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Trang 15, kệ thứ 5:  

5. Xa lìa mười ác hạnh, 
Luôn tạo tín tâm kiên cố, 
Thiểu dục và tri túc, 
Phải báo ân. 
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Trang số 15, kệ thứ 5. Quý vị tìm ra chưa ạ? 

Hôm trước tôi đã nói phải tiêu trừ ác nghiệp và tạo thiện nghiệp. Vậy ác nghiệp là gì? 
Ở đây ác nghiệp có nghĩa là mười ác hạnh. Khi nói đến ác nghiệp thì có nhiều lắm. Bao 

nhiêu? Chủ yếu là mười ác nghiệp. “Xa lìa mười ác hạnh” có nghĩa là chúng ta phải đoạn 
trừ tất cả mười ác nghiệp. Mười ác nghiệp là đối tượng của đoạn trừ! Bây giờ câu hỏi đặt ra 
là mười ác nghiệp là gì? Đó là ba ác nghiệp qua thân, bốn ác nghiệp qua khẩu và ba ác 
nghiệp qua ý, cộng lại là mười ác nghiệp. Bây giờ nói là mười ác nghiệp, có phải là ác 
nghiệp hay không thì phải coi lại! 

Trong ba ác nghiệp về thân, đầu tiên là sát sanh. Khi sát sanh là sát tất cả chúng 
sanh, giết bất cứ chúng sanh nào cũng gọi là sát sanh, sát cả một con côn trùng cũng là sát 
sanh. Trong mười ác nghiệp, ác nghiệp nặng nhất là sát sanh. Hậu quả của sát sanh là gì? 
Đó là chúng ta sẽ bị giảm thọ. Sát sanh có nghĩa là làm cho chúng sanh khác bị giảm thọ 
phải không? Khi làm kẻ khác giảm thọ thì chính bản thân chúng ta sẽ bị giảm thọ. Cho nên 
tội ác nặng nhất đó là sát sanh! Chúng ta phải giảm bớt đừng có sát sanh, và cuối cùng là 
đừng sát sanh nữa. Đây là điều quan trọng! Lúc ở Hà Nội có một bà lão hỏi tôi là bà mỗi 
ngày phải sát sanh giết cá để nấu cơm cho con cái ăn, nếu mà không sát sanh thì không nấu 
cho con ăn được, vậy cần phải làm gì? Tôi đã nói bà ấy không nên sát sanh! Nhờ người đưa 
thịt tới rồi nấu, chỉ cần nấu chứ đâu cần phải sát sanh. Và lỗi lầm lớn nhất của sát sanh là 
gì? Một khi đã sát sanh một lần rồi thì sẽ tạo thành thói quen, sẽ sát sanh nhiều lần nữa. 
Trước hết là giết một con côn trùng, rồi lúc đó can đảm hơn mới giết con dê, giết con bò, rồi 
từ từ giết con người. Con người, bất cứ người nào cũng vậy khi mới sanh ra đâu có ai giết 
một con gì đâu. Những kẻ giết người trước hết là giết một con côn trùng, rồi bắn chim từ từ 
quen rồi mới có can đảm giết con người. Tội hạnh này bắt đầu từ đâu? Đó là từ hồi còn nhỏ 
đã tập quen như vậy rồi. Theo Phật giáo thì đầu tiên là phải bỏ tội sát sanh. Trong mười ác 
nghiệp đầu tiên đó là sát sanh.Quý vị đã hiểu được chưa? 

Bây giờ chúng ta phải kiểm xem mỗi ác nghiệp phải thật là ác nghiệp hay không? Ác 
nghiệp thứ nhì là không cho mà lấy có nghĩa là ăn trộm. Thứ ba là tà dâm, có nghĩa là có 
quan hệ ái ân với người không phải là chồng hay vợ mình. Đây gọi là ba ác hạnh qua thân. 
Ác hạnh qua khẩu gồm có bốn: Thứ nhất là nói dối, nói láo. Nói láo có nghĩa là mình nói gạt 
gẫm người khác. Muốn được người thích mà khen ngợi cũng là nói dối. Ví dụ như nói người 
ta trẻ quá, đẹp quá mà trong tâm không có nghĩ như vậy, đó cũng là nói láo. Khi ăn thức ăn 
không ngon mà cứ khen ngon cũng là nói dối. Đôi lúc khó mà tránh được lắm! Nhiều khi thức 
ăn không ngon mà bị hỏi, trả lời là ngon thì cũng không được mà không ngon cũng không 
xong, khó lắm! Cho nên đừng bao giờ nói dối hoặc ít nhất thì cũng phải giảm bớt. Nếu mà 
không bỏ được tội nói dối thì nói ít lại bởi vì khi nói dối nhiều quá chúng ta sẽ bị mất uy tín. 
Đây gọi là căn bản của tu hành! 

Khi bảo rằng tôi đang tu thì chúng ta phải thiền quán về bổn tôn, tụng chú, thực hiện 
nghi lễ nhưng mà mười ác nghiệp thì vẫn còn y nguyên, không có sửa đổi, nếu như vậy thì 
chúng ta đã sai rồi! Làm như vậy chư Phật sẽ cười chúng ta mất. Không có từ bỏ ác hạnh mà 
cứ ngồi thiền quán về Đức Quán Âm, lúc đó Đức Quán Thế Âm sẽ cười đó. Cho nên đây là 
căn bản của tu hành, đây là điều rất quan trọng. Đức Phật đã dạy rằng tinh hoa giáo pháp là: 
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Việc ác thế nào cũng không làm 
Thiện hạnh viên mãn hành trọn vẹn 
Hoàn toàn điều phục tâm chính mình 
Đó là giáo pháp của Phật Đà. 

Khi nói tới ác hạnh thì chúng ta cần phải hiểu: Ác hạnh có nghĩa là mười ác hạnh mà 
chúng ta cần phải xem xét! Nói dối để người ta thích chúng ta, khen ngợi hay gạt gẫm người 
khác, cũng là tội nói láo. Lường gạt người khác gọi là nói dối qua thân và nói dối qua khẩu. 
Nói dối qua thân nghĩa là gì? Người ta hỏi có thấy người đó hay không? Chúng ta không trả 
lời mà gật đầu thì gọi là nói dối qua thân. Còn nói dối mà mở miệng nói là nói dối qua khẩu. 
Nói dối bằng thân cũng là một tội, một ác hạnh đó! Càng bớt nói dối thì chúng ta sẽ càng 
được nhiều người tín nhiệm hơn. Muốn cho người ta tín nhiệm thì chúng ta phải từ bỏ nói 
láo. Thứ nhì đó là nói lời chia rẽ, có nghĩa là có hai người đang hòa hợp mà chúng ta nói làm 
sao để mà người ta phải gây hấn với nhau. Hai người thân với nhau, mà chúng ta nói lời 
chính đáng hay là nói dối làm người ta gây hấn thì cũng mang tội nói lời chia rẽ. Khi nói chia 
rẽ phải quán xét có động cơ hay không. Khi người ta hòa hợp với nhau mà chúng ta làm cho 
người ta bất hòa là chúng ta đã mang tội nói lời chia rẽ. Cho nên cần phải thận trọng! Không 
nên làm cho hai người đang thân nhau trở nên bất hòa. Hay là hai người đang không thích 
nhau mà chúng ta làm cho họ đánh nhau thì cũng không nên làm. Kế tiếp là nói lời thô lỗ, nói 
lời nói làm cho người khác đau lòng. Thứ tư là nói thị phi, bất cứ nói chuyện gì mà để sân 
hận nổi lên, tham vọng nổi lên, phiền não dấy lên, nhiều vọng tưởng và nói lung tung là nói 
thị phi. 

