laø Boà Taùt môû loøng töø bi, cuõng laø chaân
ñaïo minh trí cuûa Ngoïc Hoaøng Thaàn Thaùnh, coøn laø vuï aùn chính xaùc döôùi
Dieâm Phuû. Nhöõng ngöôøi maø bieân soaïn, in aán phaùt haønh, löu thoâng nhaát
ñònh phaûi löu teân, vì khoâng muoán nhôø thieän haønh naøy ñeå taïo döïng teân
ñeïp cho mình, baùn saùch naøy cuõng chôù neân nghó ñeán lôïi nhuaän, khoâng
daùm taän duïng coâng ñöùc haønh thieän naøy ñeå möu lôïi nhuaän.
Ngoaøi söï toàn taïi cuûa cuoán saùch naøy laø ñòa ñieåm sinh ra thieän duyeân,
neân ñöa thieän duyeân naøy truyeàn baù khaép nôi, nhö vaäy môùi coù theå tích
thieän thaønh ñöùc, tích ñöùc thaønh phöôùc, nhanh thaáy linh nghieäm. Cho
neân, coù theå löu truyeàn cho moät ngöôøi, töông ñöông laøm ñöôïc 10 vieäc
thieän; löu truyeàn ñeán tay 10 ngöôøi, töông ñöông laøm ñöôïc 100 vieäc
thieän; löu truyeàn ñeán tay ngöôøi ñaïi phuù quyù, ñöôïc xem nhö laø ngöôøi ñaïi
haøo kieät trong haønh thieän. Ngöôøi phaùt taâm söùc löïc lôùn, coâng thieän cuûa
ngöôøi ñoù xem nhö ngaøn laàn thieän, coù theå quaûng baù ñeå löu truyeàn, laïi in
aán thì töông ñöông laø haønh thieän vaïn laàn. Coù theå thuyeát giaûng ñaïo lyù
khuyeân giaûi hoùa cuûa cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, thöôøng hay khuyeân
ngöôøi hoài taâm höôùng thieän, taïo cho ngöôøi treân theá gian hay bieát maø caûm
ñoäng, chuyeån hoùa haønh aùc, ñoåi môùi haønh thieän, nhaát ñònh thieän duyeân seõ
voâ bieân, phöôùc duyeân cuõng seõ voâ bieân.
Trong quaù trình löu truyeàn vaø aán toáng cuoán Ngoïc Lòch Böûu Phieâu
naøy, raát nhieàu ñieàm laønh ñaõ ñeán vôùi caùc ñaïo höõu phaùt taâm ñoùng goùp.
Sau naøy neáu coù baát kyø linh öùng naøo xin quyù ñaïo höõu chia seû taïi hoøm thö
ngoclichbuuphieu@gmail.com ñeå ñoùng goùp cho saùch ngaøy moät caäp nhaät
vaø gaàn guõi vôùi moïi ngöôøi hôn. Xin chaân thaønh caûm ôn!
278

Ngọc Lịch Bửu Phiêu
14.7 Ngheøo maø kieân trì, khoâng sa thaûi thieän trí
Ngöôøi ngheøo khoå khoâng coù tieàn hoaëc khoâng coù ñieàu kieän ñeå in aán saùch, coù
theå ñöa cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” cho ngöôøi khaùc möôïn ñeå ñoïc
(hoaëc tuyeân truyeàn cho ngöôøi khaùc nghe) coù theå xem nhö laø in aán ñöôïc 1
cuoán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, hoaøn toaøn khoâng coù trôû ngaïi veà coâng ñöùc
naøy. Neáu coù theå hoùa giaûi thaønh coâng thuyeát phuïc ngöôøi khaùc quyeân goùp in
aán saùch ñeå löu truyeàn. Coâng ñöùc caøng lôùn. Tröôùc kia coù moät ngöôøi teân laø
Chaâu Hoå chuyeân thuyeát giaûng noùi veà noäi dung caâu chuyeän vaø ñaïo lyù cuûa
cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”, raát nhanh anh ta coù theå thoaùt khoûi söï
ngheøo khoå, trôû thaønh moät ngöôøi giaàu sang phuù quyù.
Coøn coù moät oâng teân laø Quaân Bình tieân sinh hay khuyeân giaûi ngöôøi
höôùng thieän, sau naøy ñöôïc bình ñòa thaêng tieân. Coù theå ñi laøm vieäc coù ích
cho chuùng sanh trong thieân haï laø coâng ñöùc haønh thieän, nhö theá phöôùc baùo
seõ voâ löôïng maø tính.
