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Buổi Dự Thính Pháp Với Vị Thánh Nữ Thành Tựu Giả 
Trí Hoà trích dịch theo Nguyệt San Mandala 

 

“Thật quan trọng là luôn luôn kiểm soát những lầm lỗi của bạn, cố gắng 

hết mình chấm dứt các sự tích luỹ thêm nghiệp tiêu cực. Lại nữa, đừng 

phí phạm thời gian vào sự tìm lỗi của người. Thay vào đó, bạn phải cần 

luôn luôn sửa lại lỗi lầm của mình, và rồi bạn sẽ nhìn ra sự tốt của người 

khác.” 

 

Vào một chiều mùa Hè mát lạnh tại Portland, Oregon, một nhóm người láng 

giềng nhiệt tình khoảng 200 người tụ họp tại trường cao học Maitripa tham 

dự buổi giảng pháp công cộng đầu tiên trên nước Mỹ của Khadro-La. Lòng 

hiếu kỳ chuyển động cả gian phòng đầy nghẹt người được dự đoán trước để 

nghe một vị nữ Lama thuyết pháp. Một cơ hội thật hiếm trong Phật Giáo Tây 

Tạng. Ngài ngồi trên một chiếc ngai thật thấp, bao quanh bởi các chậu bông, 

hai bên là hai vị Lama Zopa và Yangsi. Tiếng cười tươi trẻ nổi lên đượm vẻ 

khiêm tốn khiến không khí nhẹ nhỏm một cách thư giản. Khi Khadro-La bắt 

đầu buổi giảng, đối với phần nhiều thính chúng tham dự, đây là lần đầu tiên 

gặp Ngài trong kiếp hiện tại. Cuối buổi giảng, nụ cười và nhiệt tâm lan toả 

khắp mọi người. Sau khi Ngài ra về, thính chúng còn vương lại một niềm hỷ 

lạc, mong rằng sẽ gặp lại Ngài trong tương lai không xa lắm. 

 

“Đức Đạt Lai Lạt Ma là người tiên khởi cho hạnh phúc của tất cả chúng 

sanh”, đây là lời của Lama Zopa giảng tại cao học Maitripa tối qua. Lama 

Zopa là vị Giám Đốc Tâm Linh của chương trình FPMT (Bảo quản truyền 

thống Phật Giáo Đại Thừa Tây Tạng). Khadro-La có bổn phận phụng sự 

Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài đến từ Tây Tạng để phục vụ Đức Đạt Lai Lạt Ma. 

Các bạn nên biết, không có Khadro-La, có thể chúng ta gặp nhiều khó 

khăn.” 

    “ Rangjung Neljorma” là tên Đức Đạt Lai Lạt Ma ban cho, có nghĩa là 

“bẩm sanh, tự sanh, nữ du-già thiên phú”. Trọn Pháp tự là: Rangjung 

Neljorma Khadro Namsel Drolma. Cộng đồng quốc tế FPMT được sự giới 

thiệu của Ven. Roger Kunsang, vừa là thị giả cho Lama Zopa, vừa là vị giám 

đốc điều hành FPMT, qua một cuộc phỏng vấn được mệnh danh “Phỏng 

Vấn với một vị Thánh Nữ (Dakini)” được đăng trong bài báo Mandala năm 

2009. Trong bài phỏng vấn, Khadro-La diễn tả câu chuyện đầy ly kỳ thú vị 

khá nhiều gian khổ trên đường trốn khỏi Tây Tạng để trở thành người tỵ 

nạn, và những chướng ngại ngăn trở lúc khởi đầu khi Ngài muốn diện kiến 

Đức Đạt Lai Lạt Ma lúc mới đặt chân lên thủ phủ lưu vong Tây Tạng 

Dharamsala, Ấn Độ. Từ khi cuộc phỏng vấn năm 2009 xuất hiện, các thiền 
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sinh FPMT bắt gặp hình ảnh Khadro-La chụp chung với Lama Zopa và 

Lama Dagri trong các buổi lễ cúng dường và các cuộc hành hương các thánh 

địa tại Ấn Độ và Nepal. Ngài nổi tiếng qua các buổi lễ cúng dường, phụ tá 

Lama Zopa vì Lama Zopa bị bệnh đột quỵ năm 2011, và Ngài cũng phục vụ 

cho Đức Đạt Lai Lạt Ma trong vai trò nhà nữ tiên tri (an Oracle) trong buổi 

lễ điểm đạo Thời Luân Kalachakra cuối năm 2011 tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn 

Độ. 

Thời gian gần đây, rất ít Trung Tâm FPMT được thỉnh Khadro-La giảng 

Pháp, như Trung Tâm Losang Pragpa ở Mã Lai Á và Đại Học Nalanda tại 

Pháp quốc. Rất may cho các thiền sinh FPMT, Khadro-La đi từ nơi cư ngụ 

tại Dharamsala, ghé qua một vài  Trung Tâm tại Hoa Kỳ vào tháng Sáu 2012 

cùng với Lama Zopa. Vào tháng Bảy, Khadro-La viếng thăm Thụy Sĩ, nước 

Ý, và Tân Tây Lan, giảng pháp công cộng tại các Trung Tâm này. Tháng 

Tám, Ngài hướng dẫn một khóa thiền thứ hai tại Đại Học Nalanda. Rất 

nhiều Trung Tâm đã thỉnh Ngài dạy và hy vọng được thỉnh Ngài trong tương 

lai. 

  Trong lúc Khadro-La viếng thăm cơ sở quốc tế FPMT tại Portland vào 

tháng Sáu, Ngài đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn lần thứ hai với Nguyệt 

san Mandala. Chủ biên Laura Miller yêu cầu Khadro-La nói chuyện về sự 

liên hệ của Ngài về việc giúp đỡ Lama Zopa, ban lời khuyên cho các nữ 

hành giả và chia sẻ tư tưởng cho sự phát triển của FPMT. Chúng tôi chia sẻ 

buổi phỏng vấn này với hy vọng rằng nhiều người sẽ truyền được sự cảm 

hứng bới lòng chân thành và cam kết sâu đậm đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma 

cùng sự hoằng dương Phật Pháp của Ngài. 

 

      -Mandala: Ngài gặp Lama Zopa bằng cách nào? Và Ngài có thể cho biết 

về sự liên hệ và phục vụ cho Lama? 

 

     - Khadro-La: Tôi không nhớ chắc chắn năm nào, nhưng vào khoảng năm  

1996 hay 1997 khi tôi đi hành hương, tôi gặp người phụ nữ tên Maria và qua 

đó tôi quen Lama Zopa. Sau đó tôi gặp Lama Dagri. Từ đó liên hệ sâu hơn, 

Tôi được diện kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Vào lúc đó, Lama Zopa đang lo tổ 

chức chương trình Tượng Phật Di Lặc. Đức Lạt Lai Lạt Ma cho tôi biết, nếu 

tôi có thể giúp được gì cho chương trình thì nên giúp đỡ. Đến khi gặp Lama 

Zopa lần đầu, lập tức tôi cảm nhận được Lama là người thực sự hành Bồ Tát 

Hạnh và tôi phát khởi một nềm tin tưởng vô biên nơi Lama. 