Hồi nãy tới giờ tôi nói bao nhiêu ác hạnh rồi, quí vị nói thử đi? Tôi nói tới bao nhiêu ác 
hạnh rồi? 

Bây giờ ác hạnh qua thân có mấy? (Trả lời (TL): Dạ có ba). Bây giờ qua khẩu có 
mấy? (TL: Bốn).  Quý vị hiểu rõ không vậy? (TL: Hiểu ạ). Chỉ hiểu không thôi thì chẳng có 
lợi, cần phải từ bỏ mới được. Bắt đầu từ bây giờ là phải từ bỏ, nếu mà không bỏ được thì ít 
nhất hãy giảm bớt. Nhưng tốt nhất là phải từ bỏ. Nhiều người nói rằng khó mà không nói láo. 
Nhiều người nói với tôi như vậy. Nhưng tôi không có tin như vậy đâu. Mỗi cá nhân phải tự hạ 
quyết tâm, một khi hạ quyết tâm cũng có thể. Nếu mà không có thể từ bỏ được thì ít nhất là 
cũng phải giảm bớt đi. Đây là điều quan trọng! Đây là căn bản của tu hành! Nếu không có 
nền tảng tu hành thì tu hành rất khó. 

Bây giờ còn ba ác hạnh qua ý.Tất cả là có ba ác nghiệp qua ý. Gồm có tham vọng, ác 
ý và tà kiến. Thứ nhất là tham vọng. Tham vọng có nghĩa là khi thấy người khác có món đồ 
và chúng ta nghĩ ước gì tôi có món đó. Thứ nhì là ác ý, có nghĩa là sanh tâm muốn hãm hại 
ai khác. Thứ ba đó là tà kiến, có nghĩa là không tin vào Tam Bảo, cho là không có Tam Bảo 
và không tin vào nghiệp quả. Tham vọng, ác ý và tà kiến là ba ác hạnh qua ý. Cho nên ở đây 
nói rằng là cần phải xa lìa mười ác hạnh là như vậy! Nếu mà không bỏ được mười ác hạnh 
thì ít nhất cũng phải làm giảm bớt. Bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta phải từ từ giảm bớt 
mười ác hạnh. Lỗi lầm lớn nhất của mười ác hạnh là gì? Đó là nếu tạo ác nghiệp thì kết quả 
của nó phải là bất thiện. Chủ yếu là, một khi đã tạo ác nghiệp thì cuối cùng kết quả chính là 
lúc nào sự đau khổ cũng kéo tới. Nói tóm lại, trong cuộc đời chúng ta đôi lúc vô cớ gặp biết 
bao nhiêu gian nan khó khăn, nhiều khi không thể giải thích được và chúng ta cứ bị đau khổ 
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triền miên. Những đau khổ đó hầu hết là kết quả có được do kiếp trước chúng ta đã tạo ác 
nghiệp. Kiếp trước chúng ta tạo ác nghiệp thì kiếp này chúng ta sẽ lãnh lấy quả ác tương tự 
như vậy. Do đó ở đây nói là mười ác nghiệp cần phải đoạn trừ. 

Mặt khác, nếu trong xã hội mà mọi người đều từ bỏ mười ác hạnh thì xã hội đó sẽ 
hạnh phúc biết bao nhiêu! Ở trong xã hội mà con người càng giảm đi bớt mười ác hạnh thì 
xã hội sẽ càng hạnh phúc hơn. Chúng ta cần phải tạo dựng một xã hội như vậy! Cho nên tôi 
thường nói trong xã hội này chúng ta cần gì? Cần cố gắng giảm đi mười ác hạnh. Muốn tạo 
dựng một xã hội giảm bớt mười ác hạnh thì cá nhân chúng ta phải từ bỏ mười ác hạnh! 
Người ta thường nói xây dựng một xã hội mới, riêng tôi thì nói là phải tạo một xã hội hạnh 
phúc. Một xã hội hạnh phúc là xã hội trong đó có ít người gây mười ác hạnh. Muốn xã hội có 
ít người gây mười ác hạnh thì bước đầu tiên phải làm gì? Tôi nói nhiều lần chắc quý vị biết 
mà? Bước đầu tiên là phải làm gì? (Ngài hỏi và chờ đợi). Nghĩa là thế này: Muốn có một xã 
hội mà số người gây mười điều ác giảm đi thì quan trọng là đầu tiên chính bản thân chúng ta 
phải từ bỏ trước mười ác nghiệp. Mỗi cá nhân cần phải từ bỏ mười ác nghiệp thì rồi sau đó 
số người tạo mười ác nghiệp mới giảm. Như vậy mới tạo dựng một xã hội hạnh phúc được. 
Cho nên đây là điều rất là quan trọng! Tôi đang nói điều này là trên phương diện chung, nói 
đến tu hành thì đây là cách tu hành căn bản. 

Kết quả của mười ác nghiệp đó là gì? Đó là đọa vào ba nẻo ác địa ngục, ngạ quỷ và 
súc sanh. Nếu tạo ác nghiệp ở mức độ cao nhất, nặng nhất sẽ vào cõi địa ngục. Nếu ở mức 
độ trung bình thì sanh vào ngạ quỷ. Nếu nhẹ hơn một chút thì vào cõi súc sanh. Bây giờ 
người ta mới nói là có địa ngục hay không? Nói chung tôi có nói một câu như vầy: Đâu có ai 
chắc chắn 100% là không có cõi địa ngục đâu? Ai có thể quả quyết được? Ai có thể nói 
100% không có cõi địa ngục? Nhưng điểm quan trọng ở đây là chúng ta phải thận trọng. 
Chúng ta thận trọng không có nghĩa là cần nói rằng có địa ngục hay là không. Chúng ta thận 
trọng mà không có cõi địa ngục thì chúng ta cũng đâu cần phải hối tiếc. Do đó điều quan 
trọng là chúng ta cần phải thận trọng! Nếu mà có địa ngục thì khổ lắm! Bây giờ một câu hỏi 
nữa, địa ngục ở đâu? Quý vị có coi phim “The Lord of the Rings” (Chúa tể của những chiếc 
nhẫn) không? Quý vị đã coi bộ phim Mỹ đó chưa?  

