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Nói  về  ác  quỷ 

 
Tác giả : Lư Thắng Ngạn 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

I- Tựa. 

Trước hết tôi phải thanh minh 3 điều : 

1) Đây đều là sự thật. 

2) Tôi chỉ đối việc, không đối người. 

3) Tin hay không là do bạn. 

 

Tôi là một người tu hành (tu Tạng Mật). Mỗi tối nằm ngủ, trước tiên tôi tu 

Bất động minh vương kết giới. Lên giường tôi tu Miên quang pháp (ngủ trong 

ánh sáng). Miên quang pháp rất giản dị, thực hành như sau : niệm Ông do mi 

tâm phát ra ánh sáng trắng vào hư không. Niệm A từ cổ họng phát ra ánh sáng 

đỏ vào hư không. Niệm Hồng, tâm phát ra ánh sáng xanh vào hư không. 3 

luồng ánh sáng này giao nhau tạo nên một tiếng Bổng, tạo thành một lưới ánh 

sáng từ không trung hạ xuống, như một cái mùng chắn muỗi, người tu ngủ 

trong mùng ánh sáng đó. 

3 giờ sáng ngày 3/12/16, tôi giật mình thức giấc đầu ngửng lên, miệng há 

to : kêu lên một tiếng A. Từ miệng tôi phóng ra Đại lực Như Lai, hóa thành 

ngàn vạn hóa thân và tôi kết ấn. Những hóa thân này xông vào lũ quỷ. Chúng 

quỷ có thiên binh vạn mã. Hai bên tàn sát nhau, chiến tranh cực bi thảm. Tôi 

thức tỉnh nghe phi thường rõ phanh, thanh âm rất lớn như gió lùa vào cửa. Tôi 

rất kinh sợ, muốn trở dậy để xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại nghĩ có Bất 

động minh vương và Đại lực kim cương hiện diện. Tôi mà dậy chả là lắm 

chuyện sao ? Do đó tôi chỉ nằm nguyên lắng nghe. Sau chừng 20 phút có 2 

tiếng nổ như tạc đạn đùng đùng rất lớn. Sau đó im lặng như tờ. Khi thấy im 

lặng rồi, tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, rồi ngủ thẳng một giấc. Ngày hôm 

sau tôi xem xét Nam Sơn nhã xá, tất cả đều như thường một dấu vết cũng 

không có. Về sau, tôi biết nguyên do : Một bầy quỷ đến xâm phạm bị Bất 

động minh vương và Đại lực kim cương tiêu diệt. Nếu không có 2 vị này thì 

ngày 3/12/16 đã là ngày giỗ của tôi : tôi đã chết rồi. 
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Tôi đương nhiên biết nguyên nhân của chuyện này. Quỷ đến không phải là 

một  2 con mà là một bầy  ngàn  ngàn vạn vạn. Vì sao chúng đến ? Chúng 

nghe lệnh của ai ? Vì sao có nhiều quỷ đếnlàm hại tôi , chúng không biết tôi là 

tôi là kẻ bắt quỷ lão luyện sao ? 

 

II- Phát hiện bài vị quỷ. 

Có một ngày tôi đến tổ miếu ở Tây nhã đồ lôi tạng tự lễ Phật. Tôi đứng 

trước mặt 7 vị Phật, tôi không quỳ lạy, chỉ đứng yên chắp tay. Chúng đồng 

môn đều lễ lạy, chỉ có tôi là đứng yên. Họ kinh ngạc hỏi tôi : 

-Lư tôn sư, vì sao không lễ Phật ? 

Tôi lạnh lùng không trả lời. Lại ngày hôm sau vào lễ 7 vị Phật, tôi lại đứng 

yên. Đồng môn lại lễ lạy. Tôi vẫn đứng yên bất động. Ngày thứ 3 cũng vậy, 

đồng môn hỏi : 

-Lư tôn sư, vì sao không lễ Phật ? 

-Toàn là quỷ làm sao tôi lạy. 

Mọi người kinh sợ. 

Tôi niệm : trời tròn, đất vuông, luật lịnh cửu chương, tôi nay trừ quỷ, đem 

lại an bình . . . mau theo lệnh. 

Tôi kết ngũ lôi ấn, niệm : 

-Cửu thiên ứng nguyên, thanh thiểm điện phổ hóa thiên tôn, cấp cấp như 

luật lệnh, nhiếp. 

Ngũ lôi ấn bay ra, chân trái đạp đất miệng tụng : Hồng ! Hồng ! Hồng ! 

Chỉ thấy chúng quỷ chạy tứ tán, sợ hãi chạy về phía trái vào Địa Tạng điện. 

Tôi dùng cửu tự chân ngôn : Lâm, binh, đầu, giả, giai, trận, liệt tại, tiền họa : 

tái phụng thỉnh 7 Phật hạ giáng. Rồi tôi lạy. 

Ngày thứ tư tôi mời Liên Kim pháp sư điều tra Địa Tạng điện xem có bài vị 

quỷ không. Sau khi điều tra mọi người đều trợn mắt, câm miệng có : 

-XX phủ. 

-Thập phương chủ cô hồn. 

-Chú linh thanh đàm. 

Tôi linh hãi : thảm rồi : những tự viện ở Mỹ, Gia nã đại, các Đường, các 

Hội làm sao ? 

Một phen điều tra đều cho thấy có bài vị quỷ. Tôi im lặng nói chẳng nên 

lời. Vậy trên toàn thế giới Chân Phật tông, tự viện, Đường, Hội sao đây ? 
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-Chân Phật tông đã biến thành Chân quỷ tông rồi, sự thật này rất quan 

trọng, sao lại thế ? Là ai làm ra ? khiến Chân Phật tông miếu biến thành quỷ 

miếu. Tôi thỉnh các Chùa, Đường, Hội trừ quỷ. Rẩy rượu, đốt lửa chôn. Tôi 

nói : 

-Để hư không trở về hư không ! 