14.8 Caûnh baùo ngöôøi phaùt taâm in aán “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu”
1. Neáu muoán in aán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” coù theå duøng cuoán
saùch naøy laøm baûn goác, cuoán saùch naøy laø baûn ñaõ chænh söûa chính xaùc, ñoái
chieáu, phieân dòch nghieâm tuùc, deã ñoïc deã hieåu. Vaû laïi, ñaõ chính chænh nhieàu
laàn söï sai leäch trong cuoán saùch naøy, coù ñaày ñuû chuyeän cuûa xöa kia vaø thôøi
nay, noäi dung phong phuù muoân ngaøn, taøi lieäu coù thaät vaø khaû tin.
2. Cuoán saùch naøy coù nhieàu chöông, ngöôøi muoán in aán coù theå xoùa vaø
giaûm bôùt, nhöng tröïc tieáp lieân quan ñeán noäi dung cuûa cuoán “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu” laø töø chöông 1 ñeán chöông 5 , xin khoâng ñöôïc xoùa boû. Ngoaøi
ra nhöõng chöông khaùc coù theå xoùa bôùt noäi dung, xem tình hình taøi chính cuûa
ngöôøi in aán saùch maø quyeát ñònh.
3. Neáu coù tìm hieåu vaø ñieàu tra ñöôïc nhöõng söï kieän linh nghieäm sau
khi in aán saùch “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” coù theå bieân soaïn vaøo trong cuoán
saùch naøy.
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4. Neáu nhö muoán soaïn laïi baûn môùi ñeå in aán cuoán saùch “Ngoïc Lòch
Böûu Phieâu” ngöôøi chuû trì neáu veà maët vaên hoùa coù yeáu keùm, toát nhaát laø môøi
moät ngöôøi coù trình ñoä nhaát ñònh ñeå bieân soaïn, ngöôøi thieän só coù traùch
nhieäm ñoïc laïi nhieàu laàn, ñoái chieáu, tuyeät ñoái khoâng ñeå thieáu xoùt xaûy ra, ñeå
toû loøng nghieâm tuùc kính troïng.
5. “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” laø moät cuoán saùch coù thieân phaùp luaät Dieâm
Phuû cuûa thaàn thaùnh, ngöôøi chuû trì neân choïn xöôûng in aán coù traùch nhieäm,
thieát keá, chaát lieäu giaáy, in aán, ñoùng saùch ñeàu coù khaû naêng ñaït tieâu chuaån
chaát löôïng. Ñaït ñöôïc nghieâm trang, roõ reät, laâu beàn, coù veû myõ quan vaø hieäu
quaû, taïo cho ngöôøi khi nhìn, khi ñoïc coù loøng tin vaø caûm giaùc toân kính.
6. Neáu voán coù haïn, in aán soá löôïng khoâng nhieàu (trong voøng 500 cuoán)
coù theå söû duïng phöông thöùc in aán laø “baûn thuûy tinh” (khoâng caàn phôi baûn
luïa), chaát löôïng hôi keùm. Neáu yeâu caàu in neùt chöõ roõ raøng thì toát nhaát ñeán
caùc haõng chuyeân in aán saùch ñaët in, giaù caû phaûi chaêng vaø tieän lôïi.
7. Ngöôøi coù ñieàu kieän, coù theå chuyeân in aán cuoán saùch “Ngoïc Lòch Böûu
Phieâu” cung caáp baùn vaø taëng cho caùc giôùi thieän só, vöøa coù theå thu laïi chi
phí in aán ñeå duy trì xoay sôû. Tuy lôïi nhuaän hôi ít nhöng quaûng baù keát
duyeân thieän, trôøi nhaát ñònh ban phöôùc laønh phuù quyù , ñaây laø moät coâng ñöùc
lôùn.
14.9Phương pháp sám hối tiêu trừ nghiệp chướng
“Tại sao người thời nay hay phát sanh nhiều chứng bệnh lạ kỳ như vậy?
