
TIN VÀO PHÁP 

Một cuộc phỏng vấn với Đức Pháp vương Gyalwa Karmapa thứ mười sáu, 

Rangjung Rigpe Dorje, 1980 

 

Đây là chuyến đi thứ ba của Ngài tới Hoa Kỳ. Ngài có điều gì muốn chia sẻ về chuyến đi 

này, và về sự phát triển của Phật Pháp ở nước Mỹ không? 

 

Pháp Vương: Bổn phận của người thầy là luôn luôn giảng dạy. Vấn đề không phải là đã 

trải qua một thời gian ngắn, hay một thời gian dài; vấn đề là việc giảng dạy một cách liên 

tục. Đôi khi có những thời điểm dường như rất phù hợp cho việc giảng Pháp, khi mọi 

người cảm thấy thoải mái và có nhiều thời gian, và đó chính là một cơ hội tốt để giảng 

dạy. Có thể những thời điểm khác việc giảng Pháp là không thích hợp bởi họ rất bận rộn 

và có lẽ không có hứng thú. Điều quan trọng là không phân biệt theo cách đó với thời gian 

và nơi chốn, mà phải để việc giảng dạy luôn luôn sẵn sàng. Dù ở đó chỉ có vài người, một 

trăm người hay thâm chí là hàng ngàn người đang nghe, việc giảng Pháp vẫn phải được 

diễn ra không có mảy may tự mãn hay nản lòng. Việc giảng Pháp phải được duy trì mọi 

lúc, vượt ra ngoài cả thời gian. 

Một trường hợp khác có thể xuất hiện, đó là bởi thời gian hay những điều chúng ta đã làm 

hoặc đã thành tựu, ta cảm thấy rằng giờ ta nên dừng việc tu tập và nghe Pháp. Đó không 

phải là con đường của Phật pháp. Ta cứ phải đi tiếp. Đó là con đường của Bồ Tát. Khi mà 

vẫn còn làm lợi lạc được, dù là chỉ cho một chúng sinh, ta vẫn không được nản lòng, cứ đi 

tiếp. 

Nếu ta có một trăm phần trăm sự cống hiến và tin vào Pháp, thì mỗi hoàn cảnh sống đều là 

một phần của sự tu tập. Ta có thể sống với sự thực hành thay vì chỉ làm điều đó. Việc xuất 

hiện của Phật Pháp ở khắp nơi, đó là kết quả của những điều đã xuất hiện ở nền tảng mỗi 



cá nhân; đó là bổn phận của những người tu tập. Đó là hiểu biết về Pháp một cách đúng 

đắn, tôn trọng sự thật về Nghiệp báo, về sự thật của nhân và quả. Tôn trọng sự thật ở trong 

Pháp, ta sẽ hiểu được rằng đó là những gì ta phải sống vì nó và gìn giữ nó. Nhưng nếu ta 

không tôn trọng sự thật của Pháp, hay sự thật về nhân quả, cũng chính là sự thật trong 

những điều được truyền dạy, thì Pháp không thể phát triển được. 

Hơn hết thảy, con nghĩ rằng một trong những điều mà người phương Tây phải đối mặt là 

những khát khao thành tựu sự giác ngộ cuối cùng về tinh thần ngay trong đời này, điều 

này gắn với một sự thật là họ phải làm việc toàn thời gian ở ngoài đời với những nghề 

nghiệp rất tiêu tốn thời gian. Làm sao người ta có thể xử lý được tình huống đó và đi tiếp 

trên con đường Đại Thủ Ấn một cách hiệu quả? Người ta nói rằng hành động cũng có thể 

là thiền định. Xin Ngài hãy làm sáng tỏ điều này. 

 

Pháp Vương: Chúng ta đã có rất nhiều, rất nhiều kiếp bị chìm trong luân hồi bởi sự đam 

mê của chúng ta đối với những thói quen cố hữu, và ta vẫn đang bị thôi thúc lặp lại những 

thói quen giống như ta đã làm trong quá khứ. Trong thời gian kiếp này, ta đã phần nào 

được thức tỉnh, vì đó là một kết quả của những hành động tạo phước đức mà ta đã làm 

trong quá khứ. Đó là trạng thái tỉnh thức vô cùng quý giá đến trong tâm thức của chúng ta, 

và đó chính là mối liên kết của ta với Pháp. 

