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Lợi Ích Tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim 

Benefit of reciting the Golden Light Sutra 

Tác  giả: Lama Zopa Rinpoche 

hồng như chuyển Việt ngữ 

 

 

 
 

 

Lama Zopa Rinpoche khuyến khích  

Tụng Ánh Sáng Hoàng Kim cho Hòa Bình Thế Giới 

 

Ai người mong cầu thế giới được bình an, hãy trì tụng 

Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim. Đây là pháp hành trọng 

yếu khi cần ngăn chận bạo động chiến tranh trên thế 

giới. Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim là một trong những 

phương pháp hữu ích nhất có khả năng mang lại nền 

hòa bình. Ai cũng làm được, bất kể bận rộn đến mức 

nào, dù chỉ đọc mỗi ngày một trang, hay vài hàng, cứ 

liên tục như vậy, hàng ngày đều đọc tụng Kinh Ánh 

Sáng Hoàng Kim. 

Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim nhiệm mầu này là vua của 

các kinh, vô cùng mãnh liệt, có khả năng toàn thành 

mọi nguyện ước, và có khả năng mang lại niềm an vui 

hạnh phúc đến cho khắp cả chúng sinh, chí đến quả vô 

thượng bồ đề. Kinh này đặc biệt mãnh liệt đối với nền 

hòa bình thế giới, bảo vệ cho sự an nguy của mỗi 
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người, bảo vệ quốc gia, bảo vệ trái đất. Và kinh này 

cũng có khả năng xoa dịu chữa lành mọi thống khổ của 

người dân trong một nước. 

Ai người mong cầu an vui hạnh phúc cho bản thân và 

cho tất cả, thì đây chính là Diệu Pháp giúp ta thực hiện 

điều này mà không phải gây hại cho bất cứ một ai, 

không cần chỉ trích xung đột vẫn đạt được nguồn an 

vui. 

Kinh này ai cũng đọc được, Phật tử hay ngoại đạo ai 

người cầu mong hòa bình đều có thể đọc. 

Kinh này cũng bảo vệ cho cá nhân từng người và bảo 

vệ cho quốc gia thoát cảnh thường gọi là thiên tai, liên 

quan đến các thành phần đất, nước, lửa, gió, như nạn 

động đất, lũ lụt, sóng thần, cuồng phong, hỏa hoạn 

v.v... Gọi là thiên tai, nhưng không phải nhiên không 

mà có, đều do nhân duyên. Do ý nghĩ và hành động độc 

ác của chúng ta đã từng gieo trong quá khứ, cùng 

những nguyên nhân đến từ ngoại cảnh. 

Lợi ích đọc tụng kinh này không thể nghĩ bàn. Lời kinh 

nói rằng dù mang vàng ngọc châu báu nhiều bằng số 

lượng vi trần trong Thái Bình Dương cúng dường cho 

vô lượng Phật đà, công đức ấy vẫn không thể sánh với 

công đức đọc tụng dù chỉ vài dòng Kinh Ánh Sáng 

Hoàng Kim. 
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Đọc tụng kinh này sẽ đưa ta đến với quả giác ngộ. 

Công đức đọc tụng kinh này nhiều đến nỗi mọi việc đều 

trở nên suông sẻ, đời sống thuận tiện dễ dàng, muốn gì 

được nấy, đều nhờ năng lực tịnh nghiệp và tích phước 

vô cùng khó tin. Bằng cách này chúng ta có thể giúp vô 

lượng chúng sinh thoát biển rộng khổ đau sinh tử, đưa 

chúng sinh đến bờ giác ngộ. 

Vậy ở đây, Thầy xin chắp cả hai tay, cầu khẩn các con 

hãy vì niềm an vui phúc lợi cõi thế gian này mà đọc 

tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, càng nhiều càng tốt. 

 

 

 

 

 

 

--Lama Zopa Rinpoche 

Source: <English-Version – link to FPMT> 

======================================== 
ĐỌC VÀ NGHE KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM 

Link MP3: <link-Youtube> 

Link đọc sách <Link-Thư Viện Hoa Sen> 

======================================== 

 

 

http://cdn.fpmt.org/wp-content/uploads/teachers/zopa/advice/pdf/Recite_Golden_Light_Sutra_for_World_Peace.pdf?00e4ec
http://youtu.be/ZrRPaGwzwgU
http://thuvienhoasen.org/p16a1769/tong-quan
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