   Thêm nữa, tôi nghe Đại Sư bảo trợ phần ẩm thực cho Tăng chúng tại Tu 

Viện Sera-je. Và rồi tôi chứng kiến việc này không phải chỉ tai nghe mà thật 

sự mắt thấy. Tu viện này rất lớn. Tăng chúng đang duy trì Chánh Pháp và 

dòng truyền thừa, và tôi thực sự cảm động. Qua sự quen biết với Lama Zopa, 
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tôi được biết Đại Sư là người có lòng tin thật vững chắc, ủng hộ với một 

trăm phần trăm nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma. Những điều này khiến tôi gần gũi 

với Đại Sư. 

Khi Lama Zopa cho biết Ngài muốn tôi đến viếng vài Trung Tâm tại Á 

Châu. Tôi hỏi ý Đức Đạt Lai Lạt Ma có cho phép không, và Ngài nói: 

“Được, cứ đi”. Sau đó, tôi bắt đầu đi đó đây. Thăm các Trung Tâm, tôi nhận 

thấy Lama Yeshe va Lama Zopa thật sự đã giúp ích rất nhiều cho các người 

con Phật. Chẳng những thế, hai vị đã thành lập rất nhiều Trung Tâm Phật 

Giáo khắp thế giới. Tôi nhận thấy chương trình FPMT là một cơ sở có nhiều 

Trung Tâm Phật Giáo Tây Tạng nhất trên thế giới. 

   Khi người ta đến với các Trung Tâm FPMT, trung tâm đáp ứng cho họ cơ 

hội để thanh lọc (tâm) và thực hành (giáo pháp). Trung tâm cung ứng rất 

nhiều điều lợi ích. Đối với Lama Zopa, mục đích thành lập các trung tâm và 

các chương trình là để cho mọi người dễ dàng đến với Phật Pháp. Vì lòng từ 

bi của Đại Sư, ngay như họ không thể thực hành, họ cũng có thể được sự 

giới thiệu đến hay một vài kinh nghiệm về Phật Pháp. Để đáp ứng mục tiêu 

tối hậu  giác ngộ cho tất cả mọi người, Đại Sư làm việc không biết mệt, tạo 

cơ hội cho tất cả mọi người bằng cách thành lập các thánh vật khắp nơi và 

xây dựng các trung tâm khắp chốn. Tất cả đều cho các thiền sinh và mọi 

người có thể tích lũy phước báu qua sự tiếp xúc với thánh vật và giáp pháp 

Phật. 

  Tâm bồ đề của Lama Zopa thật rộng sâu vô kể, người như tôi không thể đo 

lường được mức độ này. Đây chỉ là một vài điều sơ lược của cái tâm mà tôi 

chỉ có được khả năng diễn tả trên mặt nổi của nó. Do tất cả những hành động 

rộng lớn mà Lama Zopa đã thực hiện, tôi có cảm giác đặc biệt liên hệ với 

Đại Sư và quyết định những gì tôi có thể phục vụ cho Ngài bằng tất cả khả 

năng của mình, tôi thật sự hãnh diện để thi hành. Mặc dù tôi không biết khả 

năng tôi bao nhiêu và có thể sẽ không giúp ích được Ngài nhiều cho lắm. 

 - Mandala: Ngài nghĩ sao về sự phục hồi sức khỏe của Đại Sư và những 

gì có thể giúp sau sự phục hồi? 

 

- Khadro-La: Lama Zopa thị hiện bị nhồi cơ tim, nhưng bên trong, Đại 

Sư không lo âu về việc trị lành bệnh và vượt qua. Tình trạng tâm linh của 

Ngài rất an tĩnh và rất sâu rộng. Những gì Ngài nghĩ không liên hệ tới sự 

phục hồi ngay.  

Khi tôi nghe Đại Sư bị đột quỵ, tôi cảm nhận hay linh cảm thấy nơi cổ của 

Đại Sư  (Khadro-La chỉ vào phía sau chỗ cổ liên kết với đầu) có một đường 

gân bị chận bởi máu đông. Giống như gió (năng lực gió vi tế) ngừng lại vì 

máu không lưu thong. Dường như y học tiên tiến không thể giúp ích gì cho 

Đại Sư ngay lập tức. Mỗi khi có một chướng duyên cho Đại Sư về than thể 
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hay khả năng thể dục, người ta có thể giúp đấm bóp. Đại Sư không thích tập 

thể thao (Khadro-La cười). Rất khó để thúc đẩy Đại Sư tập. 

 

- Mandala: Ngài có thể chỉ dạy cho các nữ hành giả? Thí dụ như dạy về 

lòng tự tin. 

 

- Khadro-La: Nói chung chung, những gì các bạn thực hành hay những 

hành động bạn làm, sẽ không có sự khác biệt nhiều giữa nam và nữ. Khi 

bàn về vấn đề can đảm và lòng tự tin, có rất nhiều giai đoạn, nhưng những 

gì quan trọng nhất là nhận sự thật như nó là. Qua kinh nghiệm đó (nhận 

thức sự thật rốt ráo của hoàn cảnh), thì sẽ có kinh nghiệm tự tin. 

 

Phát triển khả năng để nhìn ra sự thật  (thật thể) có thể giúp ích nhất cho 

các nữ hành giả, người nhạy cảm nhất để đạt kinh nghiệm - tốt hay xấu – 

và dễ nhận thức cảm xúc nhất ở nơi họ và người khác. Tôi nghĩ phụ nữ 

cảm nhận tình thương dễ hơn và gần hơn, và dễ xúc động hơn. Lại nữa, 

người phụ nữ kinh nghiệm những khó khăn trong đời sống khác hơn , có 

lẽ vì hệ thống thần kinh của họ bẩm sinh có đôi chút khác  hơn nam giới. 

Nhưng về khả năng loại bỏ đau khổ và thực hành giáo pháp, tôi nghĩ và 

cảm thấy không có sự khác biệt giữa nam và nữ. Lý do chánh là bản thể 

tâm của chúng ta vốn trong sang và thanh tịnh; nam nữ đều giống nhau, 

không có gì khác biệt. Vì thế, tư tưỡng tự mãn mộc rễ trong vô minh đều 

có trong cả nam lẫn nữ, giống nhau. Để loại bỏ đau khổ tạm thời hay dứt 

hẳn, tất cả chúng ta đều cần phải dung đến trí tuệ của mình. Tôi nghĩ khi 

bàn đến trí tuệ, phụ nữ cần phải có một tầm nhìn rõ rang hơn và sắc bén 

hơn cách vạn pháp thực sự tồn tại. 