 

III- Sư cô Lâm Thiên Đại. 

 

Cô là người tiếp dẫn tôi gặp Dao Trì Kim Mẫu, giúp mở thiên nhãn. Khi cô 

đến Mỹ, cô được tiếp đãi nồng nhiệt ở Lôi Tận Tạng tự.  Khi cô đến thăm 

Chân Mật Nghi Lôi tận tạng tự, vào Đại hùng bảo điện, cô kinh hãi, trong đó 

toàn là quỷ, ở đàn thành chư tôn bị quỷ phủ mặt. Cô hỏi : 

-Là Lư tôn sư khai quang phải không ? 

-Không phải, là XX khai quang. 

-Trời ơi ! Sao toàn là quỷ không à ? XX và quỷ có quan hệ gì ? 

Mọi người không lời đáp được. 

Lúc đó có một con quỷ Nhật đến trước, sư cô biết tiếng Nhật bèn hỏi : 

-Các ngươi từ đâu tới ? 

-Được mời tới. 

-Từ đâu được mời tới ? 

-Chúng tôi là quân nhân Nhật Bản, đệ nhị thế chiến bị giết ở Đài Loan, 

được mời tới Mỹ, chỉ cần XX khai quang tự miếu, chúng tôi đều vào hưởng 

thụ hương hoa cúng tế. 

-Còn chư Phật, Bồ tát thì sao ? 

-Toàn là bọn chúng tôi. 

-Quỷ cũng có thể biện sự sao ? 

-Đương nhiên, chúng tôi đều có quỷ lực làm người hưng vượng. 

-Còn Mật nghi lôi tạng tự ? 

-Họ rời bỏ như chó đuổi đàn gà. 

-Sao làm vậy ? 

-Đùa rỡn, Ha ! Ha ! Đó là quỷ thú. 

.  .  .  viết tới đây tôi rất thương tâm. Lư tôn sư khai quang : Phật, Bồ tát, 

Kim cương, hộ pháp an vị, nhưng XX khai quang toàn là quỷ của XX phủ. 

Vấn đề là : Lư tôn sư khai quang rồi, XX tới nói đắp tượng không đúng, 

phải thêm vài pho, do đó khai quang lại. Có người hỏi tôi : 
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-Sao không nói sớm ? 

-Tôi là một người không quản sự, tự độ rồi độ tha, độ nhiều ít tùy ý, một hai 

người cũng được, tùy duyên thôi. 

-Vậy sao bây giờ lại nói ? 

-Nếu không nói thì Chân Phật tông biến thành Chân quỷ tông sao ? 

 

IV- XX phủ. 

 

Có nhiều người hỏi tôi : 

-Chuyện XX phủ là sao ? 

-Sự thực có một cuốn sách nhỏ, xem là biết, tôi không tin cuốn sách đó vì 

sao ? Vì người nói, chỉ nói tốt về mình. Tôi chỉ nói những gì tôi biết : 

-XX đầu tư xây Linh cốt tháp ở Lôi Môn tự, nhiều người mang tro cốt tổ 

tiên đến đó ; về sau chính phủ thấy xây không đúng cách, ra lệnh phá hủy ; 

tháp bị hủy diệt, XX liền về Mỹ. Chúng quỷ vốn vô danh tánh. Năm tên đại 

quỷ đầu mục từ đâu mà tới ? Kỳ thực 5 tên đầu mục này từ XX niệm đầu ảo 

tưởng xuất ra : 

-Hoàng Kim Tuyến : người Hoa. 

-Lâm Lương Tri : người Hoa. 

-Tiểu Lâm : người Nhật. 

-Độ biên nhất lang : người Nhật. 

-Trung Thôn Nhất Võ : người Nhật. 

Ngoài ra khi XX chiêu thỉnh nhiều quỷ gia nhập, như các vong linh dệ nhị 

thế chiến, Hàn Biện Đảo Cốc, các địa phương vô chủ u linh, hình thành quỷ 

quốc, ngàn vạn quỷ. Buồn cười nhất là : 

-Trung Thôn Nhất Võ là mặt lạnh sát thủ. 

-Lâm Lương Tri là một vị tướng quân. 

Có hàng ngàn vạn quỷ tụ tập ở bên cạnh nên XX có quỷ thông cùng quỷ 

tương ứng, tiểu linh, tiểu nghiệm nhất định là có, nhưng đại linh, đại nghiệm 

thì không có khả năng. Năng lực của quỷ thông rất thấp. Tương ứng với Phật 

thì thành Phật, tương ứng với quỷ thì thành quỷ. XX tương ứng với quỷ có 

biết tối cao cảnh giới là quỷ thông không ? Quỷ thông làm người thích thần 

mê man, hấp dẫn nhiều đệ tử Chân Phật tông. XX thường lợi dụng thôi miên, 

tẩy não, quỷ thông, đe dọa Phật tài. XX trọng thị XX phủ, chứng cớ là bất cứ 

pháp sư nào đến chiêu thỉnh XX phủ (vấn sư, cung dưỡng). Họ không cầu 
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Dao Trì Kim Mẫu mà cầy quỷ đầu mục. Các miếu của họ là bá tánh công 

miếu, hữu ứng công miếu, 18 vương công miếu, 7 tướng công miếu. Toàn là 

quỷ miếu cả. 