Một khi ta đã kết nối được với Pháp, bằng cách đó chúng ta có sự hiểu biết, và cũng có ý 

thức về hướng mà ta sẽ đi. Việc này giống như khi con muốn đến California. Con biết 

rằng có chuyến tàu riêng và chuyến ấy sẽ đưa con đi California. Con biết điều đó. Sau đó 

điều này sẽ trở thành vấn đề của việc nhận thức cá nhân về nhu cầu, nhu cầu cấp bách có 

lẽ là, đến được California. Sau đó việc cần làm là lên tàu. Người ta có thể làm được điều 

này, có thể ra quyết định, “Vâng, chính là điều đó, tôi sẽ lên đường đi du lịch.” 

Khả năng con đến được California sẽ lớn hơn khi con đã lên tàu. Và tất nhiên cũng có thể 

có khả năng con không đến được đó, bởi có những điều sẽ xảy đến trên đường đi. Và nếu 

có điều gì đó xảy ra, như một tai nạn hoặc gì đó, thì con vẫn biết rằng cơ hội để con đến 



được California vẫn còn đó. Con chưa nắm được cơ hội này, nhưng con đã có định hướng 

về nó cũng giống như con biết rằng vẫn còn cơ hội. 

Và điều này, người ta có thể nói, giống như sự gia hộ của Pháp: dù ta không đạt được giác 

ngộ trong một đời, nhưng ân phước của sự tu tập và của Pháp vẫn còn tiếp tục. Đó là sự 

lạc quan rằng về cơ hội đến California, mặc dù con còn chưa đến nơi. Tình huống này 

cũng giống như ở trong đời sống tâm linh của con. Những ân phước gia trì vẫn được tiếp 

tục, cho dù con chưa đạt được những trải nghiệm về sự chứng ngộ trong đời này. 

Nếu con có một hướng đi đúng đắn, trong trạng thái của thân trung ấm, những điều xảy ra 

sẽ giống như cuộc hội ngộ giữa hai mẹ con. Đó là cơ hội để dựa vào khả năng của chính 

con để hiểu và nhận ra, và dùng những gia trì của Pháp trong lúc là thân trung ấm để nhận 

ra “người mẹ”, ấy là nói như vậy. Trải nghiệm của con về ánh sáng sáng rõ sẽ xuất hiện. 

Và sự chứng ngộ là rất có thể. Điều này được chứng thực bởi Pháp và được bảo đảm bởi 

Pháp. Điều này dứt khoát là có thể đối với những người đã trải nghiệm những việc ấy. 

Cho dù người ta vẫn bị cuốn vào những cơn gió xoáy của luân hồi sinh tử, họ có thể duy 

trì sự thanh thản của mình và đạt được sự chứng ngộ trong Đại Thủ Ấn? 

Pháp Vương: Vâng, điều đó là có thể. Đó là vấn đề tin vào những giáo pháp của Phật. Nếu 

ta có một trăm phần trăm tâm dâng hiến và tin vào Pháp, thì mỗi hoàn cảnh sống đều có 

thể trở thành một phần của sự thực hành. Ta có thể sống với sự tu tập, thay vì chỉ làm việc 

đó. Nhưng ta càng thiếu sự tin tưởng, thì ta càng thấy bản thân tách biệt với Pháp. 

Một phần của sự rèn luyện trong dòng Kagyu là khóa tu 3 năm, 3 tháng. Ở KTD đã có một 

ni sư ở trong khóa tu như vậy. Dự án của tu viện có bao gồm kế hoạch cho một trung tâm 

nhập thất ba năm ở nước Mỹ không? Và Ngài có thể giải thích việc khóa tu ba năm có liên 

quan như thế nào với người Mỹ không, rất nhiều người được định hướng đối với hoạt 

động  và gặp khó khăn trong việc nhìn thấy tính thực tế của quyết định này? 

