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 ADiĐàPhật !  Thật là một phước duyên lớn cho đạo tràng QTATV nói riêng và 

tất cả trong giới tu hành,cư sỉ tại gia Phật tử và chư thiện hữu trí thức nói chung về sự 

hiện diện cũa vị Đại Bồ Tát quang lâm tới đạo tràng QTATV chứng minh trong kỳ nhập 

hạ vừa qua tháng 8 năm 2014. 

 

 Tôi là thiền sinh cũa QTATV Pháp danh T Chơn Hòa. Năm nay là năm thứ ba 

Tôi được nhập hạ tu học trong kỳ an cư kiết hạ. Trong suốt thời gian qua Tôi đã được 

những sự dạy dỗ chân tình cũa Sư Tổ TTHT và Đại Sư Pháp Vân nên có rất nhiều sự tiến 

triển về tâm linh cũng như về bãn thân được nghiêm trì giới luật và thực thi lòng từ bi đối 

với tất cả chúng sinh. Nếu như một người luôn tôn trọng sự thật và nghiêm túc trong giói 

luật thi sẽ không bao giờ dám vọng ngữ để mở đường đọa lạc trong địa ngục cho chính 

mình. Hôm đó vào buỗi chiều khoãng 3 & 4 giờ chiều Tôi vào nhà bếp của Thiền Viện để 

độ thực như thường lệ. Trong nhà bếp còn có sự hiện diện của Sư Tổ TTHT, nhị vị Sư Cô 

Tâm Tinh và Diệu Tinh, TSs TN Tịnh Hà, TTs TN Tịnh Hoa cũng như sự hiện diện của 

TSs T Chơn Trí. Toi đang rữa bát thì bất chợt Sư Tổ gọi Tôi gấp và chỉ vào màn hình của 

Security Camera. Tôi vội chạy qua và nhìn vào màn hình. Tôi thấy một vệt trắng đang hạ 

dần xuống chánh điện bên góc trái và vệt sáng đó gom lại thành vóc dáng của một người, 

tòan thân màu trắng trong, trong suốt như luu ly. Vi nầy đưa tay sữa lại y áo và ngồi 

xuống trong tư thế thiền định trông rất lể nghi và trang nghiêm. Trên đỉnh đầu có đội mão 

Ngũ Phật Bảo Quan và hình ãnh rõ đến mức độ mà Tôi còn thấy tà áo bên trái lay động y 

như người thật vậy. Lúc đó có hai Sư Huynh Tinh Hà và Tinh Hoa cùng trông thấy và họ 

vội chạy về phòng đễ lấy cell phone chup hinh lưu niệm. Hình ãnh vị nầy tồn tại khõang 

4 & 5 phút và nhạt dần, cuối cùng thì hóa thành một vệt sáng trắng và bay mất. Hình ãnh 

mà hai bạn nầy chụp là vào lúc bắt đầu nhạt dần nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng còn nhìn 

thấy tương đối rỏ.  

 

 Từ đó cho đến nay trong lòng Tôi lúc nào cũng trào dâng một niềm hạnh phúc 

an lạc vô biên mà không làm sao diễn tã được. Sự hiện diện nầy là một vết son khó phai 

và là một dấu ấn sâu sắc trong tim người con Phật. Sự hiện diện quý báu và hiếm quý nầy 

đã chứng minh rằng thật sự chư Phật chư Bồ tát chưa hề rời bõ chúng ta. Các Ngài luôn 

âm thầm thủ hộ và che chỡ chúng ta. Thật là một ân phước to lớn cho những ai có duyên 

xem được bức hình nầy, để khôi phục niềm tin và từ đó có thễ thanh tịnh hóa và tịnh độ 

hóa bản thân sao cho đúng tinh thần người con Phật để không phụ lòng sự che chở và cưu 

mang của chư Phật chư Bồ tát đối với tất cả chúng sinh trong thập phương thế giới. 

 

 

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh 

 Nam Mô A Di Đà Phật tác đại chứng minh 

 Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng minh 
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