
 

Trong một thế giới đầy những xung đột, chiến tranh, đói 

khát và cạnh tranh kinh tế, con người mãi mãi chạy theo 

khát vọng, đam mê, đau khổ, mất mát, bệnh tật , già 

yếu…và cuối cùng đưa đến sự sụp đổ của họ…ở thời 

điểm đó…họ mới dừng lại để nhìn lại những gì mình đã 

làm, đã gặt hái được, thành công hay thất bại…và rồi 

một lần nữa cố gắng đạt đến một cuộc sống khác trên 

quả địa cầu này.  Liệu họ sẽ đạt được mục đích cuối 

cùng của sự giải thoát khỏi bánh xe sinh tử luân hồi đau 

khổ ? 

Điều gì có thể xảy ra nếu những chúng sinh này tạm 

dừng lại một chốc trước giây phút cuối cùng của họ…từ 

chối phản ứng và tham gia vào cái vở kịch khổng lô mà 

mãi mãi diễn ra trên trái đất này ? 

Nếu thay vào đó, họ đã dâng hiến thời gian của họ 

trong thiền định vì lợi ích của tất cả chúng sinh để họ có 

thể vuợt ra  mọi khổ đau ? 

Điều gì sẽ xảy ra nếu trong phút giây tạm dừng lại ấy, 

nhiều người đã cùng làm một việc giống như nhau vượt 

qua mọi giới hạn của thế giới tâm linh để giúp cho một 

người nào đó , ban phước lành và truyền đạt những 

hiểu biết mà họ đã thu nhận được trong đời sống của họ 

trên trái đất này ? 

Và sẽ ra sao nếu người đó đã lắng nghe rất kỹ những 

lời giáo huấn này và làm lợi ích bằng cách truyền dạy lại 

cho tất cả chúng sinh trên mặt đất ? 

Phải chăng đó là một sự thay đổi tuyệt vời trong sự hiểu 

biết và hành động của tất cả chúng sin. 

Nhưng đây đích thực là điều đang xảy ra. 

                                      

Đây là Palden Dorje, tên thật là 

Ram Bomjan. Hiện giờ pháp danh 

là Dharma Sangha, ngài đang 

ngồi thiền định cho hoà bình thế 

giới. Bây giờ là năm thứ sáu và là 

năm cuối cùng. Thật ra ngài đã 

đang ngồi thiền mà không cần 

lương thực hay trợ giúp nào. 

 

Ngài Dharma Sangha ra đời 

vào ngày 9 tháng 4 năm 

1990 tại làng Ratanupuri, 

quận Bara của nước Nepal.  

Cách nơi đây không xa lắm 

là vườn Lâm Tì Ni, Lumbini, 

nơi đản sinh của Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni.   

Ca. Cha mẹ của Dharma Sangha là 

nông dân.  Mẹ ngài tên là Maya 

Devi, cùng tên với mẹ của Đức Phật 

Thích Ca.  Trong thời gian mang 

thai Dharma Sangha, bà đã không 

thể nào ăn thịt mà không bị bịnh. 

Đây là anh cả của Dharma Sangha, tên 

Gangajeet. Anh ấy nhớ rằng Dharma 

Sangha khi còn bé thường hay ra khỏi 

nhà . Sau đó Gangajeet đi tìm thì thấy 

cậu bé ngồi thiền ở đâu đó một mình.  



 
 

Dharma Sangha vui nhất là mỗi khi đọc về giáo pháp, 

ngồi thiền hay là đi bộ dưới cây bồ đề. 

Về sau ngài đi học với 

thầy Som Bahadur 

Lama sống ở Sudha. 

Khi học với thầy Som 

Lama, Dharma Sangha 

thường chú tâm nhiều về thiền định hơn là đọc sách.  

Vị thầy Lama đã làm lễ quán đảnh thọ giới “Pancha 

Sila” cho Dharma Sangha. Pancha Sila  theo tiếng 

Phạn là “quy y ngũ giới”: 

1. Giới thứ nhất là 

không được sát hại 

chúng sinh. Vì thế nên 

an chay trường. 

2. Giới thứ hai là phải tôn trọng 

tài sản kẻ khác, không được 

trộm cắp. 

