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ÐÑc Thích Ca Mâu Ni Ph§t, lúc chßa thành ðÕo, do vì biªt r¢ng sñ kh± hÕnh không
phäi là con ðß¶ng ðßa ðªn giäi thoát, cho nên ðã ðªn g¯c cây B° Ð«, tß duy quán sát, hàng
phøc ma quân, qua b¯n mß½i chín ngày, ðªn ðêm mùng tám tháng hai (âm l¸ch), ng°i nhìn
ánh sao sáng mà thành b§c ÐÆng Chánh Giác. Trong m¤y ngày ðó, chính là lúc ðÑc Thích
Tôn tu ðÕo, hàng ma, cho nên [hôm nay] ð£c bi®t ðem ð« tài "Phß½ng pháp hàng ma" ra
giäng cho quí v¸ thính giä.
Trong Ph§t pháp, ma, có nghîa là lñc lßþng quái ác. B¤t cÑ nhæng lñc lßþng nào làm
chß¾ng ngÕi chúng ta trong nhæng n² lñc "hÑ¾ng thßþng hß¾ng thi®n", thì ðßþc g÷i là ma.
Phàm là ngß¶i, thì phäi "tu hành thi®n pháp", "phøng sñ ðÕo ðÑc". Ðây là con ðß¶ng chánh.
Nªu nhß chúng ta g£p phäi nhæng kë nào, ho£c t± chÑc nào, dçn dø chúng ta làm ði«u phi
pháp, ði ngßþc ðÕo ðÑc, thì ðây g÷i là chúng ta ðã g£p "ma".
Ma có r¤t nhi«u loÕi. ChÆng hÕn nhß, nhæng ni®m ác, phi«n não trong tâm chúng ta
là ma, ho£c nhæng kë qu¤y nhi−u sñ an vui cüa gia ðình, cùng sñ an ninh, hòa lÕc cüa xã hµi,
làm cho m÷i ngß¶i sa vào h¯ sâu cüa sñ th¯ng kh±, thì b÷n h÷ cûng chính là ma. ChÆng hÕn
nhß Hitler, Stalin, v.v... B÷n h÷ là chß¾ng ngÕi cüa n«n hòa bình và tñ do cüa thª gi¾i, làm
cho nhân loÕi không th¬ thñc hi®n sñ chung s¯ng trong hài hòa, mà lÕi kh½i d§y nhæng sñ
thù h§n, ð¤u tranh, làm cho thª gi¾i b¸ chìm ð¡m trong sñ th¯ng kh± cüa chiªn tranh tai tóc,
cho nên m÷i ngß¶i ð«u g÷i b÷n h÷ là ma Hitler, ma Stalin, v.v...
Trong Ph§t pháp cûng có nói ðªn ma vß½ng, ý nghîa cûng tß½ng tñ nhß Satan trong
các tôn giáo khác. Ma vß½ng là kë th¯ng tr¸ cüa lñc lßþng quái ác, không cho loài ngß¶i
vßþt thoát phÕm vi thª lñc cüa chúng.
Phàm b¤t cÑ kë nào c¥u mong "hß¾ng thßþng, hß¾ng thi®n", ð«u là có tâm ni®m
mong vßþt khöi phÕm vi thª lñc cüa ma vß½ng. Lúc ð÷ ma s¨ ðem t¤t cä tài nång, cùng t¤t
cä phß½ng pháp cüa chúng, ðªn nhi−u loÕn, chß¾ng ngÕi hành giä. Chúng ta nhæng kë h÷c
ðÕo, ð¯i v¾i nhæng ma chß¾ng này, phäi biªt nh§n thÑc mµt cách rõ ràng, nhß thª m¾i có
th¬ hàng phøc ðßþc sñ qu¤y nhi−u cüa ma, h¥u mong ðÕt ðªn møc tiêu cüa sñ hß¾ng
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thßþng hß¾ng thi®n cüa chính mình. Thí nhß, mµt kë ðang tinh tiªn tu ðÕo, h¯t nhiên b¸ lâm
tr÷ng b®nh, ho£c g£p phäi sñ chß¾ng ngÕi cüa hoàn cänh ho£c nhân sñ, thì r¤t d− kh·i
phi«n não, lui søt ðÕo tâm. Ðây tÑc là ma lñc.
