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Trích ñoån L©i Mª ñÀu (pp. 9 - 10)
Nh»ng giáo huÃn ÇÜ®c t°ng h®p trong tuy‹n tÆp ‘Khai ThÎ Cûa ñÙc Liên-Hoa-Sanh’
là nh»ng l©i hÜ§ng dÅn truyŠn khÄu do chính ÇÙc Liên-Hoa-Sanh2 truyŠn låi Ç‹ chÌ dåy
cho nh»ng vÎ ÇŒ tº tâm truyŠn cûa ngài ª tåi Tây-Tång . PhÀn l§n, nh»ng giáo huÃn này
là Ç‹ trä l©i cho nh»ng câu hÕi cûa thánh n» Yeshe Tsogyal, 3 [trong quá khÙ bà Çã tØng
là] công chúa xÙ Kharchen (Tây Tång). Yeshe Tsogyal Çã ghi chép låi tÃt cä nh»ng l©i khai
thÎ này và cÃt giÃu tåi nhiŠu nÖi nhÜ nh»ng bäo tàng kinh (terma) quš báu, v§i chû š Ç‹
cho ngÜ©i Ç©i sau khánm phá ho¥c khai quÆt vào nh»ng th‰ k› sau Çó. HÀu h‰t tÃt cä
nh»ng phÄm Çoån (chapter) ÇÜ®c trích ra trong toàn b¶ giáo huÃn cûa ÇÙc Liên-Hoa-Sanh
1

Cõi trung gi§i là giai Çoån ‘ª gi»a,’ tØ khi ch‰t Çi cho Ç‰n khì tái sanh trª låi. Còn ÇÜ®c g†i là cõi ‘trung Ãm’ hay trång
thái ‘trung Ãm.’
2
ñÙc Liên-Hoa-Sanh là vÎ Çåi Çåo sÜ xuÃt thân tØ xÙ Uddiyana, vùng Tây-B¡c nÜ§c ƒn th©i C°, là ngÜ©i ÇÀu tiên Çã
nhi‰p phøc ÇÜ®c qu› thÀn và tà ma ngoåi Çåo tåi Tây Tång, và Çã thi‰t lÆp nŠn móng PhÆt Giáo tåi Tây Tång vào
cuÓi th‰ k› thÙ tám. ñÙc Liên-Hoa-Sanh còn ÇÜ®c bi‰t dÜ§i nhiŠu tên hiŒu khác nhau nhÜ Padmasambhava,
Padmakara, Guru Rinpoche, Lotus-Born, Lotus-Born from Uddiyana...
3
Thánh n» Yeshe Tsogyal là vÎ phÓi ngÅu tâm linh cûa ÇÙc Liên-Hoa-Sanh và là ÇŒ tº tâm Ç¡c cûa ÇÙc Liên-HoaSanh. NgÜ©i Tây Tång coi thánh n» Yeshe Tsogyal không khác gì Ùng thân cûa m¶t vÎ PhÆt-mÅu. Vào cuÓi cu¶c
Ç©i, Yeshe Tsogyal Çã chÙng Ç¡c Pháp thân viên mãn và không lÜu låi xác thân phàm sau khi viên tÎch.
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ÇŠu nói r¢ng møc Çích cûa nh»ng bäo tàng kinh này là Ç‹ Çem låi l®i låc cho tÃt cä hành
giä cûa nh»ng th‰ hŒ tÜÖng lai, và trên hÀu h‰t các bäo tàng kinh ÇŠu có ghi thêm
hàng ch» sau Çây: ‘Trong tÜÖng lai, nguyŒn xin cho nh»ng giáo huÃn này Ç‰n ÇÜ®c v§i tÃt

cä nh»ng ai là ngÜ©i xÙng Çáng và h¶i Çû tiŠn duyên!’