3. Giới thư ba là không được tà 

dâm hoặc là có hành vi không 

đoan chính có thể làm tổn 

thương đến hạnh phúc nguời 

khác. 

4. Giới thứ tư là phải luôn luôn 

tránh nói xấu ngưới khác và nói 

sự thật. 

5. Giới thứ năm là phải giữ thân 

tâm rời xa rượu chè, thuóc phiện 

hay những chất độc hại khác. 

 

Không giống như những tăng sinh khác, Dharma

đã học 

Tì Ni, nơi đản sinh c

 bởi nơi này, 

và điều ấy đã làm cho ngài 

 

hông về cùng với họ.   

trở về 

Nepal đến một thành phố có nhiều hồ đẹp là Pokhara.  

ngài không thể nào 

ã g

Dharma Sangha đã van xin gia 

không bịnh tình của ngài sẽ nặng hơn.   

khễnh vào một buổi tối ngài 

 

Sangha đã từ chối việc xuống tóc mặc dù đó là thể lệ 

chung.  

Sau khi 

xong hai năm về 

Giáo Lý Phật 

Giáo , tất cả các 

giáo sinh đi thăm 

viếng vướn Lâm 

Dharma Sangha đã hoàn 

toàn bị thu hút

có niềm tin tôn giáo mãnh 

liệt hơn. Ccác bạn đồng m

Dharma Sangha đã từ chối k

Thay vào đó , ngài đi 

đền Dehradun để được 

học thêm nhiều hơn với 

các sư phụ Guru khác. 

Sau đó ngài 

ôn đã  đi trở về, nhưng

ủa Đứa Phật Thích ca Mâu Ni.   

Tại nơi đây Dharma 

Sangha đã bị bịnh và 

cử động được phần 

duới của thân thể. 

Quá lo lắng, các thầy đ

Trong thời gian này, 

đình ngài đừng giết hại súc vật hay là uống rượu , nếu 

ửi ngài về nhà để dưỡng bịnh.  

Rồi thì ngài khỏe hơn, 

nhưng vẫn còn đi khập 

biến mất khỏi nhà.  Lúc ấy 

ngài chỉ mới 15 tuổi. 



 huyện 

này, bà đã huy động cho mọi 

đã trông thấy ngài 

 ngài quyết định phải canh 

a Sangha, bây giờ đã trở 

thành một tu sĩ.  Cô ấy kể lại 

t.  Cô 

i về nhà.  Cô ấy đã 

m và yếu sức. 

vẫn 

ngồi yên thiền 

 

hãy ngưng đùa giỡn và 

hãy đi về nhà.  Họ e ngại 

à

nên cực kỳ nóng và đỏ. 

Sangha 

bảo hãy để cho ngài yên thân một mình , 

n làng đi theo 

ở trong rừng. 

tục thiền định bằng bất cứ 

y

 

p 

đến nơi đây. Tất cả 

 

giãn. Nhiều người cũng cho rằng 

sáng chiếu ra từ đỉnh đầu của ngà

tiền từ những tín 

đồ tôn giáo đi hành 

Dân chúng tiếp tục đến 

bằng xe buýt, xe hơi và xe 

nhìn từ đằng xa , cách 

 càng ngày càng gia tăng.  

Dharma Sangha 

giới khi đài 

“Cậu Bé Với Năng Lực Thần Thông “. 

vào tài liệu này, nhưng một số người 

rằng đây chỉ là một sự lừa đảo. 

a đỏ 

cháy chung quanh , thiêu đốt quấn 

 
Khi mẹ ngài phát giác ra c

người trong làng cùng nhau đi tìm 

kiếm ngài.  

t Một cậu bé cho biế

trong lúc ngài đang 

lắc cây xoài.  

Dharma Sangha  đã 

nhặt một trái xoài và bước 

cả quần áo. Lúc ấy gia đình

chừng nên vài anh chị em ngài đã ở lại bên cạnh ngài. 