     Theo truyền thống, người phụ nữ bị khinh rẻ từ quá khứ, nhất là nơi xa 

xôi và các quốc gia nhỏ bé (kém mở mang hơn về kinh tế), sự kỳ thị rất 

trầm trọng. Theo truyền thống, họ đối xử với người phụ nữ thấp kém hơn  

(nam giới), thật là một lầm lỗi lớn và một lối nghĩ sai quấy. Một người có 

thể suy nghĩ xa cũng như gần - giữ trong tâm mục tiêu nhận xét một cách 

đúng về cách vạn pháp thật sự như nó là - hiểu rằng không có sự khác biệt 

giữa nam và nữ hay bất cứ gì khác. Chúng ta không nên ngã lòng vì là 

phụ nữ; chúng ta không nên nghĩ rằng mình không làm được gì. Dù mình 

có thể thực hành hay không thể thực hành điều gì tùy thuộc vào trí tuệ 

mình – trí tuệ của chính mình. Nếu chúng ta có thể xử dụng đúng (hợp 

chân lý) thì chúng ta có thể thực hành bất cứ việc gì. 

 

-  Mandala:  Ngài có lời khuyên nào cho FPMT hay ý kiến gì để trung 

tâm FPMT có thể phát triển trong tương lai? 
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-  Khadro-la:  Phần đông người điều hành trong FPMT rất thong minh 

và học thức; không giống một người như tôi, họ có đầy đủ phương tiện 

và cơ hội, một phụ nữ Tây tạng đơn giản, ít học thức hơn người khác, 

dường như không thích hợp để tôi có lời khuyên. Cùng lúc, tôi cảm 

thấy muốn nói những gì tôi cho là chân thành tự đáy lòng, vì được hỏi. 

   

Trước tiên, sự hiện diện của FPMT và các trung tâm thật rất quan 

trọng. những người cộng tác với các trung tâm FPMT được hưởng lợi 

lạc cho chính cá nhân họ. và trung tâm cũng làm lợi lạc cho người khác 

bằng cách tạo cơ hội cho họ để gần gũi đạo Phật, do đó họ có thể được 

giác ngộ. Nếu chúng ta thấy các trung tâm trong bài này, không nghi 

ngờ gì họ đang giúp cho mọi người được hạnh phúc hơn. 

 

Phần đông ai cũng đều cho mình tốt và cố gắng đem lại lợi lạc hay giúp 

đỡ người khác, họ không bao giờ nghĩ mình xấu hay hại người. Để thật 

sự làm một người tốt, khả năng cần phải có là người đó phải thành thật. 

Để làm một con người thành thật, không cần phải thân cận và tùy thuộc 

vào người khác hay giữ khoảng cách với họ. Bạn phải có sự quân bình. 

Và bạn phải nhìn vạn pháp và nhận thức thật thể như nó là. Qua đó, 

chúng ta trở nên thành thật và đáng tin cậy.  

Không có sự giới hạn trong cách chúng ta có thể phát triển khả năng 

của một con người tốt trong chúng ta. Luôn luôn chúng ta có thể cải 

thiện làm cho tốt hơn. Sau hết, là Phật tử Đại thừa, mục tiêu tối hậu là 

đạt giác ngộ để lợi lạc chúng sanh. Đặc biệt cho các Phật tử trong trung 

tâm nên lấy đó làm mục tiêu chánh cho mình. Nếu chúng ta quá bận 

rộn trong vấn đề lợi lạc tạm thời – cho đời này hay lợi lạc cho đời sống 

này – thì không tốt lắm. Nếu bạn nghĩ về lợi ích cá nhân khi bạn làm 

việc tại trung tâm Phật giáo, thì đây là động cơ không đúng. Nó không 

giúp ích. Thay vào đó, nó có thể mang lại sự tác hại cho chúng ta trong 

tương lai. 

 

Thêm nữa, chúng ta nên nhớ đến lòng tử tế của vị thầy. Nếu có người 

cho chúng ta rất nhiều tiền, triệu triệu đô la – hay có người truyền cho 

chúng ta, thí dụ như, chú mani. Là người Phật tử, sự truyền chú lợi ích 

hơn nhiều, chúng ta nên ghi nhớ điều này. Các tổ chức cũng nên nhận 

thức kỹ lưỡng sự Quy y là gì và có rất nhiều loại Quy y – trong – 

ngoài, và bí mật. Nếu chúng ta hiểu điều này thật kỷ, thì rất hữu ích 

chung. 
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Còn những vị nào trải qua kinh nghiệm xấu về sự đau khổ, thì đây là vì 

do những hnàh động tiêu cực của thân, khẩu, và ý đã xảy ra trong quá 

khứ. Do một hành động nhất định nào đó, sẽ có kinh nghiệm kết quả 

tương xứng. Nếu chúng ta tích lũy hành vi tích cực qua thân, khẩu, và 

ý, chúng ta sẽ đạt giác ngộ tối hậu qua những hành vi tích cực. để hiểu 

rõ giáo Pháp, thật thậm thâm. Phật giáo từ Tây Tạng, khởi nguồn từ Ấn 

Độ, như hạt minh châu - hạt minh châu như ý – có thể lợi lạc mọi 

người trên hoàn vũ. Vậy hãy nhìn vào tâm bạn và nhìn vào thật thể, qua 

đó bạn thực hành phù hợp theo. Đây là cách thực hành theo đạo Phật 

và không có trong các sự thực hành khác.  

Khi chúng ta nhận một lời giảng dạy tại trung tâm, đừng nên coi như 

khi đọc báo. Những tư tưởng tự mãn của chúng ta ai ai cũng đều có, 

không dễ để thuần hoá. Lý do chánh để chúng ta nhận lời chỉ dạy và vị 

thầy giảng Pháp là để thuần hoá tâm viên ý mã hoang dã của chúng ta. 

Ngay như khi bạn đã hiểu  hết con đường tu chung chung, điều chánh 

yếu là bạn cần phải lồng vào những lời dạy bạn nhận được vào sự thực 

tập hằng ngày, để cho những lời dạy đó hợp nhất với tâm bạn. Nếu bạn 

không thực tập như thế, bạn chỉ trở thành người hiểu biết khôn lanh 

một chiều mà thiếu đi sự thực tập. Bạn cần nên tôn kính người dạy Phật 

Pháp và thực hành theo lời khuyên bảo. Điều này giúp thuần hoá tâm 

bạn.  

