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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 Tư ngày 01/06/2022. 

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

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 902 

“CÁI CHẾT NGÀY MỘT GẦN KỀ” 

Đề tài này nhắc nhở chúng ta: Cảnh vô thường của kiếp người diễn ra rất nhanh chóng. Nếu 

chúng ta sống 100 tuổi thì chỉ có 36.000 ngày. Hàng ngày chúng ta gỡ đi một tờ lịch nghĩa là thọ mạng 

của chúng ta đã ngắn đi một ngày. Thời gian vô cùng quý báu vì đó là thời gian của sinh mạng. 

Khi chúng ta khi gỡ đi một tờ lịch, chúng ta có cảnh giác rằng thọ mạng của mình ở thế gian đã 

ngắn đi một ngày? Chúng ta thường mong cho thời gian qua đi thật nhanh để đến ngày hẹn bạn đi chơi, đến 

ngày tụ họp bạn bè, để nhanh chóng hoàn thành công việc trong một tháng hoặc trong một năm. Nhưng 

chúng ta không biết rằng một ngày trôi qua thì chúng ta đã giảm đi 1 ngày tuổi thọ trong cuộc sống này, 

một năm trôi qua có nghĩa là chúng ta đã giảm đi 365 ngày tuổi thọ ở nhân gian. Chúng ta có biết quý tiếc 

thời gian của sinh mạng không? Từ lâu nay, chúng ta thờ ơ, hời hợt, bỏ phí thời gian của sinh mạng. 

 Hòa Thượng nhắc chúng ta: “Cái chết ngày một đến gần!”. Một ngày đi qua là chúng ta đã tổn 

giảm đi một ngày của sinh mạng của mình. Chúng ta hãy phản tỉnh xem một ngày đi qua chúng ta đã làm 

được những việc gì! Chúng ta tích công bồi đức, tu tập để tăng tấn đạo nghiệp hay đang tạo thêm nhiều 

nghiệp tội khiến đạo nghiệp của mình một ngày tụt giảm? Nếu chúng ta không được nhắc nhở thường xuyên 

thì chúng ta cũng sẽ quên đi như bao nhiêu người khác đã từng quên. Chúng ta quên đi cho đến một ngày 

nhận ra: “Ồ! Thì ra mình đã già rồi sao?”. Khi đó, chúng ta còn rất nhiều việc cần làm, nên làm nhưng vẫn 

chưa làm xong. Có những việc cần làm thì chúng ta chưa khởi tâm để làm, chưa bắt đầu làm. Khi tuổi già 

đã đến, đầu óc không còn minh mẫn, thậm chí cái chết cũng đã gần kề mà chúng ta vẫn chưa làm được 

những việc cần làm. Cho nên Hòa Thượng nhắc chúng ta phải cảnh giác. 

 Lúc nhỏ, mỗi năm Tết đến, tôi cũng rất vui mừng vì được mặc áo đẹp, được Cha Mẹ lì xì mừng 

tuổi, được ăn những món ăn dân gian ở quê như bánh ít, ăn chuối, bánh cốm. Nhưng dần dần khi đã trưởng 

thành thì tôi không còn cảm thấy ngày Tết vui nữa vì tôi biết rằng thời gian của sinh mạng ngày một ít đi. 

Tôi phải tranh thủ mau mau làm gì đó để giúp ích mọi người. Ở tuổi này, tôi đã thấy thời gian còn lại của 

mình quá ít trong khi những việc cần làm nên làm thì quá nhiều. Người học đạo phải luôn phản tỉnh bản 

thân rằng thời gian còn rất ít mà mình chưa làm được gì cho chúng sanh.  

 Hòa Thượng nói một câu khiến tôi rất chấn động: “Thọ mạng thì ít đi, nghiệp chướng lại tăng 

thêm, có gì vui đâu! Chúng ta phải cảnh giác! Nghiêm khắc mà nói, thật sự là đáng buồn hơn là đáng 
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vui”. Chúng ta quán chiếu lại thì thấy thời gian sống ít đi, tội nghiệp ngày càng dày hơn. Cho nên chúng ta 

ngày ngày phải phản tỉnh, giờ giờ phải phản tỉnh, mỗi phút mỗi giây đều phải phản tỉnh! Nếu không phản 

tỉnh thì chúng ta mãi chìm ở trong tập khí của chính mình, “tài sắc danh thực thùy, tự tư tự lợi, danh vọng 

lợi dưỡng, tham sân si mạn” cứ thế mà trói chặt chúng ta.  

