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Hôm nay sẽ tiếp tục giảng về bộ Kinh “Tràng Chuỗi Bảo Châu Của Bậc Bồ Tát”. 

Đầu tiên là chúng ta sẽ học về bộ Kinh “Tràng Chuỗi Bảo Châu Của Bậc Bồ Tát” và 
sau đó là sẽ là buổi lễ Tài Bảo. Bình tài bảo có nghĩa là tăng trưởng tài lộc. Hôm trước số 
người đăng ký làm bình tài bảo là 160 người. Ở đây có lẽ là hơn 160. Những người nào 
không có đăng ký thì sẽ được cho sợi dây tài bảo sau khi làm lễ xong. Bây giờ chúng ta tiếp 
tục học về bộ Kinh “Tràng Chuỗi Bảo Châu Của Bậc Bồ Tát”. Làm bình tài bảo có thể đem 
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đến tài lộc hay không thì chỉ đảm bảo 50%, không chắc được 100%. Nếu quý vị đem bình tài 
bảo về nhà mà tài lộc không có vô thì cũng không sao, vì tôi chỉ có thể đảm bảo 50% chứ 
không có chắc 100% được. Còn nếu quý vị học về bộ Kinh “Tràng Chuỗi Bảo Châu Của Bậc 
Bồ Tát” thì sẽ thực sự có bổ ích cho tâm thức của quý vị hay không thì tôi có thể đảm bảo 
100%. Hôm trước chúng ta học tới kệ thứ mấy vậy? 

Kệ số 13: 

13. Không đạt được thượng giới bởi tham chấp, 
Đồng thời chặt đứt sinh mạng của giải thoát, 
Thấy được thiện pháp ở bất cứ đâu, 
Phải luôn nỗ lực. 

Trước hết, chúng ta cần phải biết đặc điểm của tham chấp. Tham chấp có từ đâu? 

Câu “không đạt được thượng giới bởi tham chấp” có nghĩa do tham chấp mà hỉ lạc sẽ 
không đến. Cho nên tôi sẽ nói một cách dễ hiểu để quý vị rõ. Nếu một người khởi tâm ham 
muốn chiếc đồng hồ một cách mãnh liệt thì ngày nào mà chưa có được chiếc đồng hồ thì 
ngày đó sẽ không bao giờ có hỷ lạc. Ngày nào mà chưa có được chiếc đồng hồ thì người đó 
sẽ không bao giờ được vui. Không đạt được những gì mình tham muốn thì có làm gì đi nữa 
cũng không được an lạc. Một khi tâm tham chấp càng tăng trưởng thì bất luận ăn hay uống 
gì đi nữa cũng sẽ không hưởng thụ được vị của nó. Bây giờ ví dụ có cái đồng hồ, mình ham 
thích, muốn cái đồng hồ đó mà không có được thì mình sẽ không được sự an lạc. Thí dụ 
như bây giờ trong một tháng trời mình cố gắng làm đủ mọi cách để có được chiếc đồng hồ. 
Trong một tháng trời làm lụng để có được chiếc đồng hồ, có được chiếc đồng hồ rồi thì sẽ 
vui được trong vòng bao nhiêu ngày? Vui lắm là trong vòng ba ngày hay một tuần lễ. Chúng 
ta nỗ lực đủ thứ trong một tháng trời mà chỉ vui được trong vòng ba ngày thôi, rõ ràng là 
mình bị lỗ rồi phải không? Trong Phật pháp dạy chúng ta cần phải từ bỏ tham chấp. Có đồng 
hồ cũng được, hay không có đồng hồ thì cũng được, cần phải nghĩ như vậy. Theo quan 
điểm của Phật giáo thì chúng ta cần cho mình sự lựa chọn. 

Xin nói lại là chúng ta có đồng hồ hay không có đồng hồ thì cũng vậy thôi, nếu chúng 
ta có hai lựa chọn. Còn khi mà tâm tham chấp khởi lên thì chỉ còn có một đường lựa chọn 
duy nhất thôi, đó là mình chỉ muốn có chiếc đồng hồ. 

Hiện nay công ty quảng cáo một món hàng như là điện thoại di động, thì họ sẽ nói các 
bạn nhất định phải có điện thoại di động. Nếu bạn mà không có thì là cả một điều thiếu sót 
trong cuộc đời! Quảng cáo người ta thường nói như vậy. Việc quảng cáo này chẳng qua là 
một cách làm sanh khởi lòng tham chấp vào sản phẩm của họ. Một khi chúng ta khởi tâm 
tham chấp, và nếu chúng ta thấy một món hàng chúng ta sẽ khởi tâm là chúng ta cần phải 
có nó. 

Tình thương yêu và tâm tham chấp, hai trạng thái tâm thức này hoàn toàn khác nhau. 
Tình thương yêu có nghĩa vì hạnh phúc của người khác mà khởi tâm thương yêu. Vì hạnh 
phúc cá nhân thì đó là tâm tham chấp. Tôi sẽ nói một câu chuyện rất là dễ hiểu, hôm qua tôi 
đã nói rồi, nay tôi sẽ nói lại: Hồi đó có một người đến nhờ tôi cầu nguyện để anh ta cưới 
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được vị hôn thê của anh ta. Anh ta và vị hôn thê 
dẫn nhau tới xin tôi làm lễ cầu nguyện cho hai 
người đám cưới. Tôi mới hỏi vị hôn phu tại sao 
anh muốn cưới vợ. Anh ta trả lời là nếu có thể 
cưới được vị hôn thê thì anh ta sẽ được hạnh 
phúc hơn. Tôi liền nói với anh ta rằng anh ta sai, 
điều này không có đúng. Anh hãy nghĩ rằng nếu 
anh lấy vợ thì vợ anh sẽ được hạnh phúc hơn, 
nếu nghĩ như vậy thì đó gọi là tình thương yêu. 
Còn nếu nghĩ chỉ cho bản thân được hạnh phúc 
thì đó là tham chấp. Phật pháp dạy chúng ta phải 
từ bỏ tham chấp phát triển tình thương yêu. 

