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CHANT OF KARMA LAW KINH NHÂN QUẢ 

Buddha always taught 

The law of Karma 

Controls our lives 

Affects our thoughts 

Creates our fates 

Every action will lead to an outcome in the 

future 

 

No gods will do anything different to karma 

 

 

 

 

 

 

 

If we cause sadness in another’s heart 

 

Another woe will appear in our life 

 

If we make happy in another’s heart 

 

Another luck will follow on our life 

 

When we help someone, we will have one 

more choice for our future 

 

Đức Phật đã luôn luôn dạy rằng 

Cái Luật Nhân Quả đó 

Chi phối cuộc sống của chúng ta 

Ảnh hưởng cả ý nghĩ của chúng ta 

Và tạo ra số phận của chúng ta 

Mỗi hành động của chúng ta đều dẫn đến 

một cái kết quả, một cái quả báo nào đó 

trong tương lai 

Và ngay cả thần thánh cũng không bao giờ 

có thể làm trái được với Luật Nhân Quả 

Nếu thần thánh có làm điều gì cũng chỉ 

phải làm cho đúng Luật Nhân Quả, người 

ác phải bị phạt và người thiện phải được 

thưởng chứ đừng có nói là tôi cầu thần 

thánh có thể làm trái với Luật Nhân Quả 

được 

Nếu chúng ta gây nên một nỗi buồn vào 

tim người 

Thì sẽ có một nỗi đau khác xuất hiện trong 

cuộc đời của chúng ta 

Nếu chúng ta gieo cái điều hạnh phúc vào 

tâm người 

Thì một sự may mắn khác sẽ theo đuổi 

cuộc đời của chúng ta 

Khi chúng ta giúp đỡ ai đó thì chúng ta có 

được thêm sự lựa chọn cho đời mình ở 

tương lai 
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When we hurt other, we just close the gate 

open to the sun 

 

Many successes come from modesty and 

respect 

 

It is a blessing when we have a saint to pay 

homage to in our life 

 

 

It is a blessing when we can open our 

hearts to love all in the world 

 

It is a blessing when we’re happy for 

another’s success as our own 

 

 

It is a blessing when we offer our absolute 

homage to Lord Buddha 

If someone can live for Everyone 

 

He will have a great future this life, next 

life, or many lives later 

 

Don’t ignore the poor 

Or forget the needy 

Try to help them with 

Everything we can 

 

Còn nếu chúng ta làm tổn thương người 

khác thì chúng ta vừa đóng cánh cổng đi 

về ánh mặt trời 

Nhiều cái sự thành công trên đời này thực 

sự đã đến từ cái nội tâm khiêm hạ và biết 

kính trọng 

Do đó, thật là một phước lành nếu chúng ta 

có một bậc Thánh để tôn thờ ở trong cuộc 

đời của mình vì ta tôn thờ được bậc Thánh 

là ta rất có phước 

Thật là điều phước lành khi chúng ta có thể 

mở lòng ra để yêu thương tất cả mọi người 

trên thế giới này 

Thật là một phước lành khi chúng ta có thể 

hạnh phúc trước cái sự thành công của 

người khác như là chính sự thành công của 

chúng ta 

Thật là một phước lành nếu chúng ta có 

thể dâng lên Phật lòng tôn kính tuyệt đối  

Nếu người nào đó có thể sống vì tất cả mọi 

người  

Thì người đó sẽ có một cái tương lai cực kỳ 

vinh quang ở đời này, đời sau và nhiều đời 

sau nữa 

Vì thế đừng bỏ mặc người nghèo 

Đừng quên những người thiếu thốn 

Hãy giúp đỡ họ 

Bằng với tất cả những điều gì ta có thể làm 

được 



Page 3 of 6 

A life is too short for the law of karma to 

go 

We have to be reborn to receive our 

karma 

 

But when we are reborn in other life 

We will make new karma 

And need another life to pay our debt 

So the rebirth will be unstoppable 

 

Why do we always make new karma 

Because our mind is dull with greed and 

anger 

 

 

 

 

 

If we want to be free from rebirth 

Try to get rid of dullness of greed and 

anger first 

If our heart is full of life of wisdom and virtue 

 

We will not choose to make bad karma 

 

We will choose doing for good karma 

 

 

Một kiếp người nó ngắn quá, không đủ để 

cho Luật Nhân Quả vận hành 

Vì vậy ta phải tái sinh để ta nhận lấy cái 

quả báo mà ta đã gieo từ đời trước, nhưng 

mà khổ một nỗi  

Khi ta tái sinh vào đời sống mới 

Ta lại tạo thêm nghiệp mới 

Do đó ta lại phải tái sinh để trả nợ nó nữa 

Đó là lý do mà sự tái sinh không thể dừng 

lại được 

Tại sao chúng ta cứ tạo nghiệp mới 

Bởi vì trong tâm chúng ta nó còn tham lam 

và sân hận, si mê nên chúng ta đáng lẽ ta 

sinh qua một đời sống mới để chúng ta trả 

quả báo đời sống cũ nhưng mà nơi đời 

sống mới đó chúng ta bị tham sân si chi 

phối, ta lại tạo nghiệp mới nữa. Nó làm cho 

chúng ta cứ bị tái sinh hoài 

Nên nếu ta muốn thoát khỏi tái sinh 

Thì ta phải thoát khỏi tham sân si 

 

