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1.5 Thành Bảo Hộ
Hôm nay chúng ta bắt đầu từ phần Thành Bảo Hộ:

HRIH, sự trình hiện các pháp là lều kim cang, 
Thế giới cùng chúng sinh trong trạng thái ba mạn-đà-la 
Những tinh linh chướng ngại huyễn ảo phát sinh do tập 
khí, 
Ở trạng thái ba thân, cắt lìa ngay ranh giới. 
BENZA RAK SHA RAK SHA DZA LA HUM PHET

Câu đầu tiên:
HRIH, sự trình hiện các pháp là lều kim cang,

Đây là thực hành để bảo hộ bản thân. Ở đây, “thành” có nghĩa 
là thành trì, thành vách xung quanh. Khi tụng câu kệ này, quý vị 
quán tưởng mình đang ở trong một thành trì và tường thành được 
tạo nên từ rất nhiều chày kim cang đang cháy rực trong lửa. Quý 
vị quán tưởng mình đang ở trong thành trì được tạo nên bằng 
chày kim cang cháy rực trong lửa. Tiếp theo, quý vị quán tưởng 
tất cả chướng ngại đều chuyển hóa thành ba thân Phật. Quý vị 
quán tưởng mọi loài yêu ma, các tinh linh xấu ác, năng lượng tiêu 
cực cùng bất cứ thứ gì gây tổn hại đến bản thân đều chuyển hóa 
thành ba thân Phật, hoặc chuyển hóa thành Phật quả.

Thế giới cùng chúng sinh trong trạng thái ba mạn-đà-la 
Những tinh linh chướng ngại huyễn ảo phát sinh do tập 
khí, 
Ở trạng thái ba thân, cắt lìa ngay ranh giới.

Khi thực hành pháp này, mỗi khi gặp chướng ngại hoặc những 
điều xấu, quý vị cần quán tưởng chúng đều chuyển hóa thành 
Phật quả, hoặc trở nên thanh tịnh, hay chuyển hóa thành những 
điều tốt đẹp hơn. Có một câu nói, “Bản thân vấn đề không phải 
là vấn đề, mà chính cách nhìn nhận vấn đề mới là vấn đề.” Là 
những người thực hành Phật pháp, khi gặp chướng ngại, quý vị 
không nên nhìn chướng ngại là chướng ngại mà nên nhìn nhận 
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chướng ngại là sự gia trì. Nếu có thể nhìn nhận như vậy thì mỗi 
khi đối mặt với bất cứ trở ngại nào, quý vị sẽ không cảm thấy khó 
khăn nữa. Chính vì vậy, kinh văn nói rằng mọi chướng ngại cần 
phải chuyển hóa thành sự gia trì. Chướng ngại chuyển hóa thành 
năng lực gia trì có nghĩa là mỗi khi gặp chướng ngại, quý vị cần 
nhìn nhận chúng là sự gia trì nhằm tẩy trừ và tịnh hóa ác nghiệp 
của bản thân.