Cho nên bậc cha mẹ phải xem xét thận trọng, khi nói muốn cho con đi học để có được 
tương lai tốt cho con, thì phải xem kỹ có phải do lòng thương yêu của mình đối với con hay 
tâm tham chấp? Chúng ta phải cẩn thận! Nếu muốn con mình đi học được hạng nhất để 
chúng ta được nở mặt nở mày, đó là tham chấp. Còn muốn con mình đi học để tốt cho 
tương lai của nó, cho cuộc đời của nó, đó là lòng thương yêu. Nếu không từ bỏ tâm tham 
chấp thì chúng ta chỉ tập trung vào sự lợi lạc cho chính bản thân mà thôi. Tôi thường nói với 
người phương Tây đừng bao giờ nghĩ rằng họ thống trị gia đình. Phải nghĩ là phục vụ gia 
đình mình. Khi chúng ta muốn làm chủ gia đình là bắt đầu có đủ thứ chuyện xảy ra. Chúng ta 
phải có một lối tư duy khác, đó là phục vụ gia đình mình. Cần phải nghĩ như vậy! Nếu trong 
gia đình có năm người mà người nào cũng nghĩ rằng mình phải phục vụ gia đình thì dĩ nhiên 
tất cả năm người đều vui. Trong gia đình mà ba cũng muốn làm chủ, mẹ cũng muốn làm chủ 
thì sẽ xảy ra nhiều phiền phức.  Cho nên nếu chúng ta muốn làm chủ gia đình, thì đó gọi là 
tham chấp, còn nói là chúng ta phục vụ gia đình, thì đó là tâm thương yêu. Tâm thương yêu 
đó phải vì mục đích của người khác mà mình phục vụ. Đó mới gọi là tình thương yêu! Nếu 
nghĩ rằng mình làm chủ, thì đó gọi là cái tâm tham chấp, là chỉ lo cho bản thân mình thôi. 
Cho nên: 

Không đạt được thượng giới bởi tham chấp,  
Đồng thời chặt đứt sinh mạng của giải thoát 

Chúng ta tham chấp thì chúng ta sẽ không có được hỉ lạc và sẽ chặt đứt sinh mạng 
của giải thoát. Rồi: 

Thấy được thiện pháp ở bất cứ đâu, 
Phải luôn nỗ lực. 

Phải từ bỏ bất thiện pháp và hành nhiều thiện pháp. Thiện và bất thiện, nói một cách 
dễ hiểu thì “thiện” có nghĩa là đem sự lợi lạc đến cho kẻ khác. Còn “bất thiện” có nghĩa là 
hãm hại người khác. Phải làm lợi lạc cho người khác, vậy người khác là ai? Bắt đầu từ 
những người bên cạnh chúng ta, người thân trong gia đình. Đó là những người chúng ta sẽ 
mang đến lợi lạc! Bây giờ tôi sẽ kể quý vị nghe một câu chuyện mà tôi đã từng kể ở Hà Nội. 
Hồi đó có một ông vua đã ra ba câu hỏi: 
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1. Một người cần làm việc gì chủ yếu nhất?  
2. Làm cho ai? 
3. Phải làm lúc nào?  

Vị vua đó ra ba câu hỏi và ai có thể trả lời được thì sẽ trọng thưởng. Nhưng mà không 
có ai trả lời được ba câu hỏi này cả. Lúc đó có một đạo sư tu hành ẩn dật trong rừng sâu có 
thể trả lời 3 câu hỏi này. Vị vua đã tới gặp vị tu sĩ đó và nói là cần đáp án vì rất quan trọng. Vị 
tu sĩ nói với ông vua rằng: “Bây giờ bệ hạ hãy ở gần tôi trong vòng một tuần lễ.” Ông vua 
đồng ý ở. Năm ngày sau đó có một người bị tên bắn thương tích đầy mình đến chỗ vị tu sĩ. 
Vị tu sĩ đã chăm sóc vết thương cho người đó, giúp đỡ trị thương trong vòng ba tháng. Sau 
ba tháng người đó đã lành bệnh và đến trước mặt ông vua khóc và nói xin lỗi rồi từ giã. Vị 
vua không hiểu tại sao người đó nói xin lỗi mình và khóc như vậy. Ông vua liền nói vị tu sĩ 
rằng: “Tôi tới đây chờ ông trả lời 3 câu hỏi, mà tôi ở tới ba tháng rồi cũng chưa có câu trả lời 
nữa.” Vị tu sĩ mới nói với ông vua rằng: “Bệ hạ đã có ba câu trả lời rồi.” Ông vua lấy làm ngạc 
nhiên và nói: “Đâu có câu trả lời nào đâu!” Người tu sĩ mới nói: “Trong cuộc đời của một con 
người, việc chủ yếu nhất là đem lợi lạc đến cho người khác. Người bị thương đó đáng lẽ tới 
đây để ám sát bệ hạ nhưng trên đường đi bị bọn cướp tấn công nên bị thương. Sau khi lành 
bệnh thì ăn năn hối cải, không còn muốn ám sát bệ hạ nữa nên đã xin lỗi. Đó là câu trả lời 
cho câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhì là mình phải làm lợi lạc cho ai? Trả lời: Cho người nào 
kế mình, gần mình nhất. Câu hỏi thứ ba là chừng nào mình làm những việc này? Phải làm 
ngay bây giờ.” 

Câu chuyện này có thật hay không thì tôi không biết, Vị lạt ma đó có thật hay không 
tôi cũng không biết. Tuy nhiên 3 câu trả lời của vị tu sĩ đó thì hiện tại bây giờ chúng ta đều 
cần. Bởi thế, khi nói làm lợi cho kẻ khác là những người gần mình nhất. Làm được như vậy 
thì đó là bước đầu tiên để đem đến hạnh phúc trong cuộc đời mình. Sự hạnh phúc của mỗi 
cá nhân phải tùy thuộc vào hoàn cảnh xung quanh. Nếu mà một trong những người trong gia 
đình chúng ta bị đau khổ, thì chính chúng ta cũng sẽ bị đau khổ. Trong một gia đình phải cần 
có sự hạnh phúc an lạc. Đây là điều quan trọng! Cần gì? Cần phải đem lợi lạc tới cho người 
khác. Cho nên ở nhà mà lúc nào chúng ta cũng khởi tâm nghĩ đến sự lợi lạc của người khác 
thì mới có hạnh phúc được! Khi mà nói tới lợi tha đó thật sự là thiện nghiệp. Cho nên: 

Thấy được thiện pháp ở bất cứ đâu, 
Phải luôn nỗ lực. 

Albert Einstein có nói một câu: “Nếu sống với tinh thần giúp đỡ tha nhân thì sẽ làm 
cho cuộc sống có giá trị.” Sau này khi tuổi đời tăng dần, lúc đó chúng ta nhìn lại quá khứ và 
biết rằng chúng ta lúc nào cũng đem lại sự lợi lạc đến cho người khác thì chúng ta sẽ không 
bao giờ hối hận. 

Tôi đã gặp một người mang bệnh tim rất nặng. Ông ta là một giáo sư đại học, một 
Phật tử người Mỹ. Ông ta đã tu theo Phật pháp khoảng 20 năm rồi và tu hành cũng nghiêm 
mật. Ông ta tới chùa gặp tôi và nói: “Tôi có cuộc đời rất là tốt, do đó tôi không hề hối hận gì 
cả.” Vì thế chúng ta cũng phải như vậy, trong tương lai chúng ta cũng sẽ nói câu đó: “Tôi lúc 
nào cũng có một cuộc đời rất là tốt!” Nếu mà trong tương lai chúng ta gặp nhau và nói câu 
này: “Trời ơi! Cuộc đời của tôi không có tốt gì hết.”, là chúng ta đã xong rồi đó! 
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Giờ tới đoạn kệ số 14: 

14. Việc gì khởi đầu trước, 
Thì phải thành tựu trước, 
Qua cách này, mọi sự được hoàn tất, 
Bằng không cả hai sẽ bất thành.” 