Nói chung, ma tÑc là ðÕi bi¬u cüa lñc lßþng l¾n nh¤t cüa sinh tØ trên thª gian. Nªu
nhß bÕn không nghî ðªn vi®c thoát khöi phÕm vi cüa ma, vînh vi−n an ph§n trong phÕm vi
cüa chúng, thì b÷n chúng ð¯i v¾i bÕn r¤t là "l¸ch sñ". Thª nhßng, nªu mµt mai bÕn nghî ðªn
vi®c thoát ra khöi tam gi¾i, vßþt ra ngoài phÕm vi thª lñc cüa ma, thì b÷n chúng s¨ ðªn
qu¤y nhi−u, gây r¡c r¯i cho bÕn.
Thông thß¶ng nói, ma chính là sñ chß¾ng ngÕi cho sñ hß¾ng thßþng hß¾ng thi®n cüa
chúng ta. Sñ thñc, lúc ma ðªn qu¤y nhi−u, b÷n chúng có r¤t nhi«u phß½ng pháp. Thí nhß,
ðang lúc b÷n chúng dùng ðü bi®n pháp chß¾ng ngÕi làm cho bÕn thoái tâm, bÕn lÕi có ðü
bän lãnh, không h« nao núng, thì lúc ðó b÷n chúng s¨ thay ð±i chiªn thu§t. B÷n chúng s¨ nói
nång r¤t m«m d¸u, tö ra r¤t quan tâm, r¤t ð°ng tình v¾i bÕn trong m÷i sñ vi®c, h¥u mong
ðßþc toÕi nguy®n âm mßu cüa chúng.
ChÆng hÕn, bÕn phát tâm c¥u xu¤t ly, mu¯n ðoÕn tr× phi«n não, thoát ly sinh tØ, ma
vß½ng s¨ ðªn nói v¾i bÕn: "Này bÕn, mu¯n thoát khöi sinh tØ, không phäi là ði«u d− dàng
ðâu! ChÆng b¢ng s¯ng ð¶i tÕi gia, không phäi lo l¡ng v¤n ð« ån m£c, có th¬ hß·ng th÷ ngû
døc, lÕi có th¬ ðem ti«n tài b¯ thí, tu thi®n tu phß¾c, sau khi chªt s¨ ðßþc sinh lên cõi tr¶i."
Ði«u này, m¾i nghe qua, có vë r¤t hþp lý, thª nhßng, nªu nhìn sâu, thì ðây là ði«u sai l¥m,
vì nó dçn dø bÕn ði vào ðß¶ng tham luyªn thª gian, không ch¸u c¥u giäi thoát. Ðây quyªt
xác chính là ma!
LÕi næa, nhß các bÕn hâm mµ ÐÕi th×a, mu¯n phát tâm B° ð« (c¥u thành Ph§t ðµ
chúng sinh), ma lÕi có phß½ng pháp khác. Nhß nói: "Tu hÕnh B° tát r¤t khó. Nªu không
khéo tu t§p hành môn cüa B° tát, vçn không khöi b¸ ð÷a lÕc sinh tØ, t¯t h½n nên tu pháp
môn [Ti¬u th×a] c¥u mau ra khöi luân h°i."
Nói chung, phàm chúng ta mu¯n leo lên mµt bß¾c, thì ma lÕi tìm cách kéo chúng ta
thøt lùi mµt bß¾c. Giä nhß chí hß¾ng cüa chúng ta væng ch¡c, ma không th¬ chß¾ng ngÕi
chúng ta phát tâm B° ð«, ðþi ðªn lúc chúng ta tu hÕnh B° tát, ma lÕi tìm ðªn, tìm cách tán
tïnh, khen ngþi chúng ta: "BÕn r¤t là siêu tuy®t! Nào là tu b¯ thí, trì gi¾i, nhçn nhøc, tinh
tiªn, thi«n ð¸nh, trí tu®. Phúc báo th§t không th¬ nghî bàn! Ngß¶i b¯ thí, ngß¶i nh§n, cùng
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v§t b¯ thí ð«u là có th§t, không phäi là tñ tính không." Ði«u ca ngþi này là pháp tß½ng tñ
Bát nhã ba la m§t. Ðß½ng nhiên cûng là ma!