Đây là Manu, người chị lớn của 

Dharm

xuống sông tắm với nguyên 

rằng  ngài đã sai cậu em nhỏ tên 

Shyam về nhà mang đến cho ngài 

nuớc, cơm, áo cà sa, dây chuỗi 

tràng hạt và một tấm hình Đức Phậ

Dharma Sangha và bảo là phải đ

khóc khi nhìn thấy ngài quá gầy cò

Nhưng Dharma 

Sangha 

ấy đã đến gặp 

định như đang 

đi vào trạng thái 

hôn mê. Rồi 

và tự trả lời.  

Nhiều dân làng khác đã đến và bảo Dharma Sangha 

ngài vì bị bịnh mà  trở 

nên điên khùng.  Khi 

người anh cả của Dharma 

i, thì cả thân thể ngài trở 

Đây là một người anh khác của ngài, 

tên Dil. Anh ấy nói rằng Dharma 

ngài bắt đầu nói lớn lên những câu hỏi

Sangha chạm vào người ng

nếu không ngài có thể chết. Ngài nói ng

định cho 6 năm. Sau đó gia đình và dâ

ngài khi ngài tìm được một chỗ thiền mới 

Dharma Sangha nói với 

gia đình rằng ngài phải tiếp 

ài muốn thiền 

giá nào . Ngài vẽ ra  một 

ranh giới chung quanh chỗ 

ngồi thiền và dân làng đã xâ

đông người tụ họ

 một hàng rào cho ngài.  

Càng ngày càng

mọi nhân chứng có 

mặt đã xác nhận là 

hay đứng dậy để thư 

họ nhìn thấy một vệt 

i. 

Nhiều thương gia đã 

dựng lên hàng quán để 

kiếm 

hương đến để nhìn và 

ng ngài là vị Phật tái sinh. 

gắn máy.  Họ chỉ được 

cầu nguyện với ngài. Họ nói rằ

khoảng 50 mét. Trong lúc 

ấy Dharma Sangha vẫn ngồ

bồ đề. Những người hiếu kỳ

đã gây được sự 

chú ý của cả thế 

i thiền quán tưởng dưới gốc 

truyền hình 

Discovery quyết 

ài, với nhan đề là 

 Một số người tin 

không tin. Họ cho 

Những khán giả hiếu kỳ đã thật là 

kinh ngạc khi chứng kiến cảnh 

tượng Dharma Sangha đã bị lử

định làm một cuốn phim tài liệu về ng

Dharma Sangha  không ăn uống

áo và tóc nhưng cậu bé đã không 



 

ma Sangha đã biến 

tìm thấy ngài vào ngày 

 

Ngài đã biến mất 

Ngài  đã dùng chuông 

 

009, Dharma Sangha đã lên 

tiếng với thế giới về

n

được giàu có.   

diễn văn sau đây: 

 

người luôn ao ước 

h

a, con người lao đầu vào đời sống 

a con 

ở sự hiểu biết về tất cả những điều gì ảnh hưởng 

ậ

 
hề hấn gì. Những người anh của ngài đã gọi một 

chuyên viên thu hình đến thu lại hình ảnh kỳ diệu này 

hơn 10 phút. 

Ngày 11 tháng 3 năm 2006, 

Dhar

mất khỏi nơi này và để lại 

quần áo của ngài. 

Tuy vậy người ta vẫn 

25 tháng 12 năm 2006. 

Dharma Sangha nói 

rằng: “ Không có chỗ 

nào yên tĩnh. Tôi đã đi lang 

một vài lần. Nhưng 

thang trong rừng từ dạo ấy“. 

tóm lại ngài đã 

ngồi thiền nhiều 

nhất ở nơi thiền 

hiện giờ.  Ngài 

cũng đã có lần 

t ba tháng. 

ấn chứng nhỏ bằng kim 

ngồi  thiền ở trong hầm dưới mặt đấ

cương để ban phép 

lành Darshan đến cho 

những người hâm mộ 

ngài vào cuối tháng 10 

năm 2007 và lần nữa vào tháng 11 

năm 2008 khi có đến hơn 400,000 

người mộ đạo xếp hàng dài tới 6 

cây số trên đường đi vào rừng để 

chờ đợi được ban phép lành trong 

vòng hơn 2 tuần lễ Darshan. 