Bất cứ làm việc gì cũng vậy. Đầu tiên chúng ta phải suy nghĩ rồi mới làm. Trước hết là 
suy nghĩ, rồi làm, sau đó mới thành tựu. Nhà thần kinh và tâm lý học, Dale Carnegie là một 
nhà văn nổi tiếng, đã viết một lời khuyên nhủ chung cho mọi người. Ông ta nói, cuộc đời con 
người rất là phức tạp cho nên tâm của con người làm việc rất là thường xuyên và đủ thứ 
chuyện xảy ra hết. Trong tâm đủ thứ chuyện, càng nhiều chuyện thì tâm sẽ càng bị căng 
thẳng. Tâm chúng ta có thể tiêu diệt được sự căng thẳng đó không? Quý vị có biết đồng hồ 
cát, đã thấy nó chưa? Thấy chưa? (Có người nói thấy rồi, Ngài nói Ngài chưa thấy qua, Ngài 
chỉ nói Ngài thấy trong hình thôi, rồi Ngài cười lớn). Đồng hồ cát thì cát không thể đi qua một 
lượt, phải từ từ, từng hạt rớt xuống. Nếu mà tất cả cát dồn đi cùng một lúc thì đâu có đi được 
đâu, do đó cát phải có thứ tự đi từ từ, từ từ rồi mới xuống hết được. Nếu mà mình lật ngược 
lại thì cát không thể nào dồn đi một lượt được mà phải đi từ từ rồi mới xuống hết được. Cho 
nên là phải một bước, hai bước, ba bước từ từ thì lúc đó tất cả cát mới xuống hết được. 
Chúng ta có quá nhiều chuyện trong tâm chúng ta, chúng ta không thể nào làm một lúc 
được, chúng ta phải làm từ từ, từ việc làm đầu tiên, xong rồi đến việc thứ nhì, việc thứ ba, từ 
từ mới xong hết việc. Dale Carnegie đã nói như vậy. Quyển sách ông ta viết về bí quyết 
quẳng gánh lo đi để vui sống. Quyển sách đó có ấn bản nhiều cả triệu cuốn. Nhưng mà 
những gì ông ta viết bây giờ thì mấy trăm năm trước tổ Atisha cũng đã viết ra rồi, bằng 
chứng là câu kệ số 14: 

Việc gì khởi đầu trước, 
Thì phải thành tựu trước, 
Qua cách này, mọi sự được hoàn tất, 
Bằng không cả hai sẽ bất thành. 
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Nhà văn Dale Carnegie ý dựa vào đồng hồ cát mà viết ra được sách, ấn bản cả triệu 
cuốn. Ông nói tâm con người uyển chuyển giống như đồng hồ cát và chúng ta phải làm từ từ 
giống như vậy đó và sách ông bán rất chạy tới cả triệu cuốn, bán để kiếm tiền!(Ngài cười 
lớn) Cho nên tâm chúng ta khi mà khởi lên điều gì thì chúng ta phải làm theo trình tự là việc 
đầu tiên, rồi tới việc thứ nhì, việc thứ ba, rồi xong mới hoàn tất được tất cả mọi việc, nếu 
không chúng ta làm tất cả mọi việc cùng một lúc thì sẽ không bao giờ thành được. 

Nếu mà chúng ta có hai việc làm thì chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải làm từ từ, 
là việc thứ nhất xong rồi mới đến việc thứ nhì. Trừ khi làm theo trình tự, nếu không thì: 

Bằng không, cả hai sẽ bất thành. 

Những gì tổ Atisha dạy đều rất thực tiễn, cho nên quý vị bất luận là có tín ngưỡng hay 
không đi chăng nữa đều phải chấp nhận điều này. Nếu không làm theo thứ tự như vậy thì sẽ 
gặp nhiều khó khăn! Người mà có tín ngưỡng hay không thì trong cuộc đời cũng gặp nhiều 
chuyện, cần phải giải tỏa. Nếu mà trong tâm cá nhân mà có nhiều chuyện phiền phức xảy ra 
thì chính bản thân đó sẽ bắt đầu tìm cách giải tỏa. 

Kệ số 15: 

15. Xa lìa ham thích trong ác nghiệp, 
Khi khởi tâm tự cao, 
Lúc đó phải chặt đứt ngã mạn, 
Phải nhớ đến lời dạy của Bậc Thầy. 

“Xa lìa ham thích trong ác nghiệp”, đó là không tạo ác nghiệp. Tâm lúc nào cũng 

chặt đứt ngã mạn. tâm tự cao là tệ hại nhất! Cho nên tôi sẽ cho thí dụ. Quý vị có nghe tới lịch 
sử của nước Mỹ? Nội chiến ở bên Hoa Kỳ giữa miền Bắc và miền Nam đánh nhau không? 
Tướng Lee là người miền Nam nước Mỹ. Ông tướng lĩnh tên Lee này được cả hai miền Bắc 
và Nam cầu cạnh mời ông làm tướng của cả hai miền. Cuối cùng ông ta chọn miền Nam vì 
ông ta sanh trưởng ở miền Nam. Nhưng ông ta có vấn đề là ông ta quá tự cao. Ông ta 
không hề nghe lời khuyên của một người nào khác. Bởi vì ông ta không nghe lời ai, ông ta 
quá tự cao cho nên ông ta đã thua trong cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ. Bởi vậy cho nên mới có 
câu là: 

Xa lìa ham thích trong ác nghiệp, 
Khi khởi tâm tự cao, 
Lúc đó phải chặt đứt ngã mạn. 

Thật sự ra ông tướng Lee cần phải học đoạn kệ này. Cho nên: 

Khi khởi tâm tự cao, 
Lúc đó phải chặt đứt ngã mạn, 
Phải nhớ đến lời dạy của Bậc Thầy. 
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Khi chúng ta có tâm tự cao thì sẽ không thể hợp tác với người khác được! Đặc biệt 
trong thế kỷ thứ 21 này, tất cả các công việc chúng ta làm đều cần phải có sự giúp đỡ của 
nhiều người, cần phải hợp tác lẫn nhau. Rất quan trọng! Cuộc đời của chúng ta bắt đầu 
bằng một ngày, sáng dậy tới tối đi ngủ, và trong một ngày đi làm lúc nào cũng phải có sự 
hợp tác lẫn nhau với người khác. Buổi sáng thức dậy đi làm, hay là buổi sáng thức dậy đi 
học thì chúng ta lúc nào cũng phải tiếp cận với nhiều người. Việc khó nhất để tiếp cận hay là 
hợp tác được với những người khác là tự cao. Ngay cả những vận động viên trong thế vận 
hội, khi họ đạt được giải thưởng như là huy chương mà họ khởi tâm cống cao thì người ta 
sẽ chỉ trích cho rằng người đó không có tinh thần thể thao. Tôi có đọc báo nói về một vận 
động viên Hoa Kỳ, sau khi đạt huy chương vàng thế vận hội, anh ta trở nên rất là kiêu ngạo. 
Người ta cho anh ta là không có tinh thần thể thao. Cho nên quan trọng là phải chặt đứt ngã 
mạn, bất cứ hoạt động nào như là đi làm, chơi trò chơi, thể thao, v.v… tất cả đều không khởi 
tâm ngã mạn! Khi chúng ta muốn chặt đứt ngã mạn thì chúng ta phải cần biết được cách làm 
thế nào để chặt đứt được ngã mạn, mà muốn chặt đứt ngã mạn thì người nào đã dạy, đó là 

Đức Phật. Cho nên “Phải nhớ đến lời dạy của Bậc Thầy” là như vậy. 