T× nhæng ði«u v×a nói trên, chúng ta có th¬ th¤y ma chß¾ng ngÕi chúng ta trong vi®c
hß¾ng thßþng hß¾ng thi®n, t× hai phß½ng di®n: mµt loÕi là chß¾ng ngÕi sñ tu thi®n cüa
chúng ta, mµt loÕi là luôn luôn tìm cách kéo chúng ta thøt lùi. T× b« m£t mà nói, nhæng ði«u
mà ma nói là l¶i t¯t, vi®c t¯t, thñc ra lÕi là sñ chß¾ng ngÕi cho sñ tiªn bµ cüa chúng ta trên
con ðß¶ng hß¾ng thßþng. Nói ð½n giän, phàm chúng ta mu¯n tiªn lên mà lÕi kéo chúng ta
thøt lùi, không lu§n là l¶i nói có ng÷t ngào d− thß½ng bao nhiêu, cûng ð«u là ma quái hi®n
ti«n cä. Nhæng kë h÷c Ph§t, trên phß½ng di®n này, phäi luôn luôn ð« cao cänh giác, n² lñc
tiªn t¾i. Nªu nhß nghe l¶i quyªn dø cüa ma mà thoái lui mµt bß¾c, tÑc là ðã bß¾c vào bçy
cüa ma. Thª nên, chúng ta không nhæng phäi hàng phøc nhæng ác ma trong tâm cüa mình
nhß nhút nhát, buông lung, mà ð¯i v¾i nhæng l¶i dÕy d², cùng an úy cüa th¥y h÷c, bÕn h÷c,
v.v... cûng phäi c¦n th§n lßu ý.
Phàm nhæng gì dçn d¡t, khuyªn khích chúng ta tiªn bµ trong vi®c hß¾ng thßþng, thì
ðó là thi®n tri thÑc; còn nhß dçn d¡t chúng ta thoái lui, thì ðó là ác tri thÑc, cûng tÑc là ma.
Nªu nói v« ma, thì nhi«u vô k¬, nhß thân tâm cüa chính chúng ta, ho£c là gia ðình, xã hµi,
v.v..., ðâu ðâu cûng có ma. B·i thª, chúng ta phäi thß¶ng thß¶ng lßu ý, dùng ngh¸ lñc kiên
cß¶ng ð¬ kh¡c phøc nhæng sñ chß¾ng ngÕi cüa ma. Chï có ði«u này m¾i có th¬ ðßa chúng
ta ðªn møc ðích r¯t ráo cüa chính mình là thành Ph§t; nªu không, chúng ta s¨ b¸ r½i vào
lß¾i ma, hªt phß½ng vùng vçy.
Ðªn ðây, chúng ta ðã biªt ma là gì r°i. Thª nhßng, phäi dùng phß½ng pháp nào ð¬
hàng phøc chúng? Phß½ng pháp hàng ma thì r¤t nhi«u. Tuy thª, · ðây s¨ tÕm ðßa ra ba
phß½ng pháp.
Phß½ng pháp hàng ma thÑ nh¤t. — ðây s¨ ðßa ra mµt chÑng c¾ thñc sñ ð¬ thuyªt
minh. Sau khi Ph§t di®t ðµ, truy«n th×a nåm ð¶i, ðªn Tôn giä ¿u Bà Cúc Ða. Ngài ðµ r¤t
nhi«u ngß¶i, và r¤t ð¡c lñc trong sñ ho¢ng dß½ng Chánh pháp. Nhæng ngß¶i nghe ngài nói
pháp ð«u b¸ cäm hóa. Ma vß½ng thß¶ng ðªn qu¤y nhi−u ngài, møc ðích mu¯n làm chß¾ng
ngÕi sñ ho¢ng pháp. Tôn giä nghî ra mµt kª hàng phøc ma vß½ng. Ngài bèn ði tìm mµt con
r¡n chªt, dùng th¥n thông biªn xác r¡n thành mµt vòng hoa lµng lçy. Ðþi ðªn khi ma vß½ng
ðªn trß¾c m£t, ð¸nh dÞ món trò cû qu¤y phá, tôn giä bèn ðem vòng hoa, do xác r¡n biªn
thành, ðßa t£ng cho ma vß½ng. Ma vß½ng th¤y v§y r¤t cao hÑng, cho r¢ng tôn giä xßa nay
chßa bao gi¶ ð¯i ðãi mình "l¸ch sñ", thª mà hôm nay ngài lÕi ðem hoa ra t£ng, th§t là quá
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sÑc mong ß¾c, bèn r¤t vui m×ng l¤y hoa ðµi lên ð¥u. ChÆng dè, v×a ðµi lên ð¥u, thì vòng
hoa lÕi hi®n nguyên hình r¡n chªt, v×a b¥y nh¥y v×a hôi th¯i. Ma vß½ng làm ðü m÷i cách
cûng không th¬ nào gÞ ra, bèn vµi bay v« ma cung, thì xác r¡n cûng ðeo theo v« trên cung
ði®n, th¯i không th¬ ch¸u ðßþc, mà tháo ra cûng không ðßþc. Ma vß½ng chï còn nß¾c quay
lÕi ch² tôn giä, thïnh c¥u ngài làm ½n tháo dùm xác r¡n chªt b¥y nh¥y hôi th¯i ðó. B¤y gi¶,
tôn giä m¾i nói v¾i ma vß½ng r¢ng: "Ông sþ cái v§t v×a d½ v×a th¯i này sao? TÕi sao ông
lÕi dám ðem pháp ác b¤t thi®n ðªn não loÕn ngß¶i tu hành?" Ma vß½ng kh¦n hoãn: "Thßa
Tôn giä! Thïnh c¥u ngài tr× dùm cái xác r¡n hôi th¯i này dùm cho tôi. T× nay tr· ði, tôi
nguy®n s¨ không dám ðªn qu¤y nhi−u Tôn giä næa."
