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Có lẽ Thầy không cần phải nói cho quí vị nghe chánh văn 

nói sao về lợi ích nghe kinh này. Mỗi lần nghe có được 

bao nhiêu công đức? Trước hết là công đức của một đức 

Phật, Phật tích lũy trọn vẹn hai bồ tư lương phước và trí—

không còn gì khác để mà tích lũy. Rồi thì bao nhiêu là đức 

Phật? Số lượng Phật nhiều bằng mười hai lần số cát có 

trong sông Hằng. Cát nói ở đây thật ra không phải là cát 

bình thường, giáo pháp có giải thích, trong sổ tay của đấng 

đại giác giả Pabongka Rinpoche, rằng cát này thật ra [là vi 

trần,] là thành phần nguyên tử cực kỳ vi tế. Có bảy loại vi 

trần, của nước, của đất v.v... Cát ở đây nhỏ hơn nhiều so 

với điều ta thường nghĩ. 

Thêm vào đó, khi nói đến lợi ích tâm bồ đề, hay là lợi ích 

kinh Chánh Pháp Sanghata, điều gọi là sông Hằng thật ra 
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không phải là sông Hằng xứ Ấn mà là biển Thái Bình 

Dương. Vậy, bấy nhiêu đức Phật, nhân lên gấp 12 lần. 

Công đức của số lượng Phật đà nhiều bằng một lần số 

lượng cát sông Hằng, chỉ một lần thôi, thử nghĩ xem nhiều 

bao nhiêu... vượt ngoài sức tưởng tượng, không thể diễn tả 

nổi. Ngay như lượng công đức của vỏn vẹn một đấng Phật 

đà cũng đã vượt ngoài khả năng ngôn từ có thể diễn tả. 

Vậy mà mỗi lần nghe kinh Chánh Pháp Sanghata lại được 

lượng công đức bằng mười hai lần công đức của số lượng 

Phật đà nhiều như số cát sông Hằng. 

Chỉ cần nghe thôi. Nói như vậy cũng có nghĩa là bất kỳ 

một ai – súc vật, cóc nhái, chim muông... nói gì tới gia 

súc, như chú mèo của quí vị, chú mèo đáng yêu, hay như 

cả ma quỉ – chỉ cần nghe là tích lũy được bấy nhiêu công 

đức, tưởng tượng nổi hay không chứ. Như điều không 

tưởng lại xảy ra trong đời. Các loài súc vật, chó mèo hay 

các loại vật khác, nghe được tiếng của quí vị tụng kinh 

Phật, nhất định chúng về sau sẽ tái sinh thiện đạo, gặp 

Phật pháp. 

Kinh này vừa nghe qua tai, năm nghiệp vô gián tức thì 

thanh tịnh. Nghiệp vô gián là loại nghiệp nặng đến nỗi khi 

chết đi là tức khắc đọa thẳng vào địa ngục, không xen kẻ, 

không gián đoạn, sinh vào cõi sâu thẳm nhất, tồi tệ nhất 

trong khắp các cõi ác đạo, thọ mạng của chúng sinh nơi đó 

kéo dài tới một trung kiếp, vậy mà chỉ cần nghe kinh kinh 

Sanghata là tức thì sạch nghiệp vô gián. 
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Chúng sinh nào nghe kinh này là cũng đều được như vậy, 

ngay tức thì. Tại vậy mà khi trước ở Washington có lần tôi 

đã mở dĩa CD trong xe khi ra chợ, khoảng 40 min. Tôi 

ngồi ghế trước, hạ cửa sổ. Ghế sau có hai sư cô, Holly và 

Chosang. Trời không nắng, có chút sương lạnh. Gió thổi 

qua cửa trước, luồng ra phía sau khiến hay sư cô bị lạnh, 

nhưng nếu tôi lo cho hai cô thì người sống trong các ngôi 

nhà ở hai bên đường, và hết mấy con bò, mấy loài súc vật 

kia sẽ chẳng thể nghe kinh, khác nhau xa lắm. Vì vậy tôi 

cứ hạ cửa và mở âm thanh rất lớn, giống như bọn trẻ nghe 

nhạc trong xe – mấy cô cậu thanh thiếu niên tóc chải dựng 

ngược trên đầu, đeo nhiều khuyên tai, hay đeo khuyên trên 

mặt, quanh con mắt, vậy đó... nói cho tượng hình. Cứ như 

vậy chỉ một lượt đi là đã độ được cho vô lượng chúng 

sinh, chưa kể lượt về. Trên đường có gặp một chú nai, 

chúng tôi ngừng xe lại cho chú ta nghe một lúc. 