 Hòa Thượng nói: “Người thế gian điên đảo cho nên khi gặp những việc đáng buồn thì lại chúc 

mừng nhau!”. Thí dụ ngày Tết, chúng ta gặp nhau thì chúc mừng: “Chúc mừng năm mới, vui vẻ, phát 

tài!”. Chúng ta không biết rằng đến ngày Tết chính là thời gian của sinh mạng đã ít đi một năm. Một năm 

có 365 ngày, nếu chúng ta sống 100 năm thì chỉ có 36.000 ngày. 

 Hòa Thượng nói: “Việc chân thật đáng chúc mừng thì chúng ta lại quên sạch. Nếu chúng ta ngày 

một tan nhạt đi những việc thế gian, đạo tâm ngày một thêm lớn thì đó mới là việc đáng vui”. Có nghĩa 

là những việc đáng làm, những việc làm có thể giúp tăng tấn đạo nghiệp thì chúng ta lại lơ là, thậm chí 

quên lãng.  

Sáng nay tôi đọc tin nhắn thì thấy có người gửi cho tôi một bức thư cảm ơn rất dài. Họ nói: “Con 

sống ở nước ngoài, năm nay con cũng đã hơn 40 tuổi. Mấy chục năm rồi con mới trở về quê hương. Lần 

đầu tiên được trở về với Cha Mẹ, cảm giác vui mừng rất khó tả, con gãi lưng cho Mẹ hàng giờ mà không 

biết mỏi. Nhờ văn hóa truyền thống mà con mới có được niềm vui đó!”. Từ lâu chúng ta chìm đắm trong 

danh lợi, chìm đắm trong “năm dục sáu trần”. Bây giờ, đối với “danh vọng lợi dưỡng”, “năm dục sáu trần”, 

chúng ta tan nhạt đi, đạm bạc đi thì chúng ta mới cảm nhận được những điều rất tốt đẹp. 

 Hòa Thượng nói: “Thời gian của sinh mạng ngắn ngủi như vậy mà chúng ta mãi chìm đắm trong 

danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần. Những thứ này là nhân duyên đưa chúng ta đến sáu cõi luân 

hồi. Nhưng người thế gian mê hoặc điên đảo, ngày ngày đều đang tham sân si mạn, ngày ngày đều đang 

tạo nghiệp luân hồi. Vậy thì có gì đáng vui đâu!”.  

Một bài cảnh sách của nhà Phật đã nhắc: “Ngày nay lại đã qua rồi, mạng đang tụt giảm như cá ở 

trong ao nước đang cạn dần. Cá ở trong ao nước cạn thì có gì vui đâu!”. Chúng ta quán sát xem mình 

có giống như cá ở trong ao nước cạn không? Khi xưa tôi rất trẻ trung nhưng bây giờ tôi đi đến đâu thì mọi 

người đều gọi tôi là chú bác, thậm chí có người gọi là ông. Mấy hôm nay tôi đến tham gia các lớp học ở 

các trường thì các Cô giáo đều nói: “Nào, chào ông đi con!”. Tuổi tôi đã xế chiều rồi, sinh mạng đã ngắn 

ngủi rồi! Nếu tôi không nỗ lực phấn đấu thì thời gian sẽ không còn kịp. 

 Hòa Thượng nói: “Mỗi chúng ta đều biết mạng người là ngắn ngủi. Mỗi chúng ta đều biết cái 

chết ngày một gần kề nhưng những bả danh lợi, mật ngọt của năm dục sáu trần làm chúng ta quên đi 

rằng ta sẽ phải chết, ta sắp chết rồi!”.  



 

3 
 

Chúng ta không khởi được tâm cảnh giác. Ngày ngày sự vô thường đang tàn phá sinh mạng của 

chúng ta nhưng chúng ta hàng ngày vẫn đang mê hoặc điên đảo, vẫn đang chìm đắm trong “năm dục sáu 

trần”. Ngày ngày trong đầu chúng ta cứ nghĩ đến chuyện phải kiếm nhiều tiền, tiền chưa đủ nhiều để nghỉ 

ngơi. Ai cũng nghĩ rằng họ phải tranh thủ kiếm tiền, khi có đủ tiền rồi mới nghỉ dưỡng nhưng có nhiều 

người kiếm chưa đủ số tiền họ muốn thì đã chết rồi. 

