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Quỷ   và   Lƣ   tôn   sƣ 

 
CHƢƠNG    I 

 

Không   bị   mê   hoặc. 

 

Phật dạy đệ tử đừng đi đường rẽ, đừng bị mê hoặc, có 5 lực lượng hỗ 

trợ: 

1- lòng tin 

2- sự tinh tấn 

3- niệm lực 

4-định lực 

5- tuệ lực. 

 

Tôi dạy các đệ tử : phải có đạo tâm kiên cố, thường tưởng căn bản 

thượng sư ở trên đầu; đối với truyền thừa có lòng tin và kính trọng. Có 

lòng tin thì sẽ có lòng tinh tấn phát triển tu trì; ắt sẽ được giải thoát cho 

mình và cho người. Tối trọng yếu là niệm lực, nếu mất chánh niệm thì sẽ 

rơi vào đường rẽ, càng tu càng phiền não. Chánh niệm là thiện, tà niệm 

là ác. Công là thiện, tư là ác. Đại phàm tư tâm trọng nhân, rất dễ nhập 

ma, chấp trước danh lợi, sinh tâm phân biệt tức là tức thân thành ma. 

Loại người này khi sư diệt tổ, phạm giới, phá hòa hợp tăng, đó là dấu 

hiệu đi vào đường rẽ. Những loại người này : ở trong phiền não, bị 

nghiệp lực lôi cuốn. Ở trong nghiệp báo, bị luân hồi mà không biết. 

Chúng ta những người tu hành chân chính phải giữ chánh niệm, nều để 

mất chánh niệm bị bọn nuôi quỷ mê hoặc mà mất đi tín niệm. Sau khi 

kinh nghiệm quỷ bà, tôi bảo cho các thánh đệ tử : chánh niệm là căn bản 

là tín tâm đối với căn bản thượng sư. Dùng chánh niệm bảo vệ chính 
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mình, không bị quỷ bà mê hoặc, mất đi truyền thừa. Có tin lực thì có 

tinh tấn lực, niệm lực, do 3 lực này mà có định lực rồi huệ lực. Đó là 

điểm khai thị trọng yếu của tôi. Mục tiêu của tôi là : giải thoát, niết bàn; 

đạo quả, mà mục tiêu của quỷ bà là : kiến lập quỷ đại miếu, đại danh, địa 

vị, nhiều tiền của, tụ chúng vọng ngữ, giả thần thông. Chúng tôi là thánh 

đế, quỷ bà là tục đế, không những thế mà còn bị đọa vào tam ác đạo. 

Chúng ta có định lực và tuệ lực.  Tôi nói không có tôn giáo nào dạy thờ 

quỷ cả, nếu có thì là lừa dối người. 

 

 

 

CHƢƠNG  II 

 

Nuôi   quỷ   sẽ   biến   dạng. 

 

Chân chính đệ tử dĩ nhiên không nuôi quỷ, vì nuôi quỷ không phải là 

Phật truyền. Tại Thái Lan và nhiều nước ở vùng Đông Nam Á nuôi quỷ 

nhân vì lợi ích. Đó là tà pháp. Đệ tử của Phật không nuôi quỷ. Pháp Phật 

là : 

-Xả thân 

-Xả tâm. 

 

Cái trước là vô ngã, cái sau là vô tâm. Ngoài ra : có sinh thì có tử, có 

mạnh thì có yếu, có trẻ thì có già, có giầu thì có nghèo. Những điều này 

không thể kháng cự được vì đó là luật tắc tự nhiên, là luật vô thường. 