 

Lẽ dĩ nhiên, nhiều khi có người chỉ dạy những điều thế tục. Hay vị thầy 

không thực hành những gì mình thuyết giảng, hay họ chỉ nói về vấn đề 

vật chất. Trong trường hợp này, có lẽ tốt hơn đừng nghe theo những vị 

thầy như thế. Nếu những gì được dạy đều nhắm về sự lợi lạc cho người 

thì bạn nên nghe theo với lòng tin tưởng. Nếu ngược lại, chỉ đem lợi 

lạc cho một vài cá nhân thì không giúp ích nhiều. 

 

Tất cả thiền sinh tại FPMT nên ghi nhớ ơn của Lama Yeshe và Lama 

Zopa trong việc thành lập FPMT. Qua trung tâm FPMT, chẳng những 

lợi ích cho thiền sinh nói riêng, mà lợi ích cho rất nhiều người nói 

chung qua chương trình y tế, trại tế bần, và các chương trình bất vụ lợi 

khác nhau mà FPMT thành lập trên thế giới (chẳng những cho con 

người mà luôn cả cho thú vật). Lại nữa, lý do chính mà chúng ta thụ 

nhận tất cả sự lợi lạc này là vì lòng từ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Qua 

Ngài, chúng ta có thể hưởng tất cả sự lợi lạc này. Mặc dù chúng tôi 

(người Tây Tạng) không còn xứ sở, nhưng vì Đức Đạt Lai Lạt Ma, 

những việc Ngài làm không thể tưởng tượng, và sự giảng dạy của Ngài, 

dường như chúng tôi đã hàng phục cả thế giới. (Khadro-La cười). 
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Sự mong muốn tối hậu của Đức Đạt Lai Lạt Ma là đem lợi ích đến cho 

mọi người và dẫn mọi người đạt giải thoát. Đây là điều Ngài hy vọng. 

Trong thời Đức Phật Thích Ca, không có nhiều sự chú ý đến đạo Phật. 

Có lẽ vào thời đó không có các khoa học gia, nhưng hiện giờ Ngài 

thường xuyên bàn luận với nhiều nhà khoa học tân tiến về đạo Phật và 

khoa học. Đây là việc làm thật hi hữu. Do hành động và lòng từ bi của 

Ngài, nên lần đầu các nhà khoa học để ý đến đạo Phật. Tâm lý Phật tử 

Tây Tạng cung cấp một sự hiểu biết có chiều sâu về tâm thể và cách 

vận hành của tâm thức. Để cho các nhà khoa học hiện đại làm việc này, 

họ như những đứa bé trong sự hiểu biết về tâm thức. Thật không thể 

tưởng tượng chiều sâu của tâm vi tế mà Phật giáo Tây Tạng cung cấp 

vào sự thí nghiệm này. Các nhà khoa học không thể sánh kịp. Nếu khi 

nào khoa học hiện đại còn quan trọng, thì sẽ có mặt khoa học đạo Phật 

và tâm lý học đạo Phật hiện diện. Điều này nằm trong dự kiến của Đức 

Đạt Lai Lạt Ma. 

Khi chúng ta nói “chom dăn dă” (bhagavan), tiếng Tây Tạng gọi Đức 

Phật, là người không còn lầm lỗi và đã tích lũy khả năng tốt. Đức Đạt 

Lai Lạt Ma thật sự đã tượng trưng cho điều này. Tất cả thế giới, nơi 

nào Ngài du hành hoằng hóa, Ngài giảng dạy hay bàn luận về các chủ 

đề quan trọng. Thật khó tìm được một vị thầy như thế. Nên hãnh diện 

mỗi khi có cơ hội may mắn được diện kiến với Ngài vào thời điểm này 

và cũng nên biết còn rất nhiều các vị thánh như thế. 

Về vấn đề thực tập, khi tôi còn ở Tây Tạng, tôi có một vài kinh nghiệm 

nghe nói đến việc tiêu cực như “đây là môn phái của tôi”, “tôi làm như 

thế này”, hay “đây không phải môn phái của tôi”. Ngay trong đạo Phật 

xưa kia cũng có xảy ra, nhưng tôi thực tập với nhân duyên sanh khởi 

với tầm nhìn tối hậu và không hại người. Qua sự không hãm hại người, 

thì hành vi sẽ trở nên như vị Bồ Tát. Khi chúng ta phát tâm như thế, 

chúng ta sẽ không còn phân biệt sự sai biệt giữa các truyền thống khác 

nhau. Sự thực tập tốt nhất hay môn phái tốt nhất cho bạn là những gì 

lợi lạc cho bạn nhất, giúp bạn thuần hoá tâm mình và khiến bạn hạnh 

phúc. Đó là sự thực tập thích hợp nhất đối với bạn, bất cứ điều gì giúp 

bạn tốt nhất đối với bạn. 

Đây cũng là lý do tại sao không nên  quyến luyến điều này và tránh xa 

điều kia. Chúng ta cần sự quân bình. Nếu không, thì có thể học theo 

Đại Sư Tsong Khapa. Khi chúng ta nghiên cứu cẩn thận các môn phái 

khác và các truyền thống khác, tất cả đều như nhau, nếu hành giả đạt 

được giác ngộ qua sự thực tập của mình. chỉ có sự khác biệt về lịch sử 

và cách phát triển của họ. Mục tiêu chánh yếu đều như nhau: để cho 

hành giả đạt giác ngộ. Vì thế chúng ta không nên nghĩ “cái này tốt 
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nhất” hoặc “điều này tệ nhất”. Chúng ta không nên có sự suy nghĩ như 

thế. Nếu bạn nghĩ vậy là bạn không phải thực hành theo Đại sư Tsong 

Khapa. Chúng ta luôn luôn phải cố gắng tận tâm những gì chúng ta 

thực tập. Mục tiêu chánh là giảm bớt và lần hồi diệt tận lòng tự mãn và 

tự vin níu cái “tôi”. Nếu bạn thực sự thực tập, bạn sẽ giảm bớt vô minh 

và luyến ái. Thì kết quả tối hậu là đạt tâm Bồ Đề và nhận thức thẳng 

tánh không. 

“Thật quan trọng là luôn luôn kiểm soát những lầm lỗi của bạn, cố 

gắng chấm dứt sự tích lũy thêm nghiệp tiêu cực. Thêm nữa, đừng phí 

thời gian vào sự tìm lỗi của người”. Nhiều người làm như thế và nói: 

“Ồ, người này làm vậy, người kia làm thế”. Thay vào đó, phải luôn sửa 

chữa sự sai lầm của mình, và rồi bạn sẽ nhìn vào những sự tốt nơi 

người khác. Bản thân của tâm luôn luôn thanh tịnh và trong sáng. 

Chúng ta nên hiểu sự vô minh của chúng ta, sự giận tức và luyến ái - 

tất cả mọi việc - đều tạm có. Nếu bạn hiểu điều này thật thông suốt, thì 

bạn có thể đạt kinh nghiệm từ bi đối với mọi người. Qua sự hiểu biết, 

mọi Pháp đều vô thường, thì chúng ta có thể từ bỏ, đạt tâm Từ Bi và 

tánh không. Nếu chúng ta nhìn vạn Pháp thường còn, chúng ta không 

có cơ hội gì. 