Nghiệp vô gián mà còn sạch được, nói gì mười ác nghiệp, 

chắc chắn cũng sạch. Nên tôi thấy việc này thật vĩ đại 

đáng làm. Kể cả người ngồi trong xe cũng được tịnh 

nghiệp, tích lũy số lượng công đức nhiều vô cùng. Muốn 

sống cho có ý nghĩa, làm theo cách này thật dễ dàng ngoài 

sức tưởng tượng. Mở dĩa thâu âm, có vậy thôi. Chỉ cần 

không điếc là có thể nghe, chẳng cần cố gắng gì nhiều cả. 

Đây là cách tịnh nghiệp dễ nhất, cũng là cách dễ nhất để 

tích lũy lượng công đức ngoài sức tưởng tượng. Vì vậy 

đây cũng là cách thoát sinh tử dễ nhất và nhanh nhất, 
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chấm dứt biển khổ sinh tử mà mình đã phải chịu trầm kha 

kể từ vô thủy vô chung. Không riêng gì người ngồi trong 

xe, hết thảy những ai ở xung quanh nghe được cũng đều 

được như vậy – theo cách này thành tựu quả giác ngộ thật 

nhanh. Công đức dồi dào thì càng dễ dàng mau chóng 

chứng được tánh không của cái tôi, tánh không của ngũ 

uẩn, tánh không của vạn pháp; mau chóng đoạt lìa cội rễ 

sinh tử, vô minh, mau chóng thành tựu tâm bồ đề. 

Quí vị cần nhiều công đức lắm, cần số lượng công đức 

nhiều khủng khiếp mới có thể phát được tâm bồ đề. Phát 

tâm bồ đề rồi thì thành bồ tát, ngay lúc ấy trở thành đứa 

con của đấng Thế Tôn, nhận được danh xưng, trở thành 

ruộng phước tối thượng cho khắp chúng sinh cúng dường. 

Chúng sinh sẽ được công đức nhiều vô kể khi cúng dường 

cho quí vị, hay nhìn quí vị, nghe giọng nói của quí vị, hay 

khi nhận món quí vị cho, hay chạm vào quí vị. Cho dù họ 

có hại quí vị đi chăng nữa, có tâm bồ đề rồi quí vị sẽ chỉ 

hồi báo bằng sự lợi ích. Quí vị sẽ cầu nguyện cho người 

ấy gặp được mọi điều tốt lành. Có câu châm ngôn nói như 

thế này: “nếu bạn không tạo được thiện duyên với bồ tát 

thì hãy tạo gây hại để tạo ác duyên.” Nói như vậy có nghĩa 

gì? Không phải là bảo quí vị đi gây hại cho bồ tát, chỉ là 

nếu lỡ xảy ra việc như vậy thì cũng vẫn tốt, vì bồ tát dù bị 

hại vẫn sẽ chỉ làm lợi cho người, sẽ cầu nguyện cho, đời 

này kiếp sau luôn dẫn dắt cho người ấy. Ví dụ đức Phật 

khi còn làm hạnh bồ tát đã từng hy sinh máu của mình cho 
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năm con quỉ la sát, chúng uống máu Phật, nhờ duyên như 

vậy mà đời sau chúng làm người, thành đệ tử của Phật – 

năm vị đệ tử đầu tiên khi Phật thuyết pháp ở thành Sarnath 

trong lần chuyển pháp luân thứ nhất. Họ uống máu Ngài, 

nhưng Ngài lại cầu nguyện cho họ kiếp sau trở thành đệ tử 

để thọ pháp v.v... và đương nhiên là họ tiến thẳng tới quả 

giải thoát và giác ngộ. 

Nếu trở thành bồ tát, quí vị sẽ có khả năng mang lợi ích 

lớn lao vô cùng đến cho chúng sinh. Phải có tâm bồ đề 

mới có thể viên thành hai loại công đức, thành tựu hai 

thân Phật. Thiếu mất tâm bồ đề thì cho dù đạt được trí tuệ 

trực chứng tánh không đi chăng nữa vẫn không thể thành 

tựu hai thân Phật, cao lắm cũng chỉ là đạt quả A la hán, 

giải thoát luân hồi – tận diệt nghiệp và phiền não – mà 

thôi. 