Phß½ng pháp hàng ma này, cûng gi¯ng nhß cho Tôn Ngµ Không ðµi vòng Kim cô
trong truy®n Tây Du Ký v§y. Ð« phòng ð¯i phß½ng phá phách; nªu phá phách thì s¨ tr×ng
phÕt. B·i vì nhæng kë làm ác, b±n thân lÕi sþ b¸ vi®c ác vÕ lây ðªn thân mình; kë làm hÕi
ngß¶i khác, lÕi sþ kë khác hÕi mình. Phß½ng pháp hàng ma cüa tôn giä ¿u Bà Cúc Ða, là
cho ma ch¸u ðñng mµt ít n²i kh± s·, ð¬ làm cho gã h°i tâm chuy¬n ý, không còn dám làm
ác næa. Phß½ng pháp này, Ph§t không bao gi¶ dùng ðªn, b·i vì công ðÑc cüa Ph§t vî ðÕi,
vì thª Ngài có nhæng phß½ng pháp thöa ðáng h½n ð¬ hàng phøc ma vß½ng. H½n næa, mu¯n
dùng phß½ng pháp này, phäi tñ tin là mình có lñc lßþng siêu vi®t ma, m¾i có th¬ hàng phøc
ma ðßþc. Nªu không, biªn thành mình ðánh nhau v¾i ma, ðánh qua ðánh lÕi, vînh vi−n
không bao gi¶ ng×ng nghï.
Nói ðªn phß½ng pháp hàng ma thÑ hai, · ðây cûng ðem mµt sñ thñc ra ð¬ nói rõ cho
quí v¸ nghe. Lúc Ph§t còn tÕi thª, Ngài thß¶ng giäng pháp cho ðÕi chúng. M÷i ngß¶i trong
thành thß¶ng ðªn nghe Ph§t thuyªt pháp. Ma vß½ng cäm th¤y vô cùng sþ hãi, nghî r¢ng cÑ
theo ði®u này, m÷i ngß¶i s¨ theo Ph§t hªt, và bà con quyªn thuµc cüa ma s¨ càng lúc càng
giäm b¾t. B·i v§y, ma vß½ng bèn ra l®nh cho bµ hÕ cüa mình, tÕi nhæng con ðß¶ng chính
trong thành, t± chÑc ca hát, nhäy múa, di−n k¸ch, v.v..., dçn dø m÷i ngß¶i qua ðß¶ng ðªn
xem. B·i vì ca hát, v.v..., là nhæng t§p tøc c² truy«n quen thuµc, cho nên m÷i ngß¶i ð«u ßa
thích tham dñ. Vì thª, s¯ ngß¶i ði ðªn nghe Ph§t thuyªt pháp giäm d¥n. Ph§t bèn nói v¾i
các ð® tØ: "DÕo này, s¯ ngß¶i ðªn nghe pháp càng lúc càng ít. Ma lÕi dçn dø m÷i ngß¶i
vào vòng mê ho£c r°i." Tôn giä Xá Lþi Ph¤t và Møc Ki«n Liên dùng th¥n thông quán sát,
biªt là ma vß½ng ðang tác quái, bèn chu¦n b¸ cùng ma vß½ng ð¤u mµt tr§n. Møc Ki«n Liên
ðªn b¯n cØa thành tìm, bèm g£p ma vß½ng. Ma vß½ng nói v¾i ngài: "Tôn giä! M¶i ngài
ðªn tham dñ ðoàn ca vû nhÕc k¸ch cüa chúng tôi." Møc Liên trä l¶i không chút ng¥n ngÕi:
"Ðßþc! Tôi s¨ cùng các ông nhäy múa, ca hát." Møc Liên trong lúc nhäy múa ca hát, bèn
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di−n thuyªt Ph§t pháp cho khán giä nghe, khuyên m÷i ngß¶i nên làm lành lánh dæ, phát tâm
xu¤t ly. Nhæng ngß¶i ðªn xem, ð«u vui vë hß·ng Ñng l¶i kêu g÷i cüa ngài.