Pháp Vương: Thực ra dự án của tu viện là để tạo điều kiện cho việc thực hành. Mục đích 

của tu viện là khả năng để giúp đỡ xây dựng một môi trường thích hợp, tạo ra một môi 



trường vững chắc, có cấu trúc cho việc thực hành Pháp. Và việc thực tập khóa tu ba năm 

chắc chắn được bao gồm trong đó. Điều này được bao gồm không phải chỉ khi những cơ 

sở vật chất bên ngoài được hoàn thiện, mà còn trong trường hợp chỉ cung cấp được những 

nhu cầu cơ bản. Tôi luôn rất quan tâm đến vấn đề việc này có thể được tiến hành như thế 

nào. 

Trước khi tôi rời khỏi đất nước này, đây là kế hoạch và là điều tôi mơ ước và muốn nói 

với nhiều người về điều đó, để đánh thức sự ham thích của họ và làm cho những người hộ 

pháp hiểu hơn về tình huống này. Nếu họ có thể giúp đỡ và ủng hộ khóa tu ba năm, điều 

đó sẽ làm lợi lạc rất lớn cho họ, dù bản thân họ có thể không có khả năng tham gia khóa tu 

đó. Họ có thể thật sự tích lũy được những công đức nhiều như những người sẽ tham gia 

khóa tu. Những người có khả năng tham gia khóa nhập thất, tất nhiên họ sẽ được những 

lợi lạc là kết quả của sự tu tập. Và đó cũng là điều tôi mong muốn rằng dần dần mọi người 

sẽ có nhiều thời gian hơn trong cuộc sống của họ vào việc tham gia các khóa tu, và chúng 

ta cũng có khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho họ tu tập được dễ dàng. Không giống như 

thời gian trước, giờ chúng ta đã thấy nhiều người cố gắng dành thời gian cho sự thực 

hành, và nhiều người đã thấy có khả năng làm được việc này. Họ đã có hứng thú hơn rất 

nhiều. 

Tôi thấy trong tương lai rất nhiều người thực tập theo pháp thực hành này, và họ được cho 

cơ hội để làm việc đó. Đối với những người không có khả năng, họ có thể có tích lũy được 

những trải nghiệm tương tự. Có một điều rằng trong suốt khóa tu ba năm, người ta thực 

hành rất nhiều về thiền định: thực hành thiền định giai đoạn toàn thiện và giai đoạn phát 

triển, và sự trì tụng các thần chú, và nhiều thứ khác nữa. Dù người ta có si mê đến mức 

nào, thì vẫn được bảo đảm rằng khóa nhập thất ba năm sẽ mang lại những trải nghiệm hợp 

lý về những giáo huấn trong tâm. Khóa tu này bao gồm cơ sở liên quan đến những bước 

thực hành ban đầu và cả những pháp thực hành chính, và khi người ta đã nắm được cả hai 

phần thực tập này, thì ta sẽ có được những trải nghiệm nhất định. Bây giờ, nếu có ai đó có 

một trí tuệ rộng mở hơn và khả năng thâm nhập giáo lý, thì thậm chí không cần đến khóa 



nhập thất ba năm, người ấy cũng có thể trải nghiệm được sự hiểu biết sáng rõ và sự chứng 

ngộ. 

Ngài có thấy nhiều người phương Tây được đào tạo để trở thành những bậc thầy đủ khả 

năng và là người nắm giữ dòng truyền thừa không? 

Pháp Vương: Có, tôi cảm thấy việc người ta trở nên có khả năng để hộ Pháp và không 

phải luôn luôn ở vị trí phụ thuộc là rất quan trọng. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có khả năng 

đào tạo ra những người như vậy, và việc đó rất cần thiết. 

Ngài là một người đứng đầu được thừa nhận của một dòng truyền thừa quan trọng, là bậc 

tôn sư của hàng nghìn người. Gần đây có những quan niệm sai lầm về một bậc thầy tâm 

linh theo truyền thống. Ngài có thể giải thích, theo cách của mình, thế nào là một bậc 

Thượng sư không? 