Ở bước này, quý vị quán tưởng bản thân mình đang ở trong 
một thành trì bao bọc bởi nhiều chày kim cang đang rực cháy 
trong lửa, và quán tưởng tất cả mọi điều xấu và chướng ngại bên 
ngoài đều chuyển hóa thành ba thân Phật. Chướng ngại chuyển 
hóa thành ba thân Phật có nghĩa là chúng được chuyển hóa thành 
Phật quả. Một khi chướng ngại đã chuyển hóa thành Phật quả thì 
chúng không còn gây tổn hại nữa. Có một câu nói, “Cách bạn 
phản ứng lại hoàn cảnh sẽ cho thấy bạn có phải là một hành giả 
thực thụ hay không.” Quý vị có phải là một người thực hành Pháp 
chân thật hay không, bản thân quý vị sẽ biết khi nhìn vào cách 
thức mình phản ứng lại hoàn cảnh. Khi khó khăn và thử thách ập 
đến, đó chính là thời điểm kiểm tra xem quý vị tu học Phật pháp 
như thế nào. Thông thường, khi có khăn và rắc rối xảy đến, con 
người nhìn nhận khó khăn hoàn toàn là khó khăn, họ nhìn nhận 
rắc rối hoàn toàn là rắc rối. Tuy nhiên, theo quan điểm Phật pháp, 
bất cứ khó khăn hay rắc rối nào xảy đến trong cuộc sống, quý vị 
phải chuyển hóa chúng thành sự gia trì, nghĩa là cách nhìn nhận 
của quý vị cần được thay đổi. Tương tự, kinh văn đang nhắc đến 
cách thức tu tập này, quý vị cần nhìn nhận các tinh linh xấu ác 
hoặc các chướng ngại đã được chuyển hóa thành Phật quả, hoặc 
chuyển hóa thành ba thân Phật. Đây là một pháp tu Mật điển và 
các pháp tu Mật điển luôn cố gắng thay đổi cách nhìn nhận của 
chúng ta về thế giới bên ngoài. Mật điển luôn nhấn mạnh việc 
nhìn nhận thế giới bên ngoài là cõi tịnh độ của chư Phật, và nhìn 
nhận mọi chúng sinh là Phật. Mật điển luôn dạy chúng ta thay đổi 
cách nhìn nhận của bản thân về thế giới bên ngoài. 
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Khi Milarepa đang thiền định trong hang, một con ma nữ đã 
xuất hiện. Lúc đầu, Milarepa đã hơi sợ. Rồi con ma nữ nói với 
Milarepa, “Nếu ngươi nhìn nhận yêu ma là yêu ma thì sẽ xuất hiện 
thêm nhiều loài ma khác ngoài ta ra. Nếu ngươi nhìn nhận yêu 
ma là cha mẹ của ngươi thì ngươi đã bắt được yêu ma. Nếu ngươi 
thấy được bản tánh của loài yêu ma là rỗng không thì ngươi sẽ 
giải thoát khỏi nỗi sợ hãi các loài yêu ma.” Con ma nữ đã nói một 
điều rất hay với Milarepa. Milarepa đáp lời con ma nữ, “Ngươi đã 
cho ta một lời khuyên rất hay mà trước đây ta chưa bao giờ được 
nghe.” Với các loài ma quỷ, nỗi sợ của quý vị không đến từ chính 
loài ma quỷ mà nó đến từ cách nhìn nhận của quý vị đối với các 
loài ma quỷ đó. Vấn đề chính yếu là cách nhìn. Khi quý vị nhìn 
nhận ma quỷ là ma quỷ thì chúng rất đáng sợ và mọi rắc rối nảy 
sinh từ đó. Tất cả đều tùy thuộc vào quan điểm nhìn nhận của 
chúng ta đối với các loài ma quỷ và tinh linh xấu ác. Ở đây, kinh 
văn dạy ta cách nhìn nhận chướng ngại, năng lượng xấu… theo 
quan điểm Mật điển. Chúng ta phải quán tưởng mọi chướng ngại 
đều chuyển hóa thành ba thân Phật. Đây là một điểm trong thực 
hành Mật điển mà ta cần biết.

Trong phần Thành Bảo Hộ, bước thứ nhất, quý vị quán tưởng 
mình đang ở trong một thành trì được tạo nên bằng nhiều chày 
kim cang đang cháy trong lửa. Bước thứ hai, quý vị quán tưởng 
các đối tượng bên ngoài như năng lượng xấu, chướng ngại, yêu 
ma… đều chuyển hóa thành ba thân Phật hoặc chuyển hóa 
thành Phật quả. Bước thứ hai dạy chúng ta cách thay đổi quan 
điểm của bản thân khi nhìn nhận mọi chướng ngại. Khi quý vị có 
thể thay đổi cách nhìn của mình thì sẽ không còn rắc rối gì nữa.

Làm thế nào để phân biệt người lạc quan và người bi quan? 
Người lạc quan nhìn thấy thời cơ trong thử thách, còn người bi 
quan khi nhìn vào cơ hội lại thấy đầy khó khăn. Đó là cách phân 
biệt người lạc quan và người bi quan. Khi người bi quan nhìn vào 
thời cơ, anh ta luôn thấy có khó khăn, “Ôi khó quá, nguy hiểm 
quá!” Đạo Phật luôn khuyến khích con người suy nghĩ theo hướng 
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tích cực hơn.
Có một anh nông dân và một người khác hỏi anh nông dân, 

“Anh có trồng mướp không?” Anh nông dân nói “Tôi không trồng 
mướp vì tôi e rằng sắp tới trời sẽ không mưa nữa.” Khi nhắc đến 
nông dân, tôi đột nhiên nhớ đến câu “đi cày quên trâu” [Thầy nói 
đi cày quên trâu bằng tiếng Việt] Tôi phát âm có đúng không? 
[Thầy cười] Sau đó, người kia lại hỏi anh nông dân, “Thế anh có 
trồng ngô không?” Anh nông dân đáp, “Tôi cũng không trồng 
ngô vì tôi sợ lũ côn trùng sẽ ăn hết ngô và tôi sẽ mất tất cả.” 
Người kia hỏi tiếp, “Vậy anh trồng cái gì?” Anh nông dân trả lời, 
“Tôi không trồng gì hết.” Người kia sửng sốt, “Anh nói cái gì? 
Không trồng gì hết ư?” Anh nông dân nói, “Đó là phương án an 
toàn và tôi chọn phương án an toàn.” Quý vị thấy anh nông dân 
thật là ngu si. Anh ta không trồng gì hết và sẽ không mất gì cả. 
Anh nông dân đó khôn ngoan hay ngu si, điều đó tùy thuộc vào 
cách nhìn của quý vị. Có người thấy anh ta rất khôn ngoan, nhưng 
cũng có người thấy anh nông dân này thật ngu xuẩn.