Tuy‹n tÆp ‘Khai ThÎ Cûa ñÙc Liên-Hoa-Sanh’ là m¶t tài liŒu giäng dåy song song
v§i tuy‹n tÆp ‘Nh»ng Giáo HuÃn Dành Cho Thiên N»’’ (Dakini Teachings, Shambhala
Publications, 1989). ñây cÛng là m¶t trong nh»ng n‡ l¿c liên tøc Ç‹ quäng bá nh»ng
giáo huÃn cûa ÇÙc Liên-Hoa-Sanh Ç‰n v§i quÀn chúng hiŒn Çåi, giúp h† có cÖ h¶i áp
døng nh»ng chÌ dåy này vào Ç©i sÓng h¢ng ngày. ñÙc Liên-Hoa-Sanh là m¶t vÎ Çåo sÜ vï
Çåi, là ngÜ©i Çã khai lÆp PhÆt Giáo tåi Tây Tång vào cuÓi th‰ k› thÙ tám. TÆp sách ‘LiênHoa-Sanh’ (Lotus Born, Shambhala Pubications, 1993) có ghi låi ÇÀy Çû chi ti‰t ti‹u sº
cu¶c Ç©i cûa ngài.
Tuy‹n tÆp ‘Khai ThÎ Cûa ñÙc Liên-Hoa-Sanh’ là tÆp h®p nh»ng l©i giäng dåy truyŠn
khÄu cûa m¶t vÎ thÀy vï Çåi vào bÆc nhÃt cûa truyŠn thÓng Kim Cang ThØa, ÇÜ®c gom góp
låi tØ nh»ng bäo tàng kinh (terma) khác nhau. Nh»ng bäo tàng kinh này, tuy ÇÜ®c nhiŠu
ngÜ©i khác nhau khám phá ra trong m¶t chu‡i th©i gian kéo dài nhiŠu th‰ k› tåi nhiŠu ÇÎa
Çi‹m khác nhau [ª Tây Tång], nhÜng ngôn ng» sº døng, måch væn, và cách hành væn cûa
nh»ng tài liŒu này låi giÓng nhau gÀn nhÜ khuôn Çúc.
PhÄm 6 [ÇÜ®c trích Çoån trong phÀn chánh væn dÜ§i Çây] Ç‰n tØ bäo tàng kinh
mang tên Gongpa Sangtal, 4 là m¶t hŒ (cycle) bäo tàng kinh rÃt n°i ti‰ng do ngài Rigdzin
Gödem (1337-1408) khám phá. ñây là vÎ t° cûa trÜ©ng phái Jangter ; Jangter có nghïa là
‘bäo tàng kinh phÜÖng B¡c’ (‘northern terma’), m¶t truyŠn thÓng cûa phái C°-MÆt Nyingma.
Rigdzin Gödem có nghiã Çen là ‘bÆc minh-trì v§i lông linh thÙu’ (‘vidyadhara with the vulture
feather’). Ngài Çã ÇÜ®c Ç¥t cho danh hiŒu này vì vào næm lên 12 tu°i, có 3 vŒt lông chim
thÙu m†c ra trên ÇÌnh ÇÀu, Ç‰n næm 24 tu°i, låi thÃy có thêm 5 vŒt lông chim thÙu n»a
m†c ra. Ngài là hoá thân cûa Dorje Dudjom ª vùng Nanam, là m¶t trong 9 vÎ Çåi ÇŒ tº
thân tín cûa ÇÙc Liên-Hoa-Sanh, và cÛng ÇÜ®c xem nhÜ là m¶t trong 5 vÎ pháp vÜÖng cûa
bäo tàng kinh.

4

Gongpa Sangtal là m¶t væn kiŒn MÆt Çi‹n gÒm có cä thäy 5 b¶, Çã ÇÜ®c ÇÙc Liên-Hoa-Sanh cÃt giÃu và ÇÜ®c Çåi sÜ
Rigdzin Godem, vÎ t° cûa truyŠn thÓng Jangter, phái C° MÆt Nyingma khám phá. Trong væn kiŒn MÆt Çi‹n Gongpa
Sangtal có ghi låi bài kinh trÙ danh ‘Ph° HiŠn ñåi NguyŒn’ (Aspiration of Samantabhadra). Gongpa Sangtal có nghïa
là ‘ChÙng ñ¡c Vô Ngåi’ (Unimpeded Realization) và Çây là tên t¡t cûa ‘Tr¿c ChÌ ñåi Ng¶ Ph° HiŠn’ (Showing Directly
the Realization of Samantabhadra).