Pháp Vương: Tôi sẽ giải thích thế nào không phải là một bậc thượng sư. Đó là, người ham 

thích danh tiếng, dạy giáo lý vì mục đích danh vọng, vì mục đích của cải, hoặc người nào 

đó, khi xuất hiện trước đông người, họ mang tất cả những phẩm chất tốt đẹp thích hợp với 

những người thầy: đeo mặt nạ của Pháp, dùng bất cứ vẻ bề ngoài nào cần thiết, nhưng 

không chân thật. Thực tế thì rất khác. Khi người đó rời khỏi đám đông, người ấy cần tất cả 

những gì người khác cần, muốn tất cả những gì người khác muốn, nếu không nói là còn 

hơn thế. Sự phân biệt giữa các chúng sinh, sự ích kỷ, tất cả những trạng thái tiêu cực đều 

có ở người ấy, và không hề biến chuyển. Điều đó, thật không may là, xuất hiện rất thường 

xuyên ngày nay, và điều đó mang lại những ảnh hưởng tiêu cực đến con đường tâm linh 

và những người đồng tu nói chung. Điều đó nuôi dưỡng một cái nhìn tiêu cực ở những 

người còn si mê và đến cả những người được coi là những bậc thượng sư chân chính. Họ 

có thể đã gặp những người có thể là bậc thầy chân chính, nhưng họ không thể kết nối được 

với vị ấy bởi đã bị cuốn đi bởi những trải nghiệm về những trường hợp tiêu cực như tôi đã 

giải thích. Ngày nay, thật sự, để gặp được một bậc thượng sư chân chính là rất khó. 

Vậy nên nếu bạn gặp gỡ với một người bạn về tâm linh, là một người thầy, hãy nhìn để 

xem người ấy có sẵn sàng giúp đỡ bạn cùng lúc người ấy sẵn sàng giúp đỡ bản thân mình, 



nếu người ấy có thể hay không. Người ấy nên mong mỏi được giúp đỡ bạn cũng nhiều 

như giúp chính mình. Lúc đó, một người như vậy nên được coi là một người bạn thật sự 

trên con đường tu hành. Phẩm chất thật sự của bậc thầy là sẵn sàng làm những việc lợi lạc 

cho chúng sinh, cùng với khả năng làm những điều lợi lạc cho những người khác. Và 

người thầy cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Có nhiều mức độ để có thể làm lợi ích cho 

chúng sinh, nhiều mức độ sức mạnh và trí tuệ để cứu giúp chúng sinh. Điều đó rất khó, 

vậy, để hiểu rõ về phẩm chất của những người thầy, ta có thể đi đến kết luận rằng những 

người thầy vị tha có thể làm lợi ích cho các loài, đó là người xứng đáng được công nhận là 

một người đồng hành về tâm linh và là một bậc thượng sư. 

Thưa Pháp Vương, Ngài có thông điệp đặc biệt nào mà Ngài muốn gửi tới những học trò, 

những đệ tử và những người quan tâm đọc bài này, một vài lời khuyên trong những thời 

điểm khó khăn này? 

Pháp Vương: Việc thực hành Pháp là một vấn đề nghiêm túc và quan trọng, mọi người 

cần phải nhận ra điều này. Đây là cơ hội quý giá sắp đến, điều mà chưa bao giờ từng đến 

trước đây. Cơ hội ấy rất quý vì nó rất hiếm có. Đó là thời gian mà bạn có thể tận dụng cơ 

hội ấy rất hạn chế, điều đó lại càng làm nó trở nên quý giá hơn. Tôi muốn nhắc lại rằng cơ 

hội quý giá hiếm hoi này, điều chưa từng xuất hiện trước đây, đã hiển lộ rõ ràng khi bạn 

biết đến Pháp trong cuộc đời. Đó là một tình huống lịch sử, một bước ngoặt. Nhưng thời 

gian để tận dụng cơ hội này, một lần nữa, là rất hạn chế. Vậy nên chúng ta phải biết được 

giá trị lớn lao của cơ hội ấy. Mặc khác cơ hội này có thể biến mất. Đó là một điều nguy 

hiểm, chắc chắn vậy, rằng người ta có thể đánh mất cơ hội của mình. Nó sẽ trở nên ngày 

càng xa, và đây là trường hợp rất không may. 