 

V- Liên Trì thượng sư. 

 

Rất nhiều năm trước tôi đến thăm XX đường. Bữa cơm chiều hôm đó rất 

phong phú. Nghe nói do Cổ sư huynh nấu. Bụng tôi đói meo, ăn hết sức. Liên 

Trì thượng sư không ăn. Ông dùng tay bắt trái, phải trên dưới, vào cả đùi tôi. 

-Ái, ông làm gì vậy ? 

-Tôi đang bắt quỷ. 

-Có ảnh hưởng gì đến ông không ? 

-Không ảnh hưởng. 

-Không ảnh hưởng thì ăn đi. 

-Trong XX đường có quỷ, tôi bắt không hết, mệt quá ! 

-Hiện tại cứ ăn đi, đừng nói chuyện quỷ. 

Liên Trì ghé tai tôi : 

-Ăn xong, nói chuyện một lát được không ? 

Tôi gật đầu, ăn xong ông cùng tôi bí mật gập nhau ở bên trái đàn thành, ông 

đóng cửa cẩn thận và nói : 

-Tôn sư, hãy cẩn thận. 

Tôi giả không biết, nhìn ông chăm chăm. 

-Nơi đây có quỷ khí, chỉ khi nào đủ mạnh XX mới rời bỏ. 

Tôi cố ý hỏi : 

-Là ai ?  

-XX. 

-Tôi rất rõ, dùng người không nghi, nếu đã dùng thì chỉ an vũ, không biết sẽ 

xẩy ra chuyện gì. 

Tôi hy vọng, tôi xuống đài rồi XX sẽ xuất hiện. Nói xong rồi chúng tôi từ 

biệt. 

Ai ! Tôi còn nhớ tôi đến XX đường. Lần thứ nhất, XX đưa tấm ảnh cho tôi 

coi. Hình tôi xuất hiện trong ảnh, sau đó một lúc mặt tôi biến thành XX, tôi 

đã biến thành XX. Lúc đó tôi nghĩ : đó là duyên khởi. Đệ tử này không biết 

Mật giáo quy luật, nhưng tôi không trách, nguyên tắc của tôi là an vũ ; được 

bao lâu thì bấy nhiêu nhịn, nhịn, nhịn không làm gì cả. 



 6 

 

VI- Ngũ quỷ đầu mục. 

 

Theo XX phủ. 5 quỷ đầu mục có tên là Hoàng Kim Tuyền, Lâm Lương Tri, 

Tiểu Lâm, Độ Biên Long, Trung Thôn Nhất Võ. Những tên này, tên tuổi đều 

do XX ảo tưởng mà ra. Họ đứng đầu ngàn vạn quỷ, đều có quỷ thông có lúc 

hóa thành Phật, Kim Mẫu, chư tôn. Có một lần Liên Trì đến sám hối. 

-Ông có chiêu thỉnh XX phủ không ? 

-Có.  

-Có mang theo XX phủ họa tướng không ? 

-Không. 

-Có chiêu thỉnh, lại không mang theo thân, thật kỳ quái, ông để ở đâu ? 

-Túi hương. 

Nghe nói mọi người đều cười, để trong túi thơm chẳng là mang theo thân 

sao, sao nói không mang theo mình ? Liên Trì mang túi thơm ra : có 2 bức 

họa XX phủ. Hai bức họa này có mùi hôi, vàng khè. Tôi niệm chú hỏa hóa. 

Tôi bảo Liên Đông mang lò lửa đến, tôi niệm : 

-Để hư không trở về hư không. 

Liên Đông thượng sư bắt chước làm theo. Ngay tối đó 5 quỷ đầu mục đến 

kiếm tôi. Xuất hiện ở đầu giường tôi ngoài vòng ánh sáng, họ kêu : 

-Phật sống xin tha mạng ! 

-Các người có hại người không ? 

-Không có. 

-Thường thì các ngươi làm gì ? 

-Chúng tôi giúp kéo người về XX đường, hỏi han. 

-Giúp làm sao ? 

-Làm họ mê đi, liền theo XX phủ. 

-Chỉ thế thôi ? Tha cho đấy ! 

-Cảm ơn Phật sống. 

Ở đây tôi nêu lên một vấn đề : người chiêu thỉnh là Liên Tiến chiêu thỉnh 5 

quỷ tương đối ôn hòa, khác với XX chiêu thỉnh 5 quỷ hung ác. Vì vậy tùy 

người chiêu thỉnh mà có quỷ hại người và quỷ không hại người. Liên Tiến chỉ 

là người kéo người về XX phủ là người tiên phong mà thôi. Hễ có nơi nào 

thành lập tự, miếu đường thì kéo người về XX phủ. Họ nói : 

-Tôn sư rất bận, không gập được, đi XX phủ sẽ được giúp đỡ. 



 7 

 

VII- Hắc ma pháp. 

 

Ngày xưa trong tăng đoàn của Đức Phật Thích Ca có một phản đồ là Đề Bà 

Đạr Đa. Khi nào Phật đi vắng ông liền mặc áo Phật, ngồi chỗ Phật ngồi. Phật 

cáo giới nhưng ông không nghe. Phật giảng pháp ông không nghe. Phật 

hướng mặt lên, ông cúi mặt xuống, Phật cúi mặt xuống, ông ngẩng mặt lên. 

Mọi việc ông làm đều trái với Phật. Ông nói : 

-Phật già rồi chết, tăng đoàn sẽ do ông lãnh đạo. 

Sau cùng ông rời tăng đoàn mang theo một nửa đệ tử. Đề Bà Đạt Đa đã 

dùng hắc ma pháp.  

