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Bồ Đề Bảo Xuyến hay Tràng Chuỗi Bảo Châu Của Bậc Bồ Tát do Tổ Atisha trước tác. 
Trong suốt thời gian ở Tây Tạng, Tổ Atisha đã trước tác rất nhiều bộ kinh và một trong 
những bộ kinh đó là Tràng Chuỗi Bảo Châu Của Bậc Bồ Tát. Tại sao Tổ Atisha đặc biệt? Vì 
trước đây Tổ Atisha đã từng đến Việt Nam. Nơi Ngài đến nghe nói là ở vùng núi Thất Sơn. 
Mãi đến ngàn năm sau cuối cùng bản kinh Tổ đã trước tác lại trở về Việt Nam và được dịch 
ra Tiếng Việt ngay lúc này. Bản kinh Tràng Chuỗi Bảo Châu Của Bậc Bồ Tát do đệ tử Pháp 
Đăng phiên dịch trực tiếp từ Tạng ngữ sang Việt ngữ. 

Tràng Chuỗi Bảo Châu Của Bậc Bồ Tát là huấn từ cho cả một đời người. Con người 
chúng ta dẫu sao cũng phải sống, phải trải qua một cuộc đời. Khi chúng ta sống một cuộc 
đời như vậy thì chúng ta cần gì? Cần những lời chỉ dẫn để sống! Thật ra trong xã hội ngày 
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nay ngay cả việc mua một chiếc điện thoại di động cũng có một quyển sách nhỏ chỉ dẫn 
cách sử dụng đi kèm phải không? Mua máy vi tính cũng vậy, cũng phải có hướng dẫn sử 
dụng. Vậy mà, cuộc đời chúng ta phải sống tới 30, 40 năm mà chẳng có bản chỉ dẫn nào cả! 
Cho nên bài kinh Tràng Chuỗi Bảo Châu Của Bậc Bồ Tát là cẩm nang cho đời người. Tổ 
Atisha vào khoảng thế kỷ XI, 700 hay 800 năm trước Ngài đã làm cẩm nang hướng dẫn 
chúng ta cách sống. Hôm nay, ngay bây giờ rất tiện cho quí vị vì có thể đọc bằng tiếng Việt 
Nam được. Trước tiên: 

Chí tâm đảnh lễ Đấng Đại Bi, 
Chí tâm đảnh lễ Bậc Thiên sở hữu tín tâm, 
Chí tâm đảnh lễ chư Đạo Sư 

“Chí tâm đảnh lễ Đấng Đại Bi” có hai ý nghĩa: Thứ nhất là chúng ta đảnh lễ Tâm 

Đại Bi. Thứ hai là chúng ta đảnh lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi Tổ Atisha còn tại thế, 
dòng truyền thừa Kadampa chủ yếu gồm có bốn vị Thiên Tôn. 

1. Thứ nhất là Đấng Thế Tôn Đức Phật Thích Ca. 
2. Thứ nhì là Đấng Từ Bi Đức Quán Thế Âm. 
3. Thứ ba là Phật Tiêu Trừ Chướng Ngại, Đức Bất Động Phật. 
4. Thứ tư là vị Phật của Công Hạnh, Đức Bạch Độ Mẫu. 

Duy chỉ cần bốn vị Phật này mà mọi công hạnh viên mãn. Ngày xưa chỉ có bốn vị Phật 
là đủ làm việc rồi! Bây giờ chúng ta cần quá nhiều vị Phật, tới bốn năm mươi vị, …! Khi có 
quá nhiều vị Phật, nhiều vị Bổn tôn thì chúng ta bắt đầu hoang mang, không biết vị nào tốt 
hơn vị nào! Hôm trước ở Hà Nội có một bà lão cho tôi xem một quyển album sưu tập hình 
ảnh các vị Bổn tôn và Hộ pháp. Bà lão hỏi tôi, trong đây ai là người có oai lực lớn nhất? Vì 
thế nếu chúng ta thiền quán nhiều Bổn tôn quá thì chúng ta sẽ bị lộn xộn, đọc nhiều chú 
cũng bị lộn xộn. Theo truyền thừa dòng Kadampa thì không cần nhiều vị Phật, chỉ cần bốn vị 
thôi. Trong bốn vị đó có vị Đại Từ Bi Quán Thế Âm. 

Tôi sẽ kể cho quý vị một câu chuyện. Ngày xưa có một người đàn ông đi thuyền qua 
sông. Chiếc thuyền bị hư sắp đắm và ông ta sắp bị chết đuối. Lúc đó ông ta mới cầu nguyện 
và kêu lên: “Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ơi! xin hãy cứu con” Rồi ông ta chợt nghĩ nếu không 
gọi Đức Văn Thù thì Ngài sẽ không nhớ tới ông, thế là ông lại cầu “Đức Văn Thù Sư Lợi xin 
hãy cứu con!”. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát khi nghe ông cầu liền thân hành đến. Khi Ngài vừa 
tới thì nghe ông ta cầu tên Đức Văn Thù. Ngài nghĩ: “Ồ! chắc ông ta đang gọi vị kia chứ 
không phải gọi mình”, thế là Ngài liền trở về. Khi đó Đức Văn Thù Sư Lợi vừa đi tới, thì trong 
lúc đó ông ta nghĩ rằng mình phải cầu thêm một vị nữa là Bạch Độ Mẫu và ông ta lại cầu: 
“Đức Bạch Độ Mẫu ơi! xin hãy cứu con” Nghe ông ta kêu vậy Đức Văn Thù Sư Lợi nghĩ rằng: 
“Chắc nó không gọi mình đâu, nó gọi Đức Bạch Độ Mẫu mà”, cho nên Ngài lại ra đi. Ông ta 
cầu khẩn chừng khoảng bốn, năm chục vị gì đó. Cuối cùng chiếc thuyền chìm luôn, không ai 
cứu hết! Câu chuyện này có thiệt hay không tôi không biết, nhưng quí vị đừng bắt chước ông 
đó, không thể quyết định phải cầu nguyện vị Phật nào và cũng không thể quyết định cần trì 
tụng thần chú của vị Phật nào nhé! 
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Tóm lại, dòng truyền thừa Kadampa trong bốn vị Phật có Đức Thế Tôn và Đức Quán 
Thế Âm Bồ Tát chủ yếu là Đấng Đại Từ Bi. Cho nên hai câu  