(Lúc này bỗng có một con thằn lằn lao xuống trúng Ngài rồi thằn lằn lao xuống chỗ 
Pháp Đăng làm Pháp Đăng giật mình và kêu lên một tiếng nhỏ. Ngài nhìn thấy vậy cười lớn 
và nhân đó thuyết thêm. Ngài hỏi Pháp Đăng: Con thằn lằn vừa mới rớt xuống mà làm sao 
con sợ quá vậy? Mới đầu nó nhảy vào người Thầy trước, rồi từ người Thầy nó nhảy qua 
người con, mà con sợ quá vậy! Tại sao con sợ? Tại vì con chấp ngã, chấp vào “tôi” nên con 
sợ. Nếu mình nghĩ tội nghiệp con thằn lằn nó chết rồi thì mình đâu có sợ đâu. Vì mình nghĩ 
tới mình không thôi cho nên mình mới sợ! Đây gọi là phiền não, chấp ngã!) 

Hồi nãy giờ mình nói tới đâu rồi? (TL: Tới bộ phim “Chúa tể những chiếc nhẫn”). Giới 
trẻ đã coi bộ phim đó chưa? Ở trong bộ phim đó thì có nhiều con quái vật. Ai là những người 
coi bộ phim đó rồi giơ tay lên? (Chỉ có một vài người giơ tay). Vậy thôi, không cần nói về vấn 
đề này. 

Câu hỏi đặt ra là làm sao có cõi địa ngục. Cõi địa ngục ở đâu? Khi một người trong 
giai đoạn cận tử thì trước mặt sẽ trình hiện một cõi địa ngục vô cùng kinh hãi vậy đó. Đừng 
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có nghĩ rằng là cõi địa ngục ở một nơi nào khác. Bởi vì địa ngục được thành lập là do sự 
trình hiện trước tâm thức chúng ta khi chúng ta lâm chung. Cho nên kết quả của việc tạo ác 
nghiệp đó là gì? Đó là địa ngục! Người tạo nhiều ác nghiệp vào giờ phút lâm chung trước 
tâm thức sẽ trình hiện ra cảnh địa ngục rất là sợ hãi. 

Cho nên tôi sẽ nói về một kinh nghiệm. Ở trong tiếng Anh có từ hallucination, có nghĩa 
là ảo ảnh, ảo giác. Đó là một dạng tâm bệnh gọi là bệnh tâm thần phân liệt (schizophrenic). 
Bệnh này làm cho chúng ta có những ảo tưởng cảm thấy người khác hãm hại mình, lúc nào 
cũng hoang tưởng, lúc nào cũng sợ hãi. Cho nên những người đó thấy đủ thứ hết, họ có 
nhiều ảo giác lắm. Theo khoa học thì người ta không thể giải thích được tại sao có cái bệnh 
này. Bệnh thì có nhưng mà hoàn toàn không biết tại sao. Vì nguyên nhân gì cũng không giải 
thích được. Có rất nhiều người không tìm thấy bệnh mà lại bệnh. Tại sao lại bệnh? Nguyên 
nhân chủ yếu là do nghiệp! 

Tôi đã gặp một người Tân Tây Lan (New Zealand) và người đó cũng có nói về tình 
trạng này. Nỗi khó khăn nhất của ông ta như vầy. Khi ông ta đang ở Philippines, ông ta nói 
ông thấy rất rõ ràng tầng lầu phía trên chỗ ông ở có một cô gái lấy dao đâm vào bụng tự sát. 
Ba ngày sau thực sự cô gái đó đã tự sát bằng cách đâm vào bụng chết. Khi ông ta ở bên Úc 
thì cũng thấy trước rất rõ ràng là có tai nạn xe cộ xảy ra. Sau đó tai nạn xe cộ đã xảy ra! Màu 
sắc chiếc xe bị nạn giống như ông đã thấy trước. Ông ta khi thấy câu chuyện xảy ra như vậy 
mới đăng báo nói rằng cô gái đó sau ba ngày sẽ lấy dao đâm vào bụng tự sát thì quả thật ba 
ngày sau ở bên Philippines cô ta tự sát. Người ta chỉ trích cho là vì ông đã nguyền rủa nên 
mới xẩy ra chuyện xui xẻo như vậy. Ông ta có hỏi tôi làm sao có thể ngăn chặn ảo ảnh mà 
ông ta thấy trước như vậy? Ông ta nói ông ta rất đau khổ vì ông ta có thể biết trước được 
những chuyện kém may mắn sẽ xảy ra.  Sự trình hiện trước tâm thức của những người như 
vậy khiến họ rất là đau khổ. Cõi địa ngục có nghĩa là lúc nào trước mắt chúng ta cũng hiện ra 
đau khổ và xung quanh giống cõi địa ngục vậy.  

Cho nên kết quả của mười ác hạnh là có thể sanh vào địa ngục, ngạ quỷ hay là súc 
sanh. Bây giờ nếu chúng ta không phạm phải mười ác hạnh chắc chắn chúng ta sẽ không bị 
rơi vào ba đường ác. Tôi sẽ kể một câu chuyện tương tự. Có một người hoàn toàn không 
chấp nhận có cõi địa ngục. Ông ta cả đời không tin có địa ngục. Khi ông ta sắp chết, ông ta 
tụng chú, tụng kinh để mong được về cõi Phật. Mọi người lấy làm ngạc nhiên hỏi ông: “Ủa, 
lúc sống ông không tin có cõi địa ngục. Sao lúc sắp chết ông tụng kinh vậy?” Ông ta trả lời: 
“Tôi nhớ chứ. Tôi có nói tôi không hề tin có cõi địa ngục. Tuy nhiên hoàn cảnh trước và sau 
hoàn toàn khác nhau. Tại vì lúc đó tôi thấy kiếp sau còn xa quá, nhưng bây giờ thì kiếp sau 
gần sắp tới rồi. Tôi sắp đi qua kiếp sau và bây giờ tôi cần phải làm một cái gì đó.” Tương tự, 
chúng ta phải thận trọng. Trước khi kiếp sau sắp gần kề là chúng ta phải thận trọng. Đây là 
chuyện rất quan trọng. Cho nên ở đây nói: 

Xa lìa mười ác hạnh 
Luôn tạo tín tâm kiên cố 

Chúng ta phải tạo tín tâm kiên cố với Đức Phật. Lý do đó là có sự khác biệt to lớn 
giữa người có tín tâm và không có tín tâm vào Tam Bảo. Cho nên điều quan trọng là chúng 
ta phải có tín tâm kiên cố với Đức Phật! Bây giờ tôi sẽ nói một ví dụ cho thấy sự khác biệt 
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giữa một người có tín tâm với Đức Phật và người không có tín tâm với Đức Phật. Người có 
tín tâm với Đức Phật khi phiền não dấy lên thì lập tức có nơi để tâm sự. Người không có tín 
tâm với Đức Phật thì khi gặp những chuyện buồn phiền không có nơi để tâm sự. Người 
không có nơi để giãi bày tâm sự thì càng buồn bực hơn nữa. Tôi sẽ cho một ví dụ. Mỗi cá 
nhân chúng ta trong lòng có gì buồn bực nếu nói ra thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nếu 
không có nơi giãi bày thì sự phiền toái vẫn còn trong tâm. Cho nên tin tưởng vào Đức Phật 
thì khi có buồn phiền liền có nơi để giãi bày tâm sự, để cầu nguyện. 