Kệ số 16: 

16. Khi bị nhụt chí 
Phải nâng cao tinh thần, 
(Nhớ đến Bát Nhã Ba La Mật Đa), 
Phải luôn thiền quán về tánh không. 

“Khi bị nhụt chí, phải nâng cao tinh thần”. Ở trong cuộc đời con người, cái gì gọi 

là phiền phức nhất? Đó là chúng ta bị nhụt chí! Khi bị nhụt chí rồi thì chúng ta nói, tôi không 
thể nào vui được. Nếu bị nhụt chí rồi, cuộc đời của chúng ta coi như đã xong rồi, không còn 
gì nữa! Những người mà bị bệnh trầm cảm, đó là họ đã bị bệnh nhụt chí rồi. Một người mà bị 
bệnh trầm cảm, chúng ta nói chuyện 2-3 phút là biết ngay họ bị bệnh trầm cảm. Những 
người bị bệnh trầm cảm thì lúc nào cũng nói tôi là người vô dụng, đời tôi là xong rồi, tôi là 
người không hy vọng gì cả, thất vọng hoàn toàn, v.v… Nếu nói chuyện với những người như 
vậy trong vòng 2-3 phút, sẽ biết được là người đó chắc chắn là bị bệnh trầm cảm, tự ti mặc 
cảm. Bệnh trầm cảm có nhiều giai đoạn khác nhau, giai đoạn nghiêm trọng nhất là trở nên 
nhụt chí, không còn tinh thần gì cả! Khi mà không còn tinh thần gì cả thì chỉ còn duy nhất một 
sự chọn lựa thôi, gọi là bế tắc rồi đó, là tự sát! Cho nên chuyện tự sát này xảy ra rất là 
thường xuyên trong xã hội ngày nay. Hôm trước tôi đã từng nói cứ mỗi 40 giây là có một 
người tự sát trên thế giới này. Đây là theo thống kê của Cơ Sở Sức Khỏe Thế Giới. Tỉ lệ tự sát 
cao nhất là ở vào khoảng từ 30-35 tuổi. Tỉ lệ tự sát đó là khoảng từ 35 tuổi trở xuống. Tại sao 
như vậy? Vì những người đó vì còn trẻ nên không có kinh nghiệm để mà đương đầu với 
những nghịch cảnh. Nhưng không có nghĩa là trên 35 tuổi không có người tự sát đâu, cũng có. 
Cái đang nói ở đây đó là gì? Đó là nhụt chí! Nếu mà người có can đảm, có ý chí thì có thể 
đương đầu được với nghịch cảnh. Cho nên một khi bị nhụt chí thì phải nâng cao tinh thần. 

Nhớ đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, 
Phải luôn thiền quán về tánh không. 
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Kệ số 17: 

17. Khi đối tượng của tham và sân hiện diện, 
Hãy xem như huyễn như ảo, 
Khi nghe lời không êm tai, 
Hãy xem như âm thanh vang vọng, 
Khi thân bị hãm hại, 
Hãy xem là nghiệp của kiếp trước. 

Đây gọi là điểm quan trọng nhất: “Khi đối tượng của 
tham và sân hiện diện, hãy xem như huyễn như ảo. Khi 
nghe lời không êm tai, hãy xem như âm thanh vang vọng. 
Khi thân bị hãm hại, hãy xem là nghiệp của kiếp trước”. 

Đây là điểm quan trọng nhất! Thí dụ như một người nào đó dùng lời thô lỗ với chúng ta, 
dùng những lời không êm tai nói với chúng ta, lúc đó hãy nghĩ chúng giống như những âm 
thanh vang vọng vậy! Khi mà thân của chúng ta bị hãm hại hãy nghĩ rằng đó là nghiệp của 
kiếp trước! Câu hỏi đặt ra là, khi có người dùng lời thô lỗ thì trong tâm chúng ta có vui hay là 
không? Nếu người ta nói lời thô lỗ mà chúng ta không vui thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta 
nói lại đúng không? Dùng lời thô lỗ nói lại phải không? (mọi người xôn xao, có người đáp: 
năm mươi, năm mươi. Ngài nghe xong cười lớn) Nói cũng được, không nói cũng được. 
Không có gì sai trái. Tâm chúng ta không vui là chúng ta bị lỗ rồi đó! Khi mà chúng ta dùng 
lời thô lỗ nói lại mà tâm không vui thì khi đó chúng ta bị lỗ rồi. 

Trong cuộc đời chúng ta sống được bao nhiêu năm thì đều cần phải được hạnh phúc 
bấy nhiêu năm. Khi có ai dùng lời thô lỗ với chúng ta, muốn giải tỏa sự phiền muộn đó thì 
hãy nghĩ nó tựa âm thanh vang vọng, ngôn từ đó giống như trống rỗng. Lời thô lỗ không có 
năng lực gì cả. Nó tùy thuộc vào cách chúng ta tiếp nhận. Chủ yếu do tâm. Nếu một người 
nói lời thô lỗ với chúng ta, mà chúng ta bám vào những lời thô lỗ đó thì sẽ không vui.  Nếu 
không nghĩ đến những lời thô lỗ đó thì chúng ta sẽ không thể nào mà không vui được. Ngày 
xưa có một bà mẹ có đứa con bị chết. Bà ta muốn tự vẫn theo đứa con. Người ta khuyên bà 
ấy đừng tự sát, thì bà ta nói con bà đã chết nên bà không thể sống được một ngày, nhất định 
phải tự sát. Người mẹ nói với những người tới khuyên bà: “Đừng nói, tôi không nghe đâu.” 
Những người láng giềng mới mời một tu sĩ tới khuyên lơn người mẹ đó. Bà ta đã nói với tu 
sĩ: “Ông đừng có giảng đạo tôi không có nghe đâu. Tôi quyết định phải chết vì con tôi không 
còn nữa nên tôi phải chết.” Vị tu sĩ liền nói với bà ta: “Tôi đâu có tính tới giảng đạo cho cô 
nghe đâu. Tôi tới đây để làm cho con của cô sống dậy.”  Người mẹ bắt đầu nghi ngờ, liền 
hỏi: “Ông có chắc không?” Người tu sĩ nói: “Chắc, tôi làm được.” Và ông tu sĩ mới nói rằng: 
“Nhưng mà trước đó cô phải trả lời một câu hỏi của tôi. Nếu cô trả lời được thì tôi mới tìm 
cách cứu.” Người mẹ vội vàng trả lời: “Được, được, xin ông hỏi đi!” Người tu sĩ liền hỏi: 
“Thông thường muốn có âm thanh thì phải lấy hai bàn tay đập vào nhau. Vậy nếu dùng một 
tay đập thì âm thanh kêu làm sao? Cô hãy suy nghĩ đi. Nếu cô trả lời được tôi mới cứu con 
của cô”. Bà mẹ bắt đầu suy nghĩ. Bà mẹ suy nghĩ hết một tháng, rồi hết cả năm, rồi tới ba 
năm luôn. Ba năm sau bà mẹ đến kiếm vị tu sĩ đó và nói: “Tôi sẽ không lấy lại con tôi được 
bởi vì tôi trả lời chưa được câu hỏi.” Người tu sĩ mới nói: “Bà đã trả lời được rồi đó.” Bà mẹ 
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ngạc nhiên nói: “Ủa, làm sao mà trả lời?” Thì người tu sĩ nói: “Ba năm trước khi tôi tới gặp cô, 
cô nói một ngày cô cũng sống không được vì đứa con của cô đã chết rồi. Bây giờ cô sống tới 
ba năm rồi đó!” Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà người mẹ cứ nghĩ đến đứa con thôi thì không bao 
giờ sống được. Người mẹ không nghĩ đến đứa con mà cứ nghĩ đến câu trả lời, bởi vậy mới 
sống được đó. 