Có một lần tôi đến núi Phù Dung ở Hương Cảng tìm Thổ Đăng Đạt cát ở 

Tĩnh âm Phật các. Ông mời tôi ngồi, rồi nói : 

-Ông có một đệ tử, ngồi ghế thuyết pháp của ông. 

Tôi không nói được. 

-Điều này không hợp quy tắc của Mật giáo, đệ tử không được ngồi trên ghế 

của sư phụ. 

-Thì sao ? 

-Đó là duyên khởi của phản nghịch. 

-Là ai ? 

-Là XX. Ông nên chú ý, sẽ chiếm chỗ ông. 

-Tôi làm gì có chỗ ! 

-Ông là người sáng lập Chân Phật tông nha. 

Ông nói các thượng sư ở Hương Cảng đều không dám ngồi ghế giảng pháp 

của Lư tôn sư, chỉ có XX dám. Cho nên ông nói XX có vấn đề. Thổ Đăng Đạt 

Cát nói XX có hắc ma pháp. Tôi hỏi : 

-Hắc ma pháp là cái gì ? 

-Hắc ma pháp không phân chính thầy và quỷ pháp. Tôi thấy toàn thân XX 

là hắc khí, nhất định là hắc ma pháp. Nếu là tôi thì tôi đã khai trừ rồi. 

-Không được ! 

-Vì sao không được ? 

-Tôi đã thề không bỏ một ai. 

-Tương lai Chân Phật tông không bảo vệ được. 

-Đó là thiên mệnh ! 

-Ông phải làm sao ? 
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-Xưng tán XX mong tỉnh ngộ. 

Thổ Đăng Đạt Cát lắc đầu : 

-Ai ! Phương tiện biến tùy tiện. 

 

VIII- Làm sao cấm quỷ ? 

 

Có người hỏi tôi XX phủ lợi hại thế nào, có ác quỷ, hung quỷ phải làm sao 

đối phó ? 

-Chỉ cần có chính niệm, quỷ nào cũng không sợ. 

-Thế nào là chính niệm ? 

Đó là : 

1) Không màng danh lợi. 

2) Đoạn tuyệt sắc dục. 

3) Không tham tiền tài. 

4) Không tham ăn. 

5) Cự tuyệt hư vọng. 

6) Không đố kỵ. 

Nếu giữ được 6 điều này thì có chính khí quỷ không dám xâm, (đó là người 

tu hành chân chính). 

-Làm sao làm ? 

-An hộ luân ( Thủ hộ). 

-Làm sao tu ? 

 

1- Mang bùa hộ thân, quán :kim cương thủ bồ tát, trì chú : Ông ba nhĩ lam 

giả lợi (nhiều lần), ấn : thiên tâm, yết hầu, tâm, vai trái, vai phải, trở về thiên 

tâm tán ấn. Dùng Kim cương ấn hay Kim cương thủ ấn đều được. 

 

2- Tứ chủng kết giới pháp. 

Quán : Kim cương địa cơ (phía dưới). 

Tứ diện Kim cương tường (toàn thân). 

Kim cương cương (phía trên) 

Kim cương hỏa (tại 4 phía của Kim cương tường) 

Chú : Bản tôn hoặc hộ pháp chú. 

 

3- Quán Âm đàn thành pháp. 
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Tôi đã dạy qua đó là ti tai pháp. Mật pháp có nhiều như Miên cương quang 

pháp, ngoài ra 

Phòng và thổ địa kết giới. 

Quán tưởng : Đại lực Kim cương ấn ở cửa sổ, cửa ra vào, tay kết kỳ khắc 

ấn. 

Niệm chú : Ông ! ma ha ba lạp da, hồng, hồng, phi ; kết ấn phòng ngủ, cửa 

và cửa sổ, quỷ không dám vào. 

Bình thời trì chú : Ông ! ma ha lạp da hồng hồng phi. 

 

IX- Pháp đuổi quỷ. 

 

Quán : Bất động minh vương. 

Ấn : Bất động minh vương kiếm ấn.  

Chú : 9 chữ chân ngôn : lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền. 

Vẽ : 4 dọc, 5 ngang (lấy kiếm mà vẽ) 

Quỷ bỏ chạy, không chạy thì tiêu. 

Phụng thỉnh : Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn ( 3 tiếng) 

Kết ngũ lôi ấn. Miệng A khí, chân trái đạp đất. 

Khẩu tụng : hồng, hồng, hồng. 

Quỷ chạy trốn, nếu không chạy trốn thì tiêu vong. 

Tụng kinh, trì chú, kết ấn đều có thể trừ quỷ. 

 

X- Chỉ hỏi một câu thôi. 

 

Có một vị sư thư ở Hương Cảng, bay tới Seattle, Mỹ quốc cầu hội kiến với 

tôi. Nhiều lần yêu cầu, tôi đáp ứng, có sự hiện diện của Liên Đông thượng sư. 

Bà ta hỏi : 

-Chỉ hỏi tôn sư một câu thôi. 

-Hỏi đi. 

-Tôi có nên ly hôn không ? 

Bà ta khoảng dưới 30, eo thon, tôi rất háo kỳ : 

-Chồng bà không yêu bà sao ? 

-Chúng tôi rất ân ái. 

-Chồng bà có người khác sao ? 

-Không có. 
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-Chồng bà không có tiền sao ? 

-Ông ta là một xí nghiệp gia, có nhiều nhà cửa. 

-Ông ta có một tập quán xấu sao ? 

-Không, một người giầu có, bảnh bao sống rất quy tắc. 

-Vậy sao muốn ly hôn ? 

-Vì tôi đi hỏi chuyện. 