Tôi đã từng nói hồi đó có một phụ nữ phương Tây trong đời có rất nhiều phiền muộn. 
Bà ta đã đến gặp tôi và nói rất nhiều với tôi. Nói xong bà ta cám ơn tôi đã lắng nghe những 
điều bà ta nói. Bởi vì sao? Bởi vì bà ta không có nơi nào để giãi bày tâm sự cả. Cho nên 
nhiệm vụ của các bác sĩ tâm lý là gì? Là ngồi lắng nghe người ta nói những chuyện riêng, 
chuyện đau khổ của người ta. Người ta nghĩ khi nói cho người khác nghe thì nỗi đau khổ của 
họ sẽ được người khác làm giảm đi. Nhưng thực sự thì ông bác sĩ tâm lý đâu có làm giảm đi 
sự đau khổ của họ, mà chính người đó khi giãi bày thì đã làm giảm bớt sự đau khổ trong 
tâm. Tôi có một người bạn là bác sĩ tâm lý. Tôi hỏi ông ta làm việc gì? Ông ta nói việc làm 
của ông ta rất là đơn giản: cứ nghe người ta tâm sự những điều buồn phiền, rồi sau đó đưa 
hóa đơn cho người ta trả tiền là xong. Những người không tin tưởng Đức Phật khi có vấn đề 
gì buồn phiền thay vì tìm kiếm Đức Phật giãi bày tâm sự thì kiếm ông bác sĩ tâm lý. Nhưng 
ông bác sĩ tâm lý không có tâm từ bi, ông ta vì tiền mà lắng nghe sự đau khổ của kẻ khác! 

Nói đến Đức Phật là có tâm từ bi. Nếu chúng ta vững tin vào Tam Bảo, khi chúng ta 
có vấn đề thì chúng ta có nơi để mà giải tỏa. Bởi vậy cho nên những gì buồn phiền trong nội 
tâm đều giảm bớt đi. Cho nên khi tới chùa cầu nguyện Đức Quan Âm thì chúng ta có nơi để 
bày tỏ tâm sự, như vậy trong lòng chúng ta sẽ nhẹ hẳn đi. Phải không? Cho nên mới nói 

rằng: “Luôn tạo tín tâm kiên cố”. Khi có tín tâm thì sẽ nhận được ân phước của Đức Phật. 
Quý vị thấy có sự khác biệt giữa người có tín tâm với những người không có tín tâm chưa? 
Hôm trước tôi có cho quí vị xem thí nghiệm của mấy chén cơm. Quí vị đã thấy sự khác biệt 
giữa chén cơm có chú nguyện và chén cơm không có chú nguyện. Hầu hết quý vị ở đây đã 
thấy cuộc thí nghiệm đó chưa? Giữa cơm có chú nguyện và không có chú nguyện có sự 
khác biệt to lớn. Nếu có thể dùng thần chú để làm đình trệ tốc độ meo mốc của chén cơm thì 
thần chú cũng có thể ảnh hưởng đến cơ thể con người được vậy! 

Cho nên tôi mới gọi là “luôn tạo tín tâm kiên cố”. Khi có tín tâm kiên cố với Đức Phật 
tôi sẽ nói cho quý vị biết kết quả lập tức, có liền, nhanh chóng. Bất luận chúng ta đi đến đâu 
và lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng Đức Phật là nơi nương tựa của chúng ta thì chúng ta 
làm việc gì cũng có tự tin vững chắc hơn. Những người nào không có tín tâm với Đức Phật 
là những người dễ bị cô độc, không nơi nương tựa. Họ không có một cảm giác an toàn! Ví 
dụ chúng ta thấy một con chó ở gần bên người chủ nó có vẻ vững tin hơn. Nếu mà người 
chủ không ở gần con chó thì con chó sẽ nhút nhát, không có gan dạ. Quý vị có để ý thấy 
không? Đây gọi là tâm lý, tại vì có chủ là có nơi nương tựa, con chó nghĩ rằng người chủ sẽ 
bảo vệ nó cho nên lúc đó nó tỏ ra gan dạ hơn. Trong cuộc đời chúng ta, khi chúng ta gặp 
khó khăn chúng ta cần có dũng khí. Bởi thế tin vào Đức Phật thì có kết quả tâm lý đó là có 
dũng khí. Nói tóm lại Đức Phật có hay không, bất luận là có hay không, nhưng mà chúng ta 
đều phải cần có dũng khí. Bây giờ nếu muốn đương đầu với đau khổ, dù cho có tôn giáo hay 
là không, thì điều quan trọng là cần phải có sự can đảm. Khi chúng ta tin vào Đức Phật thì 
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chúng ta mới có ảnh hưởng tâm lý, mới dẫn đến phát sanh dũng khí lớn mạnh. Cho nên 

“luôn tạo tín tâm kiên cố” lý do là như vậy. Đây thật sự là lời khuyên nhủ đánh vào tâm lý! 

Thiểu dục và tri túc, 
Phải báo ân. 

Cần phải “thiểu dục”. Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của thiểu dục là gì. Thiểu dục 
có nghĩa là làm điều gì tốt cho ai, thì đừng hy vọng người ta sẽ làm tốt lại cho chúng ta. Nếu 
làm điều gì tốt cho người mà cầu mong người ta sẽ làm tốt lại cho mình, nhưng người ta 

không làm điều tốt cho thì mình sẽ sanh buồn phiền! Kế tiếp là “tri túc”. Tri túc có nghĩa là 
bất luận mình làm việc gì cho tới bây giờ thì mình phải nghĩ là tốt rồi, được rồi. Nếu không tri 
túc thì chúng ta sẽ gặp khó khăn! Quý vị đã từng nghe tới một người tên là Alexander Đại Đế 
không? Alexander là người đánh trận chiếm gần hết nửa quả địa cầu. Ông ta có một nỗi đau 
khổ là vì ông ta không tri túc! Cho dù ông ta lấy hết quả địa cầu ông ta cũng không thỏa mãn, 
ông ta lại muốn cái quả địa cầu khác. Vì ông ta không tri túc nên cuộc đời ông ta không bao 
giờ được hạnh phúc. Ban đầu ông ta đánh trận từ bên vùng vịnh Persian từ từ đánh tràn qua 
Ấn Độ, lúc nào ông ta cũng đầy dãy sợ hãi và tham vọng. Alexander là người Hy Lạp. Nếu 

chúng ta nói chữ “tri túc” thì chúng ta phải biết làm sao để tri túc. Nếu nói tri túc không phải 
ý nói tôi không cần kiếm sống. Tri túc thì cũng phải làm việc! Làm việc nhưng không đặt hy 
vọng vào kết quả mỹ mãn. Bất cứ việc chúng ta làm mà có đạt được kết quả tốt hay không đi 

nữa thì chúng ta cũng thỏa mãn. Cho nên gọi là tri túc. Rồi “phải báo ân”. Bây giờ là đoạn 
kệ số 6: 