Nếu một người chửi mắng chúng ta mà chúng ta cứ bám vào những lời chửi mắng đó 
thì chúng ta không có sống nổi. Nếu mà chúng ta không nghĩ đến những ngôn từ của người 
đó chửi thì mới có thể sống thảnh thơi được. Bây giờ bất luận người đó có tín ngưỡng hay 
không nhưng mà tất cả đều muốn có tâm an lạc. Cho nên những lời tổ Atisha khuyên ở đây 
đều có thể áp dụng cho những người có tín ngưỡng hay không. Tôi lúc nào cũng nói tu hành 
theo đạo Phật không phải là chỉ duy nhất dành cho phật tử. Đạo Phật có thể được hành trì 
bởi tất cả mọi người. Muốn là phật tử hay không đó là quyền cá nhân của mỗi người, nhưng 
mà muốn có hạnh phúc thì phải cần có những lời khuyên của Phật pháp. Cho nên mới nói là: 

“Khi nghe lời không êm tai, hãy xem như âm thanh vang vọng” 

Khi thân bị hãm hại, 
Hãy xem là nghiệp của kiếp trước. 

Bây giờ làm cách nào để chúng ta xem đó là nghiệp của kiếp trước? Nếu chúng ta 
không biết cách để xem là nghiệp của kiếp trước, thì chúng ta có vấn đề đó. Sẽ gặp phiền 
phức! Khi thân chúng ta bị hãm hại sanh ra phiền muộn thì lúc đó chúng ta hãy nghĩ đây là 
nghiệp chúng ta tạo từ kiếp trước. Bất luận là có phải nghiệp kiếp trước hay không, có tác 
động gì hay không thì chuyện đó không quan trọng! Lý do là gì? Bây giờ chúng ta hãy nghĩ 
khi thân chúng ta bị hãm hại, chúng ta cho đó là nghiệp kiếp trước thì có sự lợi lạc như thế 
nào? Khi chúng ta bị khổ về thân thì chúng ta sẽ bị khổ tâm. Bây giờ có cách nào làm cho khi 
chúng ta bị khổ thân thì chúng ta không hề bị khổ tâm, đó là chúng ta phải nghĩ bởi vì là 
nghiệp của kiếp trước. 

Một vài năm trước tôi đã bị bệnh đau bao tử, đã uống thuốc nhiều tháng. Có hai cách 
tư duy: Một là tôi nghĩ đây là quả của kiếp trước và một là so sánh với những người bạn tôi, 
nghĩ tại sao bạn tôi không bị mà tôi lại bị? Tôi có hai đường lối tư duy, đúng không? Một là 
nghĩ rằng tại sao người khác không bệnh mà mình bị bệnh. Nếu tôi đi theo đường lối tư duy 
này thì tôi sẽ bị khổ tâm nhiều hơn nữa. Nếu tôi nghĩ là do nghiệp kiếp trước tôi đã tạo ra thì 
tôi được thảnh thơi trên phương diện tinh thần. Tôi đã chọn lời khuyên hãy xem là nghiệp 
của kiếp trước. Nhưng thực sự nó có phải là kết quả của kiếp trước tạo ra hay không thì ai 
mà quan tâm. Tuy nhiên, nếu chúng ta nghĩ theo đường lối này thì bảo đảm sẽ được an lạc. 
Đây là cách tu hành trong thế kỉ 21! Cho nên chúng ta hãy xem như là nghiệp của kiếp 
trước. Nếu chúng ta biết suy nghĩ tư duy như vậy thì trong tâm chúng ta mới bớt phiền não. 
Nếu mà chúng ta không biết đường lối tư duy này thì tôi sẽ kể cho quý vị một câu chuyện mà 
tôi đã chứng kiến ở bên Nepal. 

Có một thiếu phụ khoảng 30 đến 40 tuổi, có lẽ 40 tuổi. Mỗi lần nghĩ đến câu chuyện 
này tôi rất lấy làm thương tâm! Cô ở trước cổng bệnh viện vừa khóc vừa gào lên, tôi nghĩ 
chắc chồng cô mới chết trong bệnh viện. Cô không phải là Phật tử. Cô vừa khóc vừa la, tại 
sao Thượng đế lại bắt chồng của cô đi. Qua đó tôi nhận ra cô ta không phải là phật tử. Cô 
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ta vừa khóc vừa la! Mỗi lần tôi nghĩ đến câu chuyện này tôi rất là đau lòng. Ngay lúc đó tôi 
nghĩ rằng nếu quả thực Thượng đế đã lấy chồng của cô đi thì Thượng đế cần phải suy 
nghĩ lại về quyết định này. Những người công nhận có Thượng đế, họ sẽ nói rằng: 
“Thượng đế không thể nào suy nghĩ lại!” Điều đặt ra ở đây là tôi không thể nào khuyên cô 
ta được. Tôi không thể nào nói với cô về nghiệp quả được bởi vì cô ta cứ đổ thừa cho 
Thượng đế cướp chồng cô đi, và hỏi Thượng đế là tại sao là lấy chồng của cô đi. Cho nên 

“Hãy xem là nghiệp của kiếp trước.” Quan trọng phải hiểu rằng chúng ta phải xem như 
là nghiệp quả của kiếp trước! 