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Trích ñoån Chánh Væn
PhÄm 6: ‘The Treasury of Precious Jewels to Dispel Hindrances, Replies to Questions from
Yeshe Tsogyal’ tÙc ‘Kho Tàng Châu Bäo ñ‹ Tiêu TrØ ChÜ§ng Ngåi, Nh»ng Câu Trä L©i Cho
Yeshe Tsogyal’ (pp. 80 - 83)
... Khi cái ch‰t Ç‰n cÆn kŠ, con së hoàn toàn bÎ sÙc månh cûa ‘nghiŒp tái tåo’ 5 dÅn
d¡t và chi phÓi; do Çó, ÇiŠu tÓi quan tr†ng là làm th‰ nào Ç‹ có th‹ tåo ÇÜ®c nh»ng chu‡i
nhân ti‰p nÓi tÓt lành (positive causal links). Hãy quên Çi tÃt cä nh»ng viŒc làm tŒ håi [trong
quá khÙ], và chÌ nghï nh§ Ç‰n tÃt cä nh»ng viŒc làm tÓt ÇËp, nh»ng thiŒn hành mà thôi.
Hãy nhÃt tâm an trú nÖi m¶t phÜÖng pháp hành trì nào mà con Çã thuÀn thøc, và trong
bÃt kÿ m¶t giây phút nào, hãy xä bÕ m†i kinh nghiŒm v†ng tÜªng. Nói tóm låi, vào giây
phút lià Ç©i, ÇiŠu tÓi quan tr†ng là tåo ÇÜ®c m¶t chu‡i nhân ti‰p nÓi ÇÀy thiŒn hånh
(virtuous link of causation).

M¶t lÀn n»a, Tsogyal lên ti‰ng hÕi: Båch Çåi tôn sÜ, xin hãy Çoái thÜÖng! Xin hãy
chÌ dåy vŠ nh»ng Çi‹m chính y‰u trong các trång thái ‘bardo’ hay trung gi§i.
ñÙc Liên-Hoa-Sanh Çáp: Tsogyal, hãy l¡ng nghe Çây! Nói Ç‰n ‘bardo’ hay cõi
trung gi§i thì trång thái trung gi§i tØ khi ch‰t Çi cho Ç‰n khi th† mång trª låi ÇÜ®c g†i là
‘bardo sinh tº.’ Bardo sinh tº gÒm có 3 ÇiŠu: (1) ÇiŠu tÓt ÇËp nhÃt là Çåt ÇÜ®c giäi thoát
trÜ§c khi phäi träi qua kinh nghiŒm trung gi§i; (2) ÇiŠu tÓt ÇËp k‰ ti‰p là Çåt ÇÜ®c giäi
thoát ngay trong trång thái trung gi§i; (3) ÇiŠu thÙ ba là làm th‰ nào Ç‹ tái sinh trª låi.
ñiŠu thÙ nhÃt gÒm có bÓn phÀn: (1) các nguyên tÓ [ÇÃt nÜ§c gió lºa] 6 tan rã ra
sao, (2) tÃt cä m†i tÜ tÜªng (thoughts) 7 chÃm dÙt nhÜ th‰ nào, (3) tuŒ giác phi tÜªng
[nonconceptual wisdom] 8 hi‹n l¶ ra sao, và (4) làm th‰ nào Ç‹ chÙng Ç¡c quä vÎ PhÆt b¢ng
cách tr¿c nhÆn Chân tánh.
[Thân tÙ Çåi tan rã ra sao]: TrÜ§c tiên, khi nguyên tÓ ÇÃt tan vào nguyên tÓ nÜ§c,
5

Nguyên bän ti‰ng Anh sº døng cøm tØ ‘linking karma’ (nghiŒp nÓi liŠn) -- Çây chính là ‘nghiŒp tái tåo’ Ç‹ chÌ nghiŒp
dÅn d¡t Çi th† sanh ª ki‰p nÓi ti‰p.
6
BÓn nguyên tÓ ÇÃt nÜ§c gió lºa gÒm có: (1) da thÎt, xÜÖng, tóc, móng tay, (2) chÃt lÕng, Ç©m, máu, tûy (3) khí vi t‰
và (4) nhiŒt cûa cÖ th‹, vân vân...
7
Bän dÎch ti‰ng Anh dùng danh tØ ‘thoughts’ (tÜ tÜªng) nhÜng Çây cÛng có nghïa là ‘mental functions’ (tâm sª), tÙc là
nh»ng hoåt Ç¶ng tâm thÙc chû y‰u, hay nh»ng khiá cånh tâm lš khác nhau khªi sinh tØ nh»ng nhÆn thÙc khác nhau.