6. Phải phá tan sân giận và ngã mạn, 
Giữ tâm khiêm nhường, 
Đoạn trừ tà mạng, 
Phải sống với pháp mạng . 

Ở đây ý nói rằng không được nổi sân giận và ngã mạn. “Giữ tâm khiêm nhường” 

nghĩa là phải nghĩ rằng chúng ta thấp hơn tất cả chúng sanh. “Đoạn trừ tà mạng” là đừng 
có sinh hoạt bất chánh. Uống quá nhiều rượu cũng gọi là sinh hoạt bất chánh. Sử dụng quá 
liều các thuốc có chất kích thích là sinh hoạt bất chánh, đấy cũng là sinh hoạt bất chánh. Cần 
phải đoạn trừ! Rất quan trọng! Hồi đó tôi có tới trại cải huấn cho những người nghiện ma túy 
để khuyên nhủ họ. Tôi tới đó nhưng tôi đã không thể nào khuyên họ được. Lý do tại sao tôi 
không có khuyên họ được? Tại vì những người nghiện họ không thể nào tập trung tư tưởng 
được. Họ không thể ngồi ngay ngắn; chỉ bốn, năm phút thôi là tâm của họ bắt đầu dao động 
rồi. Rất đau lòng! Họ giống như là có nửa con người thôi! Khi tôi nói những lời khuyên họ 
ngồi không yên. Cho nên khi sinh hoạt bất chánh thì đây là kết quả đó! Phải đoạn trừ các 

sinh hoạt bất chánh như là sử dụng thuốc kích thích quá liều hay uống rượu quá liều. “Phải 
sống với pháp mạng”. Nghĩa là sống một cách chân chánh, thuận với chánh pháp. Quý vị 
hiểu rõ không? Hiểu rõ không? (TL: Dạ rõ. Ngài cười). Quý vị hiểu rõ thì phải thực hành.  
Đoạn kệ số 7: 
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7. Từ bỏ tất cả của cải vật chất, 

Nếu “từ bỏ tất cả của cải vật chất” thì cần phải hiểu cách từ bỏ như thế nào? Nói 
tóm lại trong cuộc đời rất dễ từ bỏ của cải. Tôi sẽ nói cho quí vị rõ, bây giờ hãy nói tới vũ 
trường. Đây gọi là của cải, vũ trường là của cải? Hồi đó tôi cũng từng nói với chuyện với 
những bạn trẻ. Họ là những người thích đi vũ trường. Họ nói là tối họ đi vũ trường. Ở các 
nước phương Tây thì có thể ở vũ trường sáng đêm. Ở Việt Nam không biết có hay 
không? (TL: Có) Các bạn trẻ đó nói với tôi là họ vào vũ trường ở suốt đêm, nào là hút 
thuốc, thức sáng đêm không ngủ, tới trưa mới ngủ. Nếu mà tới trưa mới ngủ thì đâu có 

làm được việc gì? Cho nên câu  “từ bỏ tất cả của cải vật chất” là từ bỏ vũ trường đó. 
Thời Đức Atisha viết Kinh này thì làm gì có vũ trường, tuy nhiên cần phải hành trì theo lời 
khuyên này.Từ bỏ của cải là từ bỏ vũ trường. Tôi có một đệ tử là ca sĩ của ban nhạc rock. 
Anh ta đến gặp tôi than thở về nỗi đau khổ khó khăn của anh. Anh bận rộn sáng tác nhạc, 
và làm đủ mọi việc cho ban nhạc hết, rồi trong vũ trường còn phải ca hát nữa. Anh nói 
những người khách trong vũ trường uống rượu say, họ bảo anh ta hát bài hát xưa cũ rồi, 
hãy hát bài mới đi! Anh ta tập hát một bài hát phải cần biết bao nhiêu ngày vậy mà mấy 
ông say rượu còn chỉ trích anh ta nữa. Đây là nỗi khổ của anh ta. Cho nên mới nói là từ 
bỏ tất cả của cải vật chất. 

Trang hoàng bảo châu của các hàng Thánh giả 

 Cách tu hành của hàng Thánh giả gồm có bảy phần: 

1. Tín tâm. 
2. Giới hạnh. 
3. Tri nhận được nỗi hổ thẹn. 
4. Tri nhận được sự ngượng ngùng. 
5. Lắng nghe nghĩa là nghe, học pháp.  
6. Bố thí.  
7. Trí tuệ có nghĩa là phán xét và nghiên cứu.  

Đây là bảy bảo châu quan trọng. Quan trọng là phải có tín tâm vào Tam Bảo, và phải 
giữ giới. Trong mười ác hạnh quan trọng là phải từ bỏ năm: sát sanh, nói dối, tà dâm, trộm 
cắp và uống rượu. Nếu chúng ta có thể từ bỏ năm điều này thì đó là chúng ta giữ giới rồi đó! 
Nếu mà không bỏ được thì cũng phải giảm bớt, việc này rất quan trọng! 

Bảo châu tín tâm và bảo châu giới hạnh, 
Bảo châu của tri nhận được nỗi hổ thẹn và ngượng ngùng. 

Kệ số 8: 

8. Bảo châu của lắng nghe và bảo châu của bố thí, 
Bảo châu của trí tuệ, toàn thảy bảy bảo châu, 

Cho nên bảy bảo châu này đều rất quan trọng! 
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Bây giờ nghỉ 10-15 phút, vì thông dịch bị đau cổ họng, chưa hết bệnh! 

Tiếp tục kệ số 8, trang 16. Hàng thứ 3: 

Những dạng bảo châu này, 
Bảy kho tàng bất cạn kiệt, 
Không được nói cho loài phi nhân. 

Câu “không được nói cho loài phi nhân” có nghĩa là không được nói cho những 
chúng sanh không phải là người. Không được nói cho những chúng sanh không phải là 
người có nghĩa là không được nói cho những người không biết suy nghĩ vì họ sẽ nghĩ sai 
lệch đi ý nghĩa. Đoạn kệ thứ 9: 

9. Luôn xa lánh nơi ồn ào, 
Phải ở chốn hoang vắng,  
Từ bỏ lời vô nghĩa, 
Luôn giữ gìn lời nói. 

Quý vị nghĩ thành phố Hồ Chí Minh không phải là nơi hoang vắng bởi vì có rất nhiều 
người. Nhưng quý vị đừng nghĩ rằng Tổ Atisha khuyên chúng ta đừng ở Thành phố Hồ Chí 

Minh. Không phải như vậy. “Ở chốn hoang vắng” nghĩa là chủ yếu làm cho tâm hoang vắng. 
Hồi đó có một người tới thỉnh pháp một vị Lạt ma. Lạt ma bảo anh ta ngày mai tới một mình. 
Ngày hôm sau anh ta tới thì vị Lạt ma lại bảo ngày mai anh ta hãy tới một mình. Rồi ngày 
hôm sau anh ta lại tới thì vị Lạt ma lại bảo ngày mai anh ta hãy tới một mình. Người đó cứ 
làm vậy mỗi ngày mà ngày nào vị Lạt ma cũng bảo ngày mai anh ta hãy tới một mình. Riết 
rồi anh ta mệt quá mới thưa với vị Lạt ma: “Ngày nào tôi cũng tới một mình đây, ông cứ nói 
ngày mai tới hoài vậy?” Cuối cùng vị Lạt ma mới nói: “Ông đâu có tới một mình. Trong tâm 

của ông nào bạn bè, người thân, anh em mang hết tới đây luôn mà!”. “Phải ở chốn hoang 
vắng” nghĩa là tâm chúng ta phải để trống vắng không nhớ nhiều thứ. Những gì cần thì nhớ, 

những gì không cần thì không nhớ! Cho nên khi nói đến chỗ “phải ở chốn hoang vắng” 
nghĩa là tâm chúng ta phải trống vắng, rồi sau đó mới tu hành được. Thân chúng ta ở đâu 
cũng được! Nếu có ở trên núi mà tâm đầy vọng tưởng, đủ những suy nghĩ lung tung thì đâu 
có tu hành được. Sống trong thành phố ngay cả ở trung tâm thành phố mà tâm chúng ta chỉ 
nhớ những chuyện cần, những chuyện không cần thì không nhớ, thế thì chúng ta mới có thể 
tu hành được! 

