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Homage to Mahāmudrā!  

 

When the Gelong Karma Rinchen shared his realization with 

me, this was my response: 

 

Although my level of realization and experience is not 

high—for I, the old monk Rāga Asya, am not of highest 

acumen—I have nevertheless experienced meditation for 

quite some time. 

 

When the bliss of great one-pointedness is experienced, 

even though a condition of non-distraction exists, it doesn’t 

last, for meditative experiences drive it away. [So even 

though] one realizes freedom from conceptual elaborations, 

there still remain many moments of forgetfulness. [In this 

way], whenever you are mindful, you are practicing. [But] 

when you become forgetful, you slip into ordinary delusion. 

This is *what is meant by+ saying “meditative equipoise and 

post-attainment have not merged.”  
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Cung kính đảnh lễ Đại Ấn! 

 

Khi Gelong (Tỳ Kheo) Karma Rinchen chia sẻ với ta về sự 

chứng ngộ của thầy ấy, ta đã đáp lại như sau: 

 

Cho dù mức độ thực chứng của ta không cao sâu cho lắm – 

do bởi bản thân ta, lão tăng Raga Asya này, chẳng phải 

thuộc hàng căn cơ nhạy bén nhất, nhưng dù sao đi nữa, ta 

cũng đã có chứng nghiệm thiền định trong một thời gian 

khá dài. 

 

Khi trải nghiệm được sự hỷ lạc của cảnh giới nhất tâm vô 

cùng thắng diệu, thì cho dù trạng thái bất loạn có đang hiện 

hữu, *nhưng+ sự bất loạn cũng sẽ không tồn tại được lâu, 

do bởi chính kinh nghiệm thiền định [sự bám chấp vào hỷ 

lạc] sẽ làm cho sự bất loạn bị đẩy lui. [Điều này có nghĩa là 

cho dù] con có chứng nghiệm được sự tự do vượt khỏi các 

khái niệm tạo tác chăng nữa, thì vẫn còn những khoảnh 

khắc lơ đễnh (thất niệm). [Qua hình thức này], bất kz khi 

nào con có chánh niệm tỉnh thức là con đang công phu 

thực hành. *Nhưng+ khi con trở nên lơ đễnh thì con đã trôi 

vào tâm mê lầm của phàm phu rồi. Đó là điều mà câu này 

muốn nói đến, chính là “thiền định và hậu thiền định đã 

không chan hòa hợp nhất được với nhau.” 
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When you rest in meditative equipoise, you are like a child 

seeing a temple: there is no grasping at “good” or “bad” in 

reference to the forms seen. Likewise, there is no grasping 

at sounds—the objects of the ear—as being pleasant or 

unpleasant. [Thus], the mind abides within a state of 

practice. 

 

When the mind abides within a state of practice, not the 

slightest focal point of something to be meditated upon 

remains. The thing seen and the one who sees it have 

merged into one: a sheer, crystal-clear, vivid presence—like 

an intrinsic silence that simply abides. No fixed thought of 

“this is meditation” remains. 

 

This is *what it means+ to see “the essence of freedom from 

conceptual elaborations,” described in the sacred scriptures 

as, “the realization of the absence of an individual self”: 

one has seen that none of it—“I,” “me,” or “mind-itself” 

—truly exists. This is *called+ “half-emptiness.” In this case, 

one has realized what the inner-mind itself is all about, but 

is yet to realize the true nature of external appearances.  
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Khi con an yên ở trong “định,” con sẽ giống như một đứa 

bé nhìn thấy một ngôi chùa: chẳng có vướng mắc gì đến 

chuyện “tốt” hay “xấu” liên quan đến những hình sắc mà 

con nhìn thấy. Cũng như thế, sẽ chẳng vướng mắc vào các 

âm thanh – các đối tượng của tai – là êm ái dễ nghe hay 

khó chịu khó nghe. *Như thế] tức là tâm con đang an yên ở 

trong cảnh giới công phu. 

 

Khi tâm an yên ở trong cảnh giới công phu, thì sẽ chẳng còn  

bất kz một mốc điểm nào, dù là nhỏ nhiệm nhất, để con 

phải hành thiền về nó. Cái được nhìn thấy (đối tượng) và 

người nhìn thấy nó (chủ thể) đã hợp nhất tan hòa thành 

một; sẽ chỉ còn lại một hiện tại hiện tiền hoàn toàn trong 

suốt như pha lê, rỡ ràng sống động—y như một sự yên lắng 

vốn có tự bên trong giờ đây đang đơn thuần an trú. Cũng 

không còn tư tưởng bám chấp cho rằng “đây là thiền định”. 

 

Đây chính là *{ nghĩa+ của việc nhìn thấy ra được “bản chất 

của sự tự do thoát khỏi các khái niệm tạo tác,” như được 

mô tả trong những bản văn thiêng liêng, gọi là “sự chứng 

nghiệm nhân vô ngã (sự bặt dứt cái ngã riêng tư): tức là 

nhận thấy ra rằng không có bất kz điều gì – “tôi”, “cái ta” 

hoặc “chính tâm này” – thực sự có hiện hữu. Đây được [gọi 

là+ “bán-không” (mới “không” một nửa). Trong trường hợp 

này, hành giả chứng nghiệm được chính nội tâm là như thế 

nào, nhưng vẫn chưa chứng nghiệm được bản tánh đích 

thực của các hiện tướng bên ngoài (vạn pháp) là ra sao.  
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To progress beyond this, view the essence of mind-itself 

while at the same time mingling it with the essence of 

external earth, rocks, and mountains. There is no 

discrimination between the earth and rocks over there, and 

your own mind over here. [Thus], by merging them 

inseparably and sustaining a state of practice, [you see that 

appearances are] like planets and stars reflecting upon the 

surface of a lake: although their forms appear individually, 

you realize their empty essence. Later, things will appear in 

this way naturally, without needing to deliberately mingle 

[mind with appearance].  

 

Once you have mingled the state of your practice in this 

way, [you will find that] wherever space pervades, mind 

pervades. And, wherever mind pervades, there is 

dharmakāya—which pervades the bare state of practice. 

When [the mind] comes to pervade naturally on its own, it 

is called the “experience of one taste,” but such a 

realization is still very far away.  
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Để có thể tiến tu vượt lên trên điều này, thì hãy nhìn vào 

chính bản thể [thanh tịnh] của tâm, và đồng lúc ấy, hãy hòa 

nhập tự tâm với bản thể của [vạn vật] bên ngoài, như đất, 

đá và núi non. Chẳng có sự sai biệt nào giữa đất đá đằng kia 

với tâm của con ngay đây. *Như thế đó+, khi con hợp nhất 

[tâm và cảnh+ không tách lìa, và duy trì được cảnh giới công 

phu này, thì rồi [con sẽ thấy được tất cả các hiện tướng] y 

như là các hành tinh và các vì sao phản chiếu trên mặt hồ: 

cho dù chúng có hiện ra thành hình sắc một cách riêng biệt, 

nhưng con sẽ trực chứng được bản thể rỗng không của 

chúng.  

 

Khi con thâm nhập được cảnh giới công phu theo cách này, 

[con sẽ nhận ra được+ hư không trùm khắp đến đâu thì tâm 

cũng trùm khắp đến đó. Và, tâm phủ khắp bất kz nơi đâu 

thì nơi đó chính là Pháp thân— [Pháp thân] bao trùm ngay 

cả cái cảnh giới lồ lộ không gì khuất lấp của công phu thực 

hành này. Khi [tâm] tự nó có thể phủ khắp một cách tự 

nhiên như thế, thì đây gọi là “sự thể nghiệm nhất vị” (đồng 

một vị duy nhất), nhưng để chứng nhập được điều này thì 

vẫn hãy còn là điều xa vời lắm.  
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[Now], in the same way, mingle the essence of your mind 

with the mind-stream of your guru. Sustaining the essence, 

they will become inseparable. [Just as] the rivers of India 

and the rivers of Tibet [are considered to] dwell 

independently in their own places, but are actually 

comprised of the same water—in the same way—the 

actual essence of your mind’s own nature and the 

mind-stream of your guru are a singular empty essence; 

they are a singular clear nature, and, they are a singular 

unceasing compassion. [Thus], the merging of your mind 

with your guru’s mind, is called “dharmakāya guru yoga.”  

 

In this way, mingle the essence of mind-itself with all 

sentient beings: the hell beings, hungry ghosts, and so forth. 

The realization of the inseparable oneness [of all beings] is 

the view of the inseparability of saṃsāra and nirvāṇa.  
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[Bây giờ+, cũng y như cách đó, hãy hòa nhập bản thể [thanh 

tịnh] của tâm con với suối nguồn tâm của Đạo sư của con. 