-Hỏi ai ? 

-XX. 

-A ! lại là XX, XX nói gì ? 

-XX hỏi hoàn cảnh tôi. Bảo tôi nên ly hôn, chồng tôi kiếp trước là một kẻ 

thù của tôi, trước mắt thì không sao, nhưng tương lai sẽ giết tôi. Tôi rất sợ. 

XX nói : 

-Mau mau ly hôn, mang một nửa gia sản đến sống ở XX đường, cố tu hành, 

tương lai bạn sẽ được độ đến Liên trì tĩnh thổ. Chúng tôi và bạn có khế ước 

từ kiếp trước. 

Bà lại hỏi : 

-Tôi có nên ly hông không, tôi sợ lắm. 

Tôi im lặng một lúc, bấm tay rồi nói : 

-Không có gì đâu, bà không phải ly hôn. 

-Tôi nghe lời tôn sư, tôi cao hứng lắm. 

Bà ta trở về Hương Cảng. Tôi nghe chuyện XX bảo người ta ly hôn mang 

gia sản đến XX đường. Thật là quá lắm. Đó là gì ? Là dọa người cướp tiền 

phải không ? Người tu hành phải khuyên người ta hòa chứ không khuyên 

người ta ly hôn. Tâm tính đã thay đổi rồi. 

 

XI- Không giống trước. 

 

Tháng 5/2016 tại Seattle, Mỹ quốc, trong đám tín chúng, tôi thấy một vị nữ 

đệ tử. Tôi chỉ nhìn bà ta một cái mà hoảng sợ. Thiên Hương thượng sư cũng 

phát hiện kêu lên kinh ngạc. 

-Chuyện gì xẩy ra vậy ? Mặt biến sắc. 

Tôi và Thiên Hương thượng sư hỏi bà ta : 

-Sao bà biến thành  như vậy ? 

-Có chuyện gì đâu. 
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Tôi nhìn bà lúc trước má hồng, hoạt bát có thể nói là đẹp, ngày nay thất 

thần, có một vầng hắc khí, mặt nhợt nhạt, mắt không có thần. Tôi hỏi lại : 

-Sao vậy ? 

-Vô sự à ! 

Nhiều đồng môn cũng nhận thấy bà ta khác trước. Bà ta tự thấy ăn được, 

ngủ được, không mộng mị gì. Sau kể với một vị sư thư khác có báo danh 

tham dự Sám hội ở Gia Nã Đại, nhưng không tham dự có xúc phạm gì 

không ? Tôi bảo không. Sau bà bảo tôi có đến XX đường, bái lạy XX phủ. 

A ! Quả nhiên. Lại nữa đến Đài Loan tôi gập 3 vị đồng tu, họ xin tôi hoàn 

tĩnh. 3 vị này đều suy nhược, đều có một vầng hắc khí. Họ đều tin XX và XX 

phủ. Họ bị hấp khí, hoặc mê mê  hồ hồ, hoặc tử vong hoặc tự sát. Tôi biết XX 

phủ không có đạo nghĩa, những người lạy XX phủ đều trúng ám khí. 

 

XII- Duyên khởi. 

 

Tôi ở Gia Nã Đại có thu một vị nữ đệ tử. Cô ta thích mặc mầu tím. Cô tên 

là Dư Diệu Chi, là một họa sĩ học mỹ thuật, dậy vẽ ở nhà. Thân tài yểu điệu, 

đẹp đẽ, tóc dài như tiên, tôi nói cô là Liên Hoa đồng tử. Không lâu, ở Seattle 

có pháp hội, tôi lên đàn thuyết pháp. Tôi nói : 

-Có một vị đệ tử, thường mặc mầu tím là Liên Hoa đồng tử hãy đứng dậy. 

Dư Diệu Chi chuẩn bị đứng lên thì có một cô A lên một tiếng. Cô gái đó là 

XX. Cô mặc áo mầu lam. Do XX đứng lên trước nên Dư Diệu Chi không 

dám đứng dậy, do đó XX trở thành Liên Hoa đồng tử. Tôi muốn thanh minh : 

1- Chuyện này là thật. 

2- Những người tham gia pháp hội như Minh Tuyên pháp sư, có thể làm 

chứng. 

3- Tôi muốn công nhận Dư Diệu Chi là Liên Hoa đồng tử. 

4- Kết quả XX đứng lên. 

5- Dư Diệu Chi thật chưa đứng dậy 

6- Liên Hoa đồng tử giả đứng dậy. 

Lúc đó, ngẩn ra, tôi nghĩ đây là số phận của Chân Phật tông. Tôi thở ra : 

kiếp nạn khó tránh. Tôi y theo 10 lời nguyện của Bồ tát Phổ Hiền hằng 

nguyện chúng sinh khiến XX thành Liên Hoa đồng tử. Lúc đó có 2 vị đánh 

mạt chược không phục, một vị họ Đào, một vị họ Tiết. Một vị nói : XX làm 

sao là Liên Hoa đồng tử được, nói thao thao như nước chảy. Sự thật là cô ấy 
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nói chuyện khi mở miệng ra có thể nói 1, 2 tiếng đồng hồ hay hơn nữa, nói 

như mây trôi, gió cuốn, nói đến hoa trời rơi rụng. 

Liên Tố thượng sư bảo : 

-Đấy là sở trường của cổ. 

Cô ta mắng Liên Hương, tông ủy hội. Họ không biết nguyên nhân bị mắng. 

Cô học thôi miên, lợi dụng ám thị để tẩy não, có cảm giác tiền thế nhân quả. 