Cho nên ở câu này nói “luôn xa lánh nơi ồn ào, phải ở chốn hoang vắng” không có 

nghĩa là không nên ở thành phố. Khi ở trên núi mà tâm chúng ta suy nghĩ đủ thứ thì tâm đã 

tới thành phố rồi! Cho nên đừng có nghĩ đến những chuyện không cần thiết! “Từ bỏ lời vô 
nghĩa, luôn giữ gìn lời nói”, quan trọng là bất cứ lời gì nói ra chúng ta đều phải để ý, coi 
chừng đừng để xúc phạm đến người khác. Cá nhân phải quán sát lời nói của mình! Khi 
không biết cách nói chuyện thì có thể sẽ làm bạn trở thành kẻ thù đó. Cho nên tục ngữ 
phương Tây có câu “lời nói là bạc mà sự im lặng là vàng!”. Quý vị có từng nghe đến câu tục 

ngữ này chưa? (TL: Dạ có). Cho nên “luôn giữ gìn lời nói!” Câu tục ngữ thì có từ khoảng 
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thế kỷ XV hay XVI, nhưng Tổ Atisha đã nói điều này từ cách đó cả ngàn năm rồi. Cho nên 
trong cuộc đời con người, trong thân thể con người, chỗ nào là khó kiềm chế nhất? Đó chính 
là cái lưỡi! Nếu chúng ta có thể kiềm chế được cái lưỡi thì sẽ giảm bớt đi nhiều điều phiền 
phức. Phiền phức đa số là xuất phát từ cái lưỡi! Bởi vậy thịt ngon hay không đều là do cái 
lưỡi! Chúng ta có thể ăn thịt hay là không ăn thịt thì cũng chủ yếu là do cái lưỡi của chính 
chúng ta. Chúng ta có thể từ bỏ được đồ ăn ngon hay không là do cái lưỡi. Bỏ rượu được 
cũng là do lưỡi! Nhưng một khi chúng ta có thể điều khiển được, tự chủ được, kiềm chế 

được cái lưỡi thì chúng ta sẽ không gặp nhiều khó khăn.  Cho nên “luôn giữ gìn lời nói”. 
 

Khi gặp Bậc Đạo Sư và Phương trượng, 
Phải hết lòng phục vụ với tâm thành kính. 

Bậc Đạo Sư và Phương trượng nghĩa là những người Thầy của chúng ta, cho chúng 
ta những lời khuyên thiện lành, những sự chỉ thị, những lời dạy dỗ, do đó chúng ta phải hết 
lòng phục vụ với tâm thành kính. Kệ số 10: 

10. (Bậc siêu phàm) 
Bậc sở hữu pháp nhãn, 
Cùng chúng sanh sơ cơ, 
Phải khởi tâm tri nhận họ là Đấng Thế Tôn”. 

 Ở kệ số 10 thì phải coi lại, kiểm lại kinh xem có đúng hay không. Phải coi kinh lại rồi 
mới giảng được. Bây giờ, xuống kệ thứ 11: 

11. Khi thấy tất cả chúng sanh, 
Phải khởi tâm tri nhận họ như ba, mẹ và quyến thuộc, 
Xa lánh bạn xấu, 
Phải thân cận với Thiện Tri Thức. 

Bất luận mỗi khi chúng ta thấy chúng sanh nào chúng ta cũng phải nghĩ rằng họ là ba 
mình, mẹ mình, bà con quyến thuộc thân thích v.v… Chúng ta chỉ nghĩ trong đầu không cần 
phải nói ra miệng, ví như gặp người nào đó mà quý vị nói với họ là tôi coi ông/bà như là 
ba/má của tôi. Không cần phải nói ra! Khi chúng ta nghĩ như vậy càng nhiều thì càng có 
nhiều lợi ích. Tôi sẽ nói một ví dụ. Tôi sẽ kể một câu chuyện. Hồi đó lúc tôi đang đi trên xe 
lửa tôi có hỏi một anh nhân viên bán trà trên xe là chừng nào xe lửa tới thành phố nơi tôi 
muốn xuống. Người thanh niên ấy đã nạt nộ la tôi, trả lời thô bạo. Trong khoảng 1-2 giây đầu 
tôi rất là kinh ngạc. Ngay lúc đó tôi liền nghĩ anh ta là cha của tôi. Tôi nghĩ trong đầu rất là 
mạnh mẽ rằng “anh ta là cha của tôi”, tôi liền cảm thấy dễ chịu hơn! Cho nên chúng ta nghĩ 
như vậy.   

(Vừa lúc đó Thầy Odbar đệ tử của Rinpoche từ Hà Nội mới trở về chùa) 

Hôm qua thầy thủ trưởng quản lý của tôi đi ra Hà Nội. Mới hôm qua mà giờ đã tới Sài 
Gòn rồi. Đây là thế kỷ 21 cho nên nhanh như vậy. Nhanh là nhờ sự tiến bộ của vật chất. Bởi 
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vì là thế kỉ 21, cho nên cũng cần Phật pháp tương tự như vậy. Tu hành cũng cần có thành 
quả nhanh chóng!   

[Trở lại bài giảng] Tôi xem anh nhân viên trên xe lửa la lối tôi như là cha của tôi thật 
sự vì thế lúc đó tôi mới cảm thấy dễ chịu. Nếu mà tôi nghĩ anh ta la mắng tôi thì tôi sẽ đau 
khổ hơn nhiều. Ở đây ý chánh là nói như vậy. Cho nên, tiếp tục là chúng ta cần phải, 

Xa lánh bạn xấu, 
Phải thân cận với Thiện Tri Thức”. 

Kệ số 12: 

12. Xa lánh nơi chốn mang sân hận và bất an, 
Phải đến nơi nào mà an lạc, 
Từ bỏ tham chấp vào bất cứ gì, 
Phải trụ trong vô tham chấp. 

Bây giờ cho 15, 20 phút vấn đáp. Hôm nay, tạm thời dừng ở đây! Hôm nay là chủ 
nhật. Chúng ta sẽ tiếp tục bài Kinh này vào thứ bảy, ngày 29/1, lúc 18 giờ 30 chiều. Sau khi 
giảng kinh xong thì sẽ có một buổi lễ bình tài bảo. Khi làm bình tài bảo chỉ đảm bảo 50% thôi, 
không đảm bảo 100% đâu. Làm bình tài bảo có nghĩa là buổi lễ cầu nguyện làm tăng thêm 
tài lộc đó. Nhưng mà đảm bảo hay không thì không biết, chỉ chắc chừng 50% thôi. Bây giờ 
đến phần vấn đáp. 