Đạo Phật không khuyến khích chúng ta hành xử giống anh 
nông dân, mà đạo Phật khuyến khích ta theo một cách rất khác. 
Đôi khi chọn phương án an toàn là điều rất tốt, tuy nhiên nếu chọn 
một phương án quá an toàn thì quý vị sẽ mãi giậm chân tại chỗ. 
Ở đây, quý vị có thể thấy các thực hành Mật điển khuyến khích 
chúng ta thay đổi đường lối tư duy của mình. Kinh văn nói rằng 
chúng ta cần suy nghĩ theo một cách rất khác biệt. Ngay cả đối 
với các tinh linh xấu ác hay các năng lượng tiêu tực, chúng ta 
phải nghĩ về chúng theo một cách rất khác, nhìn nhận chúng đã 
được chuyển hóa thành Phật quả. Đây là một cách thức rất khác 
biệt.

Sau khi quán tưởng mọi điều xấu ác chuyển hóa thành Phật 
quả, quý vị tụng thần chú:

BENZA RAK SHA RAK SHA DZA LA HUM PHET
Trong phần trước, khi tụng câu thần chú “OM SUMBANE 



TRANG 6/15

QUAN ÂM PHÁP
KHANGSER RINPOCHE chú giải
Tuần 7, 19/10/2014 PHẦN 1: TIỀN HÀNH (tiếp theo)

SUMBANE HUM…” quý vị phải cầm chày kim cang và chuông, 
và tay phải giữ thế ấn như tôi đã hướng dẫn. Sau khi hoàn tất 
phần đó và bước sang phần hiện tại, quý vị không cần thực hiện 
bất cứ thế ấn nào nữa. Trước khi tụng câu chú BENZA RAK SHA 
RAK SHA DZA LA HUM PHET, quý vị hãy thiền quán theo những 
gì tôi đã nói. Quý vị phải thiền quán về ý nghĩa của bốn câu kệ 
này. Tụng thần chú không phải là điểm trọng yếu, thậm chí con 
vẹt cũng có thể tụng được, đó không phải là vấn đề lớn. Trước khi 
tụng quý vị phải thiền quán, thiền quán quan trọng hơn. Quý vị 
thường cảm thấy tụng chú rất quan trọng, nhưng tụng chú không 
có gì đặc biệt cả, thậm chí nếu quý vị dạy con vẹt tụng chú thì nó 
cũng sẽ tụng khá tốt.

Hôm nay hoặc hôm qua tôi có đọc một mẩu tin trên tờ Thời 
Báo Đài Bắc. Câu chuyện xảy ra ở miền Nam nước Mỹ, hoặc ở 
một nơi nào đó, tôi không nhớ rõ. Có một người bị mất con vẹt 
anh ta nuôi. Sau bốn năm, anh ta tìm lại được con vẹt của mình. 
Anh ta kể lại rằng bốn năm trước, con vẹt của anh có thể nói tiếng 
Anh giọng Anh rất tốt, nhưng bốn năm sau nó quên cách nói 
tiếng Anh giọng Anh mà lại bắt đầu nói tiếng Tây Ban Nha. Tương 
tự, tụng chú không phải là điều trọng yếu. Điểm chính yếu là sau 
khi tụng bốn câu kệ, quý vị dành một đến hai phút để thiền quán 
về ý nghĩa của bốn câu kệ như tôi đã giảng. Sau khi thiền quán 
thì quý vị tụng chú. Sau khi quý vị đã thiền quán thì hiệu quả của 
câu chú sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Điều quan trọng và chủ 
yếu là thiền quán theo hai bước tôi đã nói. Sau khi thiền quán quý 
vị tụng chú:

BENZA RAK SHA RAK SHA DZA LA HUM PHET
Có hai cách đọc từ “benza”. Trong ngôn ngữ gốc là tiếng Phạn, 

quý vị đọc là vajra, đọc theo tiếng Tây Tạng là benza, còn theo 
tiếng Hoa đọc là jingang [có nghĩa là kim cang]. RAK SHA có 
nghĩa là bảo hộ. Hồi còn nhỏ tôi có học tiếng Phạn. Thầy dạy 
tiếng Phạn nói rằng người Tây Tạng không thể phát âm chuẩn xác 
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các câu chú được. Tôi biết điều đó đúng. Nhiều vị thầy Tây Tạng 
không thể phát âm chuẩn xác các câu chú tiếng Phạn. Tuy nhiên, 
đó không phải là vấn đề lớn, quý vị có thể tự chọn cách phát âm. 
Thầy tôi luôn phát âm theo cách của người Tây Tạng.