Các thiền sinh nơi FPMT đã thấy giá trị và tầm quan trọng trong sự 

giúp đỡ người khác. Vì lý do này, họ có lý do lớn để thực hành các 

chương trình vĩ đại, sẽ có nhiều vấn đề xảy ra, đây là việc tự nhiên. Dù 

sao chúng ta nên xử dụng trí tuệ của chúng ta để biết rằng nó có thể 

giải quyết các vấn đề này. Điều quan trọng là khi đối diện với các vấn 

đề, cố gắng đừng bao giờ nghĩ “Điều này không có thể”. Nếu chúng ta 

xử dụng trí tuệ của chúng ta cẩn thận, mọi việc đều có thể, chúng ta có 

thể giải quyết các khó khăn. 

Những gì tôi nói nơi đây, không phải tôi đưa ra lời khuyên. Đây chỉ là 

quan điểm của tôi. Tôi đã trả lời những gì tôi có thể về câu hỏi của bạn, 

có thể không được lợi lạc lắm. Về phần tôi, tôi nói lời chân thành. Có 

thể có vài lời cực đoan hoặc lầm lỗi. Tôi muốn nói lời xin lỗi nếu tôi có 

sự sai xót.  
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Phỏng Vấn Với Vị Nữ Thánh (DaKiNi) 
 

 

Thời gian gần đây Ven. Roger Kunsang gặp một vị phụ nữ Tây Tạng 

phi thường, một người được phần đông công nhận là một Dakini (nữ 

thành tựu giả), một nhà tiên tri (an Oracle), một người thật sự được 

công nhận là rất đặc biệt bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma, bởi Đại Sư Kirti 

Tsenshab tôn quý, bởi Dagri và Lama Zopa tôn quý. Buổi nói chuyện 

này với Khadro-La do nguyệt san Mandala phỏng vấn. 

  

- Ven. Roger Kunsang: Ngài có thể cho biết lý do tại sao Ngài rời 

Tây Tạng? 

- Khadro-La: Chuyện xảy ra vào phút cuối. Tôi không có chủ định, 

và tôi không có tiền để du hành. Tôi theo một dấu hiệu đến với tôi 

trong giấc mơ. Có một chiếc xe buýt bóp còi ra dấu khởi hành, và 

cho đến khi tôi lên xe, tôi vẫn chưa biết mình đi đâu. Những người 

trên x echo biết là họ đi đến thủ đo Lhasa rồi đến Shigatse. Vài 

ngày sau, tôi được biết là họ chuẩn bị đi đến đồi Kailash. Một ngày 

nọ, khi chúng tôi dừng lại tại Shigatse, tôi đi nhiễu quanh tu viện 

Tashi Lhunpo thì gặp một ông lão mặc trang phục ý bằng vải doti. 

Người lạ mặt này cho tôi 2000 gormo(rupees). Ông ta yêu cầu tôi 

ngồi kế bên cạnh ông, và bắt đầu kể nhiều mẫu chuyện dị thường. 

Ông ta nói nước Ấn Độ chỉ qua khỏi dãy núi này, và tôi sẽ gặp Đức 

Đạt Lai Lạt Ma và rất nhiều vị Lama khác. Ông ta thúc dục tôi đi 

Ấn Độ. Vào lúc đó, ông ta không còn xa lạ nữa. Khi tôi hồi tưởng 

lại hiện giờ, thật là một điều huyền diệu đối với tôi.  

- Ven. Roger Kunsang: Có phải thật sự khó khăn trên đường đi đến Ấn 

Độ? 

-  Khadro-La: Vâng, đúng thế! Có rất nhiều gian khổ. Tôi không có sứ 

mệnh gì mà chỉ đi hành hương. Tôi không nhớ rõ cuộc hành trình dài 

này nhưng tôi có thể đi nhiễu 15 vòng chung quanh đồi Kailash, và vì 

hành vi bất thường cùng những lời tôi xuất phát ra, có những lời đồn 

đãi chung quanh rằng tôi là một Dakini. Dân chúng bắt đầu xếp hang 

để gặp tôi, cũng như xin gia trì. Đối với tôi thật khá vất vả mệt nhọc để 

tiếp ứng với đám đông, nhưng có một vị Tăng rất tử tế từ tu viện gần 

bên lo cho tôi về ăn uống. Ông ta tổ chức một hệ thống hữu hiệu hơn 

cho mọi người đến gặp tôi nhận sự gia trì, v.v… Rất nhiều người trong 

nhóm họ bày tỏ lòng mong muốn được đi với tôi đến Ấn Độ. Một 

đêm, đột xuất và không có sự thảo luận, tôi quyết định đi Ấn Độ, và 

người dẫn đường của chúng tôi gồm 17 người lên xe buýt chạy dọc 
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theo đường rầy dẫn đến biên giới. Anh ta không có kinh nghiệm nên 

mất 17 ngày đường mới đến Khathmandu, xứ Nepal. Đoạn đường này 

chỉ mất 7 ngày thôi. Chúng tôi vào thế giới không người, không có 

đường đi, và không người để hỏi thăm, thật khó để đoán là chúng tôi 

đã rời khỏi Tây Tạng hay chưa. Chúng tôi chỉ còn biết đi theo dấu hiệu 

tôi thấy trong giấc mơ. Khi chúng tôi không biết lối nào để đi, tôi được 

chỉ đi theo lối có vòng tròn ánh sáng. Có lẽ đây là sự gia hộ của Đức 

Đạt Lai Lạt Ma hay của Palden Lhamo (vị nữ thần luôn luôn theo bảo 

vệ Đức Đạt Lai Lạt Ma). 

     Một đôi khi chúng tôi phải lội bộ cả ngày không có thức ăn hay    

nước uống, và thỉnh thoảng chúng tôi phải cuốc bộ cả đêm. Chúng tôi 

thật không chuẩn bị cho cuộc hành trình dài như thế. 

Khi tôi đến được nước Nepal, tôi ngã bệnh trầm trọng vì thức ăn bị 

nhiễm độc và không thể tiếp tục đi theo các bạn đồng hành đến xứ Ấn 

Độ. Tôi phải tạm dừng chân tại các trạm tiếp tân tại Kathmandu, mửa 

ra máu, làm cho nhân viên nghi ngờ tôi bị bệnh truyền nhiễm. Họ bỏ 

tôi ngủ bên ngoài nơi đồng hoang. Tôi yêú đến nỗi không thể trở mình. 

Mỗi khi cần di chuyển, họ dung một cây dài đây tôi qua lại vì họ sợ 

dung tay đụng vào tôi. Tình trạng càng them nặng, nhân viên nghĩ 

rằng tôi không thể hồi phục nên họ hỏi tôi có muốn gởi lại lời trăn trối 

cho gia đình và họ hỏi địa chỉ để gởi thư đi.  

