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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 612 

KHÔNG NÊN ĐI HỎI QUỶ THẦN 

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô! 

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng 

từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Bảy ngày 14/08/2021. 

****************************** 

Đi hỏi quỷ thần là tâm bệnh của chúng sanh. Khi gặp bất cứ việc xui xẻo, không may mắn nào đó thì họ liền đi 

cầu cúng, van xin quỷ thần. Thậm chí khi cuộc sống đang yên ổn, họ mong muốn cuộc sống tốt hơn, họ cũng đi 

cầu xin quỷ thần. Ở miền Bắc tổ chức nhiều lễ hội đình chùa. Có một nơi rất nổi tiếng, Thầy phải đi thuyền rất 

xa mới vào đến nơi. Trên đường đi, Thầy thấy người ta bán đầy rượu thịt. Thầy xuống thuyền quay về không đến 

đó nữa. Đó là cầu cúng quỷ thần. Chùa cũng trở thành nơi cầu cúng quỷ thần. Họ coi Phật như đấng Thần linh để 

nịnh bợ, xin xỏ, lo lót mong được ban phước. Đó là mê tín, là sai lầm, tạo ra biết bao nhiêu thị phi, tốt xấu, thiện 

ác, mà ác nhiều hơn thiện. 

Hòa thượng nói: “Ngay trong cuộc sống thường ngày, mỗi khi gặp khó khăn, chúng ta nhất định không nên 

đi hỏi quỷ thần, không cầu cúng, van xin quỷ thần. Trong Đại Thừa Phật pháp có nhiều khải thị, giáo huấn 

có thể giúp chúng ta. Tại sao chúng ta không y theo những lời dạy đó mà làm? Kế đến, trong Phật pháp có 

những vị Đại đức có tu có chứng, nếu chưa có chứng nhưng phải có tu, không luận là tại gia hay xuất gia, 

chúng ta có thể đến để thỉnh giáo họ”. 

Người có tu là người thực sự xem nhẹ tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn. Nếu 

tu mà không xem nhẹ những thứ này thì chỉ là tu trên hình thức. Ngày nay chúng ta tìm người có tu có chứng thì 

khó, nhưng tìm người có tu thì có. Người xem nhẹ tiền tài, danh vọng, khi chúng ta đến hỏi họ thì họ sẽ có thể tư 

vấn, giúp đỡ chúng ta. 

Hòa thượng nói: “Quỷ thần là một trong những chúng sanh trong 6 cõi. Trình độ của họ không hơn chúng 

ta. Thậm chí họ khó có cơ hội để học tập và tiếp nhận Phật pháp”. Các bậc Thần linh thì cao hơn quỷ thần. 

Cách đây hơn chục năm, Thầy đến một nhà nọ để cùng niệm Phật. Một người dựa lên và nói rằng, họ phải khổ, 

phải lôi kéo người này đến đây niệm Phật. Thầy hỏi người đó có bao giờ thấy có người vãng sanh không. Họ 

không biết. Thầy hỏi nhiều điều khác nữa họ đều không biết gì cả. Thì ta họ mù mờ hơn mình. Chúng ta nghe 

Kinh nghe pháp, chúng ta có thể hiểu. Họ không hiểu gì cả. Họ không thể thấy được cảnh giới của người có tâm 

Thanh Tịnh, càng không thể thấy được cảnh giới của người vãng sanh. 
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Hòa thượng nói: “Nếu có việc, bạn đi cầu quỷ thần, hi vọng quỷ thần bảo hộ bạn, hi vọng quỷ thần ban phước 

báu thì họ không thể làm được việc đó. Nói thật lòng với bạn, đây đều là mê tín. Không có đạo lý này! Bạn 

chọc giận quỷ thần, họ có thể gây phiền cho bạn. Nhưng họ không thể ban phước cho bạn. Bạn chính mình 

hành thiện thì nhất định được thiện báo. Bạn đi cầu bảo hộ, họ không bảo hộ được cho bạn. Bạn tạo thiện, 

tích công bồi đức thì bạn nhất định được thiện báo. Đầy đủ phước báo thì người phước nhất định ở đất phước. 

Bạn tạo ác thì bạn phải nhận ác báo. Quỷ thần không có năng lực, không có quyền lực bảo hộ bạn. Bạn đi 

cầu khẩn như vậy có phải là oan uổng không!” 

Chúng ta không cầu cúng, không van xin quỷ thần, mà chúng ta cúng dường họ, khuyên họ niệm Phật thì tốt. 

