Thư Của Hungkar Dorje Rinpoche…
(trích trang 2)
Theo truyền thống văn hóa Tây Tạng người đã chia sẻ với mình một chặng đường được
xem là một người bạn quý. Cũng như vậy, các bạn đã trở thành những người bạn đường
quan trọng của tôi.
Nếu chúng ta hình dung thế giới này của chúng ta như một bức tranh rất chi tiết, tuyệt
đẹp và sống động thì mức độ chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp và chất nghệ thuật của bức
tranh tới đâu phụ thuộc vào khả năng và căn tánh của mỗi người. Trên thực tế, tất cả
những gì ta gặp trong thế giới này thật ra là muôn vàn hình tướng hóa hiện khác nhau
sinh từ mảnh đất nhân duyên của riêng mỗi cá nhân. Vì vậy, nếu bạn đưa ra một quyết
định nào đó mà chỉ dựa thuần túy vào cảm nhận của cá nhân mình, vào nhân duyên của
riêng cá nhân mình thì sẽ rất khó nhận ra được bản tánh tương duyên mà tất cả mọi sinh
tồn đều chia sẻ. Vì vậy, chúng ta phải nương tựa vào nhau, tôn trọng lẫn nhau, kiên nhẫn
với nhau, tốt bụng với nhau, nói chuyện với nhau bằng cả con tim, cảm thấy thỏai mái
cùng nhau, cảm thấy yên vui bên nhau v. v. Điều này sẽ làm cho những gì quý giá, những
gì được định hướng đúng đắn, những gì tốt đẹp và chói ngời phẩm chất trí tuệ trong cuộc
đời của mỗi cá nhân sẽ bừng nở, và bạn sẽ trân quý những cách cảm nhận (cuộc đời) của
người khác. Và bạn sẽ gieo trồng những hạt giống của hạnh phúc và thiện lành.
Khi nào tôi viết tôi cũng hay viết dài, khi nào tôi nói, tôi cũng hay nói lâu, vì vậy xin
được dừng lời ở đây, trước khi các bạn bắt đầu cảm thấy nhàm chán.
Với tất cả lòng kính trọng sự tận tụy, tận tâm, tận lực của các bạn; với lời cầu nguyện cho
thành tựu mọi ước nguyện của các bạn, và với lời cầu nguyện cho các bạn có đuợc hạnh
phúc trọn vẹn, phước lành, thọ mạng dài lâu và sức khỏe.
Những lời này được dâng tặng bởi (ký) Hungkar Dorje, kẻ lữ hành của xứ tuyết, trong lâu
đài của những vầng mây cam lồ trắng ở trong tim của một đóa sen xanh trên bầu trời (lơ
lửng) phía trên đầu mảnh đất miền tây nước Mỹ.
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