Chí tâm đảnh lễ Đấng Đại Bi, 
Chí tâm đảnh lễ Bậc Thiên sở hữu tín tâm, 

Có hai ý nghĩa: Một là “Chí tâm đảnh lễ Đấng Đại Bi” mang ý nghĩa đảnh lễ tâm đại 

bi. “Chí tâm đảnh lễ Bậc Thiên sở hữu tín tâm” mang ý nghĩa chí tâm đảnh lễ Đức Quán 

Thế Âm. Hai là “Chí tâm đảnh lễ Đấng Đại Bi” ý nói Đức Phật Thích Ca. “Chí tâm đảnh 
lễ Bậc Thiên sở hữu tín tâm” ý nói Đức Quán Thế Âm. Cuối cùng là “Chí tâm đảnh lễ chư 
Đạo Sư” đó là Bậc Thầy. Tôi sẽ cho quý vị biết tại sao phải đảnh lễ chư Đạo Sư. Nói chung 

thì đảnh lễ Đức Phật Thích Ca và đảnh lễ Đức Quán Thế Âm, và thêm vào đó là đảnh lễ bậc 
Đạo Sư vì chúng ta tri ân bậc Đạo Sư. 

Khi đảnh lễ cần phải có cả ba phần: đảnh lễ bằng thân, bằng khẩu và bằng ý. Chủ yếu 
là đảnh lễ bằng ý! Nếu thân đảnh lễ mà trong tâm hoàn toàn không có tín tâm với Đức Phật thì 
gọi là đảnh lễ giả dối. Khi vào trong chùa đảnh lễ Đức Phật thì cần có tín tâm. Có tín tâm thì 
mới là đảnh lễ chân thật! Nếu bái lạy vì bị bắt buộc hay theo thói quen thì là hư ngụy, không 
chân thật. Đảnh lễ chân thật đó là đảnh lễ bằng ý. Bây giờ bắt đầu bước vô kinh thật sự. 

Đoạn kệ thứ nhất:  

1. Đoạn trừ tất cả nghi hoặc, 
Đối với việc tu hành phải gìn giữ nghiêm trọng, 
Phải từ bỏ ngủ, hôn mê, biếng nhác, 
Luôn luôn cố gắng dày công. 

Phải “đoạn trừ tất cả nghi hoặc”! Cần phải biết ý nghĩa của nghi hoặc. Trong các 

nghi hoặc, nghi hoặc tệ hại nhất là nghi hoặc về con đường tu giải thoát, tu thành Phật đạo. 
Nếu trong tâm đầy nghi hoặc nào là phải tu cái gì, tu hành như thế nào thì khó mà tu được. 
Nếu muốn tiêu trừ những nghi hoặc quan trọng là cần phải học Phật pháp. Càng học Phật 
pháp nhiều bao nhiêu thì nghi hoặc càng giảm bấy nhiêu. Học Phật pháp rồi thì phải tu hành. 
Như tôi đã nói tu hành và học toán là hai điều khác nhau. Học toán mà biết rồi thì đâu cần 
thực hành. Học Phật pháp mà hiểu rồi thì phải thực hành. Trong cuộc đời lắm đa nghi, cái 
này phải không, cái kia phải không, thì sẽ sanh phiền não! Như một người nghiện rượu mà 
nghĩ có bỏ rượu được hay không thì cả đời này sẽ không bao giờ bỏ rượu được. Khi nói tới 
nghi hoặc thì cần phải đoạn trừ tất cả nghi hoặc. Tuy nhiên ở đây không hề nói đoạn trừ nghi 
hoặc dựa vào đức tin mù quáng. Nếu như vậy thì không phải là Phật pháp. Phương pháp 
đoạn trừ nghi hoặc tốt nhất là gì? Đó là phân tích, quán sát! Chúng ta phân tích, quán sát thì 
chúng ta mới đoạn trừ được nghi hoặc. 

Đối với việc tu hành phải gìn giữ nghiêm trọng 

Trong việc tu hành phải chuyên cần! Cuộc đời chúng ta có ba chướng ngại trên 
đường tu. Không phải chỉ riêng cho tu hành mà còn bất cứ làm việc gì cũng gồm có ba 
chướng ngại: Thứ nhất là buồn ngủ. Thứ nhì là hôn mê. Thứ ba là biếng nhác. Kinh dạy 
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rằng: “Phải từ bỏ ngủ, hôn mê, biếng nhác” là như vậy! Ngủ nhiều thì tốn thời gian! Điều 
này chắc ai cũng đều biết, phải không? Nhưng mà tu hành theo dòng truyền thừa Kadampa 
thì không nói là chúng ta không được ngủ. Chúng ta phải được ngủ nhưng đừng ngủ quá 
mức. Ngay cả tôi cũng vậy, đôi lúc tôi cũng ngủ say sưa làm lãng phí thời gian. Thường 
thường mỗi ngày khoảng bảy tám giờ sáng tôi phải làm việc nên bắt buộc phải dậy sớm. Tuy 
nhiên vào những ngày nghỉ không đi dạy hoặc không có hẹn thì tôi ngủ nhiều lắm. Nếu buổi 

sáng chúng ta trễ nải thì tới trưa cũng sẽ bị trễ tiếp. Cho nên chúng ta “phải từ bỏ ngủ” 

nghĩa là ngủ quá giờ, ngủ say sưa. Tôi đang nói cho quí vị nhưng bản thân tôi hiện không 
cảm thấy thoải mái vì chính tôi cũng không bỏ được. Nếu tôi không làm được mà tôi bảo quí 
vị làm thì cũng hơi kỳ nhỉ! 

Hồi đó có một vị tu sĩ. Vào ngày nọ có một người đàn bà dẫn một đứa con đến gặp vị 
tu sĩ. Bà ta thỉnh vị tu sĩ khuyên con của bà đừng ăn ngọt nhiều. Vị tu sĩ bảo bà, một tháng 
sau dẫn đứa con lại gặp. Một tháng sau người đàn bà đó dẫn đứa con quay lại gặp vị tu sĩ. 
Vị tu sĩ lại bảo bà, một tháng sau dẫn đứa con trở lại. Rồi một tháng sau bà dẫn con trở lại 
thì người tu sĩ cũng hẹn một tháng sau gặp lại. Rồi tháng sau người đàn bà dẫn đứa con 
đến, thì lúc đó vị tu sĩ mới khuyên đứa trẻ rằng đừng nên ăn ngọt. Người đàn bà đó liền hỏi 
vị tu sĩ tại sao lần đầu tiên đã không khuyên con bà ta mà phải chờ tới ba tháng sau? Vị tu sĩ 
đó liền trả lời: “Không phải như vậy đâu! Tại vì ngày xưa tôi cũng mê ăn ngọt lắm. Tôi không 
thể nào bỏ ăn ngọt được. Tháng trước tôi đã bỏ được ăn ngọt cho nên cuối cùng tôi mới dám 
khuyên con bà đừng ăn ngọt”. Nhưng tôi thì vẫn chưa làm được, tôi không bỏ tật mê ngủ 
được! Vì vậy tôi khuyên quý vị nếu sau này muốn dạy dỗ con cái thì trước hết tự chính quí vị 
phải bỏ được tật xấu trước rồi mới dạy con được. 