Mỗi người đều cảm thấy kiếp trước mình là con gái, đệ tử, là người chịu ơn, 

là họ hàng. Do đó cô có nhiều con gái đều gọi cô là má mì. 

 

XIII- Con nhện, con cua, con chuột. 

 

Ở Mã Lai Á có tín chúng Tôn Bình Đường Liên Hoa giai tân mời XX tới 

thuyết pháp. Cung dưỡng XX ở phạn điếm. Phát hiện ở trong phòng có một 

con nhện, thí chúng định giết. 

-Chậm một chút. Con nhện này kiếp trước là anh, em của ông, nó ở đây đợi 

ông đến đã lâu rồi. 

-Đợi tôi làm gì ? 

-Để siêu độ hắn. 

-Làm sao siêu độ ? 

-Tôi sẽ siêu độ. 

(Mọi người đều biết siêu độ phải cần nhiều tiền, vị tín chúng đó bèn không 

tin XX nữa). 

Sư thư Từ Nhã Kỳ cùng XX đi chợ cá ở Cựu Kim Sơn. Sư thư đứng trước 

đám cua bỗng cảm thấy đau bụng. 

-Cô hãy mua con cua này, con cua này là cha cô kiếp trước, cô thế này, cha 

cô thế nọ. Kiếp này cha cô phải mang thân cua. 

Do đó, Từ sư thư bị lừa, khóc quá trời ! 

Lại có chuyện Biến Đối Long, con nhặng, con vẹt, con muỗi, con quạ  v . v. 

Những chuyện 3 đời nhân quả này đều do XX ảo tưởng ra, kể đến hoa trời rơi 

loạn.  

Đó là từ không sinh có, chết không đối chứng, sống không đối chứng, sống 

chết đều không đối chứng. Cổ và những người tin cổ đều điên cả rồi. Trên 

đường gập rắn ư ? Mẹ tìm đến cửa rồi ! Tiêu phí biết bao nhiêu là tiền. Có 

người tin, có người không tin. XX kể những chuyện này là do có quỷ thông, 

làm cho người ta nửa tin, nửa không. Có thật không ? Chỉ có trời biết. 
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Tôi nghe chuyện chỉ cười ha hả. Tại Mỹ, nhà tôi ở sườn núi có nhiều chuột. 

Nếu có thật, thì kiếp trước cha mẹ, anh em, họ hàng tôi đều là chuột cả. 

 

XIV- Hoa ngôn xảo ngữ. 

 

Có một tín chủ mời XX đến siêu độ pháp hội, xe đi rước XX gập tai nạn, xe 

bị móp nhưng người không sao, tới nơi tín chủ kể cho XX nghe. 

-Ông biết không, hôm nay tôi đến là để độ cho ông. 

-Tôi không biết. 

-Tôi đến để độ cho ông đó. 

-Tôi còn sống, sao độ cho tôi ? 

-Ông vốn có tử kiếp, tôi dùng năng lực hóa giải nên ông chỉ bị hỏng xe. 

-A ! Nguyên lai là vì cứu tôi, ngài là ân nhân cứu mạng. 

Tín đồ đối với XX càng thêm xùng bái và tốn không ít tiền. 

XX nói : 

-Đài Loan không bị lụt là do tôi ngăn lại, dưới thời tổng thống Lý Đăng 

Huy, Trung cộng có bắn hỏa tiễn vào Đài Loan không ? Đó là do tôi dùng 

thân thể bao bọc, khiến phi đạn toàn rơi ra ngoài. 

Như tôi thấy đều là giả cả. 

Có người hỏi XX : 

-Vì sao cô nuôi quỷ ? 

-Thái Hồng sơn trang cung phụng thủy từ linh không là nuôi quỷ sao ? 

-Vì sao cung phụng kim thân, 5 quỷ đầu mục ? 

-Thủy quỷ linh ở nơi Thái Hồng sơn trang không phải là kim thân sao ? 

Người đó không thể trả lời được.  

 

Tôi nói : Sư muội thủy tử linh là do gia trưởng, không phải do Thái Hồng 

sơn trang, sơn trang không dùng thủy tử linh (người chết đuối). Trái lại, XX 

phủ bất đồng. 

XX phủ toàn là quỷ tự sát, chiến loạn, vô cùng hung ác, phát tán toàn thế 

giới (chùa, đường, hội), nhìn là thấy khác ngay không thể hỗn hợp. 

 

XV- Những câu hỏi của các vị đổng sự trưởng. 
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1) XX nói có làm pháp hội giảm thọ Lư tôn sư, có không ? 

-Tôi không biết, năm 2000 tôi bế môn ẩn cư. Trước đó tôi có hỗ trợ XX 

đường. Năm 2006 tôi xuất môn, đến năm 2016 không có liên lạc gì với XX 

phủ cả. 

-XX không lễ bái tôi. 

-XX không cung phụng tôi. 

-XX không cần tôi gia trì. 

-16 năm qua tôi không gia trì XX. 

Trong quá khứ cô từng tham gia pháp hội của tôi, trong 16 năm qua cô 

không từng tham gia, tôi không quan tâm cô ở đâu, làm gì. Từ Nhã Kỳ đã từ 

tháp tùng cô đến Phương luật sư,  cô nói : 

-Lư tôn sư ẩn cư, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện. 

Cô lại nói với Từ Giai Tân : 

-Đời này hối hận nhất là quy y với Lư Thắng Ngạn. 

-Vì sao ? 

-Trước khi quy y tôi đã có thần thông rồi. 

Việc này chứng tỏ XX đã lạc vào cõi âm rồi. 