1.6 Ban Phước
Phần tiếp theo, phần số sáu, là Ban Phước:

HUM, từ hư không, uy lực Đấng Đại Bi thị hiện, 
Vô ngại tựa mây mưa tụ hội giữa không trung, 
Lễ vật biểu tượng thế gian, nhờ sức gia trì, 
Thành đại mạn-đà-la thanh tịnh từ ban sơ. 
OM DZA NA BENZA A WE SHA YA PHEM PHEM SARWA 
SA MAYA DZA

Đây là bài cầu nguyện thu hút năng lực gia trì của Đức Phật. 
Khi cần gia trì của chư Phật, quý vị nên biết làm thế nào để có 
được sự gia trì đó. Khi người ta cần đến sự gia trì, thông thường 
họ chỉ cầu nguyện. Cầu nguyện là cách làm tốt và rất hiệu quả. 
Nếu muốn hiệu quả hơn nữa thì quý vị cần biết cách thu hút năng 
lực gia trì của chư Phật. Trước hết,

HUM, từ hư không, uy lực Đấng Đại Bi thị hiện, 
Vô ngại tựa mây mưa tụ hội giữa không trung,

Ở đây, “từ hư không” có nghĩa là chúng ta quán tưởng Đấng 
Đại Bi xuất hiện từ tánh không. Cách thị hiện của Đấng Đại Bi từ 
tánh không tương tự mây và mưa hội tụ giữa không trung, không 
hề có bất cứ chướng ngại nào. Ở đây, nói đến Đấng Đại Bi tức là 
nói đến tất cả chư Phật. Chư Phật đến và hội tụ giữa hư không mà 
không gặp phải bất cứ chướng ngại nào, giống như mây và mưa 
hội tụ giữa không trung. Khi chư Phật ban gia trì cho chúng sinh 
thì sự gia trì đó đến như một cơn mưa tuôn chảy xuống từ không 
trung. Tiếp theo,
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Lễ vật biểu tượng thế gian, nhờ sức gia trì, 
Thành đại mạn-đà-la thanh tịnh từ ban sơ.

Hai câu này nói đến việc gia trì cho mọi đối tượng bên ngoài 
và mọi sự hiện hữu. Điều này có nghĩa là năng lực gia trì của chư 
Phật thị hiện ban cho tất cả mọi hiện tượng bên ngoài, và ở đây 
mọi hiện tượng bên ngoài có nghĩa là mọi chúng sinh. Khi quán 
tưởng nhận gia trì từ Đức Quán Thế Âm, quý vị phải quán tưởng 
tất cả chúng sinh đều chuyển hóa thành Đức Quán Thế Âm và 
toàn bộ vũ trụ chuyển hóa thành cõi tịnh độ của Đức Quán Thế 
Âm. Có một vài cách quán tưởng nhận gia trì từ Đức Quán Thế 
Âm. Cách thứ nhất, quý vị quán tưởng có hào quang phát ra 
từ Đức Quán Thế Âm. Cách thứ hai, quý vị quán tưởng từ Đức 
Quán Thế Âm hóa hiện ra các bản sao của Ngài, và các bản sao 
của Đức Quán Thế Âm hòa tan vào tất cả chúng sinh, rồi tất cả 
chúng sinh chuyển hóa thành Đức Quán Thế Âm và toàn bộ vũ 
trụ chuyển hóa thành cõi tịnh độ của Đức Quán Thế Âm. 

Nếu tất cả chúng sinh đều chuyển hóa thành Quán Thế Âm thì 
quý vị sẽ gặp Đức Quán Thế Âm mọi nơi, như vậy quý vị có cảm 
thấy chán không? Có người nói tôi thức ăn ở Ý rất đa dạng cho 
người ăn chay. Tuy nhiên tôi thấy chúng đều như nhau cả, chỉ có 
tên gọi là khác nhau. Nếu họ dùng dưa leo làm pizza thì họ gọi 
là pizza dưa leo, nếu họ dùng tỏi để làm pizza thì họ gọi là pizza 
tỏi. Nếu họ dùng một loại rau củ khác thì tên gọi giống với tên 
của loại rau củ đó. Về bản chất chúng đều như nhau cả. Quý vị 
sẽ thấy có đến 10 hay 15 loại pizza nhưng tất cả đều như nhau. 
Tương tự, nếu mọi chúng sinh đều là Quán Thế Âm thì quý vị có 
chán không? [Thầy cười]