Hôn mê có nghĩa là ngu si và vô minh. Cần phải từ bỏ! Vô minh nghĩa là hôn mê, là 
bóng đêm. Trong căn nhà có bóng đêm nếu chúng ta muốn xua tan bóng đêm đó thì phải 
làm sao? Chúng ta không thể nào đẩy bóng đêm ra hoặc ra lệnh bóng đêm hãy ra đi. Dĩ 
nhiên sẽ không có chuyện đó! Bây giờ căn nhà mà chúng ta muốn xua tan bóng đêm thì phải 
làm sao? Quan trọng nhất là phải làm gì? Là mình phải vặn đèn lên, phải không? Một khi ánh 
đèn sáng lên thì bóng đêm sẽ không còn nữa. Tương tự, khi nói không muốn có vô minh thì 
cần phải có trí huệ. Tại sao gọi là có vô minh? Vì chúng ta không hiểu được đường lối để 
sống trong cuộc đời này cho nên gọi là vô minh. Muốn biết được đường lối để sống trong 
cuộc đời này thì cần phải có trí huệ. Nhưng không có nghĩa là muốn có trí huệ thì cần phải 
tụng chú đâu. Quí vị nghĩ như vậy là sai rồi! 

Muốn có trí huệ thì phải lắng nghe, gọi là Văn. Văn huệ đó là lắng nghe, rồi sau đó gọi 
là Tư huệ, nghĩa là tư duy. Khi chúng ta tụng chú Văn Thù Sư Lợi 100.000 biến thì chúng ta 
có thể phát sinh trí huệ được hay không? Chỉ đảm bảo 50% thôi. Nhưng khi chúng ta tu học 
Phật pháp, chúng ta lắng nghe, chúng ta tư duy thì rất hữu ích. Đảm bảo 100% là có lợi ích 
thật sự! Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì nếu mà qua Văn là lắng nghe và Tư là tư duy thì Trí 
huệ của chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển. Cho nên chúng ta muốn xua tan bóng tối vô 
minh thì chúng ta phải lắng nghe và phải tư duy. 

Kế tiếp chúng ta phải từ bỏ biếng nhác. Biếng nhác nghĩa là chúng ta nói ngày mai sẽ 
làm, ngày mốt sẽ làm. Đây là lỗi lầm to lớn! Cần từ bỏ! Bây giờ quý vị cần nghĩ, muốn từ bỏ 
biếng nhác thì phải làm sao? Muốn bỏ biếng nhác thì phải tư duy về thân người quý giá. Khi 
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nhận thức được thân người quý giá nhưng thân người này vốn vô thường, thay đổi liên tục. 
Có lẽ quí vị nghĩ rằng ngày mai sẽ tu, ngày mốt sẽ tu. Đây là lỗi lầm to lớn nhất! Muốn từ bỏ 
biếng nhác thì cần nghĩ gì? Muốn từ bỏ biếng nhác thì phải nghĩ đến thân người quí báu, 
nghĩ đến vô thường. Quí vị có nghĩ là ngày mai tôi sẽ tu, ngày mốt tôi sẽ tu không? Khó mà 
nói được có sống đến ngày mai không, phải không? Người nào có thể bảo đảm được là 
chúng ta có thể sống được đến ngày mai? Đâu có một người nào đâu! 

Ở bên Ả Rập hồi trước có một tôn giáo gọi là Xô-phi. Quí vị đã nghe đến chưa? Tôn 
giáo này cũng tương tự như Phật giáo. Có người nói rằng, tôn giáo này bắt nguồn từ đạo 
Phật và sau đó đã phát triển bên Trung Đông. Điểm chủ yếu tôi muốn nói là có một vị tu sĩ 
đạo Xô-phi, một ngày nọ đã vào hoàng cung diện kiến đức Vua. Ông ta tới trước hoàng cung 
và kêu lên: “Hãy cho tôi vào trong khách sạn”. Lúc đó những vệ sĩ trong hoàng cung hỏi ông, 
vì cớ gì đứng đó kêu la? Họ nói: “Đây không phải là khách sạn. Đây là hoàng cung.” Vị tu sĩ 
liền nói: “Không phải. Đây không phải là hoàng cung. Đây là khách sạn. Tôi muốn vào bên 
trong khách sạn.” Tin này tới tai đức Vua! Đức Vua liền kêu người gọi vị tu sĩ đó vào. Đức 
Vua hỏi vị tu sĩ: “Đây là hoàng cung của ta. Tại sao ngươi cứ nói là khách sạn vậy?” Vị tu sĩ 
mới nói là sẽ giải thích cho đức Vua biết, tại sao ông ta gọi hoàng cung là khách sạn. Ông ta 
hỏi đức Vua: “Hai mươi năm trước lúc hạ thần đến đây thì không có thánh thượng. Lúc đó là 
người khác. Người đó là ai vậy?” Đức Vua trả lời: “Ồ, đó là ông nội của ta.” Vị tu sĩ lại hỏi: 
“Mười năm trước hạ thần tới đây, không có thánh thượng mà là người khác. Người đó là ai 
vậy?” Đức Vua trả lời: “Đó là cha của ta.” Vị tu sĩ liền nói: “Chính xác! Bây giờ thánh thượng 
ở đây nhưng mười năm sau sẽ không ở! Sẽ có người khác ở. Bởi thế hạ thần mới nói đây là 
khách sạn, không phải ở hoàng cung. Một ngày nào đó chính thánh thượng cũng phải rời 
hoàng cung”. Cho nên, từ bỏ sự biếng nhác là phải nghĩ đến vô thường vì không có ai có thể 
nói tôi sẽ sống đến ngày mai. Chúng ta đâu thể tin được ngày mai có còn sống hay là không. 
Ngay hôm nay chúng ta phải tu hành, từ bỏ biếng nhác! 