Phß½ng pháp hàng ma này: bÕn nhäy múa tôi cûng nhäy múa, bÕn ca hát tôi cùng ca

hát; thª nhßng, sñ ca nhäy cüa bÕn ð«u là tham sân si, còn sñ ca nhäy cüa tôi là làm Ph§t
sñ. Nhß thª, tiêu tr× ðßþc nhæng thü ðoÕn phá hoÕi Ph§t pháp cüa ma vß½ng. Sau này,
Ph§t pháp ÐÕi th×a, cûng ð« xß¾ng: ca tøng, ngh® thu§t, âm nhÕc. v.v..., tÑc là mu¯n thöa
mãn tâm lý cüa qu¥n chúng, lþi døng phß½ng pháp này ð¬ ðßa m÷i ngß¶i vào Ph§t pháp.
Ðây là phß½ng pháp hàng ma cüa ÐÕi th×a.

Phß½ng pháp hàng ma thÑ ba, sñ thñc xu¤t t× kinh Duy Ma C§t. Phß½ng pháp nhi−u
loÕn cüa ma vß½ng, không ngoài m¤y thÑ nhß: uy hiªp, lþi dø, cùng dâm døc. Trong kinh,
câu chuy®n là ma vß½ng ðem mµt vÕn hai ngàn thiên næ ðªn ch² cüa ngài B° tát Trì Thª,
khuyªn dø ngài thâu nh§n nhóm thiên næ này vào làm nhæng kë phøc d¸ch. Ngài Trì Thª t×
khß¾c không nh§n. Duy Ma C§t biªt ý cüa ma vß½ng là mu¯n qu¤y nhi−u B° tát, bèn yêu
c¥u ma vß½ng ðem nhóm thiên næ ¤y giao cho mình. Ma vß½ng b¤t ð¡c dî phäi ðem nhóm
thiên næ giao cho Duy Ma C§t. Duy Ma C§t bèn dÕy cho b÷n h÷ phát tâm B° ð«, l¤y pháp
lÕc làm ngu°n vui. Mµt lúc sau, Ma vß½ng yêu c¥u các thiên næ tr· v« ma cung v¾i mình,
các thiên næ bèn nói: "Chúng tôi cùng v¾i cß sî [Duy Ma C§t] ðang hß·ng pháp lÕc. Chúng
tôi r¤t vui, không còn mu¯n tr· v« cõi tr¶i ð¬ hß·ng sñ vui ngû døc næa." B·i vì thª gi¾i
cüa ma là n½i ðßa ngß¶i ðªn ch² thoái søt, ch² ác ðÕo, ch² ðen t¯i. Các thiên næ ðã nghe
pháp, phát tâm B° ð«; nay lÕi mu¯n b÷n h÷ tr· v« n½i ðen t¯i, ðây là ði«u không th¬ ðßþc.
B·i thª, b÷n h÷ không mu¯n cùng ma vß½ng tr· v« thiên cung. Thª nhßng Duy Ma C§t lÕi
khuyên b÷n h÷ tr· v« thiên cung, hy v÷ng b÷n h÷ ðem ch² hi¬u biªt Ph§t pháp cüa mình,
giäng dÕy cho nhæng kë trong ma cung nghe, làm cho nhæng kë ðó cûng t× t× tång tiªn trên
con ðß¶ng hß¾ng thßþng hß¾ng thi®n. Ví nhß mµt ng÷n ðèn, m°i sáng ngàn ng÷n ðèn khác,
ánh sáng vînh vi−n không bao gi¶ cùng t§n. Ðây g÷i là pháp môn Vô t§n ðång.
Tñ mình h÷c t§p ðßþc Ph§t pháp, thì phäi nên ðem nhæng ði«u mình hi¬u biªt v« Ph§t
pháp giäng nói cho ngß¶i khác biªt. Còn nªu nhß mình hi¬u rõ Ph§t pháp, mà lÕi thoát ly
khöi xã hµi [ð¬ tñ hß·ng pháp lÕc, không mu¯n chia së cho ngß¶i khác], thì ðây là ði«u sai
l¥m. Ði vào ma cung ð¬ giáo hóa, phß½ng pháp hàng ma này, không phäi nhæng kë bình
thß¶ng có th¬ làm n²i.