Hãy tiếp tục an trú ngay nơi bản thể ấy; chúng sẽ trở nên 

bất khả phân, không tách lìa. *Cũng giống như+ những dòng 

sông tại xứ Ấn và những dòng sông ở Tây Tạng, chúng được 

xem như là đang nằm độc lập tại những nơi riêng biệt, 

nhưng thật ra chúng bao gồm cùng một thứ nước như 

nhau. Cũng y như thế—bản thể đích thực của tự tâm con 

và suối nguồn tâm của Đạo sư cũng chỉ là cùng một tự thể 

rỗng rang duy nhất; cả hai cũng chỉ là cùng một bản thể 

thông suốt tỏ tường y như nhau và cũng chỉ là cùng một 

lòng đại bi bất tận y như nhau. [Thế nên], hòa nhập tâm 

con với tâm của Đạo sư được gọi là “Pháp thân Đạo sư Du 

già.” 

 

Cũng theo cách như thế, hãy hòa nhập tự thể của bản tâm 

con với tất cả mọi chúng sinh khác: chúng sinh trong địa 

ngục, chúng sinh ngạ quỷ và vân vân. Thực chứng được cái 

nhất thể bất khả phân [của toàn bộ chúng sinh] chính là cái 

thấy biết về sự bất khả phân không tách biệt của luân hồi 

và niết bàn. 
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[However], moments of forgetfulness may still occur often. 

When they do, recognize them and give rise to remorse. 

Such forgetfulness occurs due to the fault of not having 

merged meditative equipoise with post-attainment. So, 

again and again, refresh your mindfulness. Look back at 

distraction and look at its essence. Distraction itself then 

becomes empty and lucid. By doing this, some benefit will 

arise, [so] contemplate the essence of distraction, look with 

sharpness at its essence and inquire into its distinctive 

quality. Gold placed in front of an adult is the same as gold 

placed in front of a thought-free child; the difference is that 

one [of them] recognizes it as material wealth, while the 

other does not. There is no difference in the gold itself. 
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[Tuy nhiên], những khoảnh khắc sao lãng (thất niệm) vẫn có 

thể thường xảy đến. Khi điều này xảy ra, hãy nhận biết 

chúng và hãy phát khởi lòng ăn năn. Sự sao lãng này đến từ 

một lỗi lầm, đó là do hành giả chưa hòa nhập được “định” 

với cảnh tâm “sau khi đạt ngộ.” Cho nên, hãy tiếp tục khôi 

phục lại chánh niệm tỉnh thức, và hãy thường làm đi làm lại 

như thế. Hãy nhìn vào sự tán tâm này, nhìn vào bản chất 

của nó. Và sau đó thì chính sự tán tâm sẽ trở nên rỗng 

không và tỏ tường. Làm được như thế thì có một số lợi ích 

cũng sẽ khởi hiện, [cho nên] hãy quán chiếu về tự thể của 

sự tán tâm này; hãy nhạy bén nhìn vào bản chất của sự tán 

tâm và quán thật rõ về tính cách đặc thù của nó. Vàng đặt 

trước mặt một người lớn cũng chính là vàng đặt trước mặt 

một đứa trẻ vô tâm; sự khác biệt là do một *trong hai người] 

nhận biết được rằng vàng này là của cải vật chất, trong khi 

người kia thì lại không biết. Còn tự chính vàng thì đâu có gì 

khác biệt. 
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Likewise, there is no difference between the distracted 

mind and the undistracted mind: they are both dharmakāya 

itself. Realize the meaning of this from the bottom of your 

heart, not merely as an intellectual exercise. This is the “full 

knowledge of suchness as it is.” This pertains to the 

merging of meditative equipoise with post-attainment, and 

its meaning was explained by Gampopa, the Physician of 

Dagpo, when he said, “There is no need to hope for a 

continuous state of non-distraction, nor is there a need to 

depend upon mindfulness. There is no difference between 

distraction and non-distraction. Even if you are a little 

distracted, it is not a big deal.” Nevertheless, it is taught 

that to refresh one’s mindfulness again and again is a 

profound [point]. 
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Cũng như thế, không có sự khác biệt nào giữa tán tâm và 

tâm bất loạn: tự cả hai đều chính là Pháp thân. Hãy chứng 

nghiệm { nghĩa của điều này từ tận cùng sâu thẳm con tim, 

chứ không phải chỉ đơn thuần như là một bài thực tập dành 

cho tri thức. Đây chính là “toàn bộ cái thấy biết về chân 

như, đang như như là như thế.” Điều này ở đây đang muốn 

nói đến sự hợp nhất giữa “định” và cảnh giới tâm “sau khi 

đạt ngộ,” và đạo l{ này đã được Tổ Gampopa, Bậc y vương 

của Dagpo, giải thích như sau: “Không cần phải hy vọng có 

được một trạng thái bất loạn liên tục, cũng như chẳng cần 

phải dựa vào chánh niệm tỉnh thức. Chẳng có khác biệt nào 

giữa loạn và bất loạn. Thậm chí nếu con có tán tâm một 

chút thì cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn lao.” Tuy nhiên, 

chúng ta lại vẫn được dạy rằng việc thường xuyên phục hồi 

chánh niệm tỉnh thức là điều trọng yếu. 
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When you no longer need to depend upon watchfulness, 

the essence [of mind]—which is always 

changeless—becomes a state of practice. This is what is 

meant by “non-meditation,” of which I myself have no 

experience. [Regardless], the difference between 

meditation and non-meditation is that the former requires 

watchfulness, while the latter does not. When—night and 

day, continuously—there is no practice of meditation and 

nothing to be meditated upon, but watchfulness is still 

required, this is “having meditation.” *But when+ one 

continuously abides within a state of practice that requires 

no watchfulness whatsoever, this is called 

“non-meditation.” 
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Khi con không còn phải dựa vào sự cảnh giác (tỉnh giác), thì 

chính tự thể [của tâm] – là cái luôn bất biến – sẽ trở thành 

là cảnh giới công phu. Đây có nghĩa là “vô tu” (không hành 

thiền nữa), và là điều mà bản thân ta chưa có chứng 

nghiệm. *Dù sao đi nữa], sự khác biệt giữa hành thiền và 

“vô tu” có nghĩa là hành thiền thì phải cần có sự cảnh giác, 

trong khi “vô tu” thì không cần. Khi – ngày và đêm tương 

tục – con không hành thiền và cũng chẳng có bất kz điều gì 

để phải thiền về nó nữa, nhưng con lại vẫn cần dựa vào sự 

cảnh giác, thì đây vẫn được xem như là “có hành thiền” rồi. 

*Nhưng một khi] con an trú tương tục không gián đoạn 

trong một cảnh giới công phu thuần nhất không còn dựa 

vào bất kz một chút cảnh giác nào nữa cả, thì đây mới gọi là 

“vô tu” (không hành thiền). 
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It is said that the sacred writings and the Buddha’s 

teachings are the expression of the eighteen unique 

qualities1, [and that] a mind which does not abide in 

meditative equipoise does not possess these teachings. 

[But] such an assertion is presumptuous. 
                                                        
1 [1] Acc. [NDS] they are: 1) the Tathāgata does not have confusion, 2) does not have 

noisiness, 3) does not have forgetfulness, 4) does not have loss of meditative equipoise, 5) does 

not have cognition of distinctness, 6) does not have non-analytical equanimity, 7) totally does 

not have degeneration of motivated-ness, 8) totally does not have degeneration of perseverance, 

9) totally does not have degeneration of mindfulness, 10) totally does not have degeneration of 

samādhi, 11) totally does not have degeneration of wisdom, 12) totally does not have 

degeneration of complete liberation, 13) totally does not have degeneration of seeing the 

wisdom of complete liberation, 14) the Tathāgata’s every action of body is preceded by wisdom 

and followed through with wisdom, 15) his every action of speech is preceded by wisdom and 

followed through by wisdom, 16) his every action of mind is preceded by wisdom and followed 

through by wisdom, 17) he engages in seeing the past through wisdom which is unattached and 

unobstructed, and, 18) he engages in seeing the present through wisdom which is unattached 

and unobstructed.equanimity, 7) totally does not have degeneration of motivated-ness, 8) 

totally does not have degeneration of perseverance, 9) totally does not have degeneration of 

mindfulness, 10) totally does not have degeneration of samādhi, 11) totally does not have 

degeneration of wisdom, 12) totally does not have degeneration of complete liberation, 13) 

totally does not have degeneration of seeing the wisdom of complete liberation, 14) the 

Tathāgata’s every action of body is preceded by wisdom and followed through with wisdom, 

15) his every action of speech is preceded by wisdom and followed through by wisdom, 16) his 

every action of mind is preceded by wisdom and followed through by wisdom, 17) he engages 

in seeing the past through wisdom which is unattached and unobstructed, and, 18) he engages in 

seeing the present through wisdom which is unattached and unobstructed. 
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Người ta nói rằng các giáo điển thiêng liêng và các giáo lý 

của Đức Phật chính là sự biểu hiện của mười tám “pháp bất 

cộng”2
 đặc thù, *và người ta cũng nói rằng] nếu tâm không 

trú nơi “định” thì sẽ không sở hữu được các giáo lý này. 

