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CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 644 

PHẢI CÓ CÁCH NHÌN NHƯ THẾ NÀO VỚI NHỮNG NGƯỜI THÔNG LINH 

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 Năm ngày 16/09/2021. 

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

Người thông linh là những nhà ngoại cảm, những người được ma quỷ dựa vào để nói. Nhân gian gọi họ là “bà 

đồng”. Chúng ta phải có cách nhìn như thế nào, đỗi đãi như thế nào, nghe theo hay không nghe theo họ? Hòa 

Thượng nhắc chúng ta: “Chúng ta phải nhớ rằng họ là quỷ thần, vẫn ở trong lục đạo. Lời nói của họ chưa 

phải lời nói của Phật Bồ Tát. Lời nói của Phật Bồ Tát từ tự tánh lưu xuất ra, rất chuẩn xác, vượt không gian 

và thời gian. Lời nói của họ thì chúng ta phải dùng trí tuệ để phán đoán. Họ thường nói lời thỏa mãn lòng 

ham thích của chúng ta, thỏa mãn lòng tham của chúng ta nên họ làm cho chúng ta bị mê hoặc. Nếu những 

điều họ nói hợp tình, hợp lý, hợp pháp thì chúng ta cũng chỉ tham khảo chứ không nên hoàn toàn tin theo 

họ. Chúng ta phải cẩn trọng!”. 

Trong một khóa tu, có một người nhập lên. Thầy hỏi người này đã thấy người vãng sanh bao giờ chưa. Họ trả lời 

là không biết. Vậy chứng tỏ họ không thể khế nhập được cảnh giới của những người tu hành thành tựu. Bản thân 

họ không có thân xác, bị nghiệp lực chi phối, khổ không nói ra lời nên lời nói của họ đa phần không chính xác. 

Những con ma mới thì nói lung tung. Những con ma lâu năm có thể nói đúng tương lai 2 – 3 ngày. Con ma lâu 

năm hơn nữa có thể đoán được tương lai vài ba tháng. 

Chúng ta chỉ hoàn toàn tin theo lời của Phật Bồ Tát, lời của Thánh Hiền. Các Ngài dạy chúng ta chặt bỏ phiền 

não và tập khí xấu ác của chúng ta cho nên chúng ta cảm thấy khó nghe. Quỷ thần không yêu cầu chúng ta chặt 

bỏ phiền não, tập khí xấu ác cho nên chúng ta cảm thấy thích nghe. Quỷ thần thỏa mãn tài, sắc, danh, thực, thùy 

của chúng ta. Đó là điều chúng ta nhận ra ngay. 

Hòa Thượng nói: “Chúng sanh ngày nay thích nghe gạt, không thích nghe khuyên”. Họ dẫn dụ chúng ta, họ 

thỏa mãn tham vọng, hiếu kỳ của chúng ta nên chúng ta nghe theo. Phật Bồ Tát luôn luôn chỉ điểm, nhắc nhở 

những tập khí phiền não của chúng ta, không dung túng cho những tập khí xấu của chúng ta. Đây là sự khác biệt. 

Chính vì vậy, người đến với chánh đạo vô cùng ít, người đến với tà đạo quá nhiều. Cho nên khi tiếp cận với quỷ 

thần, nghe quỷ thần nói, chúng ta phải dùng trí tuệ, xem lời của họ nói ra có hợp tình, hợp lý, hợp pháp hay không. 

Nếu hợp thì chúng ta chỉ tham khảo chứ không “y giáo phụng hành”, không làm y hệt theo những gì họ nói. 
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Mấy năm trước, có một nhà thông linh nói chuyện với Thầy. Nhà thông linh này có rất nhiều quỷ thần dựa vào. 