Phß½ng pháp hàng ma thÑ hai và thÑ ba, không phäi là ai cûng có th¬ làm ðßþc. Nhß
Møc Liên dùng sñ nhäy múa ca hát ð¬ cäm hóa ngß¶i khác h÷c Ph§t. Ði«u này, trß¾c tiên
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phäi biªt ch¡c là mình có ðü bän lãnh, m¾i có th¬ cäm hóa kë khác, mà không b¸ hoàn cänh
chuy¬n ð±i mình. Nªu nhß tñ mình không có bän lãnh, r¯t cøc không nhæng không cäm hóa
ðßþc ngß¶i khác, mà ngßþc lÕi b¸ ngß¶i khác cäm hóa. Ði«u này vô cùng nguy hi¬m. Còn
vi®c ði vào ma cung ð¬ giáo hóa ma, lÕi càng c¥n chúng ta phäi có mµt lñc lßþng siêu vi®t
m¾i ðßþc. Nªu không, chßa vô cung ma ðã biªn thành ma r°i, còn nói gì ðªn vi®c giáo hóa
ma? Chï có Ph§t, B° tát, A la hán, nhæng b§c có lñc lßþng siêu vi®t ma, có th¬ vào cung ma
ð¬ dÕy d² b÷n chúng, m¾i có th¬ ch÷n lña phß½ng pháp hàng ma này.
Ph¥n trên nói ðªn ba phß½ng pháp hàng ma, chï là gi¾i thi®u cho quí v¸ biªt rõ
phß½ng thÑc hàng ma mà thôi, không phäi là bi®n pháp thñc tª ð¬ hàng ma. Mu¯n biªt
phß½ng pháp hàng ma thñc tª, cån bän, vçn phäi ðem ðÑc Thª Tôn làm thí dø ði¬n hình ð¬
h÷c höi.
Chúng ta h°i tß·ng lÕi sñ vi®c ðÑc Thª Tôn, lúc tÕi g¯c cây B° ð«, hàng phøc ma
quân. Phß½ng pháp mà ngài sØ døng là làm cho ma không còn ch² ð¬ thi th¯ tài nång. Trên
cån bän, làm cho ma hªt còn bi®n pháp, nhß thª m¾i là phß½ng pháp hàng ma chân chính.
Lúc ðÑc Ph§t còn · g¯c cây B° ð«, ma vß½ng dùng m÷i phß½ng pháp ð¬ qu¤y nhi−u
Ph§t. Kh·i ð¥u, ma vß½ng ra l®nh cho bµ hÕ ðem ðao, thß½ng, cung, kích, dùng thü ðoÕn
này ð¬ khüng b¯ uy hiªp. Lúc ¤y, ðÑc Ph§t ng°i an nhiên b¤t ðµng, nhß núi Tu Di, không
ð¬ cho b÷n ma qu¤y ðµng, mà cûng chÆng ðªm xïa ðªn b÷n chúng. B÷n binh tß¾ng cüa ma
th¤y v§y bèn tñ rút lui. Ma vß½ng th¤y dùng thü ðoÕn uy hiªp không xong, không th¬ làm
cho Ph§t nao núng, kª ðó bèn dùng phß½ng pháp lþi dø. Ma ðªn nói v¾i Ph§t: "Nªu Ngài
tr· v« làm vua, có th¬ th¯ng lãnh b¯n châu thiên hÕ, ngû døc tñ tÕi, ð¥y ðü th¤t bäo, toàn
qu¯c üng hµ. C¥n gì phäi bö vinh hoa thª tøc, tñ làm kh± thân?" Thª Tôn vçn an nhiên b¤t
ðµng, không h« ðªm xïa, không ð¬ b¸ ma vß½ng dø ho£c. Ma vß½ng th¤y phß½ng pháp uy
hiªp, lþi dø không xong, không th¬ làm lay chuy¬n chí hß¾ng cüa Ngài, bèn phái b÷n ma næ,
dùng nhæng khoái lÕc âm thanh, næ s¡c, ðªn dø d² Ngài. Thª Tôn vçn an nhiên, dùng
phß½ng pháp không ðªm xïa ð¬ ð¯i tr¸ b÷n h÷. Nhß thª, ma vß½ng dùng t¤t cä m÷i phß½ng
pháp, thü ðoÕn, hao phí tâm lñc, r¯t cøc vçn không thâu ðßþc kªt quä nào, bèn tiu nghïu,
hÕ c¶ d©p tr¯ng, cúi ð¥u l£ng l¨ rút lui v« ma cung.