Quí vị muốn hiểu thêm về những yếu tố cơ bản của nghiệp quả thì đây là một nguyên 
lý rất thâm sâu! Một câu hỏi được nêu ra: “Kiếp trước có hay là không?” Hôm trước tôi đã nói 
về hai quan điểm của khoa học và của Phật giáo. Ngay cả khoa học hiện nay cũng có 
khuynh hướng tin là có kiếp trước. Khoa học gia Eve Stevenson đã viết một quyển sách nói 
về những đứa trẻ có thể nhớ về kiếp trước của chúng. Chúng tôi đã có nhiều dự án hợp tác 
với học trò của những khoa học gia đó để làm một cuộc khảo cứu so sánh dựa trên sự kết 
hợp giữa Phật giáo và khoa học để tìm hiểu kiếp trước có hay là không? Một khi khoa học có 
thể chứng minh được có kiếp trước thì chúng ta sẽ biết phải cần làm những gì? (mọi người 
im lặng) Chúng ta cần phải làm gì? Nghĩa là sao, chúng ta phải cố gắng tu hành (Ngài cười), 
Nếu mà không có tu là xong rồi đó. Bây giờ khoa học từ từ truy tìm coi có kiếp trước hay là 
không. Cho nên là trong khoảng 10, 15 năm sau chắc chắn là sẽ có nhiều bằng chứng hiển 
nhiên hơn? Nhưng mà chúng ta không có cần chờ đến 10, 15 năm sau. Bây giờ chúng ta tu 
hành liền! Đừng nghĩ là tôi chờ đến 10, 15 năm sau, chờ khi khoa học có thể quả quyết là có 
kiếp trước, lúc đó tôi tu. Không được suy nghĩ như vậy, đừng để lãng phí thời gian! Bắt đầu 
ngay từ bây giờ phải tu hành thì rất tốt. Cho nên chúng ta phải tư duy như vầy: 

Khi thân bị hãm hại, 
Hãy xem là nghiệp của kiếp trước 

Nhưng khi bị bệnh nếu nghĩ đây là nghiệp của kiếp trước rồi không chịu uống 
thuốc thì đó là người ngu xuẩn. “Ồ, tôi bị bệnh chắc là nghiệp của tôi kiếp trước đó! 
Không cần uống thuốc.” Nghĩ vậy là ngu lắm! Tu hành Phật pháp thì phải biết dùng lý trí. 
Mặc dầu biết đó là nghiệp kiếp trước nhưng phải uống thuốc, phải giữ gìn sức khỏe.  Nếu 
gặp những vấn đề phức tạp thì phải biết tư duy. Hôm trước có người hỏi tôi “nếu bị bệnh 
thì không uống thuốc vì đây là cơ hội giải nghiệp, không cần uống thuốc.” Đó là ngu lắm. 
Cần phải uống thuốc. 

Bài kinh này còn rất dài. Vì không đủ giờ cho nên tôi sẽ chỉ nói ý chánh thôi. Từ kệ thứ 
18, 19, 20: 

18. Sống nơi biên địa yên tĩn 
Tựa như xác chết của thú hoang, 
Ta tự chôn dấu mình, 
Phải trụ trong vô tham chấp. 
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19. Luôn nương tựa vào Bổn tôn, 
Khi tâm biếng nhác và giải đãi nổi lên, 
Lúc đó phải kể ra từng tội một cho chính ta, 
Phải ghi nhớ tinh hoa của tu hành ẩn dật. 

20. Khi gặp người khác, 
Nói năng chân thành trong an lạc, 
Không nên tỏ vẻ giận dữ và cau có, 
Phải luôn luôn giữ nét tươi cười. 

Kệ thứ 20, ý nói khi tiếp chuyện với người khác không nói vòng vo, nói bóng nói gió. 
Phải nói thẳng! Nhưng nếu nói thẳng mà làm đau lòng người khác thì đừng nói, không cần 
nói! Nếu nói thẳng mà không làm đau lòng người khác thì cứ việc nói. Có những người cứ 
nói vòng vòng mà không hiểu nói gì hết (Ngài cười). Cho nên kệ số 20, ý nói chúng ta nói 
chuyện là phải nói thẳng, nói một cách thành thật, nhưng nếu nói mà làm cho người ta đau 
lòng thì đừng nói. Khi nói chuyện luôn luôn vui cười, đừng có giận dữ cau có. Lúc nào nói 
chuyện cũng phải cười. Khi nói chuyện mà cười với người ta, thì đối phương sẽ cảm thấy rất 
là an lạc. Khi nói chuyện mà cười, thì người đối diện sẽ lắng nghe với tâm thái thư thả. 
Người nghe phải có tâm thái thư thả thì mới nghe chúng ta nói được. Cho nên quan trọng khi 
nói chuyện với con cái mà cau có thì nó sợ quá nên sẽ không có nghe chúng ta nói gì. Thí 
dụ, con mình bưng một ly nước nóng mà mình nói với nó một trong hai câu. Một là nói: 
“Đừng làm bể ly!” hay là nói: “Coi chừng đó!”  Công hiệu của hai câu nói khác nhau phải 
không? Khi nói coi chừng làm bể ly, thì nó lập tức sợ hãi. Nhưng mà nếu nói cầm ly cẩn 
thận, thì có hiệu quả khác. Đây gọi là tâm lý! 

Cho nên quý vị có nghe trong Kinh Thánh nói về ông Adam và bà Eva. Quý vị có nghe 
câu chuyện này trong Kinh Thánh chưa? Có nghe chưa? Ông Adam và bà Eva, khi Đức 
Chúa trời tạo ra ông Adam và bà Eva thì nói cấm ăn trái táo trong vườn địa đàng. Tại nói 
như vậy người ta mới ăn! Cấm người ta mới ăn! Khi Đức Chúa trời đầu tiên tạo ra loài người 
thì tạo ra ông Adam và bà Eva. Cho nên lỗi lầm của Thượng Đế, của Đức Chúa trời là gì? Là 
nói đừng có ăn đó, bởi vì nói cấm người ta ăn nên người ta mới ăn! Cho nên tôi nói Đức 
Chúa Trời đừng có nói cấm ăn. Bởi thế nếu nói với con mình đừng làm bể ly thì sẽ làm nó 
kinh hãi, lo lắng hơn nữa. Cho nên phải luôn luôn giữ nét tươi cười. Không phải chỉ tươi cười 
với trẻ con mà còn cho tất cả mọi người . Tôi có đọc một mẩu truyện trên báo, lúc nào chúng 
ta cũng nở nụ cười trên môi tức là tập thể dục với các tế bào ở hai quai hàm. Tôi không biết 
có đúng hay không, nhưng tôi đọc trên báo người ta nói như vậy. Cho nên mới nói rằng là: 

Không nên tỏ vẻ giận dữ và cau có, 
Phải luôn luôn giữ nét tươi cười. 