*Nhưng+ một sự khẳng định như thế đúng là ngạo mạn.  

                                                        
2 [1] Theo [NDS] các pháp bất cộng như sau: 1) Như Lai không có mê lầm, 2) không ồn náo, 3) 

không lơ đễnh, 4) không đánh mất định, 5) không thấy có sự sai khác, 6) luôn bình đẳng dựa 

trên sự minh sát, 7) chí nguyện hoàn toàn không bị suy thoái, 8) tinh tấn hoàn toàn không bị suy 

thoái, 9) chánh niệm tỉnh thức hoàn toàn không bị suy thoái, 10) định hoàn toàn không bị suy 

thoái, 11) trí tuệ hoàn toàn không bị suy thoái, 12) sự giải thoát rốt ráo hoàn toàn không bị suy 

thoái , 13) cái thấy biết về trí tuệ giải thoát rốt ráo hoàn toàn không bị suy thoái, 14) mỗi hành 

động qua thân của Như Lai đều xuất sanh từ trí tuệ và đều được thực hiện bằng trí tuệ, 15) mỗi 

hành động qua khẩu của Như Lai đều xuất sanh từ trí tuệ và đều được thực hiện bằng trí tuệ, 16) 

mỗi hành động qua tâm của Như Lai đều xuất sanh từ trí tuệ và đều được thực hiện bằgn trí tuệ, 

17) ngài soi rõ quá khứ thông qua trí tuệ vô trước và vô ngại, và 18) ngài soi rõ hiện tại thông 

qua trí tuệ vô trước và vô ngại (trí tuệ thông lưu không đắm trước và không ngăn ngại). 
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Though your practice [of meditative equipoise] may be 

excellent, if you lack bodhicitta or compassion, you will 

stray onto the path of the śrāvakas of the lower vehicles. 

[So] give rise to compassion for unrealized beings! All 

sentient beings are your own mind, and mind-itself is 

primordial emptiness. To see that not a single sentient 

being within the six realms of saṃsāra possesses any 

substantial existence is referred to as “emptying saṃsāra 

from its depths.” Although no object for the development 

of compassion exists, intense compassion for unrealized 

sentient beings [nevertheless] arises on its own. This is 

referred to as “unobjectified compassion.” When you gain 

certainty in it, the benefit of beings will arise on its own.  
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Ngay cả nếu công phu [thiền định] của con có thể rất siêu 

tuyệt, nhưng nếu con thiếu Bồ Đề tâm hoặc lòng đại bi, thì 

con sẽ đi lệch vào con đường của chư Thanh văn thuộc các 

thừa thấp hơn. [Cho nên] hãy phát khởi lòng đại bi cho 

những chúng sinh chưa chứng ngộ! Toàn bộ chúng sinh 

chính là tâm của con, và chính tự tâm này vốn rỗng không 

từ uyên nguyên. Khi thấy biết rằng không có bất kz một 

chúng sinh nào trong lục đạo luân hồi lại sở hữu bất kz một 

sự hiện hữu chắc thực nào, thì đây chính là đang nói đến 

việc “làm rỗng sạch luân hồi từ tận cùng đáy thẳm.” Cho dù 

không có bất kz một đối tượng nào để cho sự trưởng 

dưỡng lòng đại bi hiện hữu, nhưng lòng bi mẫn mãnh liệt 

dành cho những chúng sinh chưa chứng ngộ tự nó vẫn sẽ 

khởi lên. Điều này được biết đến như là “lòng bi không đối 

tượng.” Một khi con có được đức tin chắc thực vào điều 

này thì sự lợi ích chúng sinh tự nó sẽ sinh khởi. Truyền 

thống Kinh thừa (Hiển giáo) chính là tâm yếu của Giáo 

Pháp. 
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From the very beginning, your own body is the yidam 

deity—the essence of the samaya being. From the very 

beginning, mind-itself is the yidam deity—the essence of 

the wisdom being. [Thus], without needing to invite [the 

deity] and so on, if you know your own mind as the deity, 

this is called “the Inner Tantra of the Secret Mantra.” 

  

Recognize that the wind moving in *as the breath+ is the 

letter OM ̆̇ , that its resting inside is the letter ĀḤ, and that 

its movement out is the letter HŪM ̆̇ . In this way, the 21,600 

[breaths taken] throughout one day all become mantra 

recitation. This is called “the rosary-free recitation,” and it 

is taught by all the classes of the old and new tantras. If you 

do not meditate on the yidam deity, your practice of 

emptiness may be excellent, but you will not become a 

Buddha for three incalculable [eons].  
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Từ khởi thủy, sắc thân của con [vốn] là Bổn tôn—là bản thể 

[thanh tịnh] của Mật nguyện tôn. Từ khởi thủy, tự tâm [vốn] 

là Bổn tôn—là bản thể [thanh tịnh] của Trí tuệ tôn. [Cho 

nên], chẳng cần phải “thỉnh mời” [Bổn tôn từ bên ngoài] 

hay làm những điều tương tự; nếu con thấu biết tự tâm của 

mình chính là Bổn tôn thì đây được gọi là “Nội Mật điển 

của Mật chân ngôn.” 

 

Hãy nhận biết khí luân lưu *của hơi thở vào] là chủng tự 

OM ̆̇ ; khí an trú ở bên trong *nơi đan điền] là chủng tự ĀḤ, 

và [khí] chuyển động ra bên ngoài [của hơi thở ra] là chủng 

tự HŪM ̆̇ . Qua hình thức đó, tất cả 21,600 *hơi thở vào ra] 

trong suốt một ngày thảy đều trở thành sự trì niệm chân 

ngôn. Đây chính là cái được gọi là “trì niệm không cần chuỗi 

tràng,” và là điều đã được chỉ dạy trong tất cả các cấp loại 

của Cựu Mật điển lẫn Tân Mật điển. [Tuy nhiên] nếu con 

không hành thiền về Bổn tôn thì tuy công phu về “không” 

của con có thể sẽ rất vi diệu, nhưng con lại chẳng thể nào 

thành Phật trong suốt ba a tăng kz kiếp. 
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[So] first, without parting from the quintessence of practice, 

visualize the yidam deity clearly by having it appear as 

would a rainbow in the sky. [Then] visualize the ornaments 

and the various attributes clearly, as they would appear in a 

mirror. [And finally] visualize that, although it [all] appears 

clearly, it lacks any inherent nature, like the moon reflected 

in water.  

 

Vajradhāra said that “the two stages of generation and 

completion abiding equally is the Buddha’s teaching.” 

[Thus], the union of generation and completion is the root 

of Secret Mantra practice. Look at the rainbow lights, the 

light spheres, and the smaller spheres of light within the 

sun-rays in the morning and evening, and [then] mingle 

these rainbow-lights you have seen with your eyes with the 

practice of the essence of mind-itself. Samantabhadra said 

that within this practice, “all the practices of the six million, 

four hundred thousand *Dzogchen+ tantras are subsumed.”  
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[Cho nên] đầu tiên, đừng tách lìa khỏi cốt tủy của công phu 

hành trì, hãy quán tưởng Bổn tôn một cách rõ ràng và để 

cho hình sắc ấy hiển hiện chẳng khác nào cầu vồng trong 

hư không. *Sau đó+ hãy quán tưởng các bảo trang và các 

đặc điểm khác nhau [của Bổn tôn] một cách thật rõ ràng, 

giống như chúng hiện ra trong một tấm gương soi. *Và rốt 

ráo+ hãy quán tưởng rằng, cho dù mọi thứ hiển hiện rất rõ 

ràng như thế, nhưng tất cả đều không có tự tánh, như bóng 

trăng trong nước mà thôi. 

 

Đấng Kim Cang Trì có dạy rằng “khi an trú một cách đồng 

đẳng ở cả hai giai đoạn sinh khởi lẫn viên mãn thì đó chính 

là giáo lý của Phật.” *Cho nên+, sự hợp nhất giữa hai giai 

đoạn sinh khởi và viên mãn là nguồn cội của công phu hành 

trì Mật chân ngôn. Hãy nhìn vào ánh sáng của sắc cầu vồng, 

vào những vòm ánh sáng, kể cả những vòm ánh sáng nhỏ 

bé hơn nằm giữa những luồng nắng ban mai hoặc vào buổi 

hoàng hôn, và rồi hãy hòa hợp ánh sáng của sắc cầu vồng 

mà con có thể nhìn thấy bằng mắt phàm với công phu thực 

hành về tinh túy của bản tâm. Đấng Phổ Hiền từng dạy rằng, 

đối với công phu thực hành này, “toàn bộ các pháp môn 

của sáu triệu, bốn trăm ngàn Mật điển thuộc Đại Viên Mãn 

cũng đều được gom tụ trong đó.” 
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Karma Pakśhi said that, “Although Mahāmudrā and 

Dzogchen are different in regard to the words they use, 

they are not distinct with respect to meaning.” Karma 

Pakśhi, Rangjung *Dorje+, *Gyalwa+ Yungtong, and *Karmapa+ 

Rölpa Dorje all focused their intent on the union of 

Mahāmudrā and Dzogchen. Therefore, Karma Rinchen, 

practice the union of Mahāmudrā and Dzogchen! Although, 

for the most part, lamas of the new tantric tradition have 

expressed doubts about Dzogchen, the meaning of 

*Dzogchen+ is that “arisen from space and self-arisen, he is 

the exalted fire of intelligent primordial awareness.” Of all 

means of dispelling hindrances, it is the principal one. 