Ở bước này, khi thực hành nhận gia trì, quý vị quán tưởng bản 
thân mình và mọi chúng sinh đều chuyển hóa thành Đức Quán 
Thế Âm, và toàn bộ vũ trụ chuyển hóa thành cõi tịnh độ của Đức 
Quán Thế Âm. Câu hỏi của tôi là nếu quý vị gặp Đức Quán Thế 
Âm mọi nơi, bên trái và bên phải, đằng trước và đằng sau, hãy 
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tưởng tượng như vậy, quý vị có chán không? Khi được hỏi câu 
này, quý vị có thể nói, “Ồ không, tôi sẽ không chán đâu!” Trả lời 
như vậy thì rất dễ, nhưng tận đáy lòng có thể câu trả lời của quý 
vị không giống như vậy. Khi phải nhìn một thứ lặp lại nhiều lần 
quý vị sẽ chán. Nếu quý vị xem một bộ phim hay một lần, hai lần, 
trăm lần, ngàn lần… thì từ từ quý vị sẽ chán. Chuyện này luôn 
xảy ra. Ví dụ, hồi tôi còn nhỏ tôi thích một vài bộ phim. Có một bộ 
phim khá cũ tựa đề “Người Tốt, Kẻ Xấu, và Tên Vô Lại”. Tôi thích 
phim đó nên xem đi xem lại nhiều lần. Dần dần tôi thấy chán vì 
tôi đã xem rất nhiều lần. Nếu quý vị gặp Đức Quán Thế Âm ở mọi 
nơi thì quý vị có chán không? Để trả lời câu hỏi này thật đúng, 
quý vị cần biết và trả lời một câu hỏi khác.

Quý vị có chán không? Để trả lời thì một câu hỏi khác nảy 
sinh: Quý vị đang ở trạng thái nào? Ở trạng thái [phàm phu] của 
chúng ta, ta sẽ thấy chán nếu gặp Đức Quán Thế Âm ở mọi nơi. 
Khi trạng thái của chúng ta được chuyển hóa lên trạng thái của 
Đức Quán Thế Âm thì quý vị sẽ không thấy chán. Điều này phụ 
thuộc vào trạng thái của chúng ta. Trong trạng thái của Đức Phật, 
Ngài tri nhận mọi thứ theo một cách hoàn toàn khác biệt. Ở trạng 
thái của chúng ta, chúng ta lại nhìn nhận sự việc theo một cách 
hoàn toàn khác. Chán hay không chán, điều đó tùy thuộc chúng 
ta đang ở trạng thái nào. Lần trước khi tôi đến VIệt Nam và dùng 
món mì xào, tôi cảm thấy rất ngon. Khi tôi ăn mì xào vài lần thì 
tôi bắt đầu cảm thấy nó không còn ngon như trước nữa. Hương vị 
của món mì xào vẫn như cũ nhưng khẩu vị của tôi thì đang thay 
đổi, vì vậy tôi không còn thấy mì xào ngon nữa. Khi quán tưởng 
nhận gia trì từ Đức Quán Thế Âm, quý vị phải quán tưởng mọi 
chúng sinh đều chuyển hóa thành Đức Quán Thế Âm. Khi quý vị 
đắc Phật quả thì sẽ thấy mọi chúng sinh đều là Phật, lúc đó quý 
vị sẽ không chán. Hiện tại, ở trạng thái bây giờ, nếu mọi lúc mọi 
nơi quý vị đều gặp toàn Phật và Phật, Phật có ở khắp nơi, thì tới 
một này nào đó quý vị sẽ muốn tự sát [Thầy cười].
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HUM, từ hư không, uy lực Đấng Đại Bi thị hiện, 
Vô ngại tựa mây mưa tụ hội giữa không trung, 
Lễ vật biểu tượng thế gian, nhờ sức gia trì, 
Thành đại mạn-đà-la thanh tịnh từ ban sơ.

Sau khi tụng bốn câu kệ trên, tốt hơn là quý vị hãy rung chuông. 
Khi rung chuông, âm thanh của chuông giống như dấu hiệu triệu 
thỉnh gia trì. Đến đây quý vị đã hiểu rõ hết chưa? Quý vị phải hiểu 
rõ từng điểm một. Nếu không rõ thì quý vị phải hỏi lại chứ đừng 
cố tự suy nghĩ và giả định một điều gì đó theo ý của mình. Làm 
như vậy không đúng, nhất là trong pháp thực hành này.

Hỏi: Nếu không có chày và chuông thì làm như thế nào?
[Thầy cười] Cũng tốt! Nếu không có chuông thì quý vị không 

cần rung chuông. Có chuông hay không không phải là điều quan 
trọng. Nếu có thì tốt, không có cũng ổn. Nếu không có chuông thì 
quý vị có ít việc phải làm hơn vì quý vị không phải rung chuông. 
Đó là một điều tốt.