Ông ấy hỏi Thầy: “Thầy bị bệnh nặng sắp chết rồi! Thầy có bị đau ngực không? Thầy có bị khó thở không? Thầy 

ở lại đây với tôi để tôi giúp Thầy!”. Thầy từ chối ở lại. Sau đó 3 – 5 tháng, ông ấy gọi điện hỏi thăm Thầy. Ông 

ấy rất ngạc nhiên vì đáng nhẽ Thầy sắp chết rồi nhưng Thầy vẫn bình an. Sau đó 3 – 5 tháng, ông ấy lại gọi điện 

cho Thầy để nhắc rằng Thầy sắp chết. Thầy trả lời ráo hoảnh: “Tôi biết từ lâu rồi! Sanh lão bệnh tử là chuyện 

bình thường mà!”. Thầy không hỏi ông ấy cách cúng bái để thoát chết. Ông ấy nghe Thầy nói vậy thì cụt hứng. 

Thầy biết mình sắp chết nên Thầy cẩn trọng hơn, nỗ lực hơn, việc gì cần làm thì làm, việc gì cần buông bỏ thì 

buông bỏ. Chúng ta chỉ tham khảo lời nói của họ chứ chúng ta không lo sợ, không tìm mọi cách cầu xin họ. 

Chúng ta đã nắm được nguyên lý nguyên tắc để đối trị với phiền não tập khí, thậm chí đối trị với sanh tử.  

Chúng ta phải hết sức cẩn trọng! Có một đạo tràng đang tu hành nghiêm túc. Bỗng một ngày, có một quỷ thần 

nhập thân một người, tự xưng danh là người này người nọ. Người này trở nên tu hành giải đãi, chểnh mảng, 

không niệm Phật nữa mà chỉ chuyên đi làm từ thiện. Không chỉ một mình họ chểnh mảng mà dẫn cả đạo tràng 

cùng chểnh mảng. Có một người trong đạo tràng đó cảm thấy bất an nên gọi điện cho Thầy nói rằng: “Trước đây 

chúng con niệm Phật rất trang nghiêm, thanh tịnh. Bây giờ cả đạo tràng không niệm Phật nữa mà chỉ chuyên đi 

làm từ thiện”. Làm từ thiện là việc tốt nhưng việc chuyên tu không được thay đổi. Vậy thì mới đúng!  

Trong Kinh Phật đã dạy: “Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm”. Một lòng chuyên niệm mà không phát 

tâm Bồ Đề thì không thể vãng sanh. Chúng ta làm việc thiện là tích công bồi đức, nhưng một lòng chuyên 

niệm vẫn không lơ là. Như vậy mới đúng! Đôi khi chúng ta thấy ma và quỷ thần nói đúng 99% nhưng 1% sai. 

Chính sự sai số quá nhỏ đã khiến chúng ta không nhận ra. Nếu sai số lớn thì chúng ta dễ nhận ra. Ngài Lý Bỉnh 

Nam nói: “Thậm chí họ nói 99% đúng nhưng vẫn có 1% sai. Đừng xem thường 1% sai số đó! Một bát sữa đề 

hồ dù rất thơm ngon bổ dưỡng nhưng chỉ cần có 1% độc dược nhỏ bằng một giọt nước ở trong bát sữa thì bát 

sữa đề hồ đó cũng trở thành độc dược, ta uống vào sẽ chết ngay”.  

Hòa Thượng nói: “Làm việc thiện phải đúng pháp, đúng pháp luật, đúng giới luật, đúng lời Phật dạy chứ 

không được tùy tiện”. Chúng ta được Hòa Thượng dạy cặn kẽ: “Quỷ thần vẫn còn ở trong lục đạo. Họ vẫn còn 

phân biệt vọng tưởng chấp trước. Lời của họ nói ra không phải là lời của tự tánh cho nên vẫn đầy phân biệt 

chấp trước. Chỉ có lời của Phật Bồ Tát mới là lời của tự tánh, là chân lý vượt không gian và thời gian. Cho 

nên chúng ta phải dùng trí tuệ để tiếp nhận”. 

Người ta thường hỏi nhà thông linh, hỏi quỷ thần rất nhiều điều như: Khi nào tôi phát tài? Năm nay tôi có xui 

xẻo gì không? Vận mạng của tôi như thế nào?... Hòa Thượng nói: “Chúng ta có thể định đặt vận mệnh của 

chúng ta, tại sao lại phải đi hỏi quỷ thần? Chúng ta có thể biết rõ năm tới chúng ta sẽ ra sao, tương lai của 

chúng ta sẽ ra sao”. Có người từng hỏi Hòa Thượng: “Thưa Hòa Thượng, con có thể vãng sanh được không?”. 