Think about the uncertainty of the time of death again and 

again: this is the root of all improvements. Supplicate [the 

guru] with intense devotion! 
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Ngài Karma Pakshi nói rằng, “Cho dù ngôn từ được sử dụng 

trong Đại Ấn và Đại Viên Mãn có khác biệt, nhưng { nghĩa 

thì không có gì khác biệt.” Các ngài Karma Pakshi, Rangjung 

*Dorje+, *Gyalwa+ Yungtong và *Karmapa+ Rolpa Dorje đều 

tập trung vào chí nguyện [chính yếu] là hợp nhất Đại Ấn và 

Đại Viên Mãn. Do đó, hỡi Karma Rinchen, hãy thực hành sự 

hợp nhất giữa Đại Ấn và Đại Viên Mãn! Cho dù phần lớn các 

Đạo sư thuộc truyền thống Tân Mật điển đều bày tỏ sự hoài 

nghi đối với Đại Viên Mãn, nhưng đạo lý của Đại Viên Mãn 

chính là như sau: “hóa hiện từ hư không, và tự sinh khởi 

(không do duyên sinh), *Văn Thù Sư Lợi] chính là ngọn lửa 

siêu phàm của tuệ giác thông suốt sáng láng tự nguyên sơ.” 

Hãy nghĩ đi nghĩ lại về sự bất định của cái chết: đây chính là 

gốc rễ cho sự tiến bộ [trong công phu]. Hãy khấn nguyện 

*Đạo sư+ với lòng sùng mộ mạnh mẽ khẩn thiết! 
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Though you may be connected to many gurus, hold the 

master, along with his lineage heirs, as your root guru and 

meet the final testaments of Karma Pakśhi, Düsum Khyenpa, 

Gampopa, and so on. After you have received the 

transmission-lineage of instructions, visualize at your crown 

whichever guru of the oral instruction lineage to whom you 

are devoted, and supplicating him, the realization of 

Mahāmudrā will arise within you. Mikyö Dorje said, 

“Supplicating dogs and pigs will not turn into 

enlightenment for you. Thus, a [true] guru who appears as 

a guru—not an inauthentic guru who appears to be a guru 

but is not—should be like Sangye Nyenpa.” *But+ if, due to 

blind attachment to excellent connections to 

empowerments, transmissions, instructions, and so on, you 

supplicate a guru like myself *instead+, this is “like *relying 

on] a mold without any design, or an uncarved tsa-tsa—a 

lump of clay—and actual Mahāmudrā will not be realized.” 

This was said by the peerless physician Gampopa. 
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Cho dù con có được sự kết nối với nhiều vị Đạo sư, nhưng 

hãy nhận bậc Ân sư, cùng với các vị Trưởng tử của ngài, làm 

Đạo sư gốc của con, và hãy tiếp nhận những lời di giáo cuối 

cùng của các ngài như Karma Pakshi, Düsum Khyenpa, 

Gampopa, và vân vân. Sau khi con đã đón nhận những chỉ 

dẫn của dòng truyền thừa, hãy quán tưởng trên đỉnh đầu 

con vị Đạo sư của dòng khẩu truyền mà con có lòng sùng 

mộ, và hãy thỉnh nguyện ngài, rồi thì sự chứng nhập Đại Ấn 

sẽ khởi sinh nơi con. Ngài Mikyo Dorje có dạy rằng, “Khấn 

cầu một con cẩu hay một con heo thì điều đó chẳng thể trở 

thành giác ngộ cho ông được. Cho nên, một bậc *chân+ sư 

hóa hiện như một Đạo sư thì phải giống như là ngài Sangye 

Nyenpa, chứ không phải là một vị thầy ngụy trang mà lại 

hóa hiện như một Đạo sư trong khi ông ta không phải thật 

là như thế.” *Nhưng+ thay vào đó, nếu do sự tham trước 

muốn có được gia lực, khẩu truyền, cùng các chỉ dẫn và vân 

vân, mà con lại đi thỉnh nguyện một Đạo sư như ta, thì cũng 

giống như là “*đi dựa vào] một cái khuôn chưa có hoa văn, 

hay là dựa vào một bức tượng tsa-tsa chưa được điêu khắc 

– một cục đất sét – và như vậy thì sẽ không ngộ nhập được 

Đại Ấn đâu.” Điều này đã được thốt ra bởi chính bậc y 

vương Gampopa chói ngời.  
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The practice of highest, middling, and lesser 

one-pointedness may arise with clarity and be sustained 

with ease, but this is not Mahāmudrā. Thus, the realization 

of Mahāmudrā *only+ arises when you supplicate someone 

like the master and his lineage heirs while perceiving them 

to be perfect buddhas, which is who they really are. This 

way, no hindrances or deviations will remain. Chökyi 

Wangchuk also said, “You should know about many other 

traditions, [such as] the Indian and Chinese, [but] if you mix 

too much with these other traditions instead of practicing 

your own, the guru’s lineage will become corrupted. Your 

mind [becomes like] a whirlwind, [like the mind of someone 

preoccupied with] material wealth, anxious about what 

could happen.” There are many crucial points regarding 

these words, *but+ I shouldn’t go into much detail about 

their meaning. 
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Công phu hành thiền thuộc bậc thượng, bậc trung hay bậc 

hạ *để đạt được] nhất tâm đều có thể hiện ra với sự tỏ 

thông, và có thể được duy trì một cách dễ dàng, nhưng đây 

không phải là Đại Ấn. Cho nên sự thâm chứng Đại Ấn [chỉ] 

khởi sinh khi con khấn nguyện một người như vị Ân sư của 

con cùng chư vị Trưởng tử của ngài, đồng lúc nhận thấy các 

ngài chính là những vị Phật toàn hảo, mà các ngài thì đích 

thực cũng là như thế. Theo cách này thì sẽ không còn bất kz 

các chướng ngại hay bất kz sự lệch lạch nào. Ngài Chokyi 

Wangchuk cũng có nói rằng, “Ông nên biết về những truyền 

thống khác, [chẳng hạn như+ Ấn Độ và Trung Hoa, *nhưng+ 

nếu ông pha trộn quá nhiều với những truyền thống khác 

thay vì hành trì theo truyền thống của riêng ông, thì dòng 

truyền thừa của Đạo sư của ông sẽ bị suy hoại. Tâm của ông 

[sẽ trở thành như+ một cơn gió lốc, [giống như tâm của một 

người lúc nào cũng bận tâm với] của cải vật chất, bồn chồn 

lo lắng về những chuyện có thể xảy ra.” Có rất nhiều điểm 

trọng yếu về những lời dạy này, *nhưng+ ta không nên đi 

quá sâu vô chi tiết về { nghĩa của những điều này. 
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In reality, you should receive teachings in order to establish 

spiritual connections that are free from any bias towards 

high and low. [Through such] conduct, like that of a 

bumblebee, you will become rich in Dharma, 

empowerments and transmissions. To find examples, look 

at the life stories of Jowo Atīśha and Thangtong Gyalpo. The 

object of your supplication must be, [like them], 

unmistaken, for if it is mistaken, you will stray onto the 

wrong path. [Then], though your experience and realization 

may be great, it will be impossible to realize actual 

Mahāmudrā. This is my heart advice, so bear it in mind! 

[Someone who] has looked extensively at the kama3 and 

terma4 teachings will understand the meaning of this, but 

if one hasn’t, one could interpret these words as criticism. 

But they are not criticism; they are the ultimate advice. 

Guru Padmasaṃbhava’s words serve as a witness to them, 

[and this advice] is the meaning of entering into the 

gateway of the Dharma. 

