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Dịch giả : Dương đình Hỷ 

 

I- Quỷ  trong  người. 

 

Mỗi người trong chúng ta, lúc nhỏ sợ nhất là quỷ. Trong dân gian có rất 

nhiều chuyện quỷ như : vợ quỷ, chuyện quỷ, chuyện ma, chỗ có quỷ  v . v . 

Gọi là quỷ vì không thấy ánh nặt trời, chỉ trốn tại những nơi tối tăm. Khi nói 

tới quỷ người ta liền tưởng ngay tới địa ngục, vì nơi đó có nhiều quỷ; thậm chí 

có nhiều người dùng quỷ để nhát người. Trên đời này có quỷ không ? Đó là 

vấn đề thường được mọi người nêu lên. Thế gian có người , có súc sinh , sao 

lại không có quỷ ? Nếu nói người, súc sinh đều có hình tướng, quỷ không có 

hình tướng, nhìn không thấy, sao nhận ra có quỷ được ? Sự thực ở đời có 

hình, có tướng, quỷ rất nhiều như ham uống rượu gọi là ma men, ham sắc đẹp 

gọi là quỷ hiếu sắc, ham đánh bạc gọi là ma bài bạc, ngoài ra còn có quỷ tham 

tâm, quỷ phong lưu, tanh như quỷ v . v . Trên đời có nhiều loại quỷ. Quỷ có 

đáng sợ không ? Có người sợ, có người không. Thậm chí có người nói quỷ rất 

đáng yêu. Liêu trai chí dị kể chuyện hồ ly, cô hồn dã quỷ có thể thành người 

đẹp, bọn chúng phong tình cùng người kết bạn. Cho nên vợ gọi chồng là đồ 

quỷ chết, mẹ gọi con yêu là tiểu quỷ. Cho thấy quỷ cũng là người yêu quý. 

Quỷ chân chính không những ở địa ngục mà cũng ở nhân gian, thậm chí ở 

trong tâm chúng ta. Nghi tâm sinh quỷ ám. Không những ngoài tâm nghi còn 

có sân hận, ghen ghét, phiền não v . v . Có thể nói thân thể chúng ta chứa 

nhiều quỷ. Đó còn là tiểu quỷ, như quả quỷ biến thành ma. Nếu là ma vương 

thì rất đáng sợ. Phiền não lại là ma vương. Vô minh là vua của ma quỷ. Do vô 

minh thống lãnh tham, sân, si, 8 vạn, 4 ngàn tiểu quỷ chuyên môn cùng từ bi 

của thế giới tác chiến khiến thân tâm chúng ta ngày đêm bất an, thậm chí nguy 

hại đến thân thích, bạn bè, xã hội, quốc gia, nhân loại. Do đó chúng ta không 
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được làm quỷ trong cõi nhân gian, chúng ta phải trừ quỷ trong tâm. Hành vi 

không làm tổn hại người, làm việc quang minh, lỗi lạc, nhân cách cao thượng, 

giao tế hòa giải. Do đó người không cần sợ quỷ. Tự mình không làm quỷ. Mỗi 

người tự có bản lĩnh bắt quỷ. Do đó hàng phục được tâm mình là hàng phục 

được quỷ. Nếu tâm không trừ được quỷ há đường đường chính chính làm 

người sao ? 

 

II-Chấp  trước  đáng  sợ. 

 

Phiền não của con người có ngàn vạn loại. Thân thể có lão, bệnh, tử. Tâm 

lý có tham, sân, si; khó nhất là ngã chấp, vì nó là thống soái gây ra 8 vạn, 4 

ngàn phiền não. Vì có ngã nên có ngã nghi, ngã đố, ngã hiển phiền não không 

thôi. Có người vì lợi danh bỏ cả nhân nghĩa, vì họ chấp lợi danh hơn nhân 

nghĩa. Nên càng gần gũi với ngã thì càng chấp hơn nữa, tập quán không tốt 

càng khó bỏ. Trong sinh hoạt hàng ngày nhân sinh quan, tư tưởng chấp trước 

nếu như có sự, có lý còn tốt, nếu là tà kiến phi pháp khó mà được bao dung. Ở 

trên thế gian không có một pháp nhất định nào cả. Trong quá trình ta phải hiểu 

lẽ dung thông, biến hóa. Đường này nghẽn, thì có đường khác thông. Phương 

pháp này không tốt, thì có phương pháp khác. Đừng một mình cô độc trên 

đường. Đừng có chấp  có người, Vì cố chấp mà sự nghiệp không thành tựu, có 

người vì cố chấp mà quan hệ không tốt, không gập được duyên tốt. Cái hại 

của sự chấp trước tỉ như người đi đường. Nếu cứ chấp cảnh cũ thì sao thấy 

được cảnh mới ? Khó khăn nhất là ái, sân. Vì tôi yêu, tôi ghét dẫn đến tà kiến 

khiến tôi lấy dây tự trói mình làm cho tôi chịu vô hạn phiền não. Hãy tự cởi 

trói ra dùng Phật pháp bát nhã, tu huệ, quan niệm mà giải thoát. 