Ngài không huyễn lộng mà trả lời thẳng thắn: “Việc này không cần đi hỏi người khác, hỏi chính mình thì có thể 
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biết”. Hiện tại chính mình vẫn còn tham sân si, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, chìm ngập trong năm dục sáu 

trần. Vậy thì chúng ta “vãng lai” chứ làm sao mà vãng sanh! 

Ví dụ trên bàn ăn có rất nhiều món ăn hấp dẫn như bánh pizza, cà nướng sốt, nấm kho tộ... Người ta mê tít, ăn 

một bụng no đầy trong khi cơ thể bị bệnh đau dạ dày, sau khi ăn xong thì cơ thể đầy khó chịu. Ngược lại, chúng 

ta chỉ ăn uống nhẹ nhàng một chút cải luộc với một chút thức ăn phù hợp với sức khỏe của mình thì thân thể sẽ 

mạnh khỏe. Chúng ta lại khờ dại đi hỏi quỷ thần: “Con có nên ăn món này hay không? Con ăn xong món đó có 

bị đau bụng không?”.  

Phật dạy: Muốn có tiền tài thì phải bố thí tiền tài, muốn thông minh trí tuệ thì phải bố thí năng lực, muốn 

khỏe mạnh sống lâu thì bố thí vô úy. Thầy ngày ngày mang rau đến treo ở cửa nhà hàng xóm để tặng họ. Họ 

lại mang rau củ đến treo ở cửa nhà Thầy để tặng lại Thầy. “Bánh ít cho đi, bánh quy cho lại”. Họ có lòng trắc ẩn 

nên khi nhận được quà, họ bắt đầu quan tâm người khác, tìm cách để tặng quà cho Thầy.  

Người tự tư ích kỷ không biết bố thí mới đi hỏi vận mạng của mình. Chúng ta không cần phải hỏi, cứ tích cực 

làm việc thiện. Người không nghe theo lời Phật dạy mà lại đi hỏi quỷ thần thì quá dại khờ! Có những điều Thầy 

muốn chia sẻ nhưng Thầy không nói trên đại chúng vì nói ra người ra lại cho rằng Thầy khoe khoang. Đó không 

phải là khoe khoang, mà đó là chứng thực cho lời Phật dạy. Thầy chưa bao giờ xin xỏ, phát động quyên góp, 

nhưng bản thân Thầy hàng ngày vẫn tích cực làm từ thiện, vẫn động viên mọi người tiếp tục giúp ích bà con trong 

mùa dịch bệnh.  

Không ai vượt thoát được sanh lão bệnh tử. Con ma nào nói có thể giúp chúng ta không bệnh, không chết thì 

chúng ta phải phản tỉnh ngay. Tại sao chính con ma đó lại phải chết? Thầy địa lý, thầy bói giúp chúng ta phát tài, 

hay chính chúng ta đang giúp họ phát tài? Họ thu tiền tư vấn thì họ phát tài nhờ những người đến xem bói, đến 

xem địa lý. Có lần, Thầy khuyên một người về kinh nghiệm xây nhà. Người này nghe xong liền nói: “Hôm trước 

con đi hỏi một thầy địa lý mất 5 triệu tiền tư vấn. Thầy địa lý cũng nói giống hệt như những gì Thầy vừa nói!” 

Chúng ta học Phật thì phải nghe lời Phật dạy. Chúng ta xem kỹ lại xem mình là Phật tử hay ma tử. Phật tử phải 

tuyệt đối nghe lời Phật dạy, không nghe lời ma dạy, không nghe lời quỷ thần dạy. Chúng ta thì vừa nghe lời Phật 

dạy, vừa nghe lời quỷ thần dạy. Chúng ta thấy họ đi cúng sao giải hạn đầu năm, chúng ta cũng len lén đi cúng 

sao giải hạn đầu năm cho chắc. Chúng ta tưởng rằng làm như vậy là vô hại, nhưng không ngờ như vậy là làm mất 

đi tín tâm của chính mình. Chúng ta không có niềm tin đối với Phật, nếu có một chút niềm tin thì niềm tin ấy 

không trọn vẹn. Chúng ta tin theo Phật, nhưng cũng tin theo ma. Vì vậy, hiện tượng mê tín vẫn diễn bày quá 

nhiều. 