Thật sự Tổ Atisha đúng là một nhà đại khoa học 
tại vì những gì Ngài dạy cũng là điều cần thiết cho 
những người có tín ngưỡng hay là không. Ngài là nhà 
cố vấn tâm lý. Tổ Atisha đúng là một nhà bác học của 
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Phật giáo! Ở bên Ấn Độ không có ai sánh bằng Tổ Atisha. Ngài là một đại thành tựu giả Phật 
giáo, làu thông cả Mật và Hiển, duy thuyết chánh pháp. Vì là chánh pháp cho nên được toàn cầu 
công nhận. Vì đây là chân lý! 2 + 2 = 4. Ở bất cứ nơi nào trên quả địa cầu này cũng cho 2 + 2 = 
4. Ở bên Việt Nam 2 + 2 cũng là 4. Bên Mỹ 2 + 2, người ta cũng nói là 4. Nếu người Việt Nam 
nói 2 + 2 = 4 mà người Mỹ nói 2 + 2 không phải là 4 thì có vấn đề đó. Cho nên khi nói 2 + 2 = 4 
thì đó là chân lý toàn cầu, chân lý hoàn vũ! Những gì Tổ dạy ở đây người tin đạo Phật và không 
tin đạo Phật cả hai cũng đều công nhận, vì đây là chân lý hoàn vũ. Cho nên bắt đầu từ bây giờ 
quý vị về nhà hãy nở nụ cười với con mình. Nhưng khi con mình sai thì không phải vừa la vừa 
cười đâu. Không phải như vậy! Khi mà con sai, mà vừa la vừa cười thì không đúng! 

Bây giờ nghỉ giải lao 5-10 phút, sau đó tiếp tục bộ Kinh này rồi sau đó sẽ làm lễ bình 
tài bảo. Làm bình tài bảo không cần nhiều thời gian, cho nên nghỉ 5-10 phút xong rồi tiếp tục 
học bài Kinh rồi sẽ làm bình tài bảo. Quý vị nào bị đau chân thì cứ đứng lên, đừng có cố 
ngồi. Đừng cố ngồi, hãy đứng lên. 

Kệ 21 và 22: 

21. Khi gặp kẻ khác, 
Hoan hỷ bố thí không keo kiệt, 
Luôn từ bỏ tâm đố kị, 
Vì mục đích bảo vệ tâm của tha nhân. 

22. Từ bỏ mọi tranh luận, 
Phải luôn nhẫn nhục, 
Không nịnh hót, không là người bạn thiếu chung thủy, 
Phải luôn kiên trụ. 

Vì không có đủ thời gian cho nên tôi sẽ nói một cách ngắn gọn. Kệ 21 và kệ 22, quý vị 
có hiểu không vậy? Nếu mà hiểu rồi thì tôi không cần giải thích nữa. Tại vì không đủ thời giờ 
cho nên nếu mà giảng kỹ thì không giảng hết được bài Kinh này ngày hôm nay. Tôi sẽ nói 
điểm chính yếu thôi! Kệ 23 

23. Không nên chỉ trích kẻ khác, 
Phải sống trong lối cư xử thành kính, 
Khi ban giáo huấn cho kẻ khác, 
Phải có tâm bi lợi lạc. 

Quý vị có nghe không kìa? (TL: Có ạ) Những người ở ngoài xa kia có nghe không? 
(TL: Có ạ). Kệ 24: 

24. Không nên mạt sát pháp, 
Hy cầu những gì tín phục, 
Với mười pháp hành trì, 
Ngày đêm gắng công không xao lãng. 
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“Không nên mạt sát pháp” có nghĩa là bất cứ pháp môn nào chúng ta cũng không 

nên nói xấu. “Hy cầu những gì tín phục” có nghĩa là những gì mà chúng ta tin. Đừng nói 

rằng những gì của tôi thì tốt hơn của người khác. Không nói như vậy. “Hy cầu những gì tín 
phục” có nghĩa là những gì muốn thì chúng ta làm. Đó là quyền tự do cá nhân! Như là có 
Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite, thấy loại nào ngon thì chúng ta uống tùy thích. Chúng ta 
thấy loại nào ngon thì uống ngay. Tương tự, có rất nhiều tín ngưỡng, chúng ta có tín tâm vào 
tôn giáo nào thì cứ theo đó. Đó là sự lựa chọn của chúng ta! Những gì có lợi cho chúng ta 

cứ tự lựa chọn. Đừng bao giờ bảo cái này tốt hơn, cái kia xấu hơn. Do đó “Không nên mạt 
sát pháp”. 

“Hy cầu những gì tín phục” là những gì có tín tâm thì chúng ta tầm cầu. 10 pháp 

hành trì là cách chúng ta hành trì! Tất cả có mười cách, trong 10 pháp này quan trọng nhất 
có ba: 

1. Nghe. 
2. Nghe xong thì xác quyết. 
3. Xác quyết xong thì nói cho người khác nghe. 

Cho nên ba pháp quan trọng đó là lắng nghe, xác quyết và nói cho người khác nghe. 
Đây là ba điều quan trọng! Theo đạo Phật, nếu người có quan tâm và thích thú lắng nghe 
pháp thì chúng ta mới nói, chứ không cố gắng nói cho người khác nghe. Nhưng nếu đối 
phương không có tâm để nghe, không muốn nghe thì không cần phải nói, chúng ta cứ nói là 
sai! Nếu người ta mà có tâm muốn nghe, muốn tầm cầu thì chúng ta mới cần nói Pháp. Kệ 25: 

25. Quán sát lời nói trong chốn đông người, 
Quán sát tâm thức khi ở một mình, 
Bất cứ công đức nào tích lũy trong ba thời, 
Hồi hướng cho Đại Bồ Đề Vô Thượng. 

Kệ 25 chúng ta phải gắng ghi nhớ, rất là quan trọng! Phải ghi nhớ “quán sát lời nói 
trong chốn đông người, quán sát tâm thức khi ở một mình”. Khi chúng ta ở trong chốn 
đông người, chúng ta nói gì cũng phải quán sát. Khi chúng ta ở một mình thì chúng ta phải 
theo dõi coi tâm mình đang nghĩ gì. Khi trong chốn đông người mà chúng ta nói đủ thứ hết là 
chúng ta tạo nhiều phiền não, rồi chúng ta buông nhiều lời lẽ với nhiều người. Cho nên ở 
chốn đông người khi chúng ta nói chuyện với những người khác, chúng ta phải coi chừng lời 
nói của mình. Khi chúng ta ở một mình thì chúng ta phải coi tâm của chúng ta, coi tâm thức 
của chúng ta đang nghĩ gì. Rồi những công đức mà chúng ta có thì chúng ta phải hồi hướng 
cho sự giác ngộ viên mãn. Cho nên gọi là: 

Quán sát lời nói trong chốn đông người, 
Quán sát tâm thức khi ở một mình, 
Bất cứ công đức nào tích lũy trong ba thời, 
Hồi hướng cho Đại Bồ Đề Vô Thượng. 
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Cho nên quý vị phải nhớ đoạn kệ này. Mỗi cá nhân phải nhớ và nhớ tư duy về đoạn 
kệ này! Một khi mà chúng ta nhớ lời này thì sẽ lập tức nhớ đến tu hành. Kệ 26 và 27: 

26. An vị công đức cho tất cả chúng sanh, 
Luôn tụng niệm 
Bảy pháp gia hành, 
Nếu làm như vậy thì công đức và 

27. Trí hạnh hai bồ tư lương sẽ được viên mãn, 
Hai chướng cũng được tiêu trừ, 
Bởi vì có được ý nghĩa mang thân người, 
Cho nên sẽ đạt được Bồ Đề Vô Thượng. 