Công đức nghe Kinh Sanghata đã nhiều như vậy, công 

đức đọc kinh càng nhiều hơn, công đức chép kinh lại càng 

nhiều hơn gấp bội. Quí vị nhớ khi nãy nói tới công đức 

của số lượng Phật đà nhiều bằng mười hai lần số cát sông 

Hằng không? Công đức ghi chép kinh Sanghata nhiều như 

vậy gấp tám lần. 

Lần trước khi tôi đến Singpapore và Mã Lai, vì tôi có 

quảng cáo chút đỉnh về công đức chép kinh này nên nhiều 

người đã làm theo như vậy và đã làm xong. Thật ngoài 

sức tưởng tượng. Vị giám đốc trung tâm Singapore cho tôi 

hay lúc tụng kinh này nhiều điều nhiệm mầu đã xảy đến. 
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Mỗi lần như vậy họ cho tôi một chút, đã hai lần rồi. Rồi ở 

Mã lai cũng vậy. Có người tặng 100k cho trường học. Ở 

New Zealand, Bruce Farley đọc chắc là được một lần. Khi 

đọc trong chánh điện, anh ấy nghĩ rằng “Phật không nói 

dối bao giờ,” với niềm tin vững chắc như vậy, anh ấy đọc 

tụng kinh này và trúng số được một căn nhà lớn ở Úc. 

Anh ấy không báo cho vợ hay cha mẹ biết. Mời họ sang 

Úc để thấy căn nhà, nhưng không nói gì, để làm sự ngạc 

nhiên cho người nhà. Anh ấy muốn bán căn nhà ấy lấy 

tiền làm Phật sự. Rồi có một cô ở Instituto Lama Tsong 

Khapa (ở Ý), dịch sách cho NXB Dharmarucci. Cô ấy cả 

đời hút thuốc lá, nhiều năm gắng bỏ mà không làm sao bỏ 

được. tụng kinh này lần đầu là bỏ được ngay, vậy đó 

(búng tay). Nói vậy để thấy đức Phật thật sự làm đang 

việc, đang rót lực gia trì bằng kinh này. Phật thật sự đang 

hành động. 

Nhờ vào công đức này quí vị sẽ có thể toàn thành nguyện 

ước cho hết thảy chúng sinh. Quí vị phải ý thức rằng 

chúng sinh nhiều vô lượng trong cõi địa ngục quí vị có 

khả năng cứu họ thoát ra; đưa họ vào cõi tốt lành, rồi đưa 

họ thoát sinh tử, rồi đưa họ tới quả đại giác ngộ. Rồi cũng 

y như vậy, quí vị có khả năng cứu vô lượng chúng sinh cõi 

ngạ quĩ, cứu vô lượng chúng sinh cõi người, cứu vô lượng 

chúng sinh cõi a tu la, cũng có khả năng cứu vô lượng 

chúng sinh cõi trung ấm. Cho nên quí vị phải nhớ rõ 

những gì nói ở đây. Bao nhiêu điều tự lợi, lợi tha lớn lao 
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ngoài sức tưởng tượng mà mình có thể cho ra nhờ tích lũy 

được bấy nhiêu công đức – đây là điều quí vị cần phải nhớ 

kỹ khi bắt đầu tụng kinh Sanghata. 

Không riêng gì bản thân của quí vị, có rất nhiều người đã 

tụng kinh Sanghata và gặp được vô vàn lợi ích, trong tâm, 

trong tim, càng lúc càng gần hơn với chánh pháp [...]  

Thầy rất vui khi thấy quí vị hứng thú với việc làm này. 

Quí vị thấy được lợi ích đến trong tâm mình, và thấy được 

đây chính là nhờ bộ kinh mầu nhiệm đáng ngạc nhiên này. 

 

 

 

 

 

Xuất xứ: trích từ lá thư Lama Zopa Rinpoche đọc, Kendall 

Magnussen ghi lại và hiệu đính, tại Buddha Amitabha Pure Land, 

12/04/2006.  

 

Hồng Như chuyển Việt ngữ. 
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