Khổ là tự nhiên như : yêu mà phải xa, ghét mà phải gần .  .  .  Pháp nghĩa 

của Phật là : Khổ, Không, Vô thường, Vô ngã. Là đệ tử của Phật sau khi 

hiểu pháp nghĩa thì được tịnh, huệ và thấy sự kỳ diệu của pháp, hiển 

hiện. Nếu người nuôi quỷ : tĩnh : địa vị, địa bàn, quần chúng, tài vật. 
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Làm trái lại càng thêm phiền não, bị quỷ khuất phục, không còn biết 

phân biệt thiện ác nữa. Do quỷ gia trì tưởng mình đã thành tựu, thành 

Phật bỏ ngoài tai lời khuyên của Liên Hoa Sanh đại sĩ là kính sư, trọng 

pháp, thực tu, tự mình phóng dật, dọa người kiếm lợi, mê thất pháp 

nghĩa, tự cho là đúng, cống cao ngã mạn, dùng quỷ lực tụ chúng. Chỉ có 

mình là hơn cả, hơn cả Phật, Bồ tát, Hộ pháp, khi sư diệt tổ. Những 

người nuôi quỷ, toàn nói những lời quỷ quái. Đối với Phật pháp thì 

những lời đó chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là sa vào quỷ đạo, làm mất đi giá 

trị của mình, không chút tiến bộ.  Mê quỷ thông tự coi là quỷ thông. 

Người sáng mắt ba lần 7 lượt ngăn trở, người nuôi quỷ chẳng biết nghe 

thì làm sao đây ? 

 

 

CHƢƠNG   III 

 

Quỷ    vƣơng   lại    hỏi. 

 

-Lư tôn sư, nghe nói thường có quỷ đến hỏi, có không ? 

-Có, khi ở Đài Loan thường có một vị quỷ vương đem một đám tiểu 

quỷ đến hỏi han. 

-Đến hỏi cái gì ? 

-Nghe khai thị, một tháng đến một lần, nhất là khi có siêu độ. 

-Họ có làm phiền tôn sư không ? 

-Không, họ đến vào buổi tối, chừng nửa giờ. 

-Họ từ đâu tới ? 

-Nghe nói từ núi Quán Âm. 

-Mục đích của họ là gì ? 

-Không nhất định, có lúc đến cầu pháp, có lúc đến hỏi việc, lúc nào 

thì chuyển kiếp, chuyển kiếp tốt hay làm quỷ tốt ? Tôi đã trả lời : nếu 
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muốn chuyển kiếp thì học pháp với tôi, làm thiện tích đức, tương lai sẽ 

viên mãn. 

-Họ có xấu không ? 

-Không, khi tụ khí hình thành, có quỷ nữ rất đẹp. 

-Họ có an tĩnh không ? 

-An tĩnh. 

-Có quỷ ở XX phủ không ? 

-Có. 

-Họ có ghét Lư tôn sư không ? 

-Kỳ thực quỷ ở XX phủ rất nhiều, đến gập tôi toàn là những quỷ ôn 

hòa. 

-Họ nói gì ? 

-Họ mách tôi quỷ bà phạm giới, nhất là vọng ngữ. 

-Họ đã bán đứng chủ. 

-Thực ra họ đã giúp quỷ bà, nhưng quỷ bà đã nói : làm sai thì nhận 

sai, nhưng quỷ bà vĩnh viễn không sai. 

-Quỷ bà thật không bằng quỷ. 

-Đúng vậy ! 

 

 

CHƢƠNG    IV 

 

Đại   pháp   sƣ. 

 

Thời gian : ngày 18/2/2017. Địa điểm : tại lầu 6 Lôi Tạng tự, Đài 

Loan có một cô gái xinh đẹp, khoảng 21 tuổi đến xin tôi giúp đỡ. Tôi 

nhìn xem thì là quỷ phủ mình. Tôi xem kỹ thì có 2 quỷ ám thân : 

1- là Linh hổ 

2- là anh linh người chết đuối. 
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Tôi dùng kinh nghiệm, trước hết vẩy nước. Trước khi đó thiếu nữ 

bỗng bị hổ linh nhập thân, sắc mặt biến đổi, mắt hung dữ, nhe nanh, 

chân đạp, phát ra tiếng gầm rú. 2 người bảo vệ, Liên Nhai thượng sư, 

bạn trai của cô gái giữ lại. Nhưng cô mạnh vô cùng, vừa nhẩy vừa đạp. 