Nó giống như pha lê được để chung với kim cương ở cùng một nơi. Nó sẽ được coi là như 

nhau. Chúng sẽ bị bỏ quên, phủ đầy bụi và không còn được hiểu rõ giá trị nữa. Nhưng 

nếu, trong trường hợp khác, nó được làm sạch, kim cương được đặt trên giá bằng vàng lấp 

lánh, thì bạn sẽ dễ dàng hiểu được giá trị của nó. Bạn sẽ thấy rõ ràng đó là kim cương, và 

nó không phải là pha lê thông thường. Mức độ hiểu biết và chứng ngộ rất quan trọng. 



Ngày nay, khi thực hành và học Pháp một cách chân chính, dù ta đang theo đuổi một dòng 

thực hành đặc biệt nào, việc tôn trọng đối với các dòng khác và các tôn giáo khác. Một ví 

dụ có thể thấy trong chính Phật giáo, nơi mọi người có sự phân biệt giữa Tiểu thừa và Đại 

thừa. Điều đó là đi ngược lại với Pháp, là một cái nhìn hoàn toàn sai lầm. Ta phải có sự 

tôn trọng bình đẳng với Tiểu thừa cũng như các giáo lý Đại thừa. 

Ngoài ra sự tôn trọng cũng rất cần thiết đối với những tôn giáo mới xuất hiện và những 

tôn giáo đã phổ biến hàng trăm năm. Những tôn giáo đã đóng một vai trò quan trọng trong 

cuộc sống của nhiều người. Nếu có người thực hành theo một tôn giáo khác, điều đó 

không phải là phủ nhận bất kỳ tôn giáo nào hiện có. Mọi người có tự do về tôn giáo, tự do 

trong tu tập, vậy nên người ta được lựa chọn để tu tập theo một đức tin nào đó. Nhưng sự 

lựa chọn này không phải là sự từ chối, phủ nhận hoặc không tôn trọng những con đường 

khác. Đó không phù hợp với việc thực hành Pháp. 

Vì mỗi cá nhân có sự tự do để lựa chọn, tuy nhiên, việc quan trọng là nguyện gắn bó với 

một pháp thực hành tâm linh và một bậc thầy, tận dụng những giáo lý và pháp thực hành 

mà mình nhận được, và trở thành một người xứng đáng với những lời giáo huấn ấy bằng 

việc thực hành không gián đoạn. Thậm chí còn có một số những người đệ tử trở nên 

chứng ngộ cao hơn bậc thầy của họ. Điều đó có thể xảy ra. Vì vậy người ta có thể thấy 

được khả năng và lợi thế của họ, biết rằng có khả năng để thực sự nắm vững được giáo lý. 

Có một mối liên kết rõ ràng với bậc thầy, với những giáo lý, và nỗ lực học hỏi là những 

điều không thể thiếu nếu ta muốn thành tựu được bất kỳ điều gì. Việc này nằm ngoài sự 

phân biệt giữa các tông phái. Nếu một người tìm đến một vị thầy và cố gắng học hỏi và tu 

tập một chút, sau đó lại tìm đến một vị thầy khác và cũng làm như vậy, người ấy sẽ không 

thể có được sự tiến bộ rõ ràng và thành công. Vì vậy, từ quan điểm đó, thực hành với một 

dòng tu và giáo lý cụ thể một cách nhất quán là rất quan trọng. 

Ngài có thấy rằng việc đào tạo này ở trong một tôn giáo đã hình thành là một nền tảng cơ 

bản rất tốt cho những người mà sau đó đã chọn theo con đường Phật Pháp không? 



Pháp Vương: Có những sự lợi lạc chung trong tất cả mọi sự thực hành khi mà người ta có 

một tôn giáo hoặc định hướng về tâm linh, và theo những phong tục truyền thống. Điều đó 

mang lại lợi ích bằng cách này hay cách khác. Nhưng đó là những con đường khác nhau. 

Một lần nữa, tôn trọng tất cả những dòng phái của giáo lý là quan trọng, dù là Phật giáo 

hay điều gì khác. Đồng thời, bạn được tự do để lựa chọn. Chọn một con đường với những 

trải nghiệm có ý nghĩa trong tâm hồn. ví dụ, nếu một thứ gì đó có vị chua, bạn sẽ muốn 

nếm vị chua của nó, nếu nó ngọt hoặc đắng, bạn cũng muốn nếm thử nó. Bất kỳ điều gì 

bạn thực hành, hãy thực hành nó cho đến khi có thể trải nghiệm được bản chất của nó. 