Nếu tâm của chúng ta tràn đầy ánh sáng 

của trí tuệ và đức hạnh 

Chúng ta sẽ không bao giờ dại khờ chọn 

tạo cái nghiệp ác  

Mà chúng ta luôn luôn chọn tạo cái thiện 

nghiệp 
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It is the basic of sublime way to get out of 

misery 

 

Try to help the poor 

Give them food and drink 

Try to help the sick 

Give them medicine and caring 

Build the bridges for rivers and repair roads 

for travelers 

 

Teach unlearned ones knowledge 

 

And advise sinners on morals 

Give ideal to people 

 

Meditation to good people 

Meditation is the good path 

First it leads to inner repose 

 

Then it opens Sagacity 

And improve our Morality 

There comes special Ability 

If we have enough virtue and good karma 

Meditation will lead to a high saint-hood 

 

Saint-hood requires great virtue 

Boundless love for all on earth 

 

Limitless good works in life 

Đây là cái căn bản của một con đường cao 

quý và làm cho chúng ta thoát ra khỏi đau 

khổ 

Vì vậy hãy cố gắng giúp người nghèo 

Cho họ ăn và uống 

Hãy giúp người bệnh 

Cho họ thuốc thang và sự chăm sóc 

Hãy xây dựng các cây cầu qua những con 

sông, hãy sửa những con đường cho 

những người lữ hành 

Hãy dạy những người kém cỏi những điều 

kiến thức 

Và khuyên những người ác điều đạo đức 

Hãy xây dựng lý tưởng sống cho mọi người 

trong cuộc đời này 

Và hướng dẫn cho người tốt về thiền định 

Thiền định là một con đường tốt đẹp 

Trước hết nó làm cho nội tâm ta được bình 

yên 

Và sau đó nó mở ra cả một trí tuệ 

Nó làm hoàn thiện đạo đức của ta 

Và đưa ta đến những năng lực phi thường 

Nếu chúng ta có đủ đạo đức và phước 

Thiền định sẽ đưa chúng ta tới những 

Thánh quả cao hơn 

Thánh quả thì đòi hỏi đạo đức rất là lớn 

Và một cái tình yêu mênh mông với mọi 

loài trên thế giới  

Và đòi hỏi việc thiện là vô cùng vô tận 
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And aiming at selflessness 

 

 

We try our best to meditate 

Also improve morality 

Perform good karma all the time 

 

Deeply revere to Buddha Lord 

How to meditate precisely 

 

At first we sit motionless 

Our whole body’s full of senses 

Let it softly keep unstirred 

Remind ourselves that our body is short-lived 

 

It is not us so is the mind, nothing’s us 

 

 

Thought are not us, sentiments not us too 

 

 

Nothing can be us 

Nothing can be us 

Then we breath with awareness 

Inhale we are aware 

Exhale we are aware 

That feel body can share 

Our mind will be peaceful get rid of 

thoughts 

Và cuối cùng là cái thiền định, cái Thánh 

quả cần một điều là ta phải hướng tới mục 

tiêu vô ngã  

Chúng ta phải cố gắng mà thiền định 

Cố gắng hoàn thiện đạo đức của mình 

Cố gắng làm việc phước không có dừng 

nghỉ 

Và đặc biệt là tôn kính Phật đậm sâu 

Làm thế nào để chúng ta thiền định được 

chính xác 

Trước hết ngồi bất động 

Biết toàn thân 

Giữ thân mềm mại không nhúc nhích 

Rồi chúng ta tự nhắc mình rằng cái thân 

này là vô thường 

Ý nghĩ chúng ta là vô thường và những cái 

cảm xúc của chúng ta không phải là của 

mình 

Tâm này không phải của mình, thân này 

không phải của mình, những cảm xúc 

không phải của mình 

Không có gì là của mình cả 

Không có gì là của ta cả 

Rồi chúng ta thở với ý thức 

Thở vào biết rõ 

Thở ra biết rõ 

Và luôn luôn tỉnh giác toàn thân 

Tâm ta sẽ an tĩnh khi diệt trừ được vọng 

tưởng  
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But we must keep knowing the whole body 

Keep perceiving body and mind are not us 

Even some outcomes of meditation appear 

We should know that the way also is very 

long ahead 

 

We should not tell anyone 

We should keep in modesty 

Differential bows to Buddha for days 

 

Making good karma every time 

Loving all beings in the sun 

 

Namo Shakiya Muni Buddha 

And all the Saints in the Universe 

 

Nhưng ta vẫn giữ cái biết toàn thân  

Giữ tâm niệm rằng thân và tâm chẳng là ta  

Khi có kết quả thiền định hiện ra 

Thì chúng ta vẫn phải biết rằng cái con 

đường đi vẫn còn rất là dài chứ không phải 

chỉ nhiêu đó mà thôi 

Nên kín đáo đừng nói cho ai biết 

Phải giữ khiêm hạ 

Và luôn luôn lễ Phật với lòng tôn kính hàng 

ngày để giữ cái phước mà tu 

Và luôn luôn cứ mãi mãi làm phước 

Cứ mãi mãi yêu thương chúng sinh 

 

Nam Mô Lạy Phật Thích Ca 

Và tất cả những Bậc Thánh trong vũ trụ 

này 

 