 

 

 

 

   VẤN ĐÁP 

 
Hỏi: Thưa Thầy, xin Thầy thu xếp thời gian để khi nào Thầy có thể truyền cho chúng 
con câu chú của Đức Văn Thù Sư Lợi, tăng trưởng trí tuệ? 

Đáp: Hôm qua đã cho rồi, sau này tôi sẽ cho lại. 

Hỏi: Dạ thưa Ngài, Ngài cho con hỏi về vấn đề sát sinh. Mặc dù là con đã cố gắng là 
không ăn thịt nhưng con vẫn phải nấu thức ăn cho gia đình, và con cũng mua thịt ở 
ngoài chợ thôi chứ không có sát sinh. Nhưng mà con nghe nói là ngay trong nước 
mình nấu thức ăn đã có bao nhiêu sinh vật nhỏ li ti rồi. Như vậy có nghĩa là mình sẽ 
khó mà tránh sát sinh, con cũng có nghe nói có câu chú khi mình lỡ ăn thịt thì mình sẽ 
đọc câu chú đó có phải vậy không ạ? 



 

 

12

Đáp: Khi mà chị nói chị lỡ sát sinh thì đâu có phải chị tạo ác nghiệp đâu. Lỡ thôi mà! Khi đi 
bộ trên đường chúng ta dẫm lên nhiều con vật! Khi nói đến ác hạnh có nghĩa là phải có động 
cơ nữa. Đọc chú cũng tốt. Có câu chú đọc khi lỡ giết con thú hay ăn thịt, trước khi chúng ta 
ăn thịt thì đọc chú rồi thổi vào miếng thịt rồi mình ăn. Nhưng không có nghĩa là khi có câu 
chú rồi thì ăn thịt quá trời luôn đâu. Không phải như vậy! Tôi không khuyến khích các bạn ăn 
thịt nhiều đâu. Sau này tôi sẽ cho câu chú đó. Nếu mà tôi cho câu chú đó chắc là quý vị sẽ 
lại bắt đầu ăn thịt nhiều! Sau này có thời giờ trống tôi sẽ cho câu chú đó. 

Hỏi: Dạ thưa Ngài, Ngài giảng một người sống trong đời có hai kế hoạch A và B. Kế 
hoạch A là phải có tâm từ bi thương yêu chúng sanh, gạt bỏ phiền não. Kế hoạch B là 
tu hành vãng sanh Tịnh Độ. Bạn của con sinh trong gia đình Thiên Chúa nhưng bạn 
không tin đạo. Bạn là một bác sĩ tốt thương bệnh nhân. Bây giờ bạn bị bệnh ung thư 
giai đoạn cuối, giai đoạn 4. Trước đây bạn sống tốt nhưng không có đức tin, bây giờ 
bịnh không biết nương tựa vào đâu. Con khuyên bạn tin vào Đức Chúa, Đức Mẹ vì gia 
đình bạn đạo Chúa, vì những người trong gia đình bạn chăm sóc bạn nên bạn không 
thể cầu Phật được. Nhưng con khuyên bạn nên đọc Kinh Phật để sống hạnh phúc,  
chết bình an. Xin hỏi Ngài những người tốt nhưng không tin đạo Phật như bạn con thì 
kế hoạch B cụ thể là gì? Bạn sẽ đi đâu sau khi chết? 

Đáp:  Câu “Xin Ngài cho biết là bạn không tin vào Phật như vậy bạn con thì kế hoạch B cụ 
thể là gì?” Kế hoạch B của người đó là gì thì tôi không biết. Sau khi người đó chết người đó 
đi đâu tôi cũng không biết luôn vì tôi không phải là Đức Phật. Quan trọng là chúng ta phải 
phát tâm từ bi đối với người bệnh sắp ra đi đó. Có tên của người đó không? Và bây giờ thì 
chúng ta sẽ cùng tụng kinh cầu nguyện cho người đó. Tội nghiệp cho cô ta! Đây là giai đoạn 
cuối! Trách nhiệm của chúng ta là cầu nguyện vãng sanh cõi Tịnh Độ của Đức Quán Thế Âm 
Bồ Tát, và không những chỉ cầu cho riêng mình mà còn cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, 
con chó, con cá, con người… ai cũng vậy hết, sau khi chết thì sẽ vãng sanh cõi Tịnh Độ của 
Đức Quán Thế Âm. Tội cho bệnh nhân đó! Chúng ta hãy nghĩ người trong gia đình cô ta đau 
đớn biết bao nhiêu! Cho nên tôi rất là thương người bệnh này và thương tâm cho những 
người trong gia đình rất là đau khổ vì người bệnh này. Quý vị biết đọc chú Om Mani Padme 
Hung không? (có) Vậy bây giờ chúng ta hãy tụng chú Om Mani Padme Hung . 

Bây giờ, hãy nghĩ người bệnh này đang bị ung thư giai đoạn 4 rất là đau đớn, và chúng ta 
tụng kinh không những chỉ cho người này mà còn cho tất cả chúng sanh đều hết bệnh. Nếu 
bệnh có thể mau chóng hết thì cầu nguyện cho bệnh nhanh chóng khỏi. Nếu không thể 
nhanh chóng lành được thì mình cầu nguyện cho kiếp sau được vãng sanh Tịnh Độ.  Quý vị 
đã rõ chưa? Bây giờ chúng ta tụng chú. 

Hỏi: Kính bạch Thầy, con đang thực hành pháp Ngondro. Để tiện việc hành trì và kín 
đáo, con lập bàn thờ nơi phòng ngủ, như thế có được không ạ? 

Đáp: Được không sao hết. 

Hỏi: Con tha thiết xin Ngài ban cho con pháp môn hành trì. Con tha thiết được tu và 
được giải thoát! Chúng con cầu Ngài hoan hỉ. 
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Đáp: Tôi không cho một pháp môn mà cho tới ba pháp luôn. Thứ nhất, phải nghe pháp. Thứ 
nhì, phải tư duy. Thứ ba, phải tu hành. Cho nên gọi là Văn, Tư, Tu. Đây là pháp môn tốt nhất 
để tu giải thoát. Văn là nghe pháp, nghĩa là mình phải học pháp. Trước hết là phải học pháp, 
rồi tư duy cặn kẽ, xong rồi cuối cùng mới tu hành. Đừng lập tức nghĩ rằng trong 1 phút mà tôi 
có thể chỉ các bạn phương pháp, rồi các bạn trong 1 phút tu thành Phật. Không có như vậy 
đâu! Nếu mà tu thành Phật nhanh như vậy thì bây giờ chắc trong thế giới này người ta tu 
thành Phật hết rồi. Trong thế giới này người ta đã giải thoát hết rồi. Đây là quá nhanh rồi! 
Cho nên quan trọng là phải Văn, Tư, Tu, nghĩa là lắng nghe, tư duy và tu hành. Do đó khi nói 
nghe pháp nghĩa là học pháp. Học xong rồi phải tư duy. Tư duy xong mới tu. Không có nghĩa 
là trong vòng 1 phút mà có thể chỉ ra phương pháp tu giải thoát được. Từ từ mình sẽ giảm 
bớt phiền não, rồi sau đó là diệt hết phiền não. Đây gọi là giải thoát! 