Trải nghiệm là rất quan trọng. Để phát triển khả năng trải nghiệm, một mối liên kết với 

một vị thầy và một pháp thực hành là cần thiết. 

Một trong những lý do mà người ta hay chỉ trích là bởi họ rất thiếu kiên nhẫn và rất mơ hồ 

rằng họ đi chỗ này và chỗ khác, cố gắng có liên hệ với một sự giảng dạy, say mê và cố 

gắng làm một điều gì đó nhanh chóng, và họ không hiểu được bất kỳ điều gì hay đạt được 

bất kỳ trải nghiệm gì. Tại sao lại như vậy? Họ làm thế nào để trải nghiệm được một thứ gì 

đó? Vì vậy họ lại đi đến một nơi khác và dành thời gian, một thời gian ngắn, và mong đợi 

một điều gì đó sẽ xảy ra ngay lập tức. Nếu đó là một con đường chân chính và là giáo lý 

chân thật, nó không xảy ra như vậy. Nó cần có thời gian. 

Giáo lý Đại thừa, ví dụ như vậy, nó rất quý giá. Nó phụ thuộc rất lớn ở những sự thành 

kính của bạn, cũng như sự gắn bó và thành thật của bạn. Nó không xảy ra ngay lập tức. 

Giá của nó không rẻ như vậy. Vì thế, những gì xảy ra sau đó là bạn bắt đầu chỉ trích dòng 

này hay dòng kia, nói rằng nó không đáng giá, sự thực hành là không tốt, hoặc giáo lý là 

không tốt, hoặc bất kỳ điều gì tương tự như vậy. Bạn không có căn cứ gì để chỉ trích. Và 

bên cạnh đó, việc có một thái độ không lành mạnh như vậy không mang lại điều gì tốt cho 

bạn. Một thái độ không lành mạnh thể hiện ở việc đó là nguyên nhân gây ra rất nhiều tác 

hại không chỉ cho bản thân bạn mà còn cho cả những người khác. Bạn đặt những chướng 

ngại trên con đường tu tập của những người khác, những người đang nỗi lực để kết nối 

bản thân họ với những giáo lý cao cấp hơn. Vì vậy điều đó đã trở thành một vấn đề. 



Cùng với việc hết lòng học hỏi và tu tập, và sự cởi mở chân thành với những người khác, 

còn có một thái độ khác cần duy trì: đơn giản là không chơi trò chơi chính trị. Đó là, 

không đi với vẻ bề ngoài thân thiện, trong khi ở trong thì không phải như vậy. Bên ngoài 

và bên trong bạn đều phải có lòng hữu hảo và ủng hộ người khác nếu bạn có thể, và đồng 

thời bạn phải thực hành tu tập. Hãy tôn trọng và sống cuộc đời của chính bạn, và thực 

hành sự tu tập của chính bạn một cách đúng đắn. Bạn phải có sự tự tin và niềm tin vào 

giáo pháp và ý thức về sự gắn bó, điều đó giống như việc đền đáp lại đối với Pháp. Điều 

đó chắc chắn là rất quan trọng. Nó không đến một cách dễ dàng. Vậy điều mà tôi muốn 

nói là: mọi người đi vào con đường Đại thừa và mong muốn một sự chứng ngộ nhanh 

chóng, mà không có một chút nào tin tưởng vào giáo lý, và không có một chút nào tôn 

trọng giáo lý, hoặc sự gắn bó chân thật, và họ đang hiểu sai một cách nghiêm trọng. Nếu 

mong muốn gắn bó của bạn là chân thành, bạn sẽ có sự tự tin và niềm tin tưởng chân thật, 

và có thể điều gì đó sẽ xuất hiện trên con đường của sự trải nghiệm. Sự đúng đắn của 

những giáo pháp đã được chứng thực bởi việc thực hành và có tính liên tục trong hàng 

ngàn năm. 