Sư thư Liên Hoa Xuân Phi là thị giả của cô. Có một lần 2 người cùng đi 

máy bay, XX mắng chửi Lư tôn sư từ khi lên tầu tới khi xuống tầu, mắng 

chửi không ngừng, kể cả Liên Hương thượng sư, Tổng ủy hội. Những người 

này không hề đề cập đến XX vì sao bị mắng ? Tôi đương nhiên biết : 

1-XX tưởng tự lập môn hộ. 

2-XX tranh địa bàn. 

3-XX chiêu binh mãi mã. 

4-XX bịp an vị quỷ bài. 

5-XX dùng quỷ để hỏi sự. 

6-Khiến nhiều người bán gia sản cúng XX. 

7-Xác thực tiếp xúc với quỷ. 

8-Vì nuôi nhiều quỷ nên nhu cầu rất nhiều. 

9-Ý đồ rất lớn. 

10-XX giảng 3 thế nhân quả, có quỷ thông, nhiều người mê tín. 

 

Tôi nói : 

-Cứ thế này XX có giảm thọ được tôi không ? 
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2) XX nói : 

-Do sự sắp đặt của Lư tôn sư, XX bị khai trừ. Mọi người đều có sức phán 

đoán, tôn sư làm vậy có phải là bảo vệ mọi người không ? 

 

Tôi trước hết cười ha hả. Thật là nói mò. Trước hết tôi giảng thế nào là 

thiện ác. Thiện là giúp người, là công, là cứu người, là thanh tĩnh ; ác là tự tư, 

tự lợi, là tư, là hại người, là vọng tưởng chấp trước. Theo tôi quan sát XX là 

người tự tư, tự lợi.  

XX tự nhận : 

-là người sáng lập 

-là pháp sư. 

-tự sáng lập Phật quốc 

-XX đường thuộc XX phủ 

-cướp lấy Chân Phật tông, đuổi Liên Hương thượng sư, tổng ủy hội 

-ánh sáng tím thắng ánh sáng trắng 

-vọng tưởng cung phụng quỷ là thành thiện thần, tương lai thành Bồ tát, 

Phật. Theo tôi thấy thì XX dùng quỷ pháp, giảng quỷ thông, thâu tài sản của 

tín chúng, muốn thành lập tĩnh thổ của chính mình. Lừa dối các Liên Hoa, đả 

phá sư mẫu, Tông ủy hội, Lư tôn sư, thành lập Chân quỷ tông. Tôi bảo cho 

mọi người biết : 

-Tôi không lập chùa riêng 

-Không mở miệng đòi tiền 

-Không chấp trước, phân biệt, vọng tưởng, không phân biệt Nho, Lão, 

Thích. Tôi tận lực vì chúng sinh, nếu có yêu cầu tôi hết sức giúp đỡ, tôi hết 

sức bao dung nhưng tôi không thể bao dung tự tư, tự lợi ; do đó tôi khai trừ 

XX đường. Đó là XX tự mình cắt đứt. Tôi có bảo hộ XX đường không ? 

Không. Vì sao ? Nay tôi giảng trời người hợp nhất, Phật người hợp nhất, bản 

tôn và tôi hợp nhất mà XX lại giảng quỷ và người hợp nhất. XX là ác quỷ. 

 

3) XX nói sư mẫu thỉnh người làm pháp sự hại Lư tôn sư. 

 

-Tôi 30 tuổi kết hôn với sư mẫu Liên Hương thượng sư 26 tuổi. Trải qua 

nhiều ngày tháng đau khổ. Trước ở nhà không có buồng tắm, không có bếp, 

nấu nướng trên 3 hòn gạch; nhà ở thì bên lạch tanh nồng. Một người đàn bà 

khổ cực với 2 con bệnh hoạn, nhiều thầy trị không khỏi. Tôi dời nhà 5 lần, 
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hết Đông rồi lại Tây. Tôi thấy sư mẫu là người khắc khổ, tài trí công nghệ 

cũng như gia đình đều không làm khó bà. Bà có trí tuệ, phán đoán sự kiện rất 

linh mẫn. Bà rất hiền đức, những đức hạnh của phụ nữ bà đều tuân thủ, chưa 

hề quá phận. Bà khoan dung không ai bì kịp, không kiêu mạn, không khắc 

bạc, không hồ đồ. Làm việc với tất cả chân tình, có tình có lý. Người như thế 

làm sao lên tiếng mắng chửi được : XX mắng chửi bà 20 năm dù bà không đề 

cập đến XX. Tôi viết một bài kệ : 

Sư  mẫu  là  một  người  nữ 

Có  tài  trí, thong  dong 

Gia  đình  do  bà  cai  quản 

Tông  phong  do  bà  khơi  dòng 

Nếu  hỏi  tông  phái 

Do  trời  cho 

 A !  Là  do  trời  tặng 

Do  trời  cho 

Bà  giúp  Lư  tôn  sư  giải  quyết  nhiều  vấn  nạn 

Đó  là  mời  người  làm  pháp  sự  hại  tôn  sư  sao ? 

Chuyện  ly  kỳ  trong  thiên  hạ 

Tôi  đâu  tưởng  tượng  được  nào ? 

Bà  hành  động  theo  Bát  chánh  đạo : 

Thấy  đúng  (chánh  kiến) 

Tư  vô  tà  (chánh  tư  duy) 

Không  hai  lời,  không  nói  ác,  không  theu  dệt, không  vọng  ngữ  

(chánh  ngữ) 

Cứ  theo  Phật  mà  làm  à !  (chánh  nghiệp) 

Nghề  từ  phàm  đến  thánh  (chánh  mạng) 

Chính  xác  tu  hành  (chánh  tinh  tấn) 

Không  theo  đường  rẽ  (chánh niệm) 

Chỉ  nghĩ  điều  lành (chánh  định) 

 

Còn XX mọi điều ác đều làm, không phải là người, không phải là quỷ mà là 

ác quỷ. Đâu có lý nào như vậy ? 