Có cä thäy 40 tâm sª liên quan Ç‰n tâm tham, 33 tâm sª liên quan Ç‰n tâm sân, và 7 tâm sª liên quan Ç‰n tâm si
hay vô minh.
8
TuŒ giác phi tÜªng (nonconceptual wisdom) còn ÇÜ®c ÇÎnh nghïa là trí tuŒ vô phân biŒt (nondual wisdom), vÜ®t m†i
khái niŒm.
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nút th¡t kinh måch ª luân xa rÓn (nadi-knot at the navel) 9 së tan hoåi, giòng khí l¿c vÆn
chuy‹n nguyên tÓ ÇÃt trong con së bÎ båi liŒt, thân th‹ con së cäm thÃy rÃt n¥ng nŠ, tâm
thÙc lu m©, và con së có m¶t kinh nghiŒm t¿a hÒ nhÜ äo änh [mirage] hiŒn ra.
K‰ ti‰p, khi nguyên tÓ nÜ§c tan vào nguyên tÓ lºa, nút th¡t kinh måch ª ngay luân
xa tim së tan hoåi, giòng khí l¿c vÆn chuy‹n nguyên tÓ nÜ§c trong con së bÎ båi liŒt,
miŒng và mÛi con së ráo hoänh, tâm thÙc rÓi b©i, và con së có m¶t kinh nghiŒm t¿a hÒ
nhÜ khói m© hiŒn ra.
ThÙ ba, khi nguyên tÓ lºa tan vào nguyên tÓ gió, nút th¡t kinh måch ª ngay luân xa
c° h†ng së tan hoåi, giòng khí l¿c vÆn chuy‹n nguyên tÓ lºa së bÎ båi liŒt, nhiŒt Ç¶ trong
ngÜ©i hå thÃp dÀn, m†i cäm nhÆn së trª nên chao Çäo, và con së có m¶t kinh nghiŒm t¿a
hÒ nh»ng con Çom Çóm hiŒn ra.
ThÙ tÜ, khi nguyên tÓ gió tan vào thÙc (consciousness), nút th¡t kinh måch ª luân xa
cûa b¶ phÆn kín së tan hoåi, giòng khí l¿c vÆn chuy‹n nguyên tÓ gió së bÎ båi liŒt, hÖi thª
së ngØng ra vào qua hai l‡ mÛi, tâm thÙc bÎ rÓi r¡m, và có chút gì nhÜ là ánh sáng hiŒn ra.
TÃt cä m†i tÜ tÜªng 10 chÃm dÙt nhÜ th‰ nào: Ÿ phía cuÓi 11 cûa ÇÜ©ng khí trung
ÜÖng (central channel) là gi†t tinh chÃt [màu ÇÕ] con nhÆn Çu®c tØ mË trong hình dång cûa
chûng t¿ A. Khi næng l¿c cûa ÇÜ©ng khí måch vi t‰ bên phäi [right channel] trª nên y‰u §t
thì gi†t tinh chÃt A chåy ngÜ®c lên trên.12 Khi hiŒn tÜ®ng này xäy ra, con së thÃy dÃu
hiŒu cûa m¶t cänh tÜ®ng màu ÇÕ. Vào ngay giây kh¡c Çó, tÃt cä m†i trång thái tÜ tÜªng
(thought states)13 liên hŒ Ç‰n tham cÛng tuyŒt dÙt.
Ÿ phía trên cùng 14 cûa ÇÜ©ng kinh khí trung ÜÖng là gi†t tinh chÃt [màu tr¡ng]
con nhÆn ÇÜ®c tØ cha trong hình dång cûa chûng t¿ HANG. Khi næng l¿c cûa ÇÜ©ng khí
9

Có tÃt cä là 22 nút th¡t kinh måch (nadi knots) n¢m gi»a ÇÜ©ng khí trung ÜÖng và hai ÇÜ©ng khí phø chåy d†c cÖ
th‹. Khi nh»ng nút th¡t này, tÙng c¥p m¶t, ÇÜ®c tkhai thông nh© vào công phu tu tÆp thì hành giä së Çåt ÇÜ®c ‘ÇÎa’
(bummi), b¡t ÇÀu tØ ‘ÇÎa’ thÙ nhÃt cho Ç‰n ‘ÇÎa’ thÙ mÜ©i m¶t Ç‹ Çåt Ç‰n quä vÎ PhÆt. ‘ñÎa’ cÛng ÇÜ®c ÇÎnh nghiã là
nh»ng quä vÎ tu chÙng cûa m¶t vÎ bÒ tát trÜ§c khi thành PhÆt, tÜÖng Ùng v§i s¿ khai thông các nút h¡t kinh måch.
