
 

1 

 

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP 

ĐỀ TÀI 562 

LUÂN HỒI KHÔNG DỨT, SINH TỬ MỆT NHỌC 

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 Ba ngày 22/06/2021. 

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

Chúng ta mơ mơ hồ hồ sinh ra, mơ mơ hồ hồ chết đi, luân hồi không dứt, sinh tử mệt nhọc vô số lần. Chư Phật 

Bồ Tát nhìn thấy rất đau lòng. Người xưa gọi là “sai sống, mộng chết”. Phật Bồ Tát đến thế gian này để dạy 

chúng sanh tìm ra kiếp sống vĩnh hằng, không có luân hồi. Phật Bồ Tát không làm những việc thị phi nhân ngã. 

Chỉ có chúng sanh mới làm những việc thị phi nhân ngã, danh vọng lợi dưỡng, tự tự tự lợi, tham sân si mạn. 

Trong “Kinh Pháp Hoa”, Phật nói: “Phật ra đời chỉ để khai mở cho chúng sanh thấy được tính Phật mà thôi”. 

Chúng ta không chịu nghe theo, không chịu làm theo, cứ chạy theo tập khí phiền não của chính mình. Chúng ta 

làm gì cũng rơi vào tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, chìm đắm trong hưởng thụ tài sắc danh thực thùy, có những 

thứ đó thì kèm theo tham, sân, si, mạn. Rơi vào 16 tập khí xấu ác này thì chúng ta rơi vào sự sống chết triền miên, 

không thể thoát bởi đó là nhân sanh tử luân hồi. Chúng ta quên mất đi tự tánh thanh tịnh của mình. Tự tánh không 

có sự thay đổi, không có sống chết. Con người ta lúc sắp chết luôn cố giành lại sự sống cho nên người cứng đờ. 

Nếu chúng ta bình thản chết thì không như vậy. 

Chúng ta phải biết, sinh mạng của chúng ta là vô thường, cái chết không quá khủng khiếp. Có người nói, đến với 

Đạo Phật, nghe thấy sinh tử luân hồi & vô thường thì họ cảm thấy sợ. Họ không muốn nghe đến, muốn tiếp nhận 

cái chết một cách bất ngờ. Chúng ta biết trước để lèo lái một đời sống chân thật có ích, không luống uổng một 

kiếp người. Hòa Thượng nói: “Không trải qua một đời sống thừa”. Chúng ta không trân trọng thời gian quý báu, 

cứ chìm đắm trong tham sân si mạn, hưởng thụ năm dục sáu trần, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, không buông 

được 16 tập khí xấu ác này. Đó chính là sống thừa.  

Trong mấy chục năm, chúng ta đem thân tứ đại này phụng hiến cho cộng đồng, xã hội thì chúng ta đã tích công 

bồi đức. Người đời tưởng chừng chúng ta thiệt thòi, nhưng chúng ta không thiệt thòi. Nhà Phật nhắc đến sự vô 

thường để tìm ta sự chân thường, nhắc đến thân mạng sinh tử này để tìm ra thân mạng vĩnh hằng chứ không phải 

để hù dọa chúng sanh. 



 

2 

 

Có người nói, nghe thấy tiếng niệm Phật thì họ nghĩ đến đám ma, bởi vì bình thường không ai mở tiếng niệm 

Phật, chỉ khi có người chết người ta mới mở tiếng niệm Phật. Ở nhà Thầy, tiếng niệm Phật liên tục có ở khắp nơi. 

Thầy dùng máy niệm Phật năng lượng, mọi người dân xung quanh đã quen với tiếng niệm Phật. 

Chúng ta “sai sống, mộng chết”, không biết mình đang tạo nhân gì, không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Thật khủng 

khiếp! Chúng sanh không nhận ra nhưng Phật Bồ Tát hiểu rất rõ điều này. Tổ sư Đại đức cả đời cực lực khuyên 

bảo chúng ta. Chúng ta được khuyên bảo lại còn đi ghét họ, chẳng qua là chúng ta thiếu sự giáo dục. Phật Bồ Tát 

thấy chúng ta đáng thương, không đáng trách. Nếu chúng ta được giáo dục tốt, được tiếp nhận giáo dục gia đình, 

gia đình học Phật, học đạo Thánh Hiền thì chắc chắn chúng ta biết đạo lý nhân quả, biết cách làm người. Vậy thì 

sẽ tốt! Nếu chúng ta được tiếp nhận giáo dục xã hội, giáo dục học đường, giáo dục tôn giáo tốt &7 chuẩn mực thì 

chắc chắn chúng ta không dám làm việc xấu ác. 