Đạo lý này có rất nhiều người không hiểu, kể cả người học Phật nhiều năm vẫn mơ hồ, không hiểu. Hòa thượng 

nói: “Thập đạo vô thần”. Thập Đạo gồm Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, Trời, A Tu La, Người, Súc Sanh, 

Ngạ Quỷ, Địa Ngục. Trong Thập Đạo, không có ai có thể ban phước giáng họa cho chúng ta. Kể cả Phật cũng 

không thể ban phước cho chúng sinh. Nếu Phật có thể ban phước thì Phật đã ban phước cho tất cả chúng sanh 

rồi. Thí dụ hiện tại, cả thế giới đang lâm nạn, dịch bệnh Covid tràn lan, nhiều nơi kêu khổ thống thiết. Phật đã 

nhiều lần cảnh báo nhưng chúng ta không nghe: “Thế gian vô thường, cõi nước không an”. Chúng ta phải hết 

sức cảnh giác! “Y báo tùy theo chánh báo chuyển”. Thiên tai, bão lũ, sóng thần, dịch bệnh, những hoàn cảnh 

xấu ác đều là do tâm xấu ác của chúng sanh tạo thành. Đây là nghiệp lực của chúng sanh. Chúng sanh tạo nhân 

thì phải nhận quả. Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Ở Mỹ, có gia đình cả nhà đều bị mắc Covid nhưng có 1 

người không bị bệnh. Gia đình của một học trò trong Ban phiên dịch sống tại thành phố HCM. Cha và Mẹ của 

cô ấy đều bị dịch Covid. Người Cha đã chết, người Mẹ đang được cô ấy chăm sóc, nhưng bản thân cô ấy không 

mắc dịch. 

Bạn tạo thiện, tích cực tích công bồi đức thì bạn nhất định được thiện báo, đầy đủ phước báo thì “người phước 

nhất định ở đất phước”. Người tạo phước nhưng không có kết quả vì họ không thật tâm mà làm, không triệt để 

mà làm.  

Cả một đời Hòa thượng đã chứng minh cho chúng ta. Hồi còn trẻ, cuộc sống của Ngài một thân một mình ở Đài 

Loan rất khó khăn. Chương Gia Đại sư dạy Hòa thượng bố thí từ một đồng. Ngài thật làm nên đã thay đổi vận 

mệnh một cách viên mãn, từ không có phước báo trở thành có phước báo, từ không có tuổi thọ trở thành có tuổi 

thọ, từ không có sức khỏe trở thành có sức khỏe. 

Chúng ta cứ bố thí từ những điều nhỏ nhất, nhưng “tích tiểu thành đại”. Bản thân Thầy cảm nhận rất rõ sự vi 

diệu của tu bố thí. Thầy vừa phát tâm cho đi thì ngày trong nhận đã hoa báo đã đến. Những gì ngày nay Thầy có 

đều đến một cách tự nhiên. Thầy không hề có khởi tâm mong cầu, chưa bao giờ vận động, kêu gọi ủng hộ bất cứ 

điều gì. Chú Hạnh Quang bây giờ cũng rất tin, rất tích cực tham gia bố thí.  

Hòa thượng nói: “Bạn cứ thật tâm, thật lòng mà làm thì cơm ăn, áo mặc, nhà ở, thậm chí khi bạn chết, Phật 

cũng an bài cho bạn”. Tại sao “Thập đạo vô thần” mà Phật lại an bài cho chúng ta? Khi chúng ta thật làm, thành 
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tâm thành ý thì tự nhiên có cảm ứng, trên cảm ứng Phật, dưới cảm ứng Thiên Long Hộ Pháp, dưới nữa cảm ứng 

Quỷ Thần. Đạo lý cảm ứng đến một cách tự nhiên, như có một sức lực gia bị, khiến mọi việc tự nhiên nhẹ nhàng 

hanh thông. Mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm & trải nghiệm về đạo lý cảm ứng này.  