Nói tóm lại một câu, đó là từ sát sanh mà ra. Quý vị giết mạng chúng sanh, thì
chúng sanh sẽ tìm đến quý vị để đòi mạng. Đối với những thứ bệnh tật kỳ quái
đó, bác sĩ cũng đành bó tay thôi. Thế thì quý vị nên làm sao đây? Tức là quý vị
phải nên thành tâm sám hối, sửa đổi lỗi lầm để làm lại con người mới và làm
nhiều việc công đức có lợi ích cho chúng sanh, như thế mới có thể tiêu trừ được
các tội nghiệp từ xưa nay. Nếu quý vị không làm như thế, e rằng quý vị sẽ không
dễ gì lành bệnh
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được. Đây là chân lý chứ không phải là mê tín.” (HT. Tuyên Hóa)
Phương pháp sám hối mong bài trừ khổ nguy, tiêu trừ nghiệp chướng, ung thư,
bệnh tật hiểm nghèo hoặc gửi gắm những ước nguyện quan trọng cần có các
phần sau:
1.Hàng ngày thành tâm tụng kệ sám hối và lạy Phật cầu tiêu trừ
nghiệp chướng:
Chọn giờ an tĩnh trong ngày để thực hành phép sám hối. Giờ tốt nhấtlà từ 4-7 giờ
mỗi buổi sáng. Trước khi làm phép Sám Hối nên tắm rửa thay y phục sạch sẽ.
Sau đó thắp ba nén hương thơm, thỉnh (gõ) 3 tiếng chuông (nếu có), và quỳ gối
khấn:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần):
Đệ Tử con tên …. Pháp Danh (nếu có)…. tuổi …. sinh ngày …. tháng ….
Năm …., Tụng kệ sám hối: (3 lần, mỗi lần một lạy)
Nay con xin chí thành sám hối
Xưa kia gây nên bao ác nghiệp
Đều bởi vì tam độc tham sân si
Do thân khẩu ý phát sinh ra
Từng phạm tội thập ác ngũ nghịch
Vô lượng vô biên chư trọng tội
Hết thảy nay con xin sám hối
Cầu Phật từ bi thương tiếp nhận
Xin đừng xa lìa con đến khi con thành Phật
Sau đó niệm thần chú “Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn” (7 lần, mỗi lần một lạy) :
“Li pô li pô tê . Khìu hố khìu hố tê . Thổ lổ nỉ tê . Nỉ hố lả tê. Pê lê nê tê . Mô
hô tre tê . Chân lỉnh trẻn tê . Sô Ha” .
Trì niệm thần chú này không ngừng, bất cứ lúc nào có thể, càng nhiều
càng tốt. Lúc rảnh rỗi phải ưu tiên lạy Phật miên mật, ít nhất mỗi lần lạy từ 21-50
lạy. Tư thế lạy Phật: đứng thẳng chắp tay trên trán, cúi xuống từ từ hai tay chạm
đất đỡ người quỳ xuống, từ từ đưa ngực xuống sát đầu gối, trán chạm đất. Mỗi
lần lạy là một lần niệm: “ Nam Mô Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn
Cửu Thiên Ngũ Bách Đồng Danh Đồng Hiệu ADiĐà Phật”.
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2. Ấn tống kinh sách:
Tiến hành ấn tống kinh sách, thiện thư và hồi hướng công đức cho nguyện
giải nghiệp, oán thân trái chủ hoặc cho lành bệnh .v.v. Kinh sách ấn tống có
thể là “Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh”, “Kinh ADiĐà”, “Kinh Dược Sư”, “
Kinh Quán Vô Lượng Thọ” …; Thiện thư có sách “ Ngọc Lịch Bửu Phiêu”,
“ Liễu Phàm Tứ Huấn” hoặc tùy hỷ có duyên với kinh sách nào thì ấn tống
kinh sách đó. Trong trường hợp cầu nguyện do nạo phá thai thì nên ấn tống kinh
“Phật Thuyết Kinh Diệt Tội Trường Thọ và Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni” rồi
hồi hướng cho bố mẹ và thai nhi được giải oan cắt kết, tiêu trừ nghiệp chướng.
Trong trường hợp hồi hướng cho khỏi bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là ung thư thì
ngoài những kinh sách trên, nên ấn tống thêm kinh “Phật Thuyết Liệu Trĩ
Bệnh Kinh” (Kinh trị ung thư - Nội dung xin xem trang cuối). Số lượng ấn tống
tùy thuộc vào mức độ nhận thức nặng nhẹ và điều kiện kinh tế của hành giả. Nếu
như tài chính khó khăn có thể chia ra làm nhiều đợt.