Ði«u này cùng gi¯ng nhß ngß¶i xßa thß¶ng nói: "B¥n hàn không làm nao núng, phú
quí không làm say mê, vû lñc không làm khu¤t phøc [Hán: B¥n ti®n b¤t nång di, phú quí b¤t
nång dâm, uy vû b¤t nång khu¤t]." Uy hiªp, lþi dø, thanh s¡c, døc lÕc, là nhæng ði«u mà
ngß¶i bình thß¶ng khó có th¬ làm ng½. Ðªn nhß ðÕt ðªn trình ðµ "không ðªm xïa", thì ðây
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quä thñc là ði«u khó làm ðßþc. Nªu chân chánh mu¯n ðÕt ðªn trình dµ này, thì ð¯i v¾i
nhæng vinh hoa døc lÕc cüa thª gian, phäi tri®t ð¬ buông xä. Nªu không th¬ buông xä tri®t
ð¬, mà chï nói "không ðªm xïa", thì cûng không có ích lþi gì cä, b·i vì lñc lßþng cüa ma r¤t
là ðáng sþ.
Thái ðµ "không ðªm xïa" cüa ðÑc Ph§t, tÑc là trong tâm ngài có mµt ý chí kiên ð¸nh
không th¬ di d¸ch, chÑ không phäi là phß½ng pháp "không ðªm xïa" b¢ng cách nh¡m m¡t
lÕi không nhìn, b¸t tai lÕi không nghe1.
Nên biªt r¢ng, ðÑc Ph§t có hai sÑc mÕnh: ðÕi t× bi và ðÕi tinh tiªn. Do hai sÑc mÕnh
này nên Ngài có th¬ phá tr× t¤t cä ma quân. ÐÑc Ph§t ðã chÑng ngµ ðßþc chân lý cüa vû
trø nhân sinh, vînh vi−n ðoÕn tr× ngû døc phi«n não, cùng hai loÕi sinh tØ (ph¥n ðoÕn và
biªn d¸ch); ðem tâm t× bi, xem t¤t cä chúng sinh nhß ðÑa con ðµc nh¤t cüa mình, cho nên
dß¾i ðôi m¡t cüa Ngài, t¤t cä sñ uy hiªp, lþi dø, thanh s¡c, døc lÕc cüa ma vß½ng, không
nhæng không th¤y ðáng sþ hãi, ðáng vui sß¾ng, ðáng mê say, mà chï cäm th¤y ma vß½ng
th§t là ðáng thß½ng, ðáng xót. Gi¯ng nhß mµt bà m© hi«n, ð¯i v¾i ðÑa con còn ¤u trî cüa bà,
ðem ðªn viên k©o cho bà ån, bà chï cäm th¤y vui vë, quyªt ch¡c là không vì ðó mà làm tâm
mình dao ðµng (vì sñ dø d²). Cûng thª, nªu ðßa con ¤u trî ðó, lÕi ðem m¤y món vû khí giä
(ð° ch½i) ðªn ð§p ðánh bà, bà cûng chï cäm th¤y bu°n cß¶i thß½ng hÕi, và quyªt ch¡c
không do ðây mà n±i lên sñ gi§n dæ.
Nhæng ngß¶i bình thß¶ng, vì không có ðü sÑc mÕnh t× bi, cho nên · ch² không ðáng
tham ð¡m, mà lÕi tham ð¡m, · ch² không ðáng si mê, mà lÕi si mê. Do ðây mà lßu chuy¬n
trong sinh tØ, không th¬ nào thoát ra khöi lß¾i ma. ÐÑc Ph§t có ðü sÑc mÕnh t× bi, có nh§n
thÑc thâm sâu ð¯i v¾i m÷i sñ m÷i v§t, cho nên có th¬ ðÕt ðªn trình ðµ "B¥n hàn không làm
nao núng, phú quí không làm say mê, vû lñc không làm khu¤t phøc" mµt cách d− dàng.