ăm 2Ngày 30 tháng 10 n

 việc lễ hội hy sinh thú vật lớn nhất 

trên thế giới . Chỉ cách nơi ngài ngồi thiền 30 cây số là 

nơi lễ hội Gadhi Mai Mela 

xảy ra mỗi 5 năm và đã 

giết thú vật để tế thần lên 

đến 250,000 con thú , gây 

ra truyền nhiễm bịnh tật và 

làm khổ đau những con thú vô tội với hy vọng là 

Gadhi Mai sẽ hài lòng và những tín đồ 

ữ thần 

Dharma Sangha đã triệu 

tập một hội nghị giữa các 

tôn giáo lại để nhấn 

mạnh đến sự nhận thức 

về sự việc tế thần này. 

Tại sao Dharma 

Sangha phải thiền 

định? 

Ngài đã cho chúng ta 

biết rõ trong những bài 

Phần đông con

là tránh được sự 

khổ đau và không 

để ý rằng một ngày 

nào đó họ sẽ bị bịn

đến điều gì sẽ xảy r

vật chất.  Thiền định tập trung vào cảm xúc và cảm 

giác củ

khai m

liên quan đến các cảm giác và cảm xúc của chúng ta.  

Vì thế khi ngồi thiền, chúng ta sẽ trở nên hiểu biết ngày 

càng nhiều hơn và nhận thức được những gì chung 

quanh ta và sẽ không còn giới hạn nào trong sự nhận 

thức này nữa. 

Tất cả chúng ta 

cùng có chung một 

 và sẽ chết. Để tránh không nghĩ 

người.  Thực hành thiền định liên tục sẽ 

linh hồn mà 

Dharma Sangha 

gọi là Linh Hồn Tối 

Cao (Paramatma). 

Một khi chúng ta nh n thức ra được Paramatma thì sẽ 



 

 thế, một khi mà chúng ta có nhận 

 

c được 

m

n nến 

ều người cảm thấy họ thật sự 

 
không còn một ranh giới nào nữa cả, chúng ta có thể 

nhận biết được cảm xúc và cảm giác của người khác 

ngay khi  cách xa vạn dặm, giống như là nối mạng 

internet. 

Cũng tương tự như

thức về Paramatma , chúng ta cũng đương nhiên có 

lòng từ bi bác ái đến với tất cả sinh vật mà chúng ta coi 

gọi điều này là khởi tâm từ bi yêu thương hoặc là Maitri 

Bhavana. 

Nhận thứ

như là một phần của chính chúng ta.  Dharma Sangha

điều này là  cho 

con người không 

thể nào làm được 

hành vi bất thiện và 

theo đó sự bình an 

sẽ đến. Nếu như 

ngài có thể giúp 10 n

10 người này sẽ giúp cho 10 người khác, và cứ như thế 

luân phiên đến 10 người kế tiếp ..thì như vậy sẽ mang 

đến một sụ thay đổi vĩ đại đến sự tỉnh thức của nhân 

loại trên rhế giới. Ngài so sánh rằng điều này cũng 

giống như là thắp lên những cây nến mà trong tiếng 

Phạn gọi là “dip”.  Mỗi một cây nến được đốt lên sẽ lần 

lượt đem ánh sáng đến cho những cây nến khác. 

Bởi thế, sự thiền định của ngài sẽ thắp lên ngọ

gười có được sự tỉnh thức này, rồi 

cho hoà bình . 

Càng ngày càng có nhi

xúc động bởi một cậu bé trẻ tuổi đang kiên nhẫn ngồi 

dưới một gốc cây.  Phải chăng điều này đã nói lên là 

mọi người đã bắt đầu cảm nhận được sự tỉnh thức 

Paramatma và sự thương yêu từ bi Maitri Bhavana mà 

cậu bé đang gửi thông điệp đi khắp nơi trên thế giới? 

 

Hiện nay đền thờ Dharma đang được xây cất. Dharma 

ất cả chúng sinh được hạnh phúc. 

Sangha nói rằng ngài sẽ truyền bá Giáo Pháp tại đền 

Terthup Dharma ngay sau khi ngài hoàn tất 6 năm thiền 

định của ngài. 

   Nguyện cho t
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