Vì thế tôi yêu cầu cho các Tăng sĩ ở tu viện cầu nguyện sau khi tôi 

chết và đem thi thể tôi làm lễ hoả táng trên đỉnh đồi nơi mà sau đó tôi 

mới được biết là đỉnh đồi của Thánh Long Thọ nơi Đức Phật thuyết 

kinh Langru Lungten. 

Tôi yêu cầu họ lấy nước tiểu tôi trong lọ và đưa cho người nào họ gặp 

đầu tiên tại cửa tháp Boudhanath. Bấy giờ tôi đã gần bất tỉnh, nhưng 

họ sẵn sang giúp tôi. Người đem nước tiểu tôi gặp một người đàn ông 

nơi cửa cổng là một người tu sĩ Tây Tạng. Ông ta thử nước tiểu và 

chẩn đoán tôi ăn thịt bị nhiễm độc, cho toa thuốc và gởi cho tôi 1 lọ 

thuốc gia trì. Sức khoẻ tôi hồi phục thật lẹ và tôi có nhiều giấc mơ đẹp. 

Khi tôi bình phục, tôi được gởi tới trung tâm tiếp tân tại Dharamsala 

cùng với vài người mới đến.  

Tôi đến thủ phủ Dharamsala không lâu, sau đó có vài Tăng sĩ từ làng 

tôi tranh cải với nhân viên của trung tâm, và họ có ấn tượng tiêu cực 

về bất kỳ ai đến từ cùng khu vực. Kết quả tôi cũng trở thành nạn nhân. 

Vì tôi còn rất trẻ, tôi được hỏi có muốn đi học hay muốn luyện nghề. 

Câu trả lời của tôi rất thẳng thắn và thành thật. Tôi nói tôi không có ý 

định đi học và cũng không muốn học bất cứ nghề gì. Lúc còn ở tại 

nhà, luôn luôn tôi là người kiên quyết phục vụ các thiền giả tu hành 
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tốt. Tôi thường gom cũi và mang nước cho họ ở gần làng tôi. Tôi cũng 

không biết rằng Tây tạng đã bị Trung Cộng cưỡng chiếm nên nhân dân 

Tây Tạng đi lưu vong. Tôi không bị Trung Cộng hành hạ cũng không 

thiếu thực phẩm và quần áo. Mong ước duy nhất của tôi là được gặp 

Đức Đạt Lai Lạt Ma, và tôi có vấn đề là thỉnh thoảng tôi bị lên cơn, tôi 

chỉ muốn coi Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết điều này tốt hay xấu. Tôi 

chỉ muốn thế thôi, ngoài ra tôi muốn trở về làng cũ của tôi. 

 

- Ven. Roger Kunsang: Vậy Ngài có cảm giác rằng cái gọi là lên cơn 

mất trí là vấn đề của lúc đó? 

- Khadro-La: Vâng. Và mặc dù tôi hoàn toàn phục hồi sức khoẻ hẳn, 

tôi vẫn còn ra máu. Rất nhiều người mới đến bị tiêu chảy, mỗi khi nhà 

cầu bị cáu bẩn, họ cho là lỗi tại tôi vì tất cả mọi người đều biết bụng 

tôi có vấn đề. Vì vậy họ bắt tôi phải chùi rửa nhà cầu và nhân viên rầy 

mắng tôi. Họ nói, “Cô nói cô là một Dakini, vậy tại sao lại nương tựa 

vào chúng tôi? Tại sao cô lại ăn và ở tại đây? Tại sao cô không kéo 

mặt trời xuống đây? vân vân và vân vân. 

Tôi không thể ăn thực phẩm được cung cấp tại trung tâm, nhưng 

thỉnh thoảng tôi có hỏi nhân viên nhà bếp cho tôi xin nước nóng. 

Tôi thường bị đuổi ra và bị la mắng. Có lẽ là do kết quả của những 

vấn đề xảy ra giữa các Tăng sĩ từ làng của tôi và nhân viên tại trung 

tâm. 

Tôi không được diện kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma vì tội bị gán cho 

bệnh truyền nhiễm có thể gây cho Ngài. Có vài người cho tôi bị 

điên loạn. Vài người còn cho rằng tôi nên rời khỏi trung tâm hay 

gởi tôi đi nhà thương điên. Cho đến khi tôi bị cấm xuất hiện tại nơi 

công cộng trong vài tháng. Thay vào đó, tôi đi nhiễu nơi Đức Đạt 

Lai Lạt Ma ngụ mỗi buổi sáng. Một ngày nọ, tôi được biết Đức Lạt 

Lai Lạt Ma trở về, nên tôi trốn bên đường để đón Ngài. Lúc xe 

Ngài đi qua tu viện Namgyal, tôi thấy một luồng ánh sáng thật tỏ 

chiếu thẳng vào cửa kiếng phía trước xe và bên trong tôi nhìn thấy 

Ngài với rất nhiều cánh tay quanh vai Ngài! Đây là lần đầu tiên tôi 

được thấy Ngài và tôi liền nhảy ra trước đầu xe để lạy Ngài, và tôi 

liền bất tỉnh, nằm dưới gầm xe. 

Tôi được khiêng về trung tâm bởi người đàn ông ở làng tôi và một 

lần nữa những lời mắng nhiếc bắt đầu. Nhưng tôi nghĩ một cơ hội 

rất tốt sẽ xảy ra nơi tôi vì được nhìn thấy Ngài và tôi không bao giờ 

giận tức các nhân viên của trung tâm. Tôi nghĩ, “ồ, vì họ phải lo 

cho rất nhiều người và lẽ đương nhiên họ có một tí rối loạn”. 
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Mặc dù có rất nhiều yêu cầu nhưng tôi vẫn không được diện kiến 

Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nơi giảng công cộng, tôi cố gắng tìm một chỗ 

ngồi. Khi Ngài đến giữa đoàn an ninh bảo vệ, vị thần hộ vệ nhập 

vào tôi và an ninh lôi tôi ra khỏi khuôn viên nơi Ngài giảng, họ bảo 

tôi ngồi nơi cuối cầu thang. Tôi rất buồn và nghĩ rằng nghiệp ác mà 

tôi đã tạo từ quá khứ nên hiện giờ tôi không thể gặp Ngài.  

Buổi giảng đường bắt đầu bằng sự tụng bài Kinh Bát Nhã. Tôi 

nghe được âm thanh Ngài tụng, và khi nghe Ngài đọc tới đoạn 

“không mắt, không mũi” v.v tôi bắt đầu có cảm giác rất lạ. Có tới 

khi Ngài tụng câu “sắc tức là không, không tức là sắc”, tôi cảm 

nhận thật nhiều luồng ánh sáng toả xuống tôi, đi vào từ đỉnh đầu và 

lan tràn khắp thân. Tôi cảm nhận như bay bổng lên không. Tôi có 

một cảm giác một sự truyền cảm hỷ lạc rất mạnh. 