Hòa thượng nói: “Bạn đi cầu quỷ thần, không những không có gì tốt, mà trái lại, bạn thêm một phần tội. Giống 

như khi đã có tội, bạn đút lót hối lộ cho quỷ thần. Quỷ thần không dám nhận, đành phải ghi cho bạn thêm 

một lỗi, đó là lỗi hối lộ. Vậy thì chẳng phải tội chồng thêm tội hay sao! Chúng ta là đệ tử Phật, nếu chúng ta 

đến miếu thờ quỷ thần thì chúng ta không nên lễ lạy họ. Chúng ta lễ lạy quỷ thần thì quỷ thần không dám 

nhận. Quỷ thần rất cung kính người học Phật. Bạn chỉ cần cung kính cúi đầu vái chào hộ. Sau khi vái chào 

quỷ thần, chúng ta khai thị cho họ, khuyên họ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, truyền thụ 5 giới cho họ, 

dạy họ cầu sanh niệm Phật, khuyên họ không nên sát sanh, khuyên họ không nên tiếp nhận những lễ vật sát 

sinh mà người ta cúng tế. Bạn phải làm Thầy của họ thì mới đúng. Chúng ta không nên điên đảo!”. Nhiều 

nơi cúng quỷ thần bằng đầu heo, đầu trâu, đầu bò, hoặc giết cả một con vật để cúng tế. Khi chúng ta cúng tế quỷ 

thần bằng những lễ vật sát sanh, cúng tế bằng tiền phi pháp thì đó là tạo thêm nghiệp tội.  

Đệ tử Phật phải là đệ tử y giáo phụng hành thì quỷ thần mới cung kính, nể phục. Đệ tử bất tuân, phản 

nghịch thì quỷ thần không những không cung kính mà còn khinh bỉ. Đệ tử Phật chân chính là người thực sự 

xem nhẹ tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn. 

Có hai vị tu hành đứng nói chuyện với nhau. Một vị Thiền sư nhìn thấy, lúc đầu có rất nhiều Thiên Long Hộ Pháp 

đến xung quanh họ. Một lúc sau Thiên Long Hộ Pháp bỏ đi, có rất nhiều quỷ thần kéo đến, quỷ thần còn nhổ 

nước bọt vào mặt hai người này. Nguyên nhân ở chỗ lúc đầu hai người đó đàm luận Phật pháp, muốn hoằng 

dương Phật pháp đến cho chúng sanh nên Thiên Thần Hộ Pháp đến. Lúc sau hai người nói chuyện thị phi thì quỷ 

thần kéo đến. 

Nhiều người thờ Tiên Hồ Ly. Có người hỏi Hòa thượng: “Mấy chục năm qua, gia đình chúng con thờ Tiên Hồ 

Ly. Tiên Hồ Ly giúp gia đình chúng con yên ổn, phát tài. Bây giờ chúng con học Phật rồi thì nên làm như thế 

nào?”. Quỷ thần, địa tiên họ vẫn còn tham sân si mạn. Cho nên chúng ta nhắc nhở họ, khải thị họ bằng tâm chân 

thành thì nhất định họ sẽ nghe lời. Tâm chúng ta phải thật tu, phải chân thành, không giả dối. Nếu chúng ta không 

chân thành, không thật tu thì không thể khuyên bảo họ, không thể làm họ cảm động. 

Hòa thượng trả lời: “Chúng ta đối với quỷ thần phải tôn trọng họ. Họ đáng được độ, đáng được cứu giúp như 

những chúng sanh khác. Chỉ cần tâm của bạn chân thành, khẩn thiết thì họ sẽ nghe. Khi họ phát tâm làm 

thiện, họ thành khẩn hối lỗi cầu vãng sanh thì họ sẽ được siêu thoát. Đáng lẽ chúng ta làm Thầy của họ 

nhưng chúng ta lại đi xin xỏ họ. Như vật thật là điên đảo! Chúng ta đa phần làm sai”. 

Chúng ta học Phật và đã phát nguyện “chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”. Chúng ta giúp đỡ họ nhưng không 

có ý niệm mong cầu báo đáp. Hòa thượng dạy: “Việc tốt cần làm nên làm không công không đức”. Chúng ta 
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chí công vô tư, vô tư, vô điều kiện mà giúp đỡ họ. Chúng ta có thể kết thân với họ, khuyên họ niệm Phật, khuyên 

họ hộ trì lẽ phải. Có nhiều quỷ thần khi được khai thị với tâm chân thành thì họ tiếp nhận rất hoan hỉ. 

Bài học hôm nay, Hòa thượng dạy chúng ta không nên đi cầu xin quỷ thần. Khi gặp chướng ngại thì chúng ta cần 

xem lại những giáo huấn của Phật Bồ Tát. Chúng ta đi hỏi người có tu thì họ sẽ có thể giúp đỡ chúng ta. Người 

có tu, họ xem nhẹ những tập khí thì họ có trí tuệ để tư vấn cho bạn. 

****************************** 

Nam Mô A Di Đà Phật 

Chúng con xin tùy hỉ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô! 

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy còn lộn xộn, còn nhiều sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và 

các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người! 

 