Bốn người nam phải giữ chân tay cô. Tay tôi kết Ngũ lôi ấn hướng về 

cô, cô nổi giận quay phải, quay trái. Tôi dùng tĩnh thủy phun vào cô 2 

lần, cô mới thânh tĩnh trở lại, mơ mơ hồ hồ. Về sau tôi biết con linh hồ 

này, kệ không để ý đến nó thì nó bình tĩnh. Liên Nhai thượng sư không 

cẩn thận, bị cô làm thương vài chỗ, nhưng không quan trọng. Không nên 

cùng hổ linh tranh đấu, chỉ cần tôi lìa bỏ, mất đối tượng nó sẽ yên tĩnh 

trở lại, vì thế tôi xuống lầu sau khi đã cấp cho cô gái phù để uống. Tôi 

nói : 

-Cô gái này nửa năm bị mất ngủ. Phương pháp tốt nhất là để cô ngủ 

say, hồi phục tinh thần sau đó mới đối phó với linh thứ hai.  

 

Tôi cấp cho cô phù ngủ ngon. Sau khi tôi rời bỏ, cô cũng xuống lầu. 

Tôi gia trì cho cô, mong cô gái đẹp chân thật đó mau mạnh. Tôi kể câu 

chuyện này để tỏ rằng tâm định thì có thể trị liệu quỷ an thân. Những 

người dùng bùa của XX hay bái XX phủ mới đầu bị mất ngủ, sau đó mặt 

sạm, sau đó bị quỷ ám, tinh thần trở nên thất thường. Tôi nói : 

-Ngủ rất trọng yếu, tu hành thêm tu định thì đó là thuốc hay. 

 

 

CHƢƠNG   V 

 

Dạy   ngƣời   mới   tu. 

 

-Lư tôn sư làm sao dạy người mới tu ? 

-Tùy theo căn khí mà dạy. 
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-Dạy thế nào ? 

-Thường là tôi dạy truyền thừa, mật giáo rất trọng truyền thừa. Do đó 

kính trọng căn bản thượng sư, truyền pháp thượng sư. 

-Xin hỏi thượng sư nào tối trọng yếu ? 

-Dĩ nhiên là căn bản thượng sư, nhưng cả 2 đều trọng yếu. 

-Có người coi thượng sư truyền pháp hơn căn bản thượng sư, có đúng 

không ? 

-Không đúng. Các thánh đệ tử phải uống nước nhớ nguồn, nếu cùng 

với hoằng pháp thượng sư, quay lưng lại căn bản thượng sư là thành 

phần tử phản nghịch. 

-Vậy là cùng quỷ bà sao ? 

-Quên căn bản thượng sư, đã đoạn tuyệt truyền thừa là phạm giới. 

-Ngoài truyền thừa ra còn dạy gì nữa ? 

-Giới luật, từ đó bắt đầu dạy đạo. 

-Phật giáo vì sao cần giữ giới luật ? 

-Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Phật giáo chủ trương không làm 

các điều ác, làm mọi điều lành, ý tứ trong sạch, là chư Phật dạy. 

-Vậy làm sao ? 

-Câu nói đó là giới, nếu không giữ giới thì không phải là Phật giáo. 

Quỷ bà không giữ giới làm sao thành Phật tử được ? 

-Vì sao giữ giới là điều quan trọng, sao quỷ bà đã phạm còn tái phạm 

? 

-Vì nuôi quỷ đã đi vào đường rẽ. Không giữ trọng giới, 14 giáo giới 

của mật giáo 50 tụng sự sư, làm những việc không phải. 

-Mỗi vị thượng sư đều trước hết giảng giữ giới phải không ? 

-Đúng, tam học là : Giới, Định, Tuệ. Giới đứng đầu. 

-Trừ dạy giới ra, còn dạy gì nữa ? 

-Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đó là Bát Nhã 

Ba La Mật Đa. 
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CHƢƠNG   VI 

 

Làm   sao   đối   phó   quỷ. 

 

Có người nói bị quỷ ám thân, nếu không gập minh sư thì rất khó đối 

phó. Tôi kể một sự thật : 

Bố của Liên Hoa Đông thượng sư là một thợ môc làm nghề trang 

hoàng đồ đạc trong nhà, được mời trang hoàng XX phủ, đàn thành, làm 

xong lại làm công việc tu sửa, nghênh thỉnh Kim thân 5 vị đầu mục. Sau 

đó bị quỷ ám : hay nổi giận, mất ngủ, bên tai vẳng tiếng : đi chết đi, cử 

chỉ quái dị, cắt tóc như võ sĩ đạo. Liên Hoa Đông thựơng sư mang bố 

đến Lôi Tang tự xin tôi trục quỷ. Vậy cũng tốt. 

 

Thí dụ thứ hai : con của Liên Hoa Ước Sắt là Liên Hoa Chỉ Chiêu 

đang học thì bị quỷ ám : đập bàn, tay chỉ trời, mặt sạm, thè lưỡi, ngã 

quay ra đất, mang vào bệnh viện kiểm tra, không rõ nguyên nhân. Xin 

tôi gia trì. Tối đó nằm trên giường ở bệnh viện thấy Lư tôn sư mặc áo 

bào lam dùng tay sờ đầu. Ngày hôm sau khỏe lại. Như tôi biết thì những 

quỷ này từ XX phủ, đuổi đi thì bệnh khỏi. Tôi kể 2 ví dụ trên chủ ý là : 

 

1-Mời Lư tôn sư thâu trừ quỷ. 

2-Mời Lư tôn sư gia trì. 

 

Đối với người bị quỷ ám : 

 

1-Đừng sợ hãi. 

2-Kiên trì giữ niềm tin. 

3-Hãy can đảm. 

4-Giữ bình tĩnh. 
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5-Ngủ đủ giấc. 

6-Không bị thôi miên. 

7-Không nghĩ quỷ tới rồi 

8-Đừng tiếp cận quỷ bà. 

9-Tu phòng hộ. 

10-Chánh niệm. 

11-Thường tụng Đại lực kim cương chú, Đại lực kim cương cấm quỷ 

chú. 

12-Kết giới. 

 

Tối trọng yếu là tâm ý không rời căn bản thượng sư và tam bảo Phật, 

Pháp, Tăng. Người tu cao thì cần : 

-thủ quang minh phong mạch. 

 

Người tu tối cao thì cần : 

-Niệm chú. 

 

Vô thượng sư thì cần : 

-Vô ngã. 

 

Người tu chứng thì cần : 

-Vô ngã, vô tâm. 

 

Quỷ không dám và cũng không có cách nào ấm thân, hoàn toàn 

không chịu ảnh hưởng ngoại tại với người có trí huệ Như Lai. 
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CHƢƠNG    VI 

 

Làm   sao   tu    phòng    hộ    luân. 

 

Nhiều hành giả ở nham động, hay ở dưới cây cổ thụ, nhiều người ở 

miếu, chùa, núi hay nơi khoáng dã, dù ở đâu tôi thấy đều phải tu phòng 

hộ luân. Hành giả đương nhiên là biết làm thiện trừ ác, xả bỏ quỷ thần, 

tiếp thọ tam bảo, tôn trọng Đạo Giáo, theo thầy thực tu, nghiêm giữ giới 

luật. Nhưng mỗi người phải tu phòng hộ thân. Đó là điều tất yếu. Trong 

thế giới này, quỷ thần tự do du ngoạn, không chỉ nham động, rừng rú, hí 

viện, y viện, chùa miếu, nhà quàn . . . đều tồn tại. Nếu bị quỷ ám, mà 

chủ nhà là bạn thì khó mà không bị quỷ ám. Quỷ có thể biến thành chủ 

nhà như vi khuẩn truyền nhiễm có hại. Ví dụ có 2 vị pháp sư quỷ bà khai 

quang giúp người, kết quả là 5 vị đầu mục chiếm cứ đàn thành. Người bị 

ám quái mộng, mất ngủ, sinh bệnh, mặt xanh, mất sắc. Vì sao tôi phát 

hiện không đúng, đến nhà duổi 5 quỷ đi. Bây giờ đệ tử tương đối khỏe. 