Ở bước này, quý vị quán tưởng có hào quang phát ra từ Đức 
Quán Thế Âm để nhận gia trì, và bản thân mình chuyển hóa thành 
Đức Quán Thế Âm. Đây là một trong những cách tốt nhất để nhận 
gia trì. Khi quán tưởng bản thân chuyển hóa thành Đức Quán Thế 
Âm, quý vị hãy thiền quán một lúc.

Hỏi: Chúng con phải rung chuông trong bao lâu?
Quý vị rung chuông cho đến khi hoàn tất tụng câu chú OM 

DZA NA BENZA A WE SHA YA PHEM PHEM SARWA SA MAYA 
DZA. Sau đó, quý vị thiền quán về ý nghĩa của bốn câu kệ như tôi 
hướng dẫn. Đến đây quý vị đã học xong phần Ban Phước.
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1.7 Gia Trì Lễ Vật Cúng Dường
Tiếp theo là phần Gia Trì Lễ Vật Cúng Dường. Theo quan điểm 

Mật điển, trước khi cúng dường lên Đức Phật hoặc Đức Quán Thế 
Âm, quý vị phải gia trì lễ vật cúng dường. Điều quan trọng nhất 
là dù quý vị dâng cúng lễ vật nào, chúng phải được chuyển hóa 
từ bất tịnh thành thanh tịnh. Mục đích của việc gia trì lễ vật cúng 
dường là để chuyển hóa chúng từ bất tịnh thành thanh tịnh.

Bây giờ, quý vị cần hiểu thế nào là bất tịnh (impure) và thế 
nào là thanh tịnh (pure). Đến nay, ở trạng thái của chúng ta, mọi 
điều quý vị tri nhận đều bất tịnh vì chúng có thể mang đến khổ 
đau. Đối với nước, chúng ta gọi nước là nước tinh khiết [pure 
water]. Ý nghĩa của chữ “thanh tịnh” trong Mật điển rất khác với 
ý nghĩa của “thanh tịnh” theo quan điểm thông thường. Ở đây, 
một pháp được gọi là thanh tịnh có nghĩa là pháp đó không thể 
gây đau khổ và không thể nào trở thành nguyên nhân của khổ. 
Pháp nào có thể trở thành nguyên nhân của khổ đều là pháp bất 
tịnh. Bây giờ tôi nói về nước tinh khiết (hay thanh tịnh theo nghĩa 
thông thường), làm thế nào nước tinh khiết có thể gây đau khổ. 
Theo quan điểm Kim Cang thừa, định nghĩa của “thanh tịnh” là 
những thứ không thể trở thành nguyên nhân của khổ. Nếu một 
thứ có thể trở thành nguyên nhân của khổ thì đó là một thứ bất 
tịnh. Định nghĩa này là định nghĩa theo quan điểm Kim Cang 
thừa chứ không phải theo quan điểm thông thường. Hãy nhìn vào 
nước, làm sao mà nước tinh khiết trở thành nguồn gốc của khổ 
đau? Đối với những người bị suy thận thì nước sẽ gây ra nhiều 
khổ đau. Nói chung, nước không tốt cho tất cả mọi người, nhất 
là những người bị suy thận. Với những người này, họ không được 
khuyến khích uống nhiều nước. Ở đây, gia trì lễ vật cúng dường 
là để chuyển hóa chúng từ bất tịnh thành thanh tịnh. Theo quan 
điểm Kim Cang thừa, với những lễ vật dâng cúng lên Đức Phật, 
trước hết chúng ta phải chuyển hóa lễ vật, không giống như việc 
cúng dường thông thường mà ta vẫn đang làm.
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Nếu nhìn theo quan điểm tánh không thì chúng ta không thể 
phân biệt bất tịnh và thanh tịnh. Tất cả đều thanh tịnh. Theo quan 
điểm tánh không, không có bất tịnh và cũng không có thanh tịnh. 
Tất cả đều thanh tịnh. Chính vì vậy, theo quan điểm Kim Cang 
thừa, các pháp hành thay đổi quan điểm của chúng ta rất mãnh 
liệt. Khi Đức Phật dạy giáo lý Kim Cang thừa, Ngài đã giữ giáo 
lý rất bí mật. Với những người muốn chọn con đường an toàn, 
họ không thể thay đổi bản thân quá nhiều thì Phật đã không dạy 
Kim Cang thừa cho họ. Các pháp hành Kim Cang thừa mang 
đến những thay đổi hoàn toàn, và có những người thật sự đã đi 
sai đường trong khi thực hành. Với những người muốn đi theo 
con đường thật an toàn thì Đức Phật đã không dạy họ Kim Cang 
thừa. Kim Cang thừa là một con đường mạo hiểm, và với những 
người chấp nhận thử thách và rủi ro, Đức Phật đã dạy họ giáo lý 
Kim Cang thừa. Nói Kim Cang thừa là con đường mạo hiểm vì có 
những người hiểu lầm về Kim Cang thừa và điều đó khiến họ đi 
theo những hướng rất sai lầm. 