Hồi lúc tôi còn ở ngoài Hà Nội tôi đã nói với phật tử là cuộc đời chúng ta cần có hai kế 
hoạch A và B. Kế hoạch A là nghĩ về kiếp này. Kế hoạch B là nghĩ đến kiếp sau. Nếu mà 
không có kế hoạch B, một khi mà kế hoạch A hết hạn rồi thì phiền phức. Nền giáo dục hiện 
đại chỉ cho chúng ta kế hoạch A chứ không có chỉ dẫn kế hoạch B. Vì thế trong cuộc đời con 
người cần có hai kế hoạch A và B. Kế hoạch nào chúng ta cũng phải thành công. Kế hoạch 
A là làm sao cho chúng ta lúc nào cũng được hạnh phúc trong cuộc đời. Chúng ta sống tới 
năm sáu chục tuổi rồi mà lúc nào chúng ta cũng không hạnh phúc, khi đó chúng ta nhìn lại 
cuộc đời rồi than thở: “Trời! cả đời mình không bao giờ có hạnh phúc.”  Nếu chúng ta sống 
được ngày nào hay ngày đó, lúc nào cũng sống trong hạnh phúc thì sau này khi nhìn lại cuộc 
đời sẽ nói rằng: “Ơn trời, cuộc đời mình lúc nào cũng được hạnh phúc!” Cho nên phải có kế 
hoạch B. Đây là việc rất là quan trọng! Khi nói đến chữ kế hoạch B là phải nói về tương lai. 
Sau này tôi sẽ nói. Cho nên biếng nhác nghĩa là hẹn lần đến ngày mai làm, ngày mốt làm. 
Phải từ bỏ điều này! Kệ thứ 2: 

2. Với chánh niệm, chánh tri và bất phóng dật, 
Luôn giữ gìn cửa ngõ của các căn, 
Ngày đêm ba thời thường xuyên 
Cần quán sát dòng tâm thức. 
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Khi trong tâm phiền não nổi lên, chúng ta dùng lời thô lỗ la mắng người khác. Khi tâm 
sân khởi lên mà chúng ta giữ được cái miệng tức là gìn giữ được cửa ngõ của căn. Do đó 
phải liên tục quán sát dòng tâm thức! Nếu để tâm thức rảnh rỗi trong lúc nói chuyện qua lại 
với người khác thì phiền não sẽ nổi lên trong tâm. Nếu chúng ta quán sát dòng tâm thức, khi 
phiền não khởi lên sẽ nhận biết được đó là sân. Tôi sẽ nói cho quí vị phương pháp khống 
chế sự giận dữ. Khi sân giận nổi lên trong tâm, tâm sẽ không an lạc. Muốn giảm đi thì phải 
nghĩ tới sự bất lợi của nóng giận. Phải nghĩ: “Ồ, mình đang nổi giận! Nóng giận sẽ có hại cho 
ta và cho người khác”. Phải thiền quán, dẫn tâm theo hơi thở. Nếu có người nói năng thô lỗ 
mà ta cứ nghĩ đến luôn thì sẽ không tốt. Do đó nên đặt tâm vào hơi thở. Trong tâm phải phát 
sinh dũng khí: “Tôi có thể thành Phật!” 

(Có một sinh viên đại học hỏi có phải tu theo Mật Tông thì tu một đời là thành Phật phải 
không? Có thể chỉ ra người tu thành Phật trong một kiếp không?) 

Quan trọng là phải biết con đường để tu thành Phật chứ không phải tu bao lâu thành 
Phật. Do đó ngày đêm cần quán sát dòng tâm thức, phải tự kiểm mình có 5 khuyết điểm gì? 
Nếu tìm ra khuyết điểm thì sẽ tìm được cách giảm từ từ! Phải phân tích, quán sát các khuyết 
điểm. Còn nếu chúng ta không tìm thấy khuyết điểm của chính mình thì … (Ngài cười) Cho 
nên phải cần quán sát phiền não trong dòng tâm thức của chúng ta! Kệ thứ 3: 

3. Công khai tội trạng của chính mình, 
Không tìm kiếm lỗi lầm của kẻ khác, 
Tuyên dương phẩm hạnh của kẻ khác, 
Dấu kín phẩm hạnh của chính mình. 

Ở đây ý nghĩa là gì? Mỗi cá nhân phải nói ra lỗi lầm của mình. Không nên nói lỗi lầm 
của kẻ khác, thay vào đó phải nói những ưu điểm hay đức hạnh, phẩm hạnh của kẻ khác. 
Cho nên, ở đây dạy rằng, phải nói ra khuyết điểm của mình và không nói khuyết điểm của kẻ 
khác. Phải nói những ưu điểm của người khác! Nếu chúng ta bắt đầu tuyên dương những 
ưu điểm, đức hạnh của người khác thì người khác sẽ tuyên dương ưu điểm của chúng ta lại. 
Nhưng khi chúng ta tự khai ra những khuyết điểm của chính mình thì đôi lúc cũng có vấn đề! 

Ở trong chùa tôi có một chú tiểu tuổi còn nhỏ, đôi lúc tôi hay la chú tiểu đừng có phạm 
lỗi. Khi tôi phát hiện ra chú tiểu đó không làm sai thì tôi đã xin lỗi. Sau đó trong suốt 5 tới 6 
ngày chú tiểu cứ than phiền là không có làm sai mà sư phụ cứ la mắng. Cho nên chúng ta 
phải đối đầu với những nghịch cảnh như vậy! Một khi chúng ta tuyên dương những phẩm 
hạnh hay ưu điểm của người khác thì chúng ta càng được người ta nói về những ưu điểm 
của chúng ta.Tuy nhiên, phải biết cách tuyên dương ưu điểm của người khác. Đừng nên nói 
dối như khen người ta đẹp, khen người ta trẻ nhưng trong tâm không nghĩ như vậy. Đó là 
nói dối! Không nên làm! 