Nếu bạn không thể có sự tin tưởng, thì tôi có thể nói một cách rõ ràng rằng bạn đang tự 

lừa dối bản thân mình. Bạn phải có sự kiên nhẫn nhất định, một sự tin tưởng nhất định. 

Nếu bạn đặt vào đó niềm tin càng lớn, bạn càng nhanh chóng có được sự chứng ngộ, và 

ngay trong một đời này, bạn có thể sẽ có được thành tựu đáng kể và trải nghiệm được sự 

chứng ngộ viên mãn. Đó là điều mà bạn có thể cảm thấy nó xứng đáng với tất cả thời gian 

và nỗ lực mà bạn đã đặt vào đó. Nếu bạn có thể đặt tất cả lòng tin và dùng sức lực của 

mình, thì chắc chắn rằng ngay trong đời hiện tại bạn có thể đạt được thành tựu phi thường. 

Nếu bạn không có khả năng đặt tất cả lòng tin vào Pháp, nhưng vẫn có ở một mức độ nào 

đó, và cũng thực tập một số pháp thực hành, thì bạn vẫn có thể đạt được thành quả nào đó. 

Bạn đã nghe và nhìn thấy một số nhà sư thực hành tu tập, nhưng trong cuộc sống hàng 

ngày bạn không nhìn thấy sự thay đổi ở họ, cho đến khi họ chết và ngồi trong thiền định 

liền ba ngày sau khi viên tịch. Nếu không phải trong suốt một đời người, thì có những thời 

điểm trong khi là thân trung ấm sẽ xuất hiện những khoảnh khắc rất thanh tịnh. Khi 



khoảnh khắc hoàn toàn rõ ràng ấy xuất hiện, có thể bạn sẽ được phát triển và mang đến sự 

chứng ngộ của một trạng thái cao hơn về tinh thần. 

Điều thứ ba mà tôi muốn nói là con người cần phải làm việc và tự nuôi sống họ. Khi bạn 

đã có thái độ của sự giác ngộ, bạn sẽ có trách nhiệm với những người xung quanh mình, 

với đất nước của mình. Bạn quan tâm đến những điều đó. Bạn luôn luôn gắn bó với sự 

thực hành, không tách rời với nó, bạn nắm lấy những cơ hội để làm lợi lạc cho những 

người khác và bạn làm điều ấy bằng mọi cách mình có thể. Bạn đã ở đất nước này, bạn 

sinh ra ở đây. Rất nhiều người đọc điều này xuất thân trong những dòng họ đã ở đây hàng 

nhiều thế hệ. Đất nước này là một nơi quan trọng đối với bạn. Bạn có lòng thành kính đối 

với ông bà mình, và sẽ sống một cuộc sống đúng đắn và có phẩm cách, giữ vững truyền 

thống của tổ tiên như sự mong muốn của xã hội, của cha mẹ và của bản thân bạn. 

Bạn cũng muốn trở thành tấm gương của sự mẫu mực và có phẩm cách cho những thế hệ 

sau. Nếu bạn thật sự mong muốn được phục vụ đất nước và giúp đỡ mọi người, thì đó là 

một cách hợp lý, hơn là cứ tham gia vào hết bữa tiệc này đến bữa tiệc khác, mắc míu vào 

những cuộc tranh giành và tất cả những thứ thuộc về chính trị. Là một người thực hành 

theo Pháp chúng ta không cần phải phủ nhận hay từ chối chính trị, nhưng chúng ta cũng 

không cần phải tham gia vào trò chơi đó. Điều đó không nhất thiết, điều đó không quan 

trọng, và điều đó không cần thiết. 

Ví dụ nếu bạn làm việc trong bệnh viện, bạn có thể biết làm thế nào mình có thể có cơ hội 

và trách nhiệm để giúp đỡ mọi người. Cũng như vậy, bất kì bạn làm việc ở nơi đâu, thì 

luôn luôn có những người mà bạn có thể giúp đỡ. Vì thế bạn có thể phục vụ mọi người, 

phục vụ đất nước bạn, mà không mong đợi điều gì về mình. Và đó là một phần của việc 

thực hành Pháp. Không làm việc tức là không có trách nhiệm. Nếu bạn là một hành giả tu 

tập theo Pháp và đang thực hành giáo lý Đại thừa, nghĩa là bạn đã có điều gì đó để tự hào, 

để trở nên xứng đáng với nó. 