Quan trọng nhất là phải tận dụng thân người mà chúng ta có được! Ở trong thế gian 
này, hàng triệu người sinh ra và hàng triệu người chết đi. Trên thế giới này, nhiều người đã 
đến và nhiều người đã ra đi và cứ như thế. Nhưng trong triệu người đã chết có bao nhiêu 
người được người ta nhớ đến? Và số người ra đi đó có bao nhiêu người mà người ta còn 
nhớ tới? Phải không? Quý vị có hiểu không vậy? (TL: Dạ. Ngài cười nhẹ) Nghĩa là có hàng 
triệu người đã đến và có hàng triệu người đã ra đi nhưng mà chúng ta chỉ nhớ được vài 
người thôi. Những người chúng ta nhớ là những người đã thực sự làm những việc thiện, và 
do đó chúng ta phải là một trong những người đáng nhớ này! Cho nên: 

Bởi vì có được ý nghĩa mang thân người, 
Cho nên sẽ đạt được Bồ Đề Vô Thượng. 

Nguyện phải tu thành Phật quả! 

Chủ yếu bài Kinh này do Tổ Atisha đã trước tác. Đây là một trong các tác phẩm do 
Ngài trước tác. Tôi đã từng nói, Tổ Atisha là một bậc học giả uyên thâm. Hôm trước tôi có 
nói, Tổ Atisha trong quá khứ đã từng đến Việt Nam, nhưng không biết Tổ đã ở bao lâu. 
Không biết lúc đó Tổ Atisha có giảng pháp hay không? Nhưng sau đó Tổ Atisha đã đến Tây 
Tạng và trước tác bài kinh Bồ Đề Đạo Đăng. Tổ Atisha cũng không làm điều gì mới. Đây là 
một bài Kinh mà Tổ đã trước tác vào hồi đó. Khi Tổ Atisha ở Tây Tạng, Ngài đã thuyết giảng 
về sự quan trọng của cả Mật và Hiển giáo. Hồi đó bên Tây Tạng có rất nhiều mâu thuẫn giữa 
những người chấp nhận Hiển và những người chấp nhận Mật. Có người nói Hiển giáo tốt 
hơn, có người nói Mật giáo tốt hơn. Rất nhiều mâu thuẫn. Sau đó Tổ Atisha đã được mời 
qua Tây Tạng. Ngài là một trong những đại thành tựu giả, đại học giả xuất thân từ trường đại 
học Nalanda bên Ấn Độ. Tổ Atisha khi ở Tây Tạng đã giảng giải rõ ràng làm sao mà Hiển tốt 
hơn hay là Mật tốt hơn. Tổ đã nhấn mạnh một người tu hành thì cần phải có cả Hiển và Mật. 
Một người khi tu hành thì cần phải Hiển Mật song tu. Bởi thế Tổ đã trước tác bài kinh này.  

Nếu một người tu Mật chỉ cần thọ quán đảnh thôi thì người đó không hề tu Mật. Nếu 
nói thọ quán đảnh, trì chú đó là người tu Mật thì sai rồi! Người tu Mật chủ yếu cần gì? Cần 
phải lấy Hiển làm nền tảng, phải giữ tâm bồ đề. Mật pháp và đạo Bà-la-môn (Hin-đu) rất 
giống nhau. Bây giờ nếu mà tôi tụng chú của đạo Bà-la-môn thì quý vị không thể phân biệt 
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được chú đó là của đạo Phật hay của Bà La môn. Quí vị sẽ bị nhầm lẫn! Bên đạo Bà-la-môn 
cũng có quán đảnh. Trong Mật chú đạo Bà-la-môn có chữ atishek thì trong Mật chú của đạo 
Phật cũng có chữ này nữa. Cho nên khi nói đến Mật pháp theo đạo Phật thì phải cần có 
Tánh Không và Tâm Bồ Đề. Những gì tôi nói đều dựa trên kinh nghiệm của tôi. Tôi đã và 
đang sống ở Ấn Độ. Tôi đã từng tiếp cận với những người tu đạo Bà-la-môn, tôi đã từng thấy 
rõ như vậy. Lúc tôi nói chuyện trước đám đông người theo đạo Bà-la-môn tôi cũng từng tụng 
những câu thần chú của đạo Bà-la-môn. Có người nói với tôi như vầy: “Ông không thuộc giai 
cấp Bà-la-môn nên không được quyền tụng chú của Bà-la-môn.” Nhưng theo Mật pháp của 
đạo Phật có sự khác biệt, đó là nếu có lợi cho kẻ khác thì mình có thể tụng chú. Mình được 
quyền tụng chú nếu có lợi cho bất cứ người nào! Cho nên khi nói đến tu Mật thì quí vị phải 
biết về Tánh Không và Tâm Từ Bi. Rất quan trọng! 

Bài kinh tới đây đã xong!  

Nếu muốn tu hành thì phải biết Phật pháp, đây là điều rất là quan trọng! Sau này, 
chúng ta có thể liên lạc với nhau trên skype để có thể nghe Pháp trực tiếp qua hệ thống 
vi tính. 
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Ngày mai buổi tối sẽ có lễ hỏa tịnh. Ai có những chướng ngại hay chướng duyên gì 
thì ghi tên của mình hay người bị nạn vào giấy rồi đưa cho Ban Tổ chức. Sau đó sẽ đem bỏ 
hết vô lửa đốt. Nhưng mà không có đảm bảo đâu nha! (Ngài cười) Chủ yếu là chúng ta phải 
tu hành! Tu hành, tích lũy công đức mới tiêu trừ được nghiệp chướng. Cho nên chỉ có công 
đức mới tiêu nghiệp được. 

Bây giờ thể theo lời của thí chủ thì quý vị giữ bản Kinh này đem về không cần trả lại vì 
bài Kinh đã giảng xong rồi. Quý vị mà thỉnh Kinh mang về nhà thì phải đọc chứ không phải 
thỉnh mang về nhà để chơi đâu nha! 

Người nào không có Kinh giơ tay lên? Bây giờ thật sự chúng ta đang tu hạnh Bồ tát 
đúng không? Có bao nhiêu gia đình mà có 2-3 cuốn? Trong gia đình mà có 2, 3 cuốn thì phải 
chia ra cho những người khác. Nếu quý vị không có Kinh, quý vị liên hệ với Ban Tổ Chức, 
đưa e-mail, họ sẽ gửi cho bài Kinh rồi tự đi in lấy là xong. Quý vị nào có được Kinh thì phải 
đọc đó nha. Có những người không có Kinh, nên những người nào có đem về nhà thì phải 
đọc đó! Không có đem để trên bàn thờ nha. Nếu để lên bàn thờ là sai đó! Phải đọc, không 
phải để lên bàn thờ rồi nhìn mà không đọc. Nếu quyển Kinh đem ra mà đen đủi thì biết là 
người đó đọc nhiều, còn để trắng bóc còn mới tinh thì biết là không có đọc rồi. Quyển Kinh 
mà còn mới và trắng là không đúng đâu! 

 

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