Theo truyŠn thÓng ñåi-ThÜà, có tÃt cä là 10 ‘ÇÎa’ (thÆp ÇÎa bÒ tát) nhÜng theo truyŠn thÓng MÆt-Tông thì có sách låi
ghi là có Ç‰n 13 ‘ÇÎa’ (?)
10
Xin xem chú thích #6.
11
ñÜ©ng khí trung ÜÖng chính là ÇÜ©ng khí måch trung ÜÖng chåy d†c theo thân th‹, rÃt vi t‰, b¡t ÇÀu tØ phiá cuÓi
cûa c¶t sÓng và chåy ngÜ®c lên ÇÌnh ÇÀu. ‘Ÿ phía cuÓi cûa ÇÜ©ng khí trung ÜÖng’ --š chÌ ch‡ chÃm dÙt cûa ÇÜ©ng khí
måch này ª Çan ÇiŠn.
12
‘Chåy ngÜ®c lên trên’ ª Çây š nói gi†t tinh chÃt A tØ dÜ§i Çan ÇiŠn chåy ngÜ®c vŠ tø låi ngay trung khu tim (heart
center).
13
Xin xem chú thích #6.
14
‘Ÿ phía trên cùng’ cûa ÇÜ©ng khí trung ÜÖng’ -- š chÌ ch‡ chÃm dÙt cûa ÇÜ©ng khí måch này ª tåi ÇÌnh ÇÀu (ÇÌnh
Phåm Thiên).
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måch vi t‰ bên trái [left channel] trª nên y‰u §t thì gi†t tinh chÃt HANG chåy ngÜ®c xuÓng
dÜ§i 15 và m¶t cänh tÜ®ng màu tr¡ng hiŒn ra. Vào ngay giây kh¡c Çó, tÃt cä m†i trång
thái tÜ tÜªng liên hŒ Ç‰n sân cÛng tuyŒt dÙt.
Ti‰p theo sau Çó, giòng khí chan hoà (pervading wind) ª tåi ÇÌnh ÇÀu trª nên hoåi
liŒt, và tØ Çó, m¶t cänh tÜ®ng màu Çen hiŒn ra. Vào ngay giây kh¡c Çó, tÃt cä m†i trång
thái tÜ tÜªng liên hŒ Ç‰n si (vô minh) cÛng tuyŒt dÙt.
Khi tam Ç¶c tham sân si tuyŒt dÙt nhÜ Çã nói ª trên thì tâm kiêu mån và ÇÓ kœ
cÛng t¿ Ç¶ng chÃm dÙt bªi vì tham sân si nay Çã tan hoà vào 3 ÇÜ©ng khí måch vi t‰
(nadis). Sau Çó, hÖi thª bên ngoài (outer breath) chÃm dÙt.
TuŒ giác phi tÜªng (non-conceptual wisdom) hi‹n l¶ nhÜ th‰ nào: Cho Ç‰n giây phút
này, tuy hÖi thª bên ngoài Çã bÎ gián Çoån nhÜng hÖi thª vi t‰ bên trong (inner breath) chÜa
chÃm dÙt. M¥t-tr©i-vÜÖn-lên và m¥t-træng-l¥n-xuÓng së g¥p nhau 16, và thÀn thÙc
(prana-mind)17 nhÆp vào ÇÜ©ng khí trung Çåo (central channel). Bªi cä ba [gi†t tinh chÃt A,
gi†t tinh chÃt HANG và thÀn thÙc] vÅn còn lÜu tÒn ngay trong ÇÜ©ng khí trung Çåo, và bªi
vì m†i tÜ tÜªng (tâm sª) ÇŠu Çã chÃm dÙt trong m¶t th©i gian ng¡n, Çây së là lúc giác
tánh phi tÜªng, vô phân biŒt (nonconceptual wakefulness) -- hay Trí pháp thân (dharmakaya mind)
cûa chÜ PhÆt hi‹n l¶. Th©i gian giác tánh phi tÜªng hay Trí pháp thân hi‹n l¶ kéo dài
không quá th©i gian ta æn m¶t b»a æn.