Người thế gian hiểu sai, họ cho rằng con người sống được là nhờ tiền, họ không hiểu được rằng 

người sống được là nhờ phước chứ không phải nhờ tiền. Hòa Thượng đã chứng minh cho chúng ta thấy 

trong suốt hơn 40 năm Ngài không cầm tiền nhưng cuộc sống của Ngài vẫn tốt, Ngài vẫn làm rất tốt mọi 

việc Phật sự, mọi việc lợi ích chúng sanh. Mọi việc đều rất hanh thông, không hề có chướng ngại. 

Lúc Thầy Hồ Tiểu Lâm còn tích cực tham gia điều hành công ty thì doanh thu vẫn như thế. Khi 

Thầy Hồ tích cực tu tập, không trực tiếp tham gia điều hành công ty thì doanh thu tăng lên gấp rưỡi, thậm 

chí gấp đôi. Gần đây, trong chuyến đi Nha Trang, tôi nói chuyện với một anh còn rất trẻ. Anh ấy nói: “Bốn 

năm nay con không trực tiếp điều hành công ty, con giao hết mọi việc cho nhân viên quản lý để con có thời 

gian tu học”. Tôi hỏi: “Từ ngày anh không trực tiếp quản lý công ty nữa thì doanh thu giảm hay tăng ?”. 

Anh trả lời ngay là doanh thu lại tăng lên. Vậy thì đúng là người sống vì phước.  

 Chúng ta sống ở thế gian này cứ nhận giả làm thật, lơ là cái thật, thậm chí đánh mất đi cái thật. Bởi 

vậy Hòa Thượng nói rằng chúng ta mỗi ngày đều đang mê hoặc điên đảo. Thời gian sinh mạng của chúng 

ta đang dần ngắn đi giống như nước ở trong ao cá đang cạn dần rồi nhưng chúng ta vẫn không phản tỉnh. 

Chúng ta vẫn đang chìm đắm trong “danh vọng lợi dưỡng”, “tài sắc danh thực thùy” mà không phản tỉnh. 

“Thực” là ăn, “thùy” là ngủ. Chúng ta vẫn đang chìm đắm trong ăn và ngủ mà không phản tỉnh. 

 Hòa Thượng nói: “Chúng ta vẫn đang chìm đắm ở trong những cái giả nhưng lại cho nó là thật”. 

Trong “Kinh Kim Cang”, Phật đã nói: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”. Tất cả những gì có hình 

tướng đều là giả, không phải là thật. “Tài sắc danh thực thùy” không phải là thật nhưng chúng ta vẫn chìm 

đắm, chấp trước, truy cầu, thậm chí truy cầu hết sức khẩn trương. 

 Hòa Thượng nói: “Có người còn đến mức không có cảm giác là cái chết đã gần kề rồi, thậm chí 

họ đã chết rồi mà vẫn còn chưa có cảm giác, vẫn còn chưa biết là mình đã chết”.  

Tôi đã từng nghe có người nói rằng họ có cảm giác rất rõ ràng về cái chết. Họ biết cái chết đã đến 

chân rồi, cái chết đã đến đầu gối rồi, cái chết đã lên tới bụng rồi, cái chết lên tới cổ rồi. Nếu chúng ta là 

người định tĩnh thì chúng ta đều cảm nhận được việc này. 

 Hòa Thượng nhắc: “Nhất định phải đề cao cảnh giác, phải rõ ràng tường tận sinh mạng là vô 

thường, thời gian của sinh mạng là ngắn ngủi thì sau đó mới chân thật nắm lấy thời gian ngắn ngủi, 

tạm bợ này mà buông xả cái giả, phải chân thật tu lấy cái thật. Cái thật chính là lão thật niệm Phật cầu 
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sinh Tịnh Độ”. Chỉ có niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ mới là cái thật. Tất cả những thứ ở thế gian, “tài sắc 

danh thực thùy” đều là giả.  