Trước đây, Thầy nghe thấy việc gì có nhiều tiền là Thầy làm. Bây giờ, đã lâu lắm rồi, Thầy không bị cám dỗ bởi 

đồng tiền. Một người anh kết nghĩa mời Thầy tham gia công việc để kiếm rất nhiều tiền. Thầy nói: “Em không 

thích kiếm tiền. Nếu anh nói với em có một mỏ vàng, anh rủ em đi hốt vàng thì em cũng nhường cho anh đi hốt 

vì em không biết có nhiều tiền để làm gì”. Người anh em kết nghĩa đó bây giờ không liên lạc với Thầy nữa. 

Chúng ta biết đạo lý nhân quả, sống đúng với đạo lý nhân quả, đem đạo lý nhân quả dạy cho người. 

Chúng ta biết giáo huấn Thánh hiền, sống đúng với giáo huấn Thánh hiền, đem giáo huấn Thánh hiền dạy cho 

người. 

Chúng ta không trách mọi người mà thương họ vì họ không được dạy, họ chỉ tiếp nhận kiến thức thế gian. Họ 

tìm mọi cách để sống theo trào lưu của xã hội. Người ta đi xe sang, ở nhà triệu đô, đi máy bay hạng sang, họ đều 

bắt chước. Tham dục của con người không có điểm dừng. Chỉ người giác ngộ mới có thể làm cho sự tham dục 

dừng lại. Cho nên người ta cứ phải tiếp nối dòng sanh tử vô cùng vô tận. Tạo nhân luân hồi thì chắc chắn nhận 

quả luân hồi, tạo nhân sanh tử thì chắc chắn nhận quả sanh tử. 

Trong Kinh Phật nói: “Tài sắc danh thực thùy, địa ngục ngũ điều căn”. Đây là 5 con đường cao tốc dẫn thẳng 

đến địa ngục. Cách đây khoảng 8 – 10 năm, Thầy giảng một đề tài có tên là: “TỬ SINH LÀ VIỆC LỚN”. Sinh 

tử là việc nhỏ, ai sanh ra trong cuộc đời này cũng phải chết, sinh tử nối tiếp nhau không biết bao nhiêu đời kiếp. 

Chúng ta làm những việc để quyết định tương lai mình đi về đâu, đó mới là điều quan trọng. Tử sinh là chuyện 

lớn, chết xong sinh về đâu mới là quan trọng. Sinh tử là chuyện bình thưởng. Chúng ta tạo tác nghiệp, thần thức 

đi về đâu? 

THAM: Tham quá thì vào ngạ quỷ. 

SÂN: Sân quá thì vào địa ngục. 
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SI: Ngu si mê muội, không phân biệt tốt xấu thì chắc chắn vào đường súc sanh. 

Bây giờ làm người, chúng ta vẫy tay chào nhau, nhưng nếu không khéo thì đời sau vẫy đuôi chào nhau, vỗ cánh 

chào nhau. Đó là một việc rõ ràng. Con người chìm trong 16 tập khí xấu ác thì chắc chắn không thoát khỏi cảnh 

này. Chúng ta muốn đời sau được làm Phật Bồ Tát, làm Thiên Nhân, hoặc muốn được làm người thì đều phải đạt 

được tiêu chuẩn của từng cảnh giới. 

Muốn về cõi Phật thì phải “tâm Tịnh tương ưng cõi Phật”. Phật không thiên vị ai. Muốn về Cực Lạc thì chúng 

ta phải dùng 18 chữ để niệm Phật. Đó là 18 chữ: 

CHÂN THÀNH, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC, TỪ BI 

NHÌN THẤU, BUÔNG XẢ, TỰ TẠI, TÙY DUYÊN, NIỆM PHẬT 

Hòa Thượng nói: “Cả đời tôi, tâm tôi làm một mảng chân thành”. Nếu chúng ta niệm Phật mà tự tự tự lợi, niệm 

Phật mà danh vọng lợi dưỡng, niệm Phật mà tham sân si mạn, niệm Phật mà tài sắc dạnh thực thùy thì làm sao 

có thể tương ưng với Phật? 

NĂM GIỚI: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. 

MƯỜI THIỆN: 

➢ THÂN: Không sát, đạo, dâm 

➢ KHẨU: Không nói dối, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt 

➢ Ý: Không tham, sân, si 

TỨ VÔ LƯỢNG TÂM: Tâm từ, tâm bi, tâm hỉ, tâm xả. 

Tiêu chuẩn làm người cũng không đơn giản. Tiêu chuẩn làm người là phải làm tròn năm giới. 

Muốn làm Thiên Nhân thì phải tròn đầy Năm Giới, Thập thiện, ngoài ra phải tu “Tứ Vô Lượng Tâm”. 