Hồi trước tôi đã gặp lại một cô gái, người Hoa Kỳ mà tôi đã quen biết cách đây 5 năm. 
Gặp lại tôi thì cô ta nói như vầy: “Ồ! sao dạo này thầy trẻ quá vậy?”. Tôi nghĩ bụng cô này 
đang nói dối, 5 năm sau làm sao tôi lại trẻ hơn được. Tôi phải già hơn chứ! Cho nên đây là 
gì? Là không biết cách tuyên dương ưu điểm người khác, không biết nên mới nói như vậy! 
Khi tuyên dương ưu điểm người khác thì chúng ta phải nói một cách chân thành. Lại có 
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người đã nói với tôi rằng tu hành theo kiểu này thì có những vấn đề như sau: trong gia đình 
người vợ nấu cơm cho chồng ăn, nếu người vợ hỏi có ngon hay không thì mặc dầu cơm 
không ngon cũng phải ráng nói ngon nữa. Bởi thế mới gọi là nói dối! Phải cố gắng giảm bớt. 
Đôi lúc cũng có những trường hợp tương tự. Thức ăn tuy không ngon nhưng không thể nào 
nói là ngon. Ví dụ như trong một bữa ăn có rất nhiều thức ăn và trong đó cũng có trái cây 
nữa. Khi mà người ta hỏi tôi, thức ăn có ngon không thì tôi sẽ trả lời như vầy: “Ồ, trái cây rất 
là ngon!” 

Khi nói dối, khen ngợi người khác với giả tâm thì chúng ta sẽ mất uy tín, không còn ai 
tin nữa! Muốn có hạnh phúc trong gia đình đầu tiên phải cần gì? Cần tin cậy lẫn nhau! Nếu 
mà trong gia đình không tin cậy lẫn nhau thì sẽ không bao giờ có hạnh phúc cả! Cho nên 
trong gia đình điều tiên quyết là cần tin cậy lẫn nhau. Đừng nói rằng tin cậy là nói phải tin tôi, 
phải tin tôi. Không phải như vậy, ai mà tin chúng ta! Muốn người ta tin cậy thì phải không nói 
dối. Mặc dầu khi thực hành không nói dối thì sẽ gặp nhiều gian khổ nhưng chúng ta sẽ gặt 
hái biết bao lợi lạc. Càng nói dối bao nhiêu thì chúng ta càng mất uy tín bấy nhiêu. Sự tin cậy 
là điều cần thiết ngay trong gia đình và trong cả quốc gia. Cho nên, thay vì nói khuyết điểm 
của người khác thì nên khen ngợi họ. Phải là sự khen ngợi chân thật! Không được nói dối! 
Chúng ta cũng phải nói ra khuyết điểm của chính mình. 

Bây giờ giải lao được không? (đại chúng nói không cần vì không mệt). Quý vị không 
mệt mà tôi hơi mệt. Bây giờ nghỉ giải lao! Đứng lên duỗi thẳng chân! 

Đoạn kệ số 4: 

4. Phải xa lìa lợi vinh, 
Luôn đoạn trừ ngã mạn và danh vọng, 
Cần thiền quán về từ bi, 
Tạo tâm Bồ Đề kiên cố. 

Người nào không có kinh xin giơ tay lên? Nếu có kinh thì phải đọc! 

Phải xa lìa lợi vinh, 
Luôn đoạn trừ ngã mạn và danh vọng, 
Cần thiền quán về từ bi, 
Tạo tâm Bồ Đề kiên cố. 

Lúc nào cũng cần phải có tâm từ ái và bi mẫn và tạo tâm bồ đề kiên cố. Lúc nào 
chúng ta cũng phải thiền quán về tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh. Câu hỏi là làm thế nào 
có thể thiền quán về tâm từ bi đối với chúng sanh? Thí dụ, chúng ta phải nghĩ sao về con 
người và con thú? Bất cứ chúng sanh nào cũng đều muốn có hạnh phúc và không muốn có 
đau khổ. Tất cả đều như nhau! Bây giờ chúng ta hãy đặt vị trí, nếu mà chúng ta là con thú 
chúng ta sẽ nghĩ gì? Quý vị hãy tự hỏi chính bản thân. “Nếu mình là con cá thì mình sẽ nghĩ 
sao?” Có hôm tôi đi ngang một khu chợ ở ngoại thành Hà Nội. Tôi đã thấy cô bán cá lấy một 
con cá to từ trong thau đầy cá, để lên thớt đập. Hãy đặt chúng ta là con cá. Quý vị nãy giờ có 
hiều ý tôi muốn nói gì không? Nếu là con cá thì chúng ta sẽ nghĩ sao? Lúc đó sẽ cảm thấy 
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như thế nào? Khi còn ở Hà Nội, tôi cũng đã đặt ra câu hỏi 
này và có cô đã trả lời: “Nếu con là con cá đó, con sẽ lập tức 
nghĩ đến kế hoạch B!” Cho nên khi nói nếu chúng ta là một 
con cá, thì nghĩ đến kế hoạch B. Vậy nếu không có kế hoạch 
B thì chúng ta sẽ có vấn đề rồi đó! Vì thế, khi phát tâm từ bi 

thì phải nghĩ đến chúng ta và tất cả chúng sanh đều không 
muốn đau khổ và đồng muốn hạnh phúc như nhau. 

Ví dụ, khi tới gần những con chim đang đậu, nếu 
chúng ta có tâm từ bi thì chúng sẽ không lập tức bay đi. Còn 
nếu đến với tâm bất thiện thì chim sẽ lập tức bay trốn liền. 
Khi tâm từ bi phát khởi lúc thấy con chim, chúng ta có thể tới 
gần nó được. Nếu tới gần với tâm muốn hãm hại thì lập tức 
nó sẽ bay đi! Con chim là loài cầm thú không có suy nghĩ 
nhưng nó có thể cảm nhận được tâm từ bi, bởi vì tâm từ bi có giá trị. Con người đôi lúc rất ngu 
ngốc, không hiểu được giá trị của tâm từ bi! Cho nên khi thiền quán về tâm từ bi là chúng ta sẽ 
có được lợi lạc. Phát khởi được tâm từ bi thì khi gặp bất cứ người nào chúng ta cũng nghĩ rằng: 
“Ồ! người đó cũng như mình, muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ”. Nghĩ được như vậy thì 
chúng ta sẽ tôn trọng tất cả và có thể giao tiếp gần gũi với mọi người. Sự tiến bộ của khoa học 
vật chất trong xã hội cũng đều cần đến con người hỗ trợ. Nếu không thiền quán về tâm từ bi thì 
khó mà giao thiệp với những người xung quanh. Bởi vậy cho nên ở đây dạy: 

Cần thiền quán về từ bi, 
Tạo tâm bồ đề kiên cố. 