Rõ ràng chúng ta không cần đi hỏi quỷ thần. Phật đã dạy nguyên lý nguyên tắc: 

➢ Bố thí tiền tài, nhất định sẽ có tiền tài. 

➢ Bố thí trí tuệ, nhất định sẽ có trí tuệ. Tích cực bố thí năng lực thì trí tuệ ngày một lớn. 
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➢ Bố thí vô úy, bố thí sự an lành cho người thì ta luôn luôn có sự an lành. Bố thí sự an lành cho người thì ta 

được khỏe mạnh, sống lâu, tuổi thọ. 

Vận mạng của mình ở trong tay mình, do chính mình quyết định. Chúng ta áp dụng lời Phật dạy thì vận mạng sẽ 

tốt đẹp. Phật không dạy mông lung mà dạy rất rõ ràng: “Cần tu Giới, Định, Tuệ. Diệt trừ tham, sân, si”. Giới 

rất quan trọng. Giới là quy chuẩn, phép tắc, chuẩn mực mà chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ ở mọi lúc mọi nơi, 

không được phép vượt qua. Người xưa đã dạy rất chuẩn xác, không có sự sai sót. Chúng ta tuân thủ theo tiêu 

chuẩn của người xưa thì tâm chúng ta được định. Tâm định sinh trí tuệ. Có trí tuệ thì chúng ta hành xử mọi việc 

rất linh hoạt và chuẩn xác, không có sự sai sót. Vậy thì tương lai của chúng ta như thế nào, chúng ta biết rất rõ, 

không cần phải đi hỏi nhà thông linh. Chúng ta học rồi nhưng lại quên. Vận mạng do mình tạo, vậy thì vận 

mạng cũng do mình thay đổi, do mình quyết định. 

Có người hỏi Hòa Thượng: “Con cần phải có thái độ như thế nào với nhà thông linh?”. Hòa thượng nói: “Chúng 

ta phải hết sức cẩn thận! Đối với tin tức do những nhà thông linh cung cấp, chúng ta phải dùng trí tuệ để 

phán đoán. Tốt nhất là không nên qua lại với họ”. Chúng ta là người học Phật, cứ áp dụng đúng những nguyên 

lý nguyên tắc mà Phật dạy, không cần thiết phải qua lại với họ để lắng nghe họ phán truyền. 

“Đệ Tử Quy” dạy: “Gần người hiền, tốt vô hạn; Đức tiến dần, lỗi ngày giảm”.  

Hòa thượng nói: “Hiện tại, trên toàn thế giới nơi nơi đều có những người thông linh. Năm xưa khi tôi ở Hoa 

Kỳ, nhiều nhất là ở Miami, những thành phố khác đều có những người thông linh. Tôi đi giảng pháp khắp 

nơi, tôi thấy họ nói ra nhiều cảm ứng, cho nên nhiều người tin tưởng họ”. Tin ma nhiều thì tin Phật sẽ giảm. 

Tin ma thì là đệ tử ma. Tin Phật thì là đệ tử Phật. Có người nói: “Con tin Phật một nửa, con tin ma một nửa”. 

Vậy thì họ thành ra cái gì? 

Hòa thượng nói: “Các đồng tu học Phật chúng ta nếu gặp người thông linh, có thể nghe tin tức của họ, phương 

pháp của họ. Nếu phương pháp đó hợp tình, hợp lý, hợp pháp thì chúng ta có thể tham khảo, nhưng chúng 

ta phải nương vào tánh đức để giải quyết phương pháp”. Tánh đức là tự tánh Thanh Tịnh. Trong tự tánh Thanh 

Tịnh không có tự tư tự lợi, không có danh vọng lợi dưỡng, không có tham sân si mạn, không có hưởng thụ năm 

dục sáu trần.  