Có người hát : 

“Kiếp sau xin chớ làm người 

Làm cây thông đứng giữa trời mà reo” 

Muốn làm cây thông cũng không dễ. Họ tạo tác quá nhiều ác nghiệp thì phải đi vào đi vào cảnh giới ác. Tất cả 

đều là tự nhiên. Chúng ta cảm thấy nơi nào mình thích thì sẽ thọ sanh đến nơi đó. Giường sắt, cột đồng là do 

người ta tự chiêu cảm, người ta thích quá, ôm vào, rồi cháy xèo như những con thiêu thân. Qua một buổi đêm, 
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hàng nghìn con thiêu thân lao vào bóng đèn như lính cảm tử, sáng hôm sau hàng nghìn con thiêu thân lăn ra chết. 

Thậm chí chúng khiến cho cháy bóng đèn, cháy nhà. Con thiêu thân cảm thấy thích ánh lửa đó, thích sáng đó nên 

lao vào. Chúng ta thấy lửa súc sanh, lửa địa ngục thì lao vào. Nhà Phật gọi là “dẫn nghiệp”. Hàng ngày chúng ta 

tạo ra nghiệp gì thì phải đi theo nghiệp  đó.  

Đức Phật nhìn thấy chúng sanh triền miên sanh tử lao nhọc cho nên rất thương chúng sanh. Phật nói cho chúng 

ta biết những nguyên lý nguyên tắc để chúng ta làm theo. Chân thường vĩnh hằng bất biến, tự tánh vĩnh hằng 

không bao giờ mất đi. Cái khác là thân mạng khác mà thôi. 

Hòa Thượng nói: “Ví dụ ta có kiến, văn, giác, tri, nhưng không phải thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng 

mũi mà thấy nghe bằng tự tánh. Tự tánh là chân tâm của bạn, là bổn tánh của bạn. Tự tánh này không có 

sanh diệt”. Trong vô thường có chân thường, chúng ta trong vô thường tìm chân thường, trong sinh tử tìm 

ra không sinh tử. Chúng ta chỉ nhìn thấy nhục thân này, thân tứ đại này sanh tử, nhưng tự tánh không 

sanh tử. 

Hòa Thượng nói: “Sinh mạng không có điểm dừng. Trên thực tế, không có sinh ra, không có chết đi, chỉ là 

thay đổi nhục thân, thay đổi thân xác tứ đại ở các tầng không gian khác. Đây là thật! Sinh mạng là vĩnh hằng. 

Luân hồi không ngưng nghỉ, sống chết mệt mỏi là nhục thân”. Chúng ta nhất định phải biết rõ việc này, có 

nhận biết để khi đối mặt với cái chết, chúng ta không sợ khủng khiếp. Chúng ta sẽ tiếp nối kiếp sống khác, ở tầng 

không gian khác.  

Hòa Thượng nói: “Con người sanh ra chết đi, nhưng tự tánh không sanh ra mất đi. Luân hồi sanh tử là cái 

thân này, thọ thân, xả thân vô cùng vô tận nhưng sinh mạng vĩnh hằng, tự tánh vĩnh hằng, chỉ thay đổi ở các 

tầng không gian khác. Tự tánh là vĩnh hằng, bất diệt. Chúng ta biết để khi cái chết đến, chúng ta tiếp nhận 

một cách bình thản”. 

Chúng ta nhất định phải xa lìa nhân ác. Chúng ta tạo ác nghiệp thì dẫn nghiệp sẽ đưa chúng ta đến nơi xấu. Từ 

vô lượng kiếp đến nay, chúng ta thay đổi tốt hơn hay thay đổi xấu hơn? Sự thay đổi này hoàn toàn do sự dụng 

tâm của chúng ta. Chúng ta phải cố gắng tận lực để sự thay đổi thăng hoa hơn, tốt hơn. Bây giờ chúng ta làm 

người trọn vẹn, nhưng đời sau có thể sứt môi, lùn, lé, thậm chí đời sau không được làm người mà làm súc sanh. 

Đời này khi gặp nhau thì chúng ta vẫy tay chào nhau, đời sau có thể vẫy đuôi vẫy cánh chào nhau. Rất đáng cảnh 

giác! 

Người ta sợ nhân quả báo ứng nên không dám học, vì sợ học sẽ khó sống. Người không học, “sai sống mộng 

chết” thì còn thê thảm hơn. Chúng ta học Phật để có thái độ chuẩn mực, để biết cách sống, biết cách đối mặt với 

khó khăn tốt xấu, điều chỉnh cuộc sống tốt hơn. Nếu không học Phật thì chúng ta không biết phải đối mặt như thế 

nào. Tự tánh của chúng ta là vĩnh hằng. Từ nơi thân mạng vô thường này, chúng ta trân trọng nó để tìm ra sinh 

mạnh vĩnh hẵng, tìm ra sinh mạng chân thường. 
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****************************** 

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! 

 