Hỏi: Thưa Rinpoche, trong những điều cấm, một Phật tử là không ăn trộm, lấy đồ của 
người khác. Vậy Ngài nghĩ sao về việc sử dụng phần mềm không có bản quyền và đọc 
sách photocopy không có copyright? 

Đáp: Đây là một vấn đề rất là phức tạp.Tôi không có sử dụng những thứ đó. Và nếu mà 
chúng ta không có suy nghĩ kỹ là có vấn đề. Câu hỏi là làm sao mà thành ăn trộm? Chủ yếu 
là do mấy hãng chế tạo người ta làm ra bản quyền, và như vậy từ đó trong thế giới có luật lệ. 
Bản quyền nguyên thủy thì giá rất cao. Mua đồ copy thì giá rẻ hơn. Đây gọi là kẽ hở của luật 
pháp. Nhưng kẽ hở của luật pháp đâu có nghĩa là ăn trộm? Quan trọng khi mua các phần 
mềm copy, chúng ta không nghĩ sẽ sử dụng cá nhân mà vì lợi lạc cho nhiều chúng sanh. Ăn 
cắp để sử dụng cho chính bản thân đó là ác hạnh! Cho nên chúng ta làm như vậy không 
phải cho chính bản thân mà vì lợi lạc cho nhiều người. Nhưng tốt nhất là đừng sử dụng 
những phần mềm bất hợp pháp đó! Nếu mà bạn phải sử dụng, thì hãy nghĩ như vậy. Đây là 
cái tôi thấy kẽ hở của luật pháp là như vậy. Tuy nhiên thật sự là chúng ta có thể gặp khó 
khăn khi mua những phần mềm chánh gốc. Nếu bạn không còn cách nào khác hơn là phải 
mua đồ copy thì bạn phải nghĩ như vậy. Khi tôi nói khe hở của luật pháp tôi nghĩ các công ty 
sáng chế phần mềm họ ghét tôi lắm.Thì đó là cách tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà chính bản 
thân tôi thì không hề sử dụng những phần mềm bất hợp pháp. Bởi vậy tôi nghĩ công ty 
Microsolf phải hãnh diện vì tôi. Ở trên internet có nhiều phần mềm chúng ta có thể tải xuống 
miễn phí mà. 

Hỏi: Cho con hỏi bác sĩ có liên quan đến nghiệp của bệnh nhân không? 

Đáp: Có sự liên hệ rất là to lớn! Bác sĩ có khi cho thuốc cho bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ khỏi 
bệnh, nhưng lại có khi cho thuốc nhưng không giúp ích được gì. Đừng có bao giờ nghĩ rằng 
phải đi tìm bác sĩ nào có liên hệ tới nghiệp của bệnh của mình. Đừng có nghĩ như vậy! Nếu 
cứ đi tìm bác sĩ nào có liên hệ nghiệp với mình hay không thì mình sẽ làm lãng phí thời gian. 
Chắc chắn là bác sĩ và nghiệp của bệnh nhân có sự liên hệ! Ví dụ, người gieo quẻ có nghiệp 
với người tới xem quẻ, thì khi mà gieo quẻ mới chính xác. Người đó mà không có duyên 
nghiệp với người gieo quẻ thì nhiều khi gieo quẻ không có đúng. Nói chung gieo quẻ chỉ là 
một công việc không đảm bảo. Nhiều khi gieo đúng, nhiều khi gieo sai. 

Hỏi: Buổi sáng thì Ngài nói là chúng ta cần phải yêu thương tất cả mọi người ngay cả 
những người xấu, nhưng mà hôm nay học trong Kinh này thì nói rằng là mình phải 
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cần xa lánh những người xấu, tại sao chúng ta phải tránh những người xấu thay vì 
chúng ta phải thương yêu họ? 

Đáp: Trước hết chúng ta phải biết thương yêu người xấu nghĩa là chỉ thương người đó trong 
tâm mình thôi. Nhưng trên phương diện vật lý, mình không cần đứng gần hoặc ở gần người 
xấu đó. Hiện tại bây giờ tôi đang ở đây nhưng gia đình tôi ở rất xa nước Việt Nam. Những 
người bạn của tôi hầu hết là ở xa Việt Nam lắm nhưng mà tôi vẫn thương họ vậy, bởi vì họ 
thương tôi! Nhưng trên phương diện vật lý thì chúng tôi xa nhau. Cũng tương tự như vậy, 
chúng ta khởi tâm thương yêu những người xấu nghĩa là trên phương diện tinh thần thôi, 
nhưng trên phương diện vật lý thì chúng ta đâu cần ở gần người đó. Khi bạn ở gần người 
xấu thì họ sẽ ảnh hưởng đến bạn và bạn sẽ trở thành người xấu, có nguy cơ lắm! Cho nên 
Phật giáo nói rằng chúng ta phải xa lánh người bạn xấu ý nghĩa là như vậy. Không có nghĩa 
là chúng ta xa lánh họ là chúng ta ghét họ đâu. Chúng ta xa lánh họ mà chúng ta vẫn có thể 
khởi tâm thương yêu họ. Khi bạn ở gần người xấu thì họ sẽ ảnh hưởng bạn và bạn sẽ trở 
thành người xấu. 

Bây giờ mỗi người chỉ được hỏi một câu thôi. Người nào hỏi hai câu thì tôi sẽ trả lời một 
câu thôi. 

Hỏi: Trong các khóa lễ thực hành Mật tông thường sử dụng nhiều nhạc khí để tăng 
thêm năng lực cầu nguyện. Xin Ngài hãy giải thích tác dụng của âm thanh. Khi thực 
hành các nghi quỹ, cách phát âm câu chú con thấy các vị Lạt ma khi trì tụng âm rất 
trầm chứ không lên xuống trầm bổng như các thầy Việt Nam. Xin Ngài hãy giảng rõ 
cách hành trì thần chú để có năng lực gia trì mạnh mẽ. 

Đáp: Nếu nghĩ đọc chú bằng miệng hay bằng âm thanh để có được năng lực gia trì là sai rồi. 
Muốn có năng lực gia trì chủ yếu là do tâm. Tùy theo cách chúng ta tư duy, quán tưởng như 
thế nào thì chúng ta mới có được sự gia trì. Nếu tâm không nghĩ gì, không quán gì mà nghĩ 
chỉ chú trọng vào âm thanh tụng chú không thôi thì không bao giờ có được sự gia trì. 

Đã quá trễ rồi, bây giờ chấm dứt ở đây! 

*Tôn sư Khangser Rinpoche chú giải 
*Đệ tử Pháp Đăng kính dịch và đệ tử Lực Hải kính ghi lại 
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