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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 6h00’ sáng thứ Bảy, ngày 22/10/2022. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1045 

“NGƯỜI GIÁC NGỘ CHỈ SỐNG, LÀM VIỆC, CỐNG HIẾN, KHÔNG SỢ CHẾT” 

 Người luôn bận rộn vì chúng sanh thì họ không có thời gian nghĩ cho chính mình nên 

họ không có thời gian rảnh để sợ chết. Người luôn vì mình lo nghĩ thì họ sẽ cảm thấy họ 

không khỏe nên họ sẽ sợ chết. Người tận tâm, tận lực vì Phật pháp, vì giáo hóa của Thánh 

Hiền, vì lợi ích chúng sanh, vì lợi ích xã hội thì họ không còn ý niệm sợ chết. 

 Mấy ngày hôm nay, tôi di chuyển hơn 1000km bằng ô-tô, một người khỏe mạnh cũng 

cảm thấy mệt khi làm điều này. Tôi có sẵn bệnh về tim mạch, những lúc tôi mệt quá, tôi cảm 

thấy khó thở thì tôi lại tự nhắc nhở mình niệm Phật. Nếu chúng ta mất vào lúc chúng ta cống 

hiến thì chúng ta mất như một người anh hùng. Nếu chúng ta chìm đắm trong “danh vọng lợi 

dưỡng” mà chúng ta mất thì chúng ta sẽ mất đi như một kẻ bại trận. 

 Người giác ngộ chỉ sống, cống hiến, không sợ chết vì họ hiểu rõ, kiếp người không 

thể tránh khỏi Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Người giác ngộ biết rõ sinh tử không đáng sợ nhưng 

luân hồi thì đáng sợ. Chúng ta phải luân hồi trong ba đường ác hoặc ba đường thiện thì điều 

đó thật đáng sợ! Chúng ta trôi lăn trong vòng luân hồi không biết khi nào chúng ta có được 

thân người. Người mê mờ đắm chấp trong “năm dục sáu trần” sẽ không nhận ra điều này! 

 Khi Xa-nặc nói với Thái Tử Tất Đạt Đa là: “Cái chết là kết quả sau cùng của kiếp 

con người mà không ai có thể tránh được!”. Thái Tử Tất Đạt Đa đã ngạc nhiên nói: “Vậy thì 

ta cũng phải chết sao!”. Sau khi nghe xong câu trả lời của Xa-nặc, Thái Tử Tất Đạt Đa đã 

giác ngộ một cách mạnh mẽ. Ngài đã xả bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh để đi tìm 

con đường giải thoát. Chúng ta không có được sự giác ngộ mạnh mẽ như Ngài nhưng chúng 

ta phải hiểu rằng, chúng ta có mặt trên cuộc đời này là để cống hiến. Chúng ta làm những 

việc mà Phật Bồ Tát, Thánh Hiền Nhân đã làm. Chúng ta sống một ngày thì chúng ta tận lực 

làm việc một ngày. Chúng ta làm việc vì chúng sanh. Chúng ta có thêm một ngày hay ít đi 
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một ngày thì cũng tốt! Chúng ta làm việc vì nguyện lực thì chắc chắn chúng ta không có ý 

niệm sợ chết. Chúng ta không rảnh để nghĩ đến cái chết! 

 Tâm chúng ta dễ dàng bị cám dỗ nên chúng ta phải điều hướng tâm chúng ta theo một 

hướng và gia cố nó một cách miên mật. Nếu chúng ta điều hướng và gia cố tâm theo một quỹ 

đạo thì chắc chắn tâm sẽ hoạt động theo quỹ đạo chúng ta định sẵn. Cũng giống như những 

đoàn tàu điện, đoàn tàu vận hành theo đúng quỹ đạo và thời gian đã được thiết lập. Ở Nhật 

Bản, khi đoàn tàu điện một năm trễ một vài phút thì tập thể lãnh đạo ngành đường sắt đã phải 

cúi đầu xin lỗi người dân cả nước. Chúng ta phải định đặt cho nhân sanh của chúng ta một 

quỹ đạo, một đường ray, hàng ngày, chúng ta gia cố để tâm chúng ta theo đường ray, quỹ đạo 

cố định đó. 