Theo Phật giáo phát tâm từ bi có nghĩa là phát tâm từ bi cho tất cả chúng sanh. Tâm 
từ bi với tất cả chúng sanh là tâm từ bi bi bao la rộng lớn. Tại sao vậy? Vì tâm của chúng ta 
là tâm bao la. Ở phương Tây có tục ngữ: “Sống một cách đơn giản; nghĩ một cách sâu xa”. 
Theo Phật giáo thì, sống đơn giản nhưng phải nghĩ sâu xa và còn bao la rộng lớn hơn nữa. 

Tới đây tôi xin tạm ngừng, giờ là phần vấn đáp. Có ai có câu hỏi gì không? 

 

 

 

   VẤN ĐÁP 

Hỏi: Kính thưa Ngài, trong cuộc sống có rất nhiều ganh đua cạnh tranh làm sao thực 
hành nhẫn nhục, nhu hòa? Mình càng nhịn thì càng bị lấn lướt, làm sao để mình nhẫn 
thì làm cho người khác cũng nhẫn theo? Xin Ngài chỉ phương pháp. 

Đáp:  Ngay cả khi chúng ta tu hạnh nhẫn nhục cũng có các biện pháp không cho người khác 
lấn lướt. Khi tôi còn ở Hải Phòng, tôi có tiếp chuyện với một quan chức. Vị đó đã hỏi tôi vì 
muốn cho nhân viên làm việc nhanh chóng nên phải tỏ ra giận dữ mới được việc. Nếu như 
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vậy thì làm sao ông ta có thể phát tâm từ bi được? Tôi đã nói rằng trong tâm của ông không 
cần giận dữ, mà bên ngoài chỉ biểu lộ thái độ giận dữ thôi. Khi trong tâm mà giận dữ thì 
ngoài miệng sẽ thốt ra bao nhiêu lời không đúng đắn! Ví như khi con chó nó muốn cắn 
chúng ta mà chúng ta đánh nó với tâm không sân giận thì mới có thể đánh trúng nó. Nếu mà 
chúng ta đánh chó với tâm giận dữ thì sẽ không đánh trúng. Quý vị hiểu chưa? 

Khi nổi giận chúng ta sẽ xử lý sai lệch. Vì thế khi nói chuyện với những người khác tâm 
không nổi giận nhưng chúng ta có thể biểu lộ thái độ sự giận dữ. Điều này cho thấy gì? 
Trong Mật giáo có những vị Bổn tôn tuy bên ngoài biểu hiện hung tợn nhưng bên trong hoàn 
toàn không nổi giận. Nếu thực sự chư vị Bổn tôn phẫn nộ thì trong suốt hai mươi bốn tiếng 
đồng hồ các vị đó cũng không được an lạc. Điều này hiển nhiên cho thấy những vị Bổn tôn 
bên ngoài thị hiện phẫn nộ nhưng bên trong thì có đủ tâm từ ái và bi mẫn. Cho nên cha mẹ 
đôi lúc cũng phải tỏ ra giận dữ đối với con cái mà trong tâm không hề có giận gì cả. Đôi lúc 
cha mẹ biểu hiện giống như một vị Mã Đầu Minh Vương với đứa con, nhưng trong tâm thì 
không hề giận. Nếu làm như vậy thì người khác đâu có lấn lướt mình được! 

Hỏi: Chúng con được dạy rằng, chúng con phải khảo sát một vị thầy trước khi có 
quyết định là có tin vị thầy đó hay không? và có tu theo vị thầy đó không? Đó là điều 
rất là quan trọng và chúng con được dạy rằng, thậm chí phải mất 3 năm, thậm chí là 6 
năm, hay nhiều hơn nữa để khảo sát một vị thầy, là một điều rất quan trọng đối với 
một đệ tử. Nhưng mặt khác chúng con lại được khuyên, mình nên phải có tâm chí 
thành chí tín với vị thầy, và mình không được phán xét vị thầy. Khi sử dụng lý trí vào 
phán xét tức là mình đã có những nhận định sai đúng, và như vậy thì là vi phạm giới 
nguyện, như vậy làm thế nào để chúng con giải quyết được mâu thuẫn này? 

Đáp: Câu hỏi của chị rất là hay! Câu hỏi này rất quan trọng! Quan trọng là phải phân tích và 
quán sát một vị thầy. Nếu không chịu phân tích và quán sát một vị thầy thì chúng ta sẽ không 
hiểu được pháp mà vị thầy đang thuyết là đúng hay sai. Quan trọng là phải tìm hiểu về người 
thầy đó! Sau khi chúng ta chấp nhận vị đó làm thầy rồi thì chúng ta mới lập thệ nguyện. Đầu 
tiên không chịu nghiên cứu, tìm hiểu người thầy nhưng lại vội tin tưởng người đó, rồi sau này 
khi nhận ra khuyết điểm của người thầy thì có vấn đề. Một khi đã lỡ nương tựa một vị thầy 
rồi sau này khi tìm ra lỗi lầm của vị thầy đó thì mình cần phải tránh xa vị đó. Quý vị có hiểu rõ 
đoạn này không? 

Một khi nhận ra những khuyết điểm của người thầy thì phải lánh xa ra. Nếu biết mà không 
lánh xa thì mình sẽ bị nhiễm những khuyết điểm của thầy. Nếu thầy mình uống rượu mà 
mình ở gần ông ta thì trước sau gì mình cũng uống rượu. Mình sẽ nghĩ sai là mình uống 
rượu cũng đâu có sao! Cho nên việc quan trọng là khi nhận ra lỗi lầm của vị thầy thì phải 
lánh xa! Nếu nhận ra được những đức hạnh của vị thầy thì phải cố tìm cách thân cận. Tuy 
nhiên, quá gần gũi vị thầy thì cũng có lỗi lầm, mà quá xa cũng có lỗi lầm. Chúng ta xa vị thầy 
thì không thể nào nghe được giáo pháp của thầy. Chúng ta quá thân cận với thầy thì chúng 
ta cũng không thể nào nghe được giáo pháp của thầy. Thí dụ, tôi lúc nào cũng hứa với các 
đệ tử thân cận là ngày mai sẽ dạy pháp, ngày mốt sẽ dạy pháp cho, ngày kia sẽ dạy pháp 
cho. Qua mấy năm rồi mà tôi vẫn chưa hề dạy cho đệ tử thân cận của tôi cái gì cả. Cho nên, 
càng thân cận với thầy bao nhiêu thì càng không thể có cơ hội nghe pháp được! Giống như 
tôi phải dạy cho Pháp Đăng kinh Tứ Bộ Tông Phái mà qua hai mươi mấy ngày rồi tôi chỉ dạy 
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được có mấy trang, không có giờ để dạy. Cho nên, không nên quá thân và cũng không nên quá 
xa vị thầy. Quan trọng là trước hết phải tìm hiểu vị thầy. Có hai điều cần phải tìm hiểu về vị thầy: 