 Hiện nay, nhiều người niệm Phật chúng ta coi việc niệm Phật cầu sinh Cực Lạc chỉ là việc phụ, việc 

tranh danh đoạt lợi, chìm đắm trong ngũ dục là thật. Chúng ta rất đáng thương! Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam 

nói: “Đáng sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó. Đáng đọa lạc như thế nào thì vẫn phải 

đọa lạc như thế đó!”. Phật Bồ Tát cũng không thể can thiệp được nhân quả của chúng sanh. Chúng ta ngày 

ngày vẫn tạo nghiệp nhân luân hồi cho nên bị luân hồi trói buộc. Chúng ta ngày ngày vẫn tạo nghiệp nhân 

sinh tử cho nên bị sinh tử ràng buộc. Không thể khác được! 

 Hòa Thượng nói: “Chỉ khi nào bạn hoàn toàn cách ly nghiệp nhân của luân hồi, nghiệp nhân 

của sinh tử thì bạn mới không bị nghiệp nhân của luân hồi sinh tử bó buộc”. Hòa Thượng dạy chúng ta 

phải buông bỏ tất cả những cái giả, chỉ tu cái thật. Cái thật chính là một lòng niệm Phật cầu sinh Tịnh 

Độ. Đây là việc lớn nhất, là việc trọng đại nhất, là việc chính yếu trong đời. Tất cả những việc khác chỉ là 

thứ yếu.  

Khi chúng ta nghe được sự nhắc nhở này thì chúng ta phải cảnh giác xem hiện tại chúng ta đang ở 

trạng thái nào, tâm cảnh của chúng ta đang ra sao. Tâm cảnh của chúng ta đang là “một câu A Di Đà Phật 

niệm đến cùng, một lòng một dạ hướng đến Tây Phương” hay chúng ta vẫn đang chìm đắm trong “danh 

vọng lợi dưỡng”, “năm dục sáu trần”? 

 Hòa Thượng nói: “Tạo nghiệp luân hồi thì vẫn phải luân hồi, cắt đứt đi nghiệp luân hồi thì chúng 

ta mới không đi vào luân hồi”. Tôi nhớ Hòa Thượng từng nói: “Tự tác tự thọ”, tự mình làm, tự mình chịu. 

Chúng ta đã tạo nghiệp luân hồi thì phải đi vào luân hồi. Nếu chúng ta không muốn đi vào luân hồi nữa thì 

phải cắt đứt nghiệp luân hồi. Nghiệp luân hồi là chúng ta vẫn chìm đắm trong “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi 

dưỡng”, ngày ngày vẫn hưởng thụ “năm dục sáu trần”, vẫn khởi “tham sân si mạn”. 

 Nội tâm tu hành của chúng ta rất quan trọng. Ngày ngày chúng ta được tu tập là ngày ngày được 

nhắc nhở. Ngày ngày chúng ta cần học tập để ngày ngày chúng ta được đánh thức, không bị u mê. Nếu 

không học tập hàng ngày thì chúng ta dễ bị u mê bởi mật ngọt của năm dục. Chúng ta đi xe sang vẫn cảm 

thấy thích, ở nhà sang vẫn cảm thấy êm đềm hơn, tiền bạc nhiều vẫn cảm thấy an tâm hơn. Đó chính là mật 

ngọt. Chúng ta cắt đứt nghiệp luân hồi, chỉ tạo nghiệp vãng sanh tức là tịnh nghiệp. Chúng ta phải một lòng 

một dạ niệm câu “A Di Đà Phật”, hướng về Tây Phương Cực Lạc.  

Hòa Thượng nói: “Hàng ngày người ta nghĩ đến tiền thì tiền cũng đến. Hàng ngày người ta vẽ 

ngựa mà đi ngủ cũng biến thành ngựa. Vậy chúng ta toàn tâm toàn lực nghĩ đến Phật thì không biến 

thành Phật sao?”. Người xưa kể câu chuyện về một người chuyên vẽ ngựa, ngày ngày ngắm con ngựa. 