 Đến hiện tại, chúng ta vẫn chưa thiết định được quỹ đạo cho mình một cách rõ ràng. 

Chúng ta vẫn là: “Một ngày nóng, ba ngày lạnh”. Người xưa, khi họ kéo lửa thì họ phải kéo 

liên tục. Nếu đang kéo lửa mà họ ngưng lại, sau đó lại kéo tiếp thì sẽ không thể có lửa. Có 

một câu chuyện kể về một đoàn người đi buôn, trong đoàn có nhiều người có học thuyết uyên 

thâm. Khi mọi người bị lạc ở sa mạc thì họ cùng nhau đào tìm nước. Họ đào ở nhiều nơi khác 

nhau nhưng mãi không tìm được nước nên họ ngồi trách số phận. Có một đứa bé tiếp tục đào 

ở chỗ mọi người đã đào và cậu bé đã tìm được mạch nước nên cả đoàn được cứu sống. Qua 

câu chuyên đó, bài học được rút ra là chúng ta có niềm tin, có nghị lực thì chúng ta làm gì 

cũng thành công! 

 Chúng ta tu hành, chúng ta không có sự dũng mãnh tinh tấn vì chúng ta không thiết 

định cho mình một quỹ đạo rõ ràng. Chúng ta phải thiết định cho mình một quỹ đạo và xác 

quyết một điều là: “Chúng ta phải như vậy! Chúng ta không có lựa chọn khác!”. Tôi đã thiết 

định cho mình sống một ngày là phải tận lực một ngày. Nếu ai mời tôi đi chơi thì đó là một 

ngày cực hình. Với tôi, không có nơi nào được gọi là “kỳ hoa, dị thảo”, là kỳ quan. Ngày 

ngày chúng ta hoàn thành sứ mạng, hoàn thành những điều mình thiết lập thì đó chính là kỳ 

quan. 

 Hôm qua, chúng tôi lái xe gần 1000 km từ Cần Thơ về đến Đà Lạt, tôi không nghĩ 

mình đủ sức khỏe để làm. Tôi đến Cần Thơ để chuẩn bị cho Lễ tri ân sắp tới, tôi nói chuyện 

với Phật tử, ngồi ăn cơm với Mẹ. Tôi không nhớ ngày 20-10 nhưng mọi việc như có sự sắp 

xếp khi tôi ngồi ăn với Mẹ vào đúng ngày đó. Tôi đi xuống chùa Phước Hậu gặp Thầy trụ trì 

để nói về chuyến đi về nguồn của hệ thống vào ngày vía Phật A Di Đà. Tôi làm mọi việc một 

cách nhẹ nhàng, xuôn sẻ. Sáng nay, tôi vẫn tỉnh táo dạy trước khi chuông báo thức reo. 
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Chúng ta không dùng năng lượng của mình để vọng tưởng, phiền não mà chúng ta dồn năng 

lượng để làm những việc chúng ta đã thiết định. Hiện tại, các cơ bắp trong người tôi rất mỏi 

nhưng tinh thần tôi vẫn tỉnh táo. 

 Hàng ngày, thay vì chúng ta phân tán năng lượng vào những việc dư thừa thì chúng ta 

tập trung năng lượng làm những việc cần thiết. Người giác ngộ chỉ tập trung năng lượng làm 

việc, cống hiến nên họ không có thời gian sợ chết. Khi cái chết đến, họ sẽ bình thản đón nhận 

và tự tại ra đi. Tổ Sư Đại Đức đã làm ra biểu pháp cho chúng ta, các Ngài hy sinh phụng hiến 

vì chúng sanh khi cái chết đến thì các Ngài tự tại ra đi. Hòa Thượng Hải Hiền, Hòa Thượng 

Tịnh Không cũng đã làm ra biểu pháp cho chúng ta. Chúng ta phải dồn tất cả năng lượng vào 

những việc chúng ta đã thiết định, không để năng lượng phân tán vào những việc không cần 

thiết. Hôm qua, học trò hỏi tôi muốn ăn gì nhưng tôi chưa bao giờ dùng một chút năng lượng 

để nghĩ xem mình muốn ăn gì. 