 

  

                                                        
3 Orally transmitted teachings 
4 Revealed treasure teachings 
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Trên thực tế, con nên đón nhận các giáo l{ để có thể tạo sự 

kết nối tâm linh, không vướng vào bất kz thiên kiến nào về 

cao hay thấp. [Thông qua] cách hành xử như một con ong 

bầu, con sẽ trở nên rất sung mãn với đầy đủ các Giáo pháp, 

các gia lực và các khẩu truyền. Muốn tìm xem các ví dụ này 

thì hãy nhìn vào câu chuyện cuộc đời của các ngài Jowo 

Atisha và Thangton Gyalpo. Đối tượng để con hướng tâm 

khấn nguyện phải là những đối tượng không có lỗi lầm [y 

như các ngài+, bởi vì nếu nhận lầm đối tượng, thì con sẽ 

bước lệch vào một con đường sai trái. [Rồi thì tuy rằng] các 

kinh nghiệm và sự chứng ngộ của con có thể sẽ tuyệt vời 

nhưng con sẽ chẳng thể nào ngộ nhập được Đại Ấn đích 

thực. Đây là lời nhắc nhở tâm huyết của Thầy, hãy ghi khắc 

trong lòng con đi! *Người nào+ đã tìm hiểu sâu rộng về 

“kama” (giáo l{ khẩu truyền) và “terma” (giáo l{ ẩn tàng 

được khai mật) thì sẽ hiểu được về điều này, còn bằng 

không, nếu người ta chưa [có sự hiểu biết về những điều 

này], thì người ta cũng có thể diễn giải về những lời này 

như là những lời chỉ trích. Nhưng chúng không phải là 

những lời chỉ trích đâu; chúng là những lời khuyên rốt ráo. 

Ngữ ngôn của Đạo sư Liên Hoa Sanh chính là nhân chứng 

cho những điều *được nhắc đến ở đây+, và *lời khuyên này] 

chính là yếu nghĩa của việc bước vào cánh cổng Giáo Pháp. 
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When death suddenly occurs, the mind becomes flustered 

over what needs to be done. [So] keep [these instructions] 

in mind right now—[lest later you become] like someone 

with emaciated fingers splashing around in water. 

Regarding the stages of dissolution and so on, even if you 

know a lot about them, *such knowledge+ isn’t necessary. 

What you should surely practice, [though], is the following:  

 

Above the crown of yourself visualized as the yidam, 

visualize the guru Amitābha, in whose form all the buddhas 

gather as one. View whatever you own—your body, 

enjoyments, relatives, land, houses, and wealth—as a 

single maṇḍala, and offer it three times with the words, 

“The ground is sprinkled with scented water….” Like a 

benefactor who has already given away the offering, 

abandon all bonds of clinging attachment [and think]: 

“Anyone, take what you want—whoever wants to eat, eat!” 

Focus your mind a bit and think, “In this life, right now, I 

have to practice the Dharma.” 
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Khi cái chết đột ngột xảy đến, tâm con sẽ bị xáo động không 

biết cần phải làm gì. [Cho nên] hãy gìn giữ [những lời chỉ 

dẫn] trong tâm ngay lúc này—[nếu không, mai sau con sẽ 

trở thành] giống như một người đang vẩy nước tung tóe 

với những ngón tay tiều tụy. Đối với các giai đoạn tan hóa 

và vân vân, ngay cả nếu con có hiểu biết nhiều về những 

điều này chăng nữa thì [sự hiểu biết này+ cũng không cần 

thiết đâu. *Thay vào đó+ những gì mà con nhất thiết cần 

phải thực hành là như sau: 

 

Hãy quán tưởng bản thân con là Bổn tôn, và trên đỉnh đầu 

của con, hãy quán tưởng Đức Phật A Di Đà, và quán toàn bộ 

chư Phật đều vân tập ngay nơi hình tướng của Phật A Di Đà 

như là một [nhất thể+. Hãy quán tưởng bất cứ điều gì mà 

con sở hữu—thân xác, các thọ dụng, quyến thuộc, nhà cửa, 

đất đai, và tài sản—như là một mạn đà la duy nhất, và rồi 

hãy dâng cúng ba lần trong khi tụng đọc những lời sau đây, 

“Mặt đất được rải nước thơm…” Giống như một bậc ân 

nhân đã cho đi tất cả những món cúng dường, hãy buông 

bỏ tất cả những vướng mắc, tham luyến *và nghĩ rằng]: 

“Mọi người, hãy cứ lấy đi bất kz điều gì bạn muốn—ai 

muốn ăn thì xin hãy ăn đi!” Hãy nhiếp tâm một chút và nghĩ 

rằng, “Trong đời này, ngay bây giờ, tôi cần phải tu tập Giáo 

Pháp.” 
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From a perfect Buddha to the tiniest microorganism, there 

is no one who can stay, no one who will not have to die. 

Thus, it is said that one should develop great pride, thinking 

that “by dedicating my life to the Dharma, there is no one 

happier than me.” Then recite the mind generation of 

bodhicitta three times, and think, “For the sake of 

wandering sentient beings, I shall awaken in the 

dharmakāya at death, I shall manifest as the saṃbhogakāya 

in the bardo, and, as an incarnated nirmāṇakāya, I shall act 

for the benefit of beings.”  

 

While visualizing yourself as the deity, [next] block the eight 

impure doors with HRĪ syllables. In the center of your body 

is the central channel [as thick as] a cane whip, and at the 

center of your heart is your own mind, [visualized as] a 

sphere of light. At the time of transference, [the sphere of 

light] should transfer out through your crown and dissolve 

into Amitābha’s heart. In this way, practice moving it up 

*with+ “HIG” many times, and then, without meditating on 

anything whatsoever, settle within the essence of practice. 
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Từ một vị Phật toàn hảo cho đến một vi sinh vật nhỏ nhiệm 

nhất, chẳng ai có thể tồn tại, không ai là không phải chết. 

Cho nên, người ta nói rằng ta cần phải phát triển một niềm 

tự hào và nghĩ rằng, “do bởi tôi đã dâng hiến đời mình cho 

Giáo Pháp, nên chẳng ai có thể hạnh phúc hơn tôi.” Sau đó, 

hãy trì tụng ba lần lời nguyện phát tâm Bồ Đề, và nghĩ rằng, 

“Vì lợi lạc của chúng sinh lang thang, tôi nguyện sẽ được 

giác ngộ trong Pháp thân vào lúc lìa đời, sẽ hóa hiện thành 

Báo thân trong thân trung ấm, và trong [hình tướng] của 

một Ứng hóa thân, nguyện tôi sẽ làm lợi lạc chúng hữu 

tình.” 

 

Khi quán tưởng bản thân mình là Bổn tôn, [kế tới] hãy chặn 

tám cánh cửa bất tịnh lại bằng các chủng tự HRI. Ở giữa 

thân con là đường khí mạch trung ương *bề dầy bằng 

khoảng] một cái dây roi, và ở ngay giữa tim con là tâm thức 

*được quán tưởng như là+ một quả cầu ánh sáng. Vào thời 

điểm chuyển di, [quả cầu ánh sáng] cần phải được phóng 

chuyển ra ngoài xuyên qua đỉnh đầu và tan hòa vào tâm của 

Đức Phật A Di Đà. Bằng cách đó, hãy thực tập đưa *quả cầu 

ánh sáng] lên xuống [với âm thanh+ “HIG” nhiều lần, và rồi, 

không cần phải hành thiền dựa trên bất kz điều gì, hãy cứ 

nhiếp tâm tĩnh lặng ngay nơi tinh túy của công phu hành trì. 
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[At death], it is not necessary to recognize or identify the 

dissolution stages of whiteness, blackness, and so forth. 

[Merely] sustain the essence of whatever arises.  

 

When the outer breath has ceased, the body of the 

deceased [should be] attentively robed in funerary Dharma 

attire: [they are then] instructed [by the assistant] to not be 

distracted from the meditative state. At this time, [the 

deceased’s experience of+ the disappearing of blackness is 

called “the ground luminosity.” It is said to be like a 

cloud-free sky, wherein the naked essence will appear with 

striking clarity. The recognition of the essence-itself at this 

time, and entrance into that state, is given the name 

“dwelling in the meditative state.” Since the mind is very 

powerful during the death process, the longer one remains 

within this state of recognition, the more [powerful] the 

fulfillment of the aspirations and commitments one has 

taken will be. Therefore, at the time of death, take a firm 

commitment and think that “I will remain [within this state] 

for as long as I can.” 
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*Vào lúc lìa đời], không cần phải nhận biết hay nhận diện 

các giai đoạn tan hoại của [các kinh nghiệm] trắng, đen và 

vân vân. Hãy *đơn thuần] trú nơi bản thể [thanh tịnh] của 

bất kz điều gì khởi hiện. 