1. Tìm hiểu về cách tu hành của vị thầy. 
2. Tìm hiểu về kiến thức Phật pháp của vị thầy.  

Nếu trình độ kiến thức Phật pháp của vị thầy cũng giống như mình thì mình sẽ không thể tiến 
bộ được. Cho nên kiến thức Phật pháp của vị thầy phải hơn mình mới được. Đường lối tu 
hành của vị thầy cũng cần phải hơn mình nữa. Do đó mình phải tìm hiểu vị thầy cho rõ, đây 
là điều quan trọng! Một khi tìm hiểu rõ rồi mới thân cận với vị thầy. Thân cận rồi mới lập thệ. 
Khi nhận ra vị thầy có lỗi thì cần tránh xa. Lập thệ không có nghĩa là phải tuân theo những gì 
thầy nói. Nếu vị thầy hành sự nghịch với đạo pháp thì mình không cần phải làm theo. Ví dụ 
người thầy nói phải sát sanh thì mình đâu có cần phải sát sanh bởi vì người thầy bảo mình 
làm việc không đúng với chánh pháp rồi. Tôi không có nói đâu, Đức Phật nói như vậy đó! 
(Ngài chỉ về phía sau). Tôi nói có căn cứ rõ ràng. Nếu quí vị muốn truy nguyên, phát xuất từ 
kinh gì thì tôi có thể nói cho quý vị biết. Tôi sẽ cho quý vị biết kinh nào và trang số mấy luôn 
nữa. Cho nên khi vị thầy dạy mình những gì không thuận với chánh đạo thì mình không cần 
phải làm theo. Nếu thầy dạy mình điều gì thuận với chánh đạo thì mình nên làm theo. Có rõ 
không vậy? 

Hỏi: Quy định về giới nguyện trong Kim Cương Thừa rất là nghiêm khắc. Quan trọng 
nhất là giới nguyện về quan hệ giữa thầy và đệ tử, có quy định rõ ràng nếu mình biết 
thầy mình sai, mà trong đầu mình nảy sinh khinh thường, nảy sinh sự phán xét mà cái 
đấy là đương nhiên, và mình không theo vị thầy. Như vậy là phá vỡ giới nguyện thì 
mình phải làm như thế nào? 

Đáp: Theo giới luật của Mật tông, khi mà mình thấy lỗi lầm của vị thầy, mình không được nói 
cho người khác biết, nhưng không có nghĩa là mình tiếp tục nương tựa hay thân cận với vị 
thầy đó. Mình phải lánh xa! Trong Mật giới không có nói mặc dầu mình đã nhận ra lỗi lầm 
của vị thầy nhưng mình cũng cần phải theo đâu. Một khi mình tìm ra lỗi lầm của vị thầy thì 
mình cần lánh xa vị thầy đó, nhưng không có nghĩa là mình đi nói cho mọi người nghe. 
Không phải như vậy! Người ta thường hay so sánh tình thầy trò của Ngài Marpa và Ngài 
Milarepa. Trong thế kỷ 21 này sẽ không bao giờ có Marpa và Milarepa nữa. Chúng ta sẽ 
không bao giờ tìm thấy được một người thầy nào mà giống như Ngài Marpa và một người 
học trò nào giống như Milarepa đâu. Cho nên trong thế kỷ hiện nay, không hề có chuyện đi 
so sánh tình thầy trò của Ngài Marpa và Milarepa. Đây là điều quan trọng! Theo Mật giới 
không có nghĩa là bạn nhất thiết làm y theo lời của người Thầy bảo. Nếu thầy làm sai thì trò 
phải nhận ra và nếu làm theo thì trò sẽ lãnh hậu quả đau khổ. Trong Kim Cang Thừa nói 
rằng môn đồ lúc nào cũng phải xem thầy mình giống như một vị Phật nhưng không có nói vị 
thầy mình là Phật đâu. Cho nên, quan trọng nhất là một khi thấy những lỗi lầm của thầy mình 
thì mình phải lánh xa. 

Nói đến lỗi lầm thì cần hiểu rõ cái gì gọi là lỗi lầm? Nếu mà thuộc về mười ác nghiệp thì đó 
gọi là lỗi lầm. Theo phong tục Việt Nam khi cho ai tiền thì cho với hai tay hay là một tay? Hai 
hay là một vậy? Hai tay phải không? Nhưng mà theo người Nhật Bổn khi cho ai tiền thì nếu 
cho bằng hai tay là phạm lỗi! Để tiền trên bàn, rồi đẩy tiền đi, nếu dùng hai tay cầm tiền cho 
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là không có đúng. Khi nói lỗi lầm của người thầy không phải là dựa theo phong tục tập quán. 
Không phải như vậy! Khi nói về lỗi lầm của người thầy là phải căn cứ theo mười ác nghiệp 
thì đó mới gọi là lỗi lầm. Nếu mình phát hiện được thì mình phải lánh xa vị thầy đó. Có câu 
hỏi khác không? 

Hỏi: Câu hỏi của con là ở trong đoạn kệ thứ hai có câu là “luôn giữ gìn cửa ngõ của 
các căn”, thì trong các căn con nghĩ ý căn là cái mà khó giữ gìn nhất. Con muốn hỏi 
phương pháp nào để gìn giữ ý căn? 

Đáp:  Trong các căn thì ý căn là khó giữ nhất! Bây giờ đừng hấp tấp. Đầu tiên là giữ các căn 
qua thân và khẩu trước. Giữ xong rồi thì mới bắt đầu hỏi: “Ồ, bây giờ mình phải làm sao để 
giữ được ý căn?” Lúc đó hỏi thì mới đúng thời cơ. Bước đầu tiên là phải giữ qua thân và 
khẩu trước. Sau đó mới tới ý căn. Muốn tu thành Phật không cần hấp tấp đâu, hãy từ từ! 