Thời gian trôi qua, tôi làm quen được với một vài thiền giổ và biết 

Lama Kirti Tsenshab và Khalkha Jetsun Dampa. Tôi nhận từ họ 

nước gia trì, và họ cố gắng nhiều cách cho tôi gặp Đức Đạt Lai Lạt 

Ma nhưng vẫn không thành công, và tôi cuối cùng quyết định trở 

về Tây Tạng. Thật sự tôi rất buồn vì họ không thể đáp ứng những 

lời mà ông lão ở Shigatse yêu cầu tôi làm. Có một vài điều quan 

trọng tôi phải làm, như làm một buổi lễ cầu trường thọ cùng một 

vài việc, và thời gian để làm những việc này không còn nhiều. 

Tôi cho Kirti Tsenshab biết ý định tôi nhưng Lama không cho tôi 

trở về. Lama nói Ngài thấy nơi tôi có một cái gì quan trọng hơn là 

một tiên tri  (an Oracle), Ngài có thể thấy nơi tôi có một vài đặc 

biệt. Ngài nói tôi rất có ích cho Đức Đạt Lai Lạt ma, và còn khuyên 

tôi nên ở lại Dharamsala, “Tôi sẽ là người làm cây cầu cho bạn và 

Đức Đạt Lai Lạt Ma”. Khi nghe Lama nói, tôi phân vân tại sao một 

vị học giả cao và một Đại Lama như Ngài bày tỏ quan niệm về tôi 

như thế. Không lâu sau đó, bỗng dưng tôi được chấp thuận một 

cuộc gặp gỡ cùng với một số người mới tới. 

Rất nhiều chúng tôi hồi hộp đợi chờ. Tôi thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma 

đi đến phía chúng tôi, và tôi nhìn thấy Ngài tỏa ra rất nhiều ánh 

sáng và rất nhiều cánh tay giống như lúc trước. Ngay lúc tôi đứng 

dậy để lạy, một lần nữa tôi lại bị nhập và được khiên đi bởi các an 

ninh cận vệ. Có lẽ tôi bị đánh vì khi tỉnh lại tôi thấy các dấu bầm 

trên người. 

Nhưng sau khi gặp các người kia xong, Ngài yêu cầu đem tôi vào. 

Vừa gặp Ngài, tôi cầm chân Ngài và lại bất tỉnh nữa. Khi tôi tỉnh 

lại, Ngài hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi không thể trả lời. 

Không có lời nào bay ra từ cửa miệng. Tôi quá mừng nên không 
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thốt được lời nào. Sau đó, tôi mới có thể cho Ngài biết về ông lão ở 

Shigatse và Ngài đã nghe hết về tôi cùng các vấn đề. Tôi được 

chứng nhận là tiên tri của người hộ pháp và Ngài yêu cầu tôi đừng 

trở về Tây Tạng. Ngài ban cho tôi các lễ điểm đạo khác nhau và 

các chỉ thị, và tôi bắt đầu nhập thất ẩn tu theo lời Ngài khuyên. 

 

- Ven. Roger:  Hiện giờ Ngài ở đâu? Ngoài tu viện hay nơi nào khác? 

- Khadro-La:  Tôi được cấp cho một căn nhà trong khuôn viên tu viện 

Namgyal. Tôi vẫn ở đó cho đến hôm nay. Cũng trong thời gian này khi 

vị giáo sư của trường ngôn ngữ học bị giết bởi nhóm thờ thần 

Shugden, và có nguồn tin rằng tôi sẽ bị giết. Các Tăng sĩ tại tu viện 

Namgyal rất quan tâm về an nguy của tôi. Vì thế chúng tôi rất thân 

nhau. Thật tình, tôi từ chối sự bảo vệ. Tôi cho họ biết, nếu số phận tôi 

bị giết, thì không có gì cản trở được, nếu nghiệp tôi chưa phải chết, thì 

nhóm thờ thần Shugden không thể hại nổi tôi. Các Tăng sĩ không nghe 

nên họ vẫn tiếp tục bảo vệ tốt cho tôi. 

Vì thân thể tôi rất yếu, Đức Đạt Lai Lạt Ma liên lạc với Kyabje 

Trulshik và tôi được gởi qua Pháp để chữa trị. Vào lúc đó tôi được biết 

Lama Zopa. Thật ra vì sức khoẻ không tốt nên tôi được biết rất nhiều 

người. 

Trong lúc ẩn tu và thực hành có rất nhiều điềm lành và thành quả rất 

tốt, nhưng tôi muốn nói tất cả đều là ảo tưởng. Những gì tốt xảy ra thì 

không gì hơn sự gia trì của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chính tôi cũng không 

hơn gì, giống như những người nghèo nhất. 

Vào khoảng hai năm trước, Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyên tôi những cơ 

hội gì đến, tôi nên giảng Pháp hay làm bất cứ việc gì có thể để cho 

những người nào cần đến, nhưng tôi biết tôi không có gì để phục vụ 

cho người khác. Nói thành thật, trong tâm tôi, tôi có một niềm tin 

vững mạnh là tinh tuý của cuộc đời chỉ là nhận thức được Tâm Bồ Đề 

và tánh không. Mặc dù rất khó đạt, sự mong cầu chánh của tôi là đặt 

niềm tin kiên định vào hai điều trên trước khi chết. Nếu tôi không thể 

giúp cho người khác khởi niềm tin này thì sự gặp gỡ nhau chỉ vô ích 

thôi. Ngoài ra, tôi là người nghèo nhất về khái niệm nội, ngoại, và bí 

mật. Khía cạnh tốt nhất của tôi là tôi đã gặp Phật Pháp tốt nhất, có sự 

thực hành tốt nhất, và vị Lama tốt nhất. 

 

-Ven. Roger:  Lúc nào Ngài cảm nhận mình là vị Dakini? 

- Khadro-La: Tôi luôn luôn nghĩ mình không phải là vị Dakini. Tôi 

không biết mình là ai. Vài vị Lama nói tôi là Khadro Yeshe Tsogyal 

(vị phối ngẫu và học trò của Guru Rinpoche – Liên Hoa Sanh). Một 
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vài vị khác nói tôi là Vajrayogini, có người lại nói tôi là Tara. Có thể 

đây là do họ nghĩ. Tôi không nghĩ mình có gì đặc biệt. 

