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Mùa thu năm 2008 trước khi rời Viên Giác để đi Á Châu, tôi có thờ một số Xá Lợi của Thế 
Tôn và đã chia cho những vị cư sĩ hữu duyên để thờ cúng ở nhà. Sang Ấn Độ lại được một 
vị Sư Thái cho một số Xá Lợi, rồi đến chùa Miến Điện tại Bồ Đề Đạo Tràng vị Sư Cả cũng 
cho một vài viên, sang Thái Lan lại được một vài viên. Tôi tự nghĩ, khi nào có nơi ổn định 
xây một bảo tháp và an vị Xá Lợi trong đó để tôn thờ. Nhân duyên đưa đẩy về lại Đức, tôi đã 
thỉnh bốn bảo tháp bằng đồng thép vàng cao 60cm để tôn thờ, mỗi bảo tháp tôi an trí sáu 
viên ngọc Xá Lợi với ý niệm tôn thờ sáu hành pháp Ba La Mật của Thế Tôn. Bảo Tháp đã an 
vị được gần hai năm rồi. 
 
Các đây một tháng, cô Thông Chu cho biết là viên Xá Lợi mà cô được tôi chia để thờ trước 
đây, đã gửi lại cho gia đình cô thờ sau khi đi xuất gia, đã biến mất! Vì gia đình cô cũng 
không phải là cư sĩ phật tử thuần thành, có người chị tương đối hiểu biết phật pháp thì lại 
bận rộn không tu tập tinh tấn được, có lẽ đó là nguyên nhân. Khi nghe tin này, tôi hoảng hốt 
chạy vào phòng để kiểm tra Xá Lợi tôi còn giữ trong phòng mà không có xem lại số Xá Lợi 
thờ trong bảo tháp, vì tự nghĩ mình tu tập lười biếng, chắc là Xá Lợi cũng bay mất hết !!!                      
Tuy nhiên, xem lại thì hình như không có bị mất, một vố viên có vẻ như lớn hơn một chút, 
nhưng không xác định được là có thật hay chỉ là ảo giác mà thôi. 
 
Cách đây hai hôm, lúc ngủ gần đến giờ thức giấc, bỗng nhiên nằm mơ thấy trước bàn thờ 
Phật xuất hiện một tháp nhỏ Xá Lợi tâm thức tôi rất hân hoan và vội vàng đảnh lễ, nhưng 
đầu vừa chạm đất thì bỗng thức giấc nhưng tâm trạng vui mừng vẫn còn tồn động, tuy nhiên 
tôi cũng chỉ nghĩ chắc là vì gần ngày vía đức Thế Tôn thành đạo mà mấy hôm nay luôn 
chuyên tu về Phật và tưởng niệm đến Ngài nên có giấc mơ tốt như vậy thôi.  
 
Đến trưa sau khi sắp xếp Tổ Đường xong, thì cô Thông Chiêu thưa với tôi là hai bảo tháp 
trong Niệm Phật Đường bây giờ có thể thỉnh ra phía trước được vì bàn đã trống chỗ (nơi 
trước đây có tôn trí tượng đức Phật Dược Sư, nay đã đưa vào Phòng Dược Sư), tôi đồng ý 
và mang bảo tháp ra phía trước. Khi nhìn vào bảo tháp thấy phía trong hơi có bụi nên thỉnh 
tháp thủy tinh Xá Lợi trong bảo tháp ra, vì tò mò mà cũng vì lòng hân hỷ tôi đã chiêm 
ngưỡng những viên Xá Lợi trong đó, mặt tôi mở tròn vì kế bên sáu viên Xá Lợi trước đây giờ 
có thêm một viên nhỏ như trứng cá và trong suốt, sợ mắt hoa tôi gọi cô Thông Chiêu coi có 
thấy không! thì Cô đã xác định là đúng, mừng quá tôi xem luôn tháp thủy tinh trong bảo tháp 
bên kia, nhưng không thấy gì khác ngoài sáu viên Xá Lợi đã tôn trí trước đây. Xem một lúc 
bỗng cô Thông Chiêu nói với tôi "Sư Phụ! sao con không thấy viên Xá Lợi mới đâu nữa!" 
giật mình, tôi xem lại thật kỹ, thì lạ kìa, không phải chỉ có một viên Xá Lợi mới, mà có đến hai 
viên (một viên nhỏ bằng trứng cá, một viên lớn hơn chút) có màu sắc khác nhau. 
 
Trước đây tôi đã từng nghe ở một số chùa có Xá Lợi sanh thêm, tôi rất ư là tùy hỷ, nhưng 
dầu sao cũng lớn lên trong môi trường khoa học kỹ thuật làm cho không sao tránh khỏi có 
chút hồ nghi. Giờ việc ấy xảy ra nơi chính mình, thì tất cả sự hồ nghi bỗng tan thành mây 
khói mà chỉ còn tồn động một tâm hân hỷ đối với sự nhiệm mầu của Xá Lợi. 
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