Hỏi: Con muốn hỏi thầy là lúc nãy thầy có nói là khi chúng ta giận, trong tâm chúng ta 
không nhất thiết phải giận. Nhưng mà ý căn thì khó giữ nhất thì làm sao thể hiện bên 
ngoài giận mà bên trong lại không giận? 

Đáp: Bước đầu tiên em phải thử trước. Em không có thử làm sao em biết được! Tôi đã nói 
quý vị biết là theo kinh nghiệm của tôi, tôi đã thành công giảm được nóng giận rồi phải 
không? Hồi nãy tôi đã nói đó. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng tôi đã có thể thành công trong 
vài ngày vài tháng. Phải cần nhiều năm! Nếu mà mình tập trong một tháng, mình có thể thấy 
được kết quả ở trong một tháng. Nếu mà quý vị tập khoảng sáu tháng thì có thể thấy được 
kết quả của sáu tháng. Hôm nay khi bạn đặt câu hỏi này, bạn không hề có thực hành gì cả, 
không có thử gì hết, như vậy còn quá sớm để mà nói rằng mình không có thể gìn giữ được ý 
căn. Một khi thực hành thì chắc chắn sẽ có kết quả. 

Rồi còn câu hỏi nào nữa không? Đây là câu hỏi cuối cùng. 

Hỏi: Một số Phật tử Việt Nam quan tâm tới việc thờ phụng hộ pháp Dorje Shugden, xin 
Rinpoche giảng về nguy hại của việc thờ phụng này. Có nhiều vị Lama vào Việt Nam, 
làm sao biết được vị nào không thờ hộ pháp Shugden? 

Đáp: Tôi sẽ giải thích về tình hình này cho quý vị biết. Bây giờ trước hết là chúng ta phải 
nghĩ về quy y, nơi nương tựa. Một khi chúng ta quy y vào Phật Bảo thì chúng ta không thể 
nào quy y vào vị thần của thế gian được. Một khi mà chúng ta quy y vào vị thần thế gian có 
nghĩa là chúng ta không còn quy y Tam Bảo nữa. Một khi mà chúng ta từ bỏ nơi quy y thì 
chúng ta không còn là phật tử nữa. Nói chung, chúng ta muốn theo tín ngưỡng nào đó là 
quyền tự do cá nhân. Bây giờ nếu chúng ta theo đạo Hồi thì chúng ta phải tin vào Thánh Ala. 
Theo đạo Thiên Chúa giáo thì phải tin vào đức Chúa Giê-su. Theo Do Thái giáo thì tin vào 
Đức Chúa trời. Nhưng mà có những người lại tin vào quỷ Satan, thờ phụng quỷ Satan. Quý 
vị có nghe qua bên phương tây có một băng nhạc Rock gọi là Metallica không? Trong ban 
nhạc này có một người chuyên thờ phụng Satan. Đây gọi là quyền tự do muốn làm gì thì làm. 
Chúng ta không có nói người nào đó theo đức Chúa hay theo điều gì khác gọi là xấu. Chúng 
ta cũng không có nói người nào thờ Satan là xấu! Quan trọng là mỗi cá nhân phải làm gì? 
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Một khi đã gọi là phật tử thì phải làm một phật tử tốt. Làm Phật tử là nương tựa vào Phật. 
Nếu không nương tựa vào Phật mà nương tựa vào vị thần thế gian thì không còn là phật tử 
nữa. Chúng ta muốn làm phật tử hay không là quyền tự do cá nhân. Cho nên khi nói đến 
điều này, nếu mà chúng ta là phật tử, thì chúng ta phải quy y Tam Bảo. Khi mà chúng ta quy 
y Tam Bảo thì chúng ta là phật tử. Nếu chúng ta lại nương tựa vào vị thần thế gian thì chúng 
ta không còn là phật tử nữa. Nói tóm lại chúng ta có quyền tự do tín ngưỡng. Cho nên vấn 
đề này quy chung thì ta phải nói đến quy y Tam Bảo. Nếu mà chúng ta quy y Tam Bảo chân 
thật thì chúng ta sẽ không quy y vào vị thần thế gian này. 

Bây giờ khi mà nói tới một vị lạt ma mà mình đặt nghi vấn là vị đó có tôn thờ vị thần này 
không thì mình phải kiểm xem vị lạt ma đó có xuất xứ từ ba tu viện lớn nhất của dòng Gelug 
không. Trên thế giới này nơi mà còn duy trì được truyền thống Nalanda của Ấn Độ là nơi 
nào? Đó là ba tu viện lớn nhất của dòng Gelug. Dòng truyền thừa gọi là truyền thừa Nalanda 
của Ấn Độ. Dòng truyền thừa này hiện không còn tồn tại trong Ấn Độ. Quý vị biết Nalanda 
không? Trường Đại học Nalanda nổi tiếng ở bên Ấn Độ đó. Cho nên, hiện nay dòng truyền 
thừa Nalanda còn có ở đâu? Ở ba tu viện chánh của dòng Gelug, đó là Sera, Drepung và 
Ganden. Chúng ta phải quán sát, phân tích và phải khảo cứu kỹ càng. Hiện tại bây giờ ở 
trong 3 tu viện lớn này, chẳng hạn trong tu viện Sera cũng có ít tu sĩ Việt Nam đang tu học. 
Ở Dharamshala, miền Bắc Ấn Độ cũng có rất là nhiều tăng ni Việt Nam đang tu học. Quí vị 
có thể trao đổi thông tin để tìm hiểu thêm. Nhưng mà quan trọng là quí vị phải làm cho nước 
Việt Nam trở thành nước Việt Nalanda.  Nếu mà có được một Việt Nalanda thì mới thật sự là 
nơi để tu học Phật pháp chân thật, chân chánh. Cho nên tôi sẽ cầu nguyện cho một ngày 
nào đó có thể xây dựng được một ngôi trường Nalanda ở xứ Việt. 

(Mọi người vỗ tay hoan hỉ) 

Tôi nghĩ rằng bây giờ phải tạm ngừng bởi vì người thông dịch bị đau cổ nói không được. 
Cám ơn! (Ngài nói “Cám ơn” bằng tiếng Việt). 

*Tôn sư Khangser Rinpoche chú giải 
*Đệ tử Pháp Đăng kính dịch và đệ tử Lực Hải kính ghi lại 
*Trình bày: Nguyệt Đăng. 
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