Trong t¤t cä sÑc mÕnh, chï có sÑc mÕnh cüa t× bi là l¾n nh¤t. Có t× bi, m¾i có th¬
nh§n th÷ t¤t cä sñ kh± nÕn, m¾i có th¬ kh¡c phøc t¤t cä sñ dø d² cüa ma. Chúng ta nªu
mu¯n hàng ma, trß¾c tiên phäi nên h÷c "sÑc mÕnh ðÕi t× bi" cüa ðÑc Thª Tôn.
Ph§t còn có sÑc mÕnh ðÕi tinh tiªn. Nhân vì có sÑc mÕnh ðÕi tinh tiªn này, mà có th¬
dûng cäm tiªn t¾i trß¾c, xa r¶i pháp ác, tu h÷c pháp lành, hß¾ng v« møc ðích t¯i cao mà
1

Thông thß½ng, ngß¶i ð¶i nói "m£c k®", thª nhßng ðây chï là mµt phän Ñng khác cüa phi«n não trong tâm,
chÑ không phäi nhß sñ "không ðªm xïa" ðÑc Ph§t, là t× trí tu®, nhìn th¤y chân tß¾ng sñ v§t chï là huy−n äo,
cho nên không còn ð¡m nhi−m.
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thÆng tiªn. Nhß trong kinh có nói: Ma vß½ng ðã khuyên Ph§t tr· v« cung ð¬ làm chuy¬n
luân thánh vß½ng. ÐÑc Ph§t trä l¶i r¢ng: "Làm chuy¬n luân thánh vß½ng ð¬ làm gì? Chi
b¢ng làm Pháp vß½ng trong ba cõi, chÆng phäi là vî ðÕi h½n sao?"
C¥n phäi có mµt tinh th¥n nh¤t hß¾ng thÆng tiªn, không khu¤t không phøc, m¾i có
th¬ không b¸ t¤t cä ác pháp phá hoÕi, nhß v§y m¾i có th¬ không bö cuµc nØa ðß¶ng. Chï có
nhæng kë có ð¥y ðü sÑc mÕnh ðÕi tinh tiªn, m¾i có th¬ có ðü nång lñc ðem ðÕi pháp giáo
hóa kë khác. Nªu không, khó mà tránh khöi trß¶ng hþp b¸ ác pháp làm dao ðµng. Chúng ta
thß¶ng nghe: Hàng ma! Hàng ma! Thª nhßng chÆng biªt dùng phß½ng pháp nào ð¬ hàng
ma. Nên biªt r¢ng, phß½ng pháp hàng ma cån bän nh¤t, thöa ðáng nh¤t cüa Ph§t pháp, tÑc
là phäi có ð¥y ðü nhæng ði«u v×a nói · trên: sÑc mÕnh ðÕi t× bi và ðÕi tinh tiªn. Nªu không
ð¥y ðü hai lñc lßþng này, thì khó mà nói ðªn chuy®n hàng ma.
H½n næa, quí v¸ không nên cho r¢ng ðþi ðªn lúc thành Ph§t r°i m¾i hàng ma, mà nên
biªt r¢ng, ma lúc nào, khi nào cûng ðang theo sát bên quí v¸. Chúng ta phäi ngày ngày, gi¶
gi¶, kh¡c kh¡c, lúc nào cûng phäi hàng ma, nhß thª m¾i có th¬ tång tiªn thi®n pháp. Nªu
không tùy th¶i tùy xÑ, phá tr× sñ chß¾ng nÕn do ma tÕo ra, thì khó mà có sñ tiªn bµ trong
sñ h÷c Ph§t. H÷c Ph§t tÑc là mµt quá trình hàng ma mµt cách liên tøc. Nªu lý giäi ði«u này
mµt cách sâu s¡c, thì ð¯i v¾i hai phß½ng pháp hàng ma: sÑc mÕnh ðÕi t× bi và ðÕi tinh tiªn,
quí v¸ s¨ liên tøc b°i dßÞng không ng×ng; và nhß v§y, quí v¸ m¾i có th¬ không b¸ th¤t bÕi
[trong vi®c h÷c Ph§t]. Ðþi ðªn lúc b°i dßÞng hai sÑc mÕnh này hoàn toàn viên mãn, thì bÕn
tñ nhiên s¨ có th¬: BÕn nhäy múa tôi cûng nhäy múa, bÕn hát ca tôi cûng hát ca; ho£c là ði
thÆng vào ma cung ð¬ giáo hóa ma.
Hy v÷ng quí v¸ s¨ hàng ma mµt cách liên tøc, t¤t cä s¨ tiªn bµ trên con ðß¶ng hß¾ng
thßþng hß¾ng thi®n.
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