 

4) Liên Cửu pháp sư gọi điện thoại cho XX kêu cô thống lãnh đồng môn 

sám hối với Lư tôn sư. XX nói : 
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-Không làm việc gì sai, sao phải sám hối ? 

 

Lư tôn sư đáp : 

1-biến mặt Lư tôn sư thành XX 

2-đem  XX đường là mình sáng lập 

3-đem vài pháp sư là pháp sư của mình 

4-ở nhà người ngồi ở thượng tọa 

5-quán tưởng XX là thủ lãnh 

6-ngồi ghế của Lư tôn sư 

7-chỉ có cô là đến được Ma ha song trì hội gập Lư tôn sư 

8-coi vài pháp sư và vài đồng môn là của mình 

9-hơn 10 năm qua không lễ bái Lư tôn sư 

10-hơn 10 năm không cung phụng Lư tôn sư 

11-hơn 10 năm qua không được Lư tôn sư gia trì 

12-hơn 10 năm không báo cáo pháp vụ 

13-hủy báng Tông ủy hội và sư mẫu 

14-sau lưng hủy báng Lư tôn sư 

15-tự nói có riêng tĩnh thổ 

16-tự xưng tự mình đã khai ngộ 

17-tự xưng mình đã chứng đạo 

18-tự xưng tố quang thắng bạch quang 

19-tự xưng xây Lôi Tạng tự trên trời 

20-tự xưng lập trường học ở cõi âm 

21-không dùng người, bộ hạ toàn là Kim cương địa ngục 

22-không nghe nói đến người thân, toàn gia đã chết rồi 

23-có thể độ người thành Phật 

24-nuôi dưỡng ngũ quỷ đầu mục và chúng quỷ 

25-lễ bái quỷ 

26-hỏi quỷ 

27-dạy người cầu quỷ 

28-tại chùa, đường, hội, bí mật an bài vị quỷ 

29-làm người chết sớm 

30-làm người tự sát 

31-làm người tinh thần thất thường 

32-đoạt địa bàn của các tông phái 
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33-làm cho hoảng sợ 

34-dạy người ly hôn 

35-dạy người phá thai 

36-dạy người bán con 

37-dạy người bán nhà, đất cung phụng cô 

38-khiêu dụ 

39-ly gián 

40-dạy giết người 

41-cướp tài vụ 

42-vọng ngữ 

43-vọng ngữ 3 đời nhân quả 

44-vọng ngữ chủ nợ lừa người 

45-vọng ngữ kiếp trước làm sao, kiếp này thế nào 

46-vọng ngữ mặc giới y : mình đầy hắc khí 

47-vọng ngữ đi dự Lư tôn sư pháp hội hoàn tĩnh 

48-tôi chưa thuyết pháp, cô ấy đã phê bình 

49-yêu cầu độc lập, yêu cầu truyền thừa 

50-không có tâm rời bỏ 

51-hãy còn ở bể tham, sân, si 

52-phạm luật của Tông ủy hội 

53-phạm 14 đại giới luật của Mật giáo 

54-phạm 50 đại nguyện của pháp sư 

55-phạm 5 giới, 10 giới, mọi giới luật, Bồ tát giới tại gia. 

 

 .  .  .  . 

XX tự xưng không sai ?  

Tôi nói : 

-Sai mọi thường thức. 

 

Mời XX đọc Du già sĩ đích bảo kiếm, cuốn sách này Bạch không hành mẫu 

giáo giới tự xưng đã chứng. Quá cống cao ngã mạn. Cô tự xưng đã chứng thật 

là vua thổi lông trâu. 

 

XVI- Hỏi đáp. 
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1/ XX nói đã tương thông với Phật, Bồ tát có thật không ? 

-Giả. 

 

2/ XX cùng muỗi, nhặng, nhện . . . giảng thông có thật không ? 

-Giả. 

 

3/ Ngũ quỷ đầu mục cũng là giả danh sao ? 

-Cũng là giả. 

 

4/ Theo XX trì có mẫu nương nương ở trên đầu cô có là giả không ? 

-Cũng là giả. 

 

5/ Tôi từng hỏi XX, trên thân tôi có tứ linh, thân tôi báo danh ở âm gian học 

hiệu là thật hay giả ? 

-Là giả, nhất là trường học ở âm gian. 

 

6/ XX lập Lôi Tạng tư ở trên trời có thật không ? 

-Là giả. 

 

7/ Cái gì của XX là thật ? 

-3 tấc không làm sáng lưỡi đó là thật. 

 

8/ XX có ảo giác, ảo thị, ảo thính ? 

-Nếu có XX là người bị bệnh tâm thần, nhưng không phải cô chỉ trực giác. 

 

9/ XX dùng trực giác để lừa người ? 

-Đúng. 

 

10/ Trực giác có lúc đúng, có lúc sai có phải không ? 

-Đó là nguyên nhân có người tin cô. 

 

11/ XX tu hành đến đâu ? 

-Là không. 

 

12/ XX nuôi quỷ, dùng quỷ, XX có thấy quỷ không ? 
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-Không thấy, nhưng có trực giác, có tương thông. 

 

13/ Cứ nói vậy XX lừa nói 3 đời nhân quả ? 

-Là trực giác mà thôi. 

 

Tôi nói : 

-XX nói giỏi chuyện hoang đường, là cuội đại vương, đó là lộ mặt thật của 

cô. 