Có những người khi nhìn thấy các bổn tôn nhiều đầu và nhiều 
tay, ngay lập tức họ nghĩ rằng với nhiều tay và nhiều đầu như thế 
thì các bổn tôn sẽ làm những điều rất đặc biệt. Họ không hiểu 
rằng sức mạnh nằm ở nội tâm. Chúng ta có sức mạnh đó thông 
qua hành thiền. Họ không biết điều đó. Khi nhìn thấy bổn tôn 
nhiều đầu nhiều tay, họ cho rằng các bổn tôn sẽ làm rất nhiều 
việc to tát. Họ còn nghĩ với chỉ một thanh gươm trong tay thì 
bổn tôn có thể làm được gì, cầm bom hạt nhân có phải tốt hơn 
không? [Thầy cười] Một vài bổn tôn cưỡi trên sư tử. Sư tử chạy 
đâu có nhanh, không giúp được gì hết. Tôi nghĩ nếu bổn tôn ngồi 
trên máy bay thì sẽ đến nơi nhanh hơn. Tất cả những điều này 
đều xuất phát từ việc không hiểu đúng về Kim Cang thừa. Họ 
nhìn thấy bổn tôn nhiều đầu nhiều tay với nhiều gương mặt phẫn 
nộ, và họ nghĩ “Ồ vị này rất mạnh và vị kia có thể làm rất nhiều 
điều.” Các vị bổn tôn không làm gì nhiều cả, chỉ có quý vị mới 
làm được nhiều điều thông qua hành trì. Tâm của quý vị làm được 
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rất nhiều điều. Quý vị cần hiểu điều này, và quý vị cũng cần phải 
hiểu về pháp thực hành. Các pháp thực hành Kim Cang thừa kích 
hoạt năng lượng trong cơ thể và điều đó mang đến khác biệt to 
lớn. Đây chính là mục đích chính yếu của Kim Cang thừa. Nhiều 
người hiểu sai về Kim Cang thừa, họ nghĩ các bổn tôn sẽ làm rất 
nhiều điều. Vài bổn tôn có đến 20 hoặc 30 cánh tay và đều mang 
những thứ vũ khí cổ xưa như dao cong, chén cô lâu…, nhưng các 
vị ấy không thể làm gì cả.

Bước thứ bảy nói về gia trì lễ vật cúng dường. Thực phẩm 
mà quý vị cúng dường, quý vị nhìn chúng là thực phẩm nhưng 
thật sự thì tất cả chúng phải được chuyển hóa thành tâm quang 
minh liễu ngộ tánh không. Theo quan điểm Kim Cang thừa, thông 
thường con người sẽ kinh nghiệm tâm quang minh vào thời điểm 
chết, lúc chết tâm quang minh sẽ được kích hoạt. Các pháp hành 
Kim Cang thừa hướng dẫn chúng ta cách kích hoạt tâm quang 
minh trước khi chết, và tận dụng tâm quang minh đó để liễu ngộ 
tánh không. Khi được dùng đúng mục đích thì tâm quang minh 
có năng lực rất mạnh. Đây chính là mục đích trọng yếu của Kim 
Cang thừa. Tuy nhiên, làm sao để kích hoạt tâm quang minh, đó 
là một chủ đề hoàn toàn khác mà có lẽ tôi sẽ nói sau. Hiện tại, 
khi quý vị cúng dường nước, trái cây hay bất cứ phẩm vật nào, 
quý vị phải quán tưởng lễ vật cúng dường chuyển hóa thành tâm 
quang minh liễu ngộ tánh không. 

Tôi dừng ở đây và dành vài phút cho phần hỏi đáp. Mỗi đạo 
tràng được hỏi một câu và ưu tiên cho những ai chưa từng hỏi 
trước đây.

Hỏi: Xin Ngài giải thích thêm về phần cúng torma cho các tinh 
linh.

Rinpoche: Việc cúng torma là cúng cho các tinh linh. Khi cúng 
torma, quý vị tụng ba lần OM AH HUM, OM AH HUM, OM AH 
HUM. Khi cúng torma, quý vị quán tưởng bánh torma chuyển 
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hóa thành một cái bánh rất lớn và có rất nhiều bánh torma như 
vậy. Gia trì torma và cúng torma cho các tinh linh khác hoàn toàn 
với việc gia trình lễ vật cúng dường lên chư Phật. Khi cúng dường 
chư Phật, cách thức gia trì lễ vật hoàn toàn khác. Khi cúng torma 
cho các tinh linh, quý vị quán tưởng cả số lượng và kích cỡ bánh 
torma đều được nhân lên nhiều lần. Về phần gia trì lễ vật cúng 
dường chư Phật, tôi sẽ hướng dẫn sau. Hôm nay tôi đã nói sơ về 
phần này.