Nhưng xung quanh ta có nhiều người trông như những người vô gia cư. Việc trở thành 

những người giống như bị bỏ rơi, mặc quần áo rách rưới, để tóc dài và bẩn thỉu, trông 



giống như một người nghiện, đó không phải là y theo giáo lý. Đây không phải là cách 

đúng đắn để thể hiện bản thân. Bạn không tôn trọng bản thân mình, bạn không tôn trọng 

Pháp mà bạn đang thực hành, và bạn đang không tạo ra được vẻ bề ngoài xứng đáng với 

Pháp tôn quý. 

Đây là lời nhắn gửi đối với những hành giả đang thực hành Pháp: bạn phải trở nên có 

phẩm cách cả bề ngoài và cả bên trong, và phẩm cách bên trong của bạn cũng phải được 

phản ánh ra bên ngoài. Chúng ta không phải là những người nghiện ngập. Chúng ta ăn 

mặc một cách tử tế, trở thành một người tử tế, và phục vụ đất nước của mình, nhân dân 

của mình, phục vụ Pháp, và bản thân mình, và là một người có tự trọng, đó chính là con 

đường của Pháp. Làm thế nào mà bạn có thể làm lợi ích cho mọi người nếu chúng ta trông 

hoàn toàn khác biệt so với xã hội? Với bề ngoài như vậy, bạn không có trách nhiệm hay 

phản ánh thái độ giác ngộ. 

Nếu bạn thực hành thái độ giác ngộ, bạn sẽ trở nên có khả năng thu hút mọi người một 

cách tự nhiên, khi mọi người nhìn bạn, người ta có thể nghĩ, “Đúng, người này chắc chắn 

là một người có phẩm hạnh, tôi nghĩ tôi thích có mối liên kết với người này, và có thể 

thỉnh cầu họ. Họ thậm chí còn có thể sẽ giúp đỡ tôi.” Vì vậy bạn sẽ có khả năng để mang 

lại sự giúp đỡ, hoặc ít nhất sẽ có thể có hướng để giúp đỡ người khác. Chúng ta tự hào là 

mình là những tấm gương của việc thực hành Pháp. Nếu chúng ta đi đây đi đó trong bộ 

quần áo rách rưới, không quan tâm đến chính mình, và đi trong thế giới như một kẻ lạc 

lõng, điều đó sẽ là một ấn tượng không tốt về chúng ta, về nơi thực hành Pháp mà ta đang 

tham gia, và về con người ở đất nước chúng ta đang sống, điều đó có nghĩa rằng bạn đang 

mang ấn tượng không tốt và sự thiếu tôn trọng đối với đất nước và nhân dân mình. 

Đây là những điểm cơ bản mà trước khi tôi rời nước Mỹ tôi muốn chia sẻ để mọi người 

cùng áp dụng. Tôi hy vọng rằng tất cả những ai nghe được những lời này, dù bạn là người 

thực hành Pháp hay không, hoặc có ở trong đạo Phật hay không, điều này sẽ có ý nghĩa 

nào đó với bạn. Đây là những điều rất thật và rất chân thành, không hề có động cơ nào, 

không hề mang tính giả tạo hay ngoại giao, mà chúng rất thẳng thắn và trong sạch. Với sự 



chính trực và chân thành, bạn có thể phụng sự chúng sinh, và khi bạn thực hành Pháp bạn 

sẽ giúp đỡ nhiều chúng sinh, và đó là sự vĩ đại của giáo lý và pháp thực hành của Đại 

thừa. Bạn không cần thiết phải trở thành người lạc lõng với cộng đồng, của xã hội và của 

gia đình. Bạn không phải như vậy. Bạn là người có phẩm hạnh. 

 

Nguồn: http://www.dhagpo-kagyu.org/anglais/science-

esprit/themes_supplement/general/interview_k16_1.htm 

Việt dịch: Quỳnh Anh – Nhóm Thuận Duyên. 