Tôi dạy mọi người tu phòng hộ luân như sau : 

1-Vẩy nước (dùng Đại Bi chú thủy) 

2-Kết giới (dùng Đại lực Kim cương ấn, ấn vào cửa ra vào, cửa sổ) 

3-Cung dưỡng : hương, đèn, trà, quả, hoa : đó là 5 đại kim cương 

rượu, thịt. 

4-Niệm kinh, chú (mời Kim Cương thần giáng thọ cúng) 

5-Đeo bùa hộ thân, và thân tự kết giới. 

6-Phát huy kiên cố lực và điều phục quỷ thần bằng cách mang định 

lực giáp trụ. 

 

Người tu nên mời căn bản thượng sư xuống đuổi quỷ đi, tái lập vùng 

cấm, tu phòng hộ thân. 
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CHƢƠNG    VIII 

 

Tín   ngƣỡng   của   Phật   tử  là   trừ    quỷ. 

 

Phật dạy chúng ta : Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng không phải là quỷ 

thần. Chúng ta nên hiểu rõ câu nói này vì : 

Quỷ thần chỉ ầm ĩ, kiêu ngạo, hư vinh, thiếu trí tuệ, thiếu cung kính, 

thiếu tu hành, thiếu thiền định, thường hại người, thường mê hoặc, 

thường đi vào đường rẽ . . . Người học Phật, chỉ cần nuôi quỷ, gần gũi 

quỷ, xử dụng quỷ là đi vào đường rẽ, vào đường quỷ, khó mà thoát ra.  

Quỷ cũng có ngũ thông cho nên có người xưng là ngũ thần thông, 

nhưng thiếu mất Lậu tận thông. Quỷ có lực lượng cao hơn người một 

chút, làm mê hoặc các người cầy quỷ thần thông. Họ tin quỷ, tương ứng 

với quỷ còn tưởng là mình tin Phật. Phật dĩ nhiên cũng từ bi đối với quỷ 

như : 

-Đại bằng kim xí điểu 

-Quỷ khoáng dã trong chúng. 

-Mẹ con La Sát quỷ. 

-Cam lồ tất đầy tràn. 

 

Đó là lòng từ bi, không phải là đối tượng tín ngưỡng, không thể hỗn 

hợp. Đó là bề ngoài, không thể ở trong chùa. Nếu nói thực tế thì dinh 

tổng thống là dinh tổng thống, không thể vì cứu người không nhà mà 

dẫn đến ở dinh tổng thống được. Phật pháp tuy có cứu quỷ, nhưng không 

vì thế mà tín ngưỡng quỷ. Đó là đảo ngược lấy gốc làm ngọn, là tà giáo, 

là quỷ ma ám thân, là nghịch đồ. Người dẫn quỷ vào cửa, như bệnh 

truyền nhiễm, tụ chúng thờ quỷ, hại rất nhiều người, người bị quỷ ám 

mất ngủ, tinh thần bệnh hoạn, muốn chết. Có nhiều tín chúng chuyển 

hướng Phật pháp, tín ngưỡng quỷ thần khiến Phật pháp bị tiêu diệt, thật 

đáng sợ. Phật giáo phân làm tam phẩm : thượng, trung, hạ. Nhưng tín 
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ngưỡng quỷ thần thì hạ phần cũng không có. Quỷ thần là chất độc, có 

hại. Phật tử chân chánh hoan hỉ thuần tĩnh không thể tín ngưỡng linh lực 

quỷ thần mà mê man trong quỷ đạo. 