 

Khi hơi thở bên ngoài chấm dứt thì đối với xác thân của 

người quá vãng, [cần phải] cẩn thận mặc vào cho họ pháp 

phục dành cho nghi thức an táng: *sau đó họ] sẽ được 

hướng dẫn [bởi người hộ niệm+ là không được tán tâm lìa 

khỏi cảnh giới thiền định. Vào lúc đó, *người quá vãng sẽ 

kinh nghiệm] sự tan biến của màu đen và đây gọi là “tịnh 

quang nền tảng.” Kinh nghiệm này được biết đến giống như 

một bầu trời không mây; khi ấy bản thể [thanh tịnh] lồ lộ 

hiển bày, cực kz chói chan thông suốt. Sự nhận biết tự thể 

vào thời điểm này, và sự thể nhập cảnh tâm ấy, được đặt 

tên là “an trú trong cảnh giới định.” Do bởi tâm có được 

năng lực rất mạnh mẽ trong quá trình chết, nên nếu sự 

phát nguyện và hứa nguyện [mãnh liệt] nhiều chừng nào 

thì sẽ đạt được thành tựu chừng đó. Cho nên, vào thời 

điểm của cái chết, phải hứa nguyện mãnh liệt và nghĩ rằng 

“Tôi sẽ an trú [trong cảnh giới tâm này] càng lâu càng tốt 

trong khả năng của tôi.” 
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[But] if, after having first practiced the transference of 

consciousness, you cannot sustain a meditative state that 

does not become disbanded by conditions, do not transfer 

the consciousness from anywhere else but the crown. By 

visualizing your body as the yidam, you will [still] stabilize 

the meditative state, and there will be no obstacles. 

Whatever commitments you have taken will be achieved. 

As for me, I have never died in this life. [But] Dharma 

friends who, like myself, visualize in this way, will sustain 

the meditative state with stability and see their 

commitments achieved. Many times I have witnessed the 

arrival of holy relics and excellent signs after death, so I 

know this to be true. This [description of the] meditative 

state of the innately unified transference of consciousness 

stems from the teachings of the peerless Gampopa. 
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*Nhưng+ nếu sau khi đã thực hành pháp chuyển di tâm thức 

xong rồi, mà sau đó con vẫn không thể giữ được trạng thái 

định, vẫn bị tán loạn do các hoàn cảnh [bên ngoài] tác động, 

thì đừng chuyển di tâm thức của con đi đâu khác ngoại trừ 

lên đỉnh đầu. Bằng cách quán tưởng thân con là Bổn tôn, 

con [vẫn] có thể giúp cho trạng thái thiền định được bình 

ổn, và rồi sẽ không còn gặp chướng ngại nào nữa. Bất kz sự 

phát nguyện nào của con cũng sẽ được thành tựu. Còn 

riêng đối với ta, ta đâu đã bao giờ chết trong cuộc đời này. 

*Nhưng+ có những đồng đạo của ta, cũng như ta, họ quán 

tưởng theo hình thức đó, họ sẽ giữ được trạng thái định và 

sẽ thấy được các thệ nguyện của họ đều viên thành. Nhiều 

lần ta đã chứng kiến cảnh đón rước ngọc xá lợi, cũng như 

thấy những dấu hiệu tuyệt vời sau khi [chư vị] thị tịch, cho 

nên ta biết rằng đây đúng là thật. Sự [mô tả] cảnh giới thiền 

định của pháp chuyển di tâm thức nội tại đã phát sinh từ 

những giáo lý của đức Gampopa chói sáng. 
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It is taught that there are twenty-one higher and lower 

ways of passing through the bardo. Anyone can surely 

practice the method of the lowest of the lowest—the 

ultimate low—regardless of whether or not they can 

sustain a meditative state, whether or not they have 

succeeded in the transference of consciousness or whether 

or not they have recognized the assembly of peaceful and 

wrathful deities in the bardo. When over two weeks have 

passed since you have died and you recognize near the end 

of the third week that you have died, your clairvoyant and 

miraculous abilities are unobstructed. [At that time], even 

though you possess great freedom over where you may 

travel, your mind—due to being attached to country, 

relatives, Dharma friends, and so on—becomes distressed. 

You *may therefore begin+ to think, “I shall take on a human 

body at this place and practice the true Dharma, because if 

I won’t take on a body quickly, the messengers of the Lord 

of Death will come and get me. Since I have to follow 

virtuous and non-virtuous karma, things won’t turn out 

good.” 
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Chúng ta được dạy rằng có hai mươi mốt phương cách cao 

thấp khác nhau để đi xuyên qua thân trung ấm. Ai cũng có 

thể thực hành phương cách thấp nhất ở tầng bậc thấp 

nhất—phương cách hạ liệt nhất—cho dù là người đó có thể 

an trú trong cảnh giới định hay không, có thể thành công 

trong việc chuyển di tâm thức hay không, hoặc có nhận 

diện được tập hội Bổn tôn an bình và Phẫn nộ trong thân 

trung ấm hay không. Sau hơn hai tuần trôi qua kể từ lúc con 

lìa đời cho đến gần cuối tuần thứ ba, khả năng thấu thị và 

thần thông của con sẽ không bị che chắn. [Vào thời điểm 

đó+ thậm chí con có được sự tự do, được dạo chơi bất kz 

nơi nào con muốn, *nhưng+ do bởi sự bám luyến vào xứ sở, 

quyến thuộc, bạn đồng đạo và vân vân—tâm con sẽ trở nên 

bức xúc. [Bởi thế, có thể con sẽ bắt đầu+ nghĩ rằng, “ta cần 

phải nhận lại thân người ở tại nơi này và tu tập Chánh Pháp, 

tại vì nếu bây giờ ta không thọ  lại thân người một cách 

nhanh chóng, thì đám bộ hạ của Tử Thần sẽ đến đây và 

cướp ta đi. Do bởi ta đã từng tạo thiện nghiệp lẫn bất thiện 

nghiệp cho nên mọi việc sẽ không thể nào trở thành tốt 

lành cho được.” 
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*Instead+, at that time *you should+ think in this way: “I am 

so exhausted from having wandered in saṃsāra since 

beginning-less time. So many buddhas have appeared, yet I 

have not become liberated through their teachings. My 

karma is so unfortunate, how sad it is that I still continue to 

take countless births and deaths within the endless cycle of 

existence. Now, at the end of this dark age of degeneration, 

the life-span of beings is short: there are many diseases and 

obstacles are uncontrolled; by taking on a human body, one 

only purchases one’s own unhappiness.” 

 

Unless one has attained the bhūmis, it is not possible to be 

born in pure lands like Manifest Joy; this is like trying to 

reach something that is unattainable. Though one may take 

birth in the Tuṣhita Heaven, the Copper-Colored Glorious 

Mountain, and so on, there is no certainty that one will not 

fall back down once again. And though one may go to the 

holy mountain of Potala, if one’s karma is impure, the 

chances of encountering Avalokiteśhvara are very small. 

[Therefore], you should go to the Blissful Realm of 

Sukhāvati—the land [created] by the power of the Buddha 

Amitābha’s aspiration—the land where it is easy to be born 

and which possesses the qualities of happiness. Once you 

are born in Sukhāvati, you will never fall back. 
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*Thay vào đó+, vào ngay lúc đó, *con phải nên+ nghĩ như sau: 

“Ta quá mệt mỏi phải lang thang trong luân hồi từ vô thủy 

đến nay. Rất nhiều vị Phật đã xuất hiện, nhưng ta vẫn chưa 

được giải thoát nương vào những giáo lý của các ngài. [Do] 

nghiệp mà ta quá kém may mắn, thật là buồn bã khi ta phải 

tiếp tục ra vào sinh tử thêm vô lượng kiếp nữa. Bây giờ, vào 

cuối thời mạt phát này, thọ mạng của chúng sinh ngắn ngủi: 

có rất nhiều bệnh tật và chướng ngại không thể khống chế 

được; khi thọ thân người, ta chỉ chuốc lấy khổ não cho bản 

thân mình.” 

 

Cho đến khi ta có thể đạt được các “tất địa,” chẳng thể nào 

có thể sinh vào các cõi tịnh độ như cõi Chân Hỷ Lạc; điều 

này cũng y như là mong muốn đạt đến điều chẳng thể nào 

đạt được (là việc bất khả đắc). Cho dù ta cũng có thể được 

sinh ra nơi cõi trời Đâu Suất, cõi Núi Đồng Đỏ Chói Ngời và 

vân vân, thì cũng không có gì bảo đảm là ta sẽ không bị đọa 

xuống thấp thêm một lần nữa. Và thậm chí ta có thể đi đến 

núi thiêng Phổ Đà, nhưng nếu nghiệp của ta không được 

tịnh khiết, thì cơ hội để được diện kiến Đức Quán Thế Âm 

thực sự rất nhỏ nhoi. *Do đó+, con hãy nên đi đến Cảnh giới 

Cực Lạc Sukhavati – là cõi nước được [thiết lập] bởi nguyện 

lực của Đức Phật A Di Đà—đây là nơi rất dễ dàng để sinh 

vào và là nơi có những phẩm tánh của hạnh phúc. Một khi 

đã được sinh vào cõi Cực Lạc, thì con sẽ không bao giờ bị 

thoái đọa nữa. 
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Because there is no sun or moon in the bardo, you may not 

know where to find the Western direction. Therefore, with 

single-pointed faith and devotion, [direct your mind] to 

Amitābha—then you will go there. Although [Sukhāvati+ lies 

beyond unfathomable universes, getting there is not 

difficult: [you get there] in the flash of an instant by simply 

thinking of it. So do not think that you cannot get to a place 

so far away.  