Hỏi: Có nhất thiết phải có pháp khí khi thực hành ở giai đoạn 
này chưa ạ?

Rinpoche: Tôi nghĩ tôi vừa trả lời câu hỏi này rồi [Thầy cười]. 
Tôi đã nói nếu quý vị có chuông thì tốt, không có cũng ổn. Giờ thì 
tôi đang lặp lại nhiều lần. Có thể là vài tuần sau quý vị lại hỏi câu 
này lần nữa. Đây không phải là vấn đề của bản thân quý vị và tôi, 
và vấn đề nằm ở cách nghe Pháp. Đức Phật đã dạy về cách lắng 
nghe Pháp: chú tâm nghe và ghi nhớ trong tâm. Khi nghe Pháp, 
trước hết tâm quý vị phải trống vắng chứ đừng suy nghĩ điều gì 
cả. Nếu có nhiều tư tưởng khác nhau đến trong tâm thì quý vị 
không thể nghe Pháp đúng đắn và không thể hiểu đúng, rồi từ đó 
quý vị hỏi những câu đã được tôi trả lời trước đó. Vì thế khi nghe 
Pháp hãy giữ tâm mình thật trống vắng

Tôi chợt nhớ một câu chuyện. Có một vị lạt-ma kể về cuộc đời 
Đức Phật. Vị ấy kể  toàn bộ những mẫu chuyện về cuộc đời Đức 
Phật, chẳng hạn như Phật đản sinh ở đâu, Phật đã giác ngộ vào 
lúc nào, ở đâu, rồi Phật giảng Pháp lần đầu ở đâu… Vị ấy kể về 
toàn bộ cuộc đời Đức Phật. Sau buổi giảng, một học trò hỏi vị 
lạt-ma một câu hỏi kỳ lạ, “Đức Phật là ai?” [Thầy cười] Tương tự, 
có người đã hỏi tôi phải làm gì nếu không có chuông. Tôi cũng 
đã nói rằng nếu có chuông thì tốt, không có cũng ổn. Điều quan 
trọng nhất là thiền quán. Tôi biết quý vị sẽ lại hỏi câu này một 
lần nữa.
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QUAN ÂM PHÁP
KHANGSER RINPOCHE chú giải
Tuần 7, 19/10/2014 PHẦN 1: TIỀN HÀNH (tiếp theo)

Hỏi: Xin Ngài giải thích thêm quán chướng ngại thành ba thân 
như thế nào? Khi quán ba chủng tự HO, HUM, HRIH thì có phải 
quán chủng tự tiếng Tạng không?

Rinpoche: Khi quán tưởng các chủng tự, quý vị có thể quán 
mặt chữ tiếng Việt. Về việc quán tưởng chướng ngại chuyển hóa 
thành ba thân Phật, chỉ cần quán tưởng chúng chuyển hóa thành 
Đức Phật. Một cách khác dễ hơn là quán tưởng chướng ngại 
chuyển hóa thành Đức Quán Thế Âm.

Bây giờ chúng ta cùng tụng một bài cầu nguyện ngắn. Hôm 
nay chúng ta cầu nguyện cho một vài người bệnh là thân nhân 
của học viên lớp Skype. Đây là bài cầu nguyện Đại Uy Đức Kim 
Cang để tiêu trừ chướng ngại và khó khăn. Quý vị hãy cầu nguyện 
cho những người đang đau khổ. Khi con người đau khổ, điều đó 
không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ mà còn ảnh hưởng đến 
gia đình họ. Một vài người cần cầu nguyện hôm nay là thân nhân 
của các thành viên Dipkar và lớp Skype. Như tôi vẫn thường nói, 
chúng ta nên xem Dipkar là một gia đình. Trước giờ chúng ta cầu 
nguyện cho bản thân rất nhiều, hôm nay đừng nghĩ đến bản thân 
nữa mà hãy cầu nguyện cho người khác. Những người này đang 
gặp khó khăn và khổ đau. Tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện.

[Rinpoche và đạo tràng cầu nguyện.] 
Cảm ơn tất cả quý vị.
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Nguyện cho các Bậc Thầy kính yêu phúc thọ an khang,
Nguyện cho cơn mưa to Mật pháp tối thượng thấm nhuần khắp mọi nơi,
Nguyện cho mật nhủ Kim Cang Thừa xuôi dòng Cửu Long đến tận quê hương tôi,
Nguyện cho giáo pháp diệu thâm của Đức Thích Ca chiếu sáng đời đời.
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