Lời của quỷ thần chỉ thỏa mãn những tập khí xấu của chúng ta. Ví dụ chúng ta cần tiền thì họ giúp chúng ta có 

tiền, chúng ta cần người yêu thì họ giúp chúng ta có người yêu, chúng ta cần địa vị thì họ giúp chúng ta có địa 

vị. Hòa Thượng nói: “Nếu họ nói không hợp tình, không hợp lý, không hợp pháp thì chúng ta chỉ nghe nhưng 

không chọn dùng phương pháp của họ. Chúng ta y theo giáo huấn Phật nói trong Kinh, y theo giáo huấn của 

Cổ Thánh Tiên Hiền mà làm thì không sai”.  

Hòa Thượng dạy chúng ta hết sức cặn kẽ: “Giáo huấn của Phật, giáo huấn của Cổ Thánh Tiên Hiền lưu xuất 

ra từ tự tánh Thanh Tịnh nên nhất định chân thật đáng tin cậy, nhất định không có sai lầm. Tóm lại mà nói, 
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những gì Phật dạy chúng ta rất thấu triệt. Chỉ cần chúng ta có thể buông bỏ phân biệt chấp trước mà làm 

theo thì chúng ta nhất định có thành tựu”. 

Cả một đời của Hòa Thượng là một bài pháp thân giáo cho chúng ta. Hòa Thượng vốn không có tiền tài, không 

có địa vị, không có tuổi thọ, không có sức khỏe nhưng cuối cùng Ngài đã có đầy đủ. Toàn thế giới có rất nhiều 

người tình nguyện học tập và làm theo Ngài.  

Hòa thượng nói: “Khi chúng ta chân thật làm theo lời Phật dạy, đạt được xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp 

trước thì cõi này hay phương khác, tất cả mọi sự việc, không có việc nào mà bạn không thông đạt. Chúng ta 

phải hiểu rõ nguyên lý nguyên tắc tối cao này!”. Nguyên lý nguyên tắc là y theo lời dạy của Phật Bồ Tát, đó là 

chuẩn mực. Không y theo lời của quỷ thần! 

Hòa thượng nói: “Chúng ta nói đến việc đơn giản nhất, dễ thấy nhất: Chỉ cần chúng ta đoạn ác tu thiện, khởi 

tâm động niệm lời nói việc làm của chúng đều tương ưng với luân lý đạo đức thì cho dù gặp tai nạn, tai nạn 

cũng dễ dàng được hóa giải, chúng ta cũng bình bình an an vượt qua mọi chướng ngại. Tai nạn lớn hóa 

thành tai nạn nhỏ. Tai nạn nhỏ thì sẽ tiêu mất không còn. Đây là khẳng định”. 

Trên “Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh”, Phật nói với chúng ta: “Thường niệm thiện pháp, thường tư duy thiện 

pháp, quán sát thiện pháp thì tất cả những tai nạn đều có thể vượt qua”. Hàng ngày từ sáng đến chiều, chúng 

ta tư duy thiện pháp, suy nghĩ thiện pháp, luôn nghĩ cách làm lợi ích cho người thì chúng ta sẽ vượt qua mọi khó 

khăn chướng ngại. Chúng ta nghĩ đến lợi ích cá nhân thì mới có mâu thuẫn, xung đột, đấu tranh.  

Hòa thượng nói: “Chúng ta y theo giáo huấn của Phật mà làm thì nhất định không có sai lầm. Thí dụ chúng 

ta nghe một nhà thông linh nói đến thời điểm tai nạn xảy ra, dù họ nói có chuẩn hay không chuẩn, chúng ta 

luôn đề cao cảnh giác, ngày ngày nỗ lực đoạn ác tu thiện, chăm chỉ tu hành. Đây là việc tốt, là việc hợp tình 

hợp lý”. Dù họ có nói hay không nói, chúng ta vẫn ngày ngày đoạn ác tu thiện, chăm chỉ tu hành. Khi nghe học 

nói thì chúng ta càng nỗ lực tinh tấn hơn. Dù họ có dự đoán hay không dự đoán thì chúng ta vẫn luôn ở trạng thái 

“Cần tu Giới, Định, Tuệ. Diệt trừ tham sân si”. 

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

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! 