 

[Beings in Sukhāvati+ take instantaneous birth inside a lotus, 

so for them there is no suffering of birth. But if you develop 

doubts as to whether or not you can be reborn there, your 

lotus will not open for a long time and you will experience 

the outer fault of *not+ beholding the Buddha *Amitābha’s+ 

face. Therefore, at the time of your death, you should be 

determined that you will go to [Sukhāvati+. 
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Do bởi không có mặt trời và mặt trăng trong thân trung ấm,  

con không thể tìm ra được hướng nào là hướng Tây. Cho 

nên, hãy nhất tâm tin tưởng, và với lòng sùng mộ, [hãy 

hướng tâm] về Đức A Di Đà—và rồi con sẽ đến được nơi đó. 

Cho dù [Cực Lạc] nằm vượt ngoài vũ trụ không thể nghĩ bàn, 

nhưng đến được đó không phải quá khó: bằng cách đơn 

thuần nghĩ đến điều này, [con có thể đến được đó+ trong 

một khoảnh khắc nhanh như chớp. Cho nên đừng nghĩ rằng 

con không thể đến được một nơi quá xa xôi như thế.   

 

[Chúng sinh trong cõi Cực Lạc] tức thời tái sinh giữa lòng 

một đóa hoa sen, cho nên đối với họ, họ không phải chịu 

cái khổ của việc thọ sinh. Nhưng nếu con phát khởi lòng 

nghi hoặc không biết con có thể tái sinh vào đó hay không, 

thì đóa sen của con sẽ không nở ra sau một thời gian dài và 

con phải trải qua kinh nghiệm của lỗi lầm ngoại tại này; đó 

là con [không] thể diện kiến tôn nhan Đức Phật *A Di Đà+. 

Do đó vào thời điểm của cái chết, con phải chí thiết quyết 

lòng đến được [Cực Lạc]. 
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The succession of Padmasaṃbhava’s one thousand million 

*emanations and+ his supreme nirmāṇakāya are all 

emanations of Amitābha. In one thousand million worlds, 

the Avalokiteśhvara Karmapas and the thousand buddhas 

of the fortunate aeon and so on are all emanations of 

Avalokiteśhvara, and the actual *Avalokiteśhvara+ dwells in 

Sukhāvati. There are a thousand million Mount Merus, and 

there are just as many Vajrapāṇis. The succession of his 

regents and so on are emanations of *Vajrapāṇi], he who 

has obtained great power. Furthermore, a physical 

manifestation of each [guru]—Gampopa, [Karmapa] Düsum 

Khyenpa, [Karmapa] Thongwa Dönden and so on—abides 

*in Sukhāvati+. An example of any *guru+ can be found there.  

Go there, Karma Rinchen! 
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Các vị kế thừa của hằng sa các [hiện thân] của Đức Liên Hoa 

Sanh cùng với các ứng hóa thân tối thượng của ngài đều là 

hiện thân của A Di Đà. Trong hằng sa thế giới, chư vị Quán 

Thế Âm Karmapa và một ngàn vị Phật của thời hiền kiếp 

này và vân vân đều là hiện thân của Đức Quán Thế Âm, 

trong khi [Đức Quán Thế Âm+ đích thực đang ngự tại cõi 

Cực Lạc. Có hằng sa ngọn Núi Tu Di nhiều bằng hằng sa các 

Đức Kim Cang Thủ. Các vị kế thừ của chư vị nhiếp chính và 

vân vân đều là hiện thân của [Kim Cang Thủ], là bậc đạt 

được uy lực vĩ đại. Hơn thế nữa, một hiện thân bằng xương 

thịt của mỗi bậc *Đạo sư+ – Gampopa, [Karmapa] Dusum 

Khyenpa, [Karmapa] Thongwa Donden và vân vân—đều an 

ngự [ở Cực Lạc]. Ví dụ về bất kz vị *Đạo sư+ nào cũng có thể 

được tìm thấy ở đó. Hãy đến đó đi, Karma Rinchen! 
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How wonderful it is to be born in *Sukhāvati+! *Beings there 

have] a golden complexion and are endowed with the 

major and minor marks. Their clairvoyance and miraculous 

powers are unobstructed. They [can] visit any pure land 

such as Manifest Joy, and they can receive Dharma 

teachings [in those lands], and then return [to Sukhāvati+ in 

the evening. [Later] they are also [able to] bring to that 

realm all those [beings] with whom they have a connection 

*from previous lives+. *Furthermore, beings in Sukhāvati+ do 

not experience illness, death, or aging for a billion aeons. 

Food, clothing, enjoyments, dwelling places, and so 

on—whatever they wish for—will be fulfilled. They do not 

need to exert themselves, nor do they need to look after 

anything. Whatever sins may exist from previous lives will 

be purified upon seeing Amitābha’s face, by listening to his 

teachings, and by prostrating to him and circumambulating 

him. [Thus], beings there do not need to experience the 

suffering of karmic maturation. In this way, they cultivate 

the samādhi of the holy Dharma and traverse the ten 

bhūmis and five paths in their own lifetime. 
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Thật tuyệt diệu biết bao nhiêu để có thể được tái sinh nơi 

[Cực Lạc]![Cư dân ở đó] có khí sắc óng vàng và được phú 

cho những tướng hảo chính và phụ. Năng lực thấu thị và 

thần thông của họ thảy đều thông suốt. Họ [có thể+ đến 

viếng bất kz cõi tịnh độ nào khác, ví dụ như cõi Chân Hỷ Lạc, 

thọ nhận giáo lý từ những cõi này, rồi lại quay về [cõi Cực 

Lạc] vào chiều tối. *Sau đó+ họ có thể tiếp dẫn [những 

chúng sinh] có túc duyên tiền kiếp với họ về đến cảnh giới 

ấy. *Hơn thế nữa, cư dân cõi Cực Lạc] không phải trải qua 

bệnh, già, hoặc chết, xuyên qua hằng sa đại kiếp. Thức ăn, 

quần áo, thọ dụng, nơi trú ngụ và vân vân—bất kz điều gì 

họ mong cầu—thảy đều được viên thành. Họ không cần 

phải nhọc nhằn dụng công hoặc phải tìm cầu bất kz điều gì 

khác. Bất kz nghiệp tội nào vẫn còn hiện hữu từ những đời 

quá khứ đều sẽ được tịnh hóa ngay khi diện kiến tôn nhan 

A Di Đà, thông qua việc lắng nghe giáo lý của ngài, lễ lạy và 

đi nhiễu quanh ngài. [Cho nên], dân cõi nước ấy không cần 

phải trải qua đau khổ của nghiệp quả chín muồi. Qua cách 

ấy, họ trưởng dưỡng được chánh định của Giáo Pháp linh 

thiêng và thắng vượt thập địa và năm đạo lộ ngay trong đời 

của họ. 
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It is said that when the time comes to pass from one’s life 

*in Sukhāvati+, it is impossible to not become a perfect 

Buddha. Therefore, the Light Array Pure Land Sūtra, the 

White Lotus Sūtra, and the dhāraṇī of *the Buddha+ Drum 

Beat, along with the existing sūtras of the present Buddha 

and the teachings of Guru Padmasaṃbhava and [Machik] 

Labdrön, are all [the same]—like earth and bricks arranged 

together. Therefore, dedicate all your virtues to be born 

there. Recite the Prayer for Excellent Conduct and the 

Prayer of Sukhāvati [each day] without fail.  

 

Unless you have committed [any of] the five grave deeds 

with immediate result, or have abandoned the holy 

Dharma, you will be born [in Sukhāvati+ if you practice in 

this way. This follows the aspiration of Amitābha, [which] 

says that if you sincerely pray [for it] ten times [a day], you 

will be born [there]. The crucial point is to be without 

clinging attachment. 

 

  



51 | S Ự  H Ợ P  N H Ấ T  G I Ữ A  Đ Ạ I  Ấ N  V À  Đ Ạ I  V I Ê N  M Ã N  
 

Cũng được biết rằng khi thời điểm đến để lìa đời [và vãng 

sanh Cực Lạc] thì chẳng thể nào mà lại không trở thành một 

vị Phật toàn hảo. Do đó, Kinh Tịnh Độ Quang, Kinh Pháp 

Hoa và các đà la ni của [Đức Phật] Cổ Âm Như Lai, cùng với 

Kinh điển còn để lại từ Đức Phật [Thích Ca] và các giáo lý 

của Đạo Sư Liên Hoa Sanh và của [Machik] Labdron, tất cả 

đều *đồng như nhau+—như gạch và đất khéo xếp chung lại 

với nhau. Do đó, hãy hồi hướng tất cả các thiện căn của con 

để được sinh về cõi ấy. [Hằng ngày] hãy tụng bài Phổ Hiền 

Hạnh Nguyện và bài Nguyện Cực Lạc không sót một thời 

nào. 

