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Lợi ích:  

Theo lời đức Thế tôn Phật Droden Gyalwa Chho 

Trì chú này mà xây một tòa bảo tháp hay một pho tượng Phật, 

sẽ tạo bằng công đức xây mười triệu bào tháp hay tượng Phật. 

Trì chú này rồi, nếu chạm vào bốn thành phần đất lửa nước 
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gió [tứ đại], bốn thành phần ấy sẽ được gia trì năng lực bằng 

với hai lần năng lực của bảo tháp; nếu có ai thấy hay chạm vào 

người quí vị, tội vô gián của họ sẽ tiêu tan và họ sẽ được sinh 

vào cảnh sống tốt hơn. 

Nhờ trì tụng chú này, quí vị sẽ sống thọ. Tội vô gián tan biến, 

tài sản dồi dào, nhớ lại chuyện đời trước. quí vị sẽ được hộ trì 

không gặp việc dữ và sẽ đạt giác ngộ. 

Lời giảng của Lama Zopa Rinpoche 

Nếu chúng ta tụng chú này và xây bảo tháp cao một triệu tầng, 

hay xây bảo tháp cao bằng đầu ngón tay, công đức tạo được 

sẽ bằng công đức xây mười triệu tòa bảo tháp. Tụng chú này 

rồi xây một tòa bảo tháp sẽ công đức sẽ bằng xây mười triệu 

bảo tháp. Nói cách khác, công đức xây dựng một tòa bảo tháp 

– vốn đã nhiều không thể tưởng tượng – sẽ tăng mười triệu 

lần. Nếu chúng ta xây một tòa bảo tháp cao năm tầng, ví dụ 

vậy, thì công đức sẽ bằng xây mười triệu tòa bảo tháp cao 

năm tầng. 

Quan trọng là phải đọc tụng chú này trước khi khởi công xây 

bảo tháp. Cũng có thể tụng chú này mỗi ngày trong thời gian 

xây dựng bảo tháp. Xây tượng Phật hay tsa-tsas [tượng Phật 

đúc bằng thạch cao, một mặt nổi] cũng vậy. 

Nhờ đọc tụng chú này, khio chúng ta chạm vào bất cứ thành 

phần đất nước gió lửa nào cũng sẽ khiến thành phần ấy có 

được lực gia trì. Rồi khi có chúng sinh nào chạm vào đấy, 

chúng sinh ấy sẽ được giải thoát hơn gấp hai lần năng lực của 
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bảo tháp, thoát hết năm tội vô gián. Nói cách khác, nếu chúng 

ta đọc tụng chú này rồi bơi trong nước, nước sẽ có được lực 

gia trì rất mãnh liệt. Nước ấy chạm vào chúng sinh nào, kể cả 

chúng sinh sống trong nước, các loài côn trùng, tôm cá, kể từ 

loài cá voi to lớn nhất cho đến các loài côn trùng bé nhỏ nhất 

chỉ có thể nhìn qua ống kính hiển vi, kể cả loài người lăn dưới 

nước, bơi trong nước, tất cả đều nhờ thân chạm vào nước ấy 

mà thoát khỏi nghiệp chướng. Các thành phần khác cũng vậy, 

đều có khả năng giúp chúng sinh thanh tịnh nghiệp chướng. 

Nhờ đọc tụng chú này, bản thân chúng ta sẽ trở thành nền 

tảng cho chúng sinh thanh tịnh nghiệp chướng, còn mãnh liệt 

hơn cả tòa bảo tháp. Chúng ta sẽ nhiều khả năng giải thoát 

chúng sinh, ai nhìn hay chạm vào chúng ta, sẽ thanh tịnh hết 

mọi nghiệp chướng, hai lần mãnh liệt hơn là nhìn hay chạm 

tòa bảo tháp. 

Nhờ đọc tụng chú này, nếu làm nghề xoa bóp cho người khác, 

sẽ tạo nhiều lợi lạc vì khi chạm vào thân người khác sẽ khiến 

họ thanh tịnh nghiệp chướng. 

Nhờ đọc chú này, ai thấy chúng ta cũng sẽ không đọa ác đạo, 

năm tội vô gián cũng sẽ thanh tịnh cả; vậy chắc chắn mười ác 

nghiệp cũng sẽ được thanh tịnh. Nói cách khác, nếu chúng ta 

đi trên đường, vào trung tâm thương mại, ra sân ga, bất cứ 

nơi nào thật đông người, cho dù không làm gì cả, chỉ đi loanh 

quanh thôi cũng thanh tịnh được tâm thức của chúng sinh, 

nhờ đọc tụng chú này. Chúng ta có thể làm một điều gì lạ để 

khiến người khác nhìn tới mình, chỉ nhìn thôi, đủ cho người 

khác thanh tịnh nghiệp chướng. 
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Chú này có thể đọc tụng vài lần buổi sáng đầu ngày, chung với 

các bài tụng nguyện và minh chú khác, và cũng nên tụng trước 

khi xây tượng Phật, xây bảo tháp, hay đúc tượng tsa-tsas. 

Những nghề nghiệp đặc biệt nên dùng loại chú này để mang 

lợi ích đến cho người khác: nghề nghiệp đòi hỏi phải xuất hiện 

trước công chúng như diễn viên, người mẫu, thuyết gia, giáo 

sư, nghề nghiệp đòi hỏi phải chạm vào thân thể người khác 

như bác sĩ, y tá, thú y, hoặc chạm vào những món đồ mà 

nhiều người sẽ nhìn ngắm hay chạm đến như đầu bếp, thợ 

nướng bánh, thợ làm đồ gốm, họa sĩ, điêu khắc, công nhân, 

thợ giặc ủi, vận động viên bơi lội v.v 

 

 

 

Mọi sai sót là lỗi người dịch 

Mọi công đức xin hồi hướng pháp giới chúng sanh 
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