3. Phóng sanh
Kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh
mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn.” Chúng sanh đáng quý nhất
chính là sinh mạng, chư Phật thương yêu nhất chính là chúng sanh. Chính vì thế
phóng sanh tức là hoàn thành tâm nguyện của chư Phật, sẽ được chư Phật tán
thán, công đức vô lượng. Bởi vậy nếu muốn gia tăng tuổi thọ, bệnh tật tiêu trừ
quý vị hãy phóng sanh ngay mỗi khi có thể. Sau khi thực hiện cần hồi hướng
công đức phóng sanh đó cho sức khỏe được phục hồi, bệnh tật tiêu tán. Nếu như
người bệnh quá mệt mỏi không thể đi lại được thì phải ở trên giường mà chắp tay
khấn nguyện, niệm chú. Toàn bộ những công việc cần phải di chuyển thì người
nhà có thể làm thay rồi hồi hướng công đức cho người bệnh.

Thượng tọa
Thích Tục Bách
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14.10 PHẬT THUYẾT LIỆU TRĨ BỆNH KINH
Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: một thời đức Bạc-già-phạm
cùng năm trăm vị tì-kheo ưu tú an trú tại Trúc lâm, thành Vương Xá. Bấy giờ
trong chúng có nhiều tì-kheo bị các bệnh trĩ nội ngoại và ung nhọt khiến thân
thể ốm gầy, đau đớn bức bách, ngày đêm vô cùng lo buồn, khổ não. Cụ thọ Anan-đà thấy vậy, vội đến trụ xứ của Thế Tôn, đảnh lễ nơi chân Ngài rồi đứng
qua một bên thưa:Bạch đức Thế Tôn! Ngày nay trong thành Vương Xá có
nhiều tì-kheo bị bệnh trĩ, khiến thân thể ốm gầy, đau đớn bức bách, ngày đêm
vô cùng lo buồn, khổ não. Bạch Thế Tôn! Làm thế nào để chữa trị căn bệnh
này?
Đức Phật dạy:Này A-nan! Ông hãy lắng nghe kinh Liệu trĩ bệnh rồi
lãnh thọ, đọc tụng, ghi nhớ kĩ không để quên sót, rồi sau đó thuyết lại cho mọi
người cùng nghe. Như thế tất cả các chứng bệnh trĩ sẽ lành. Đó là các bệnh trĩ
do phong, trĩ do nhiệt, trĩ do tâm, trĩ do cả ba hợp lại gây ra; hoặc là trĩ từ máu;
hay các ung nhọt trong bụng, trong mũi, trong răng, trong lưỡi, trong tai, trên
đỉnh đầu, trên tay chân, trong xương sống, trong đường phân tiểu, ung nhọt
xuất hiện trên toàn thân. Các bệnh trĩ và ung nhọt như vậy nhất định sẽ khô
lành, rơi rụng, tiêu trừ. A-nan-đà! Ông hãy lãnh thọ và trì tụng bài thần chú
này. Đức Phật liền tuyên thuyết:Đát điệt tha, át lan đế, át lam mê, thất lị tì,
thất lí thất lí, ma yết thất chí, tam ma bạt đô, sa ha.Này A-nan-đà! Trên dãy
Đại Tuyết sơn vương ở phương bắc có cây sa-la Nan Thắng rất cao lớn.
Hoa của nó có ba thời kì: một là lúc mới trổ, hai là lúc nở tròn đầy, ba là lúc khô
héo. Bệnh trĩ này khô rụng cũng giống như hoa kia đến lúc héo
khô rồi rơi rụng vậy, không bao giờ chảy máu hay tuôn mủ nữa. Tất cả đều khô
lành,vĩnh viễn không còn đau đớn. Nếu người nào thường xuyên tụng kinh
này sẽ được trí Túc mạng, nhớ được những việc trong bảy đời quá khứ, thành
tựu chú pháp. Sa ha!Thế Tôn thuyết thần chú:Đát điệt tha, thiêm mê thiêm mê,
xả thiêm mê, thiêm một nễ, xả thiêm nê, sa ha.Nghe Đức Phật thuyết kinh này
xong, cụ thọ A-nan-đà và đại chúng vui vẻ tin nhận và cung kính hành trì.
Việt dịch: Tì-kheo Thích Nguyên Chơn
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NHAÂN QUAÛ SAÙCH THIEÄN, THIEÂN HAÏ COÂNG KHI ;
VOÂ TAÙC BAÛN QUYEÀN, HOAN NGHEÂNH TAÙI BAÛN.
KEÁT DUYEÂN TAËNG ÑOÏC, KHOÂNG ÑÖÔÏC BAÙN BUOÂN.
CUNG KÍNH TIEÁP ÑAÕI, CAÁT NÔI SAÏCH SEÕ.
XEM XONG CHUYEÅN ÑOÏC, COÂNG ÑÖÙC VOÂ LÖÔÏNG.
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