Khi còn trẻ, có người nói tôi bị điên. Người khác nói tôi là Dakini. Tôi 

không biết. Tôi không nghi ngờ mình có nghiệp lực rất mạnh từ quá 

khứ, vì tôi rất gần Đức Đạt Lai Lạt Ma và các vị Lama cao quý khác 

từ Tây Tạng và ngoài Tây tạng. Vài vị Lama từ Tây Tạng mà tôi chưa 

hề quen biết, gởi thơ với lời tôn kính, chúc lành, cúng dường, và ca 

ngợi. Một lý do khác nữa là thỉnh thoảng những lời diễn tả tầm nhìn về 

tánh không xuất phát từ miệng tôi một cách tự nhiên, những lời mà tôi 

chưa từng nghe hay học từ trước nhưng tôi không nhớ lại tôi đã nói 

những gì. 

 

- Ven. Goger: Ngài có thể cho biết cách Ngài giúp Đức Đạt Lai Lạt 

Ma? 

 

- Khadro-La: Tôi có một mục tiêu: có một giòng truyền thừa giảng dạy 

, quán đảnh, và chỉ dạy rất thâm sâu lỗi lạc do Đức Đạt Lai Lạt Ma đời 

thứ năm truyền lại. Đến giờ đã 360 năm từ lúc Ngài khám phá ra được, 

và từ đó, không có thể hoàn toàn phát giác lại. tôi có cảm giác rất 

mạnh có liên hệ với giòng truyền thừa đặc biệt này. Vì vậy, sự mong 

mỏi của tôi duy chỉ khôi phcụ lại tất cả giòng truyền thừa này cho Đức 

Đạt Lai Lạt Ma. Ngài có thể truyền xuống cho các vị khác và chính tôi 

rất thích được rèn luyện với giòng truyền thừa này. 

Lại nữa, tôi đang xây dựng một trung tâm nhập thất đặc biệt dành cho 

sự tu tập này. Tôi muốn có một nhóm nhỏ hành giả thật nghiêm chỉnh 

tu luyện ở đó. Có thể họ là những vị tiến sĩ Phật học đã hoàn thành sự 

học của chương trình Bát Nhã Ba La Mật về Trung Đạo và có lòng 

kiên định để hành trì đang tìm chỗ thích hợp để tu. Nếu tôi thành công, 

thì thật là cách dâng lên Đức Đạt Lai Lạt Ma thật tốt, và tôi tin tưởng 

nó sẽ là một sự kiện quan trọng, một động cơ cho sự trường thọ của 

Ngài. Đây là một pháp rất quan trọng liên hệ đến toàn thế giới, và 

không nghi ngờ nó cũng rất quan trọng cho động cơ người dân Tây 

Tạng. Tôi nghĩ khi Đức Đạt Lai Lạt ma triệu hồi Lama Zopa và Dagri 

là hai đệ tử thân thương của Ngài, có nghĩa là vì họ có liên hệ đến 

giòng truyền thừa này. 

 

- Ven. Roger: Cảm ơn Ngài. 
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*** Đây cũng là một đoạn trích từ buổi phỏng vấn với Khadro-La do nguyệt 

san Mandala phỏng vấn. 

 

- Mandala: Có một sự quan tâm lo ngại về động đất tại ven biển 

miền Tây nước Hoa Kỳ. Tôi được biết trong khi thăm viếng Hoa 

Kỳ, Ngài đang tìm địa điểm để xây dựng một Bảo Tháp giúp ích 

cho việc này. Ngài có thể cho chúng tôi biết them về vấn đề này 

không? 

- Khadro-La: Tôi nghe qua từ Lama Zopa rằng vài nhà khoa học tiên 

đoán thời tiết cho biết sẽ có một cuộc động đất thật lớn có thể là 

sóng thần tại ven biển miền Tây nước Mỹ xảy ra trong tương lai. 

Lama Zopa nghe được đâu đó, tin tức báo chí hay ai đó cho Lama 

Zopa biết. Nghe vấn đề dự đoán về song thần hay động đất, Ngài 

thật quan tâm rằng sẽ có rất nhiều thiệt hại cho dân số và tài sản, và 

bắt đầu nghĩ cách nào tốt nhất để lợi ích cho một hoàn cảnh như 

thế. 

Ngài hỏi tôi cách tốt nhất để thực hành trước khi động đất xảy ra. Tôi 

cho biết thiên tai xảy ra bởi sức mạnh thiên nhiên và các nguyên tố của 

sức mạnh thiên nhiên khác nhau này rất khó để diệt hết. Vào lúc đó, 

tôi có một cảm giác hay linh kiến về một phong cảnh đặc biệt hình ảnh 

vài ngôi Bảo Tháp khác nhau. Tôi cảm nhận nếu chúng tôi làm một cái 

gì đó quanh địa diểm này, có lẽ có lợi ích chi chăng? Tôi cho Lama 

biết xây dựng một vài ngôi Bảo Tháp dọc the oven biển miền tây có 

thể được lợi ích. Sức mạnh vũ bảo của thiên nhiên có thể vẫn xảy ra, 

nhưng có thể sẽ giảm bớt độ tàn phá về tài sản cũng như mạng sống 

con người. Hay cũng có thể sẽ đời lại cuộc động đất xa hơn trong 

tương lai. 
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 Trong khi tôi bay đến Hoa Kỳ, trước khi máy bay đáp xuống 

California, tôi buồn ngủ. Bổng nhiên tôi thức dậy và nhìn qua cửa sổ 

máy bay và nhìn thấy địa điểm mà tôi có linh kiến lúc trước khi ở tại 

Ấn Độ. Sau đó, chúng tôi thám hiểm địa phận đó và được biết là thuộc 

đất của chánh phủ, giống như công viên. Một địa điểm khác tôi có linh 

kiến dường như nó ở tại Washington State. Tôi chưa tìm ra địa điểm 

chắc chắn, nhưng đó là nơi chúng tôi sẽ tới kế đó. 

 Để cho rõ hơn, sự xây cất các Bảo Tháp sẽ không cản nổi động đất và 

song thần. Chỉ là giúp đỡ dân chúng một phần nào đó thôi. Không phải 

chống lại sức mạnh thiên nhiên hay tiêu diệt động đất không xảy ra. 

Lama yêu cầu tôi giúp đỡ vì Lama luôn nghĩ tới sự lợi lạc cho tất cả 

mọi người bất cứ lúc nào. Tôi có các linh kiến hay ý tưởng và cho 

Lama biết vì điều này do nghiệp quá khứ và nhân duyên sanh khởi 

cùng các nguyên nhân khác. Tôi không phải có gì đặc biệt. 

Lại nữa, nếu các trường hợp này được các nhà khoa học tiên đoán, có 

lẽ chánh phủ liên bang và địa phương có trách nhiệm hơn để chuẩn bị 

đối phó lại vấn đề này, nhưng chúng tôi thi hành phận sự của chúng 

tôi. Lama Zopa luôn luôn cố gắng để giúp đỡ và làm lợi lạc cho tất cả 

mọi người, vì thế tại sao chúng tôi thực hiện việc này. 
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