 

Trừ khi nào con đã phạm phải [một] nghiệp ác nào trong 

năm trọng nghiệp với quả báo tức thì, hoặc đã lìa bỏ Giáo 

Pháp linh thiêng, còn thì con sẽ được sinh vào cõi [Cực Lạc] 

nếu con hành trì theo phương cách này. Điều này thuận 

theo đại nguyện của Đức A Di Đà, vì ngài đã thệ nguyện 

rằng nếu con chí thành phát nguyện *được tái sinh nơi đó+ 

mười lần [trong một ngày], thì con sẽ được sinh về đó. 

*Nhưng+ điều trọng yếu là phải [sống] hoàn toàn không 

vướng mắc, không tham luyến.  
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I, the elder monk Rāga Asya, having *had the opportunity+ 

to look upon the ocean of tantras of the new and old 

schools, have discovered this heart-essential Dharma 

teaching. To the many [individuals] who are not of lofty 

spiritual status but who have nevertheless entered the 

gateway of the Dharma, I offer this confidence of ease 

which allows them to die without so much fear. It is greater 

than a wish-fulfilling jewel. 

 

By having seen the suffering of saṃsāra, the great 

bodhisattvas on the bhūmis have intentionally appeared for 

the benefit of sentient beings. Can your intention equal 

theirs? If you do wish to consider returning and incarnating 

[for the sake of beings], I have no reason to object. Just be 

sure to discern between the conflicting sentiments of 

heroism and cowardice. As for me, I am a coward 

calculating my escape. 

 

On the twelfth day of the third month in the year of the  

iron-boar, I, Rāga Asya, uttered these words while in a 

meditative experience, and [the disciple] Trowo Gelong 

Jinpa, wrote them down with fervent attention and 

sincerity *. Sarva Mangalaṃ! May it be virtuous! 

 

* “a-dge snyol-bo zir gyis bris” — according to Lama Nyendrak, who compiled 

Karma Chagme’s teachings, this line follows the dialect of Ngom, located in 

Nangchen, Tibet.   
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Ta, lão tăng Raga Asya này, đã có *cơ hội] tìm hiểu trong đại 

dương Mật điển của cả hai trường phái Tân và Cựu, và đã 

khám phá ra giáo lý tâm yếu này. Đối với nhiều *người], là 

những người không có trình độ tâm linh cao sâu, thì ta dạy 

cho họ niềm tin tự tại này và điều này giúp cho họ có thể lìa 

đời mà không quá sợ hãi. Điều này còn tốt lành hơn cả ngọc 

như {. 

 

Do bởi đã nhìn thấy những khổ não trong luân hồi, chư vị 

Đại Bồ tát trên các tất địa đã hóa hiện theo nguyện lực để 

làm lợi lạc chúng sinh. Vậy động lực của con có ngang được 

bằng các ngài hay chăng? Nếu con có ước nguyện quay trở 

lại [luân hồi] và hóa thân [vì lợi lạc hữu tình], thì ta chẳng 

có l{ do gì để phản đối. Nhưng phải bảo đảm rằng con có 

thể biện biệt phân minh được những cảm xúc chống trái 

lẫn nhau, giữa anh hùng và hèn nhát. Còn ta ư, ta là kẻ hèn 

nhát đang toan tính cuộc đào tẩu cho mình. 

 

Vào ngày thứ mười hai của tháng thứ ba của năm Thiết Hợi 

(năm Heo Sắt), ta, Raga Asya, đã thốt ra những lời này 

trong khi đang trải qua kinh nghiệm thiền định, và [đệ tử]  

Trowo Gelong Jinpa (Tz Kheo Jinpa thuộc Trowo) đã ghi 

chép lại với sự chăm chú nhiệt thành và với lòng chân 

thành.* Sarva Mangala! Nguyện cát tường! 

*“a-dge snyol-bo zir gyis bris” — theo Lama Nyendrak, người biên tập lại các giáo lý 

của ngài Karma Chagme thì hàng chữ này noi theo thổ âm Ngom nằm tại vùng 

Nangchen, Tây Tạng. 
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Three Jewels, trustworthy sources of refuge, I supplicate 

you—please grant your blessings! Lotus-Born and the 

assembly of the Three Roots, I supplicate you—please grant 

your blessings! Three Jewels, please grant your blessings 

that, having given rise to the mind set on awakening, I may 

accomplish the benefit of infinite wandering beings for 

however long the remainder of this life may be! Remati, 

grant your blessings that there will be no obstacles to this! 

Lotus-Born, grant your blessings that this aspiration will be 

fulfilled spontaneously! Gathering of Dharma protectors, 

protect us from whatever obstacles may arise in this 

Dharma assembly, such as epidemic diseases, fluid diseases, 

demonic influences and so on! Avalokiteśhvara, please 

grant your blessings that the mind-streams [of beings] 

become liberated through liberation-on-sight, 

liberation-on-remembering, liberation-on-touching, and 

liberation-on-merely-hearing. 
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Ba Ngôi Tam Bảo—cội nguồn đáng tin cậy để nương tựa, 

con xin khẩn nguyện—xin hãy ban gia trì! Đức Liên Hoa 

Sanh và tập hội Ba Nguồn Gia Trì (Tam Căn), con khẩn 

nguyện các ngài—xin hãy ban gia trì! Ba Ngôi Tam Bảo, xin 

hãy gia trì; do con đã phát tâm hướng đến giác ngộ, cuộc 

đời này còn kéo dài bao lâu thì nguyện con thành tựu được 

lợi lạc cho vô lượng chúng sinh lang thang đến chừng đó! 

Đức Liên Hoa Sanh, xin hãy gia trì cho tâm nguyện này 

được tức thời viên thành tựu! Tập hội chư Hộ pháp, xin hãy 

bảo vệ chúng con, [những người trong hội chúng này] thoát 

khỏi các chướng ngại, như bệnh ôn dịch, bệnh đến từ dịch 

chất, các thế lực tà ma và vân vân! Đức Quán Thế Âm, xin 

hãy gia trì để dòng tâm thức [của chúng sinh+ được giải 

thoát xuyên qua sự giải thoát qua cái thấy, giải thoát do hồi 

nhớ, giải thoát qua xúc chạm, và giải thoát đơn thuần qua 

lắng nghe. 
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Secret Mother, please dispel obstacles! Mother Vārāhī, 

please bestow accomplishments! Vidyādhāras, please bring 

down great resplendence! Jambhala, please accomplish 

favorable circumstances! Yamāntaka, please liberate 

enemies and obstructors! Mārīcī, please tie down robbers 

and thieves! Accomplished masters, please cause 

realization to arise! Unhindered by distraction, plant the 

victory banner of accomplishment! By the power of the 

truth of all truthful ones, and by the power of the 

protectors and guardians of the Dharma, may it all come to 

be!  
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Mẹ Hiền Ẩn Mật, xin hãy bạt trừ chướng ngại! Bậc Hợi Mẫu 

(Varahi), xin hãy ban cho thành tựu! Các đấng Trì minh 

vương (Vidyadhara), xin hãy ban cho sự chói lọi vĩ đại! Đấng 

Phước Bảo (Jambhala), xin hãy viên thành các hoàn cảnh 

thuận duyên! Đấng Văn Thù Tiêu Diệt Dạ Ma (Yamantaka), 

xin hãy giải thoát kẻ thù và những ai tạo chướng ngại! Đấng 

Ma Lợi Chi Thiên (Marici), xin hãy bắt trói những tên trộm, 

cướp! Chư vị Đạo sư thành tựu, xin hãy khiến cho sự chứng 

nghiệm khởi sinh! Không bị che chướng bởi loạn tâm, hãy 

trồng cây phướn chiến thắng của thành tựu! Nương vào oai 

lực của chân lý của toàn thể các bậc toàn chân, và nương 

vào oai lực của chư Hộ pháp và chư vệ binh của Giáo Pháp, 

nguyện cho tất cả đều viên thành y như thế! 

  
 

By Arāga, during the establishment of the assembly hall in Nedo Monastery. 

May it be virtuous! May it be virtuous! The [Tibetan text] was compiled and 

printed by the Office for the Restoration of Ancient Scriptures of the Bang-gang 

Zorig Nedo Sang-ngag Chöphel Ling (the Banggang Zorig Nedo Isle of Spreading 

the Dharma of Secret Mantra) in Upper Kham Nangchen. 

 

[Bản văn này được trước tác bởi] Araga, vào thời điểm thành lập bảo điện của 

Tu viện Nedo! Nguyện thiện lành! Nguyện thiện lành! [Văn bản bằng Tạng ngữ] 

được kết tập và in lại bởi Văn Phòng Khôi Phục các Bản Văn Cổ của Tu Viện 

Bang-gang Zorig Nedo Sang-ngag Chöphel Ling (Trung tâm Banggang Zorig 

Hoằng Dương Chánh Pháp Mật Điển) tại vùng Trên của tỉnh Kham-Nangchen 
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