Một hôm, khi ông đang ngủ trưa, người vợ vén màn ra thì nhìn thấy con ngựa đang ngủ trên giường nên sợ 

hãi thất kinh hồn vía. Khi ông giật mình tỉnh giấc thì liền biến trở lại thành người.  
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 Khi đến bất cứ nơi đâu, tôi luôn phải sắp xếp một vị trí để tôi có thể học tập, chia sẻ. Đó là việc 

quan trọng hàng đầu. Trước đây tôi thường bắt đầu lên đường lúc 1h khuya, 2h khuya nhưng bây giờ nếu 

đi vào thời điểm đó thì lúc 5h sáng tôi không thể lên chia sẻ trên Zoom được. Vì vậy bây giờ sau 6h sáng, 

sau khi kết thúc lớp học thì tôi mới bắt đầu di chuyển. Tôi đặt thời gian học tập lên hàng đầu vì tập khí của 

chúng ta rất sâu nặng, nếu một ngày không được nhắc nhở thì đạo tâm, tín tâm, nguyện tâm của chúng ta 

sẽ bị mai một. Từ lâu tôi đã nghiêm túc giữ gìn thời khóa học tập này. Người khác có thể lơ là, xem thường 

nhưng tôi rất nghiêm túc, rất xem trọng giờ học tập này. Dù chúng ta đã tu mười năm, đã niệm Phật mười 

năm, đã ăn chay mười năm rồi nhưng chúng ta đừng vội chủ quan. Tất cả những việc làm hiện tại của chúng 

ta chỉ là hình thức chứ chưa phải là nội tâm. 

 Người xưa nói: “Chỉ cần ba ngày chúng ta không được nhắc nhở thì chúng ta đã hoàn toàn 

khác”. Thầy Chung Mao Sâm (Pháp sư Định Hoằng) nói: “Người xưa tâm còn thanh tịnh, chưa bị ô 

nhiễm như người ngày nay. Chúng ta ngày nay mức độ ô nhiễm rất nặng, chỉ cần một ngày không được 

nhắc nhở thì nhìn vào chúng ta đã thấy sự khác biệt, mặt mày đã thay đổi rồi”.  

Bài học hôm nay cũng rất chấn động! Hòa Thượng nhắc nhở giúp cho chúng ta tỉnh ngộ. Ngài nói: 

“Cái chết ngày một gần kề!”. Đó là sự nhắc nhở vô cùng quý báu! Cái chết đã gần kề rồi! Chúng ta hãy 

phản tỉnh xem: Ngày ngày chúng ta đang nỗ lực tiến tới vãng sanh Cực Lạc hay ngày ngày chúng ta đang 

nỗ lực tiến tới luân hồi sinh tử, đọa lạc sáu cõi? Chúng ta đang nỗ lực đi vào vòng sinh tử hay nỗ lực vượt 

thoát sinh tử? 

 Mấy ngày qua, tôi đi ra ngoài tiếp xúc với nhiều người. Nhiều người khen ngợi, tán thán tôi. Nếu 

chúng ta không được nhắc nhở thì hư danh đã làm mờ đi đạo tâm, tín tâm, nguyện tâm của chúng ta khiến 

chúng ta rất dễ chìm đắm trong hư danh. Hôm nay chúng ta đã được học, đã được nhắc nhở thì phải đề cao 

cảnh giác, phải phản tỉnh, kéo tâm mình lại, không chạy theo danh vọng lợi dưỡng hư ảo. Nếu chính mình 

không nỗ lực thì ai nỗ lực giúp mình đây?  

 Tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Khí hậu ở đây đang rất nóng. Hôm qua tôi đã làm việc cả ngày, 

hôm qua tôi cũng vừa tiêm vắc-xin phòng Covid. Mọi người sợ tôi bị mệt nên dặn tôi phải ăn uống rất nhiều 

thứ bổ dưỡng. Tôi vẫn tỉnh táo như thường. Tôi luôn nhắc nhở chính mình phải học tập nghiêm túc, lúc nào 

rảnh mới được bệnh. Đó là ý chí của mình, mình phải xếp đặt như vậy. Nếu hôm qua tôi nghĩ rằng “mình 

tiêm xong sẽ mệt, sẽ phát sốt” thì chắc chắn tôi sẽ bị sốt. Nhưng tối hôm qua, tôi tự nhắc nhở mình phải 

dạy đúng giờ để học tập. Tối hôm qua tôi đi ngủ sớm từ 20h30’, hôm nay tôi dậy lúc 3 giờ sáng. Tuy tay 

của tôi vẫn bị đau không nhấc lên cao được nhưng tinh thần hoàn toàn tỉnh táo. Đây chính là chúng ta dùng 

ý chí để tự định đặt cho mình.  

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

Nam Mô A Di Đà Phật 
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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! 

Chúng con chân thành cảm ơn! 

 