 Hòa Thượng nói: “Người giác ngộ không sợ chết. Người chân thật giác ngộ thì họ 

sẽ dùng chữ “Chết” để nhắc nhở, cảnh giác mình. Người giác ngộ biết rằng thời gian 

sống rất ngắn ngủi nên họ phải dùng thời gian ngắn ngủi này để lợi ích chúng sanh. 

Người giác ngộ cũng luôn cảnh giác mình là sau khi chết sẽ đi về đâu để thọ sanh. Đây là 

việc lớn mà đời này chúng ta phải xem trọng!”.  

Hòa Thượng nói: “Sau khi chúng ta chết, mười con đường của mười pháp giới hiện 

ra trước mặt chúng ta. Chúng ta tạo tác việc thiện thì quả báo ở ba đường thiện. Chúng ta 

tạo tác việc ác thì quả báo ở ba đường ác. Nhưng dù chúng ta đến ba đường ác hay ba 

đường thiện thì chúng ta cũng khổ. Phàm phu chúng ta phiền não, ác chướng càng ngày 

càng nhiều, trí tuệ càng ngày càng ít. Chúng ta không ra khỏi luân hồi thì chúng ta ngày 

càng đọa lạc, ngày càng lún sâu. Chúng ta nghĩ đến việc này thì chúng ta cảm thấy thật 

đáng sợ!”. Mười con đường đó là Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, Trời, Người, A-tu-la, Thanh 

Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật.  

 Hòa Thượng nói: “Sinh tử không đáng sợ nhưng luân hồi thì đáng sợ. Chúng ta 

càng luân hồi thì chúng ta càng xuống sâu hơn. Chúng ta nhất định phải lập chí nguyện 

kiên định để chúng ta rời khỏi thế giới Ta Bà, rời khỏi sáu cõi luân hồi. Vì luân hồi quá 

khổ, quá đáng sợ rồi!”. Những lời dạy của Hòa Thượng có giá trị vượt không gian, thời gian. 

 Hòa Thượng nói: “Thời gian của kiếp con người ở nhân gian rất ngắn nên chúng 

ta phải biết tận dụng”. Hàng ngày, chúng ta vẫn chìm đắm trong buồn vui, thương ghét giận 

hờn nên chúng ta quá khổ! Tại sao chúng ta không dành thời gian chỉ để yêu thương! Hôm 
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qua, có một học trò nói với tôi, chị thường xuyên khen ngợi, động viên chồng nên chồng chị 

rất vui. Chồng chị theo Thiên chúa giáo nhưng sáng anh vẫn ngồi nghe pháp. Gia đình chị đã 

có niềm vui từ việc cùng học tập Phật pháp, học tập giáo huấn của Thánh Hiền. 

 Hòa Thượng nói: “Sinh tử không đáng sợ, luân hồi mới đáng sợ!”. Chúng ta muốn 

thoạt khỏi luân hồi sinh tử thì chúng ta sống hy sinh phụng hiến, chúng ta thúc đẩy giáo huấn 

của Phật Đà, của Thánh Hiền để những người tiếp nhận có cuộc sống hạnh phúc hơn. Hôm 

qua, tôi có gặp một cô giáo, tôi có cảm nhận giáo huấn của Phật Đà, giáo huấn của Thánh 

Hiền đã lan tỏa trong buồng tim cuống phổi của cô! 

Hòa Thượng dạy chúng ta sống, làm việc, cống hiến cho chúng sanh. Người thế gian 

chỉ biết cống hiến cho gia đình của họ vậy thì họ đã “tự tư ích kỷ”. Gia đình của chúng ta chỉ 

là một tế bào nhỏ trong xã hội. Tất cả những gia đình ở thế gian này đều đang cần sự cống 

hiến của chúng ta. Ban đầu, chúng ta đến thế giới nhân sinh này vì nghiệp lực nhưng chúng ta 

chuyển đổi nghiệp lực thành nguyện lực. Chúng ta sống hy sinh phụng hiến vì người, khi 

rảnh chúng ta giữ tâm thanh tịnh niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Chúng ta không cần nghĩ vì 

sao chúng ta cần vãng sanh vì nếu chúng ta không vãng sanh thì chúng ta nhất định sẽ vãng 

lai! 

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

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! 

 