Làm th‰ nào Ç‹ Ç¡c quä PhÆt qua s¿ tr¿c nhÆn tuŒ giác phi tÜªng; NÜÖng vào
næng l¿c cûa thói quen thÜ©ng xuyên tr¿c nhÆn [trong tÌnh thÙc và chánh niŒm], và nÜÖng
vào næng l¿c cûa s¿ thÃm nhuÀn và th¿c chÙng nh»ng giáo huÃn [ta Çã truyŠn giäng cho
con], con së nhÆn diŒn ra ÇÜ®c trí huŒ vÓn có thÜ©ng h¢ng này và Ç¡c quä vÎ PhÆt, dung
h®p cä hai khiá cånh cûa Pháp thân, nhÜ con g¥p mË.18 Ti‰p Çó, giác tánh cûa con së vøt
ra b¢ng cºa Phåm Thiên [trên ÇÌnh ÇÀu] và së th‹ nhÆp vào pháp gi§i.

15

‘Chåy ngÜ®c xuÓng dÜ§i’ ª Çây š nói gi†t tinh chÃt HANG tØ trên ÇÌnh ÇÀu chåy ngÜ®c vŠ tø låi ngay tâm Çi‹m
(heart center) cûa ÇÜ©ng khí trung Çåo.
16
M¥t tr©i ª Çây ám chÌ gi†t tinh chÃt ÇÕ ta nhÆn tØ mË, và m¥t træng ám chÌ gi†t tinh chÃt tr¡ng ta nhÆn tØ cha. Gi†t
tinh chÃt ÇÕ chåy ngÜ®c lên, và gi†t tinh chÃt tr¡ng chåy ngÜ®c xuÓng, g¥p nhau ª tåi tâm Çi‹m, nhÆp vào gi†t tinh
chÃt bÃt hoåi (indestructible drop) ª tâm Çi‹m. Vào giây phút náy, thÀn thÙc cûa ngÜ©i ch‰t cÛng tø låi ª Çây.
17
Prana-mind: Prana ª Çây chÌ ‘khí nghiŒp’ (wind of karma) hay nghiŒp l¿c, và Mind ª Çây š chÌ tâm thÙc còn trong
vòng ÇÓi Çãi cûa m¶t kÈ chÜa Çåt giác ng¶ (dualistic consciousness of an unenlightened being). Hai ch» này liên hŒ
mÆt thi‰t v§i nhau. Do Çó, Çây chính là thÀn thÙc cûa ngÜ©i ch‰t, là tâm thÙc nhÎ nguyên Çang c«i trên luÒng sóng
nghiŒp l¿c.
18
The mother and child aspects of dharmakaya: cÛng thÜ©ng ÇÜ®c g†i ‘mother clear light’ và child clear light’. NÜÖng
nÖi khí nghiŒp (wind of karma), ‘mother clear light’ hay ‘t¿ tánh linh quang’ (primordial clear light) t¿ Ç¶ng hiŒn ra vào
giai Çoån cuÓi cùng cûa cái ch‰t, còn ‘child clear light’ là ‘linh quang tr¿c nhÆn tánh Không’ do hành giä phát khªi
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Trên Çây là nh»ng hÜ§ng dÅn cho m¶t hành giä thÜ®ng cæn Ç‹ thành t¿u PhÆt quä
mà không phäi träi qua giai Çoån trung gi§i hay bardo.
o0o
[Ti‰p theo sau Çây], nh»ng hÜ§ng dÅn dành cho hành giä trung cæn Ç‹ thành t¿u
PhÆt quä ngay trong trång thái trung gi§i gÒm có 4 Çi‹m. [Hai Çi‹m ÇÀu] là cách thÙc
thân tÙ Çåi tan rã và các trång thái tÜ tÜªng (tâm sª) tuyŒt dÙt ra sao; hai Çi‹m này cÛng
giÓng nhÜ nh»ng hÜ§ng dÅn dành cho hành giä thÜ®ng cæn bên trên.
Riêng Çi‹m thÙ ba, chân tánh (dharmata) 19 hoá hiŒn nhÜ th‰ nào trong trång thái
trung gi§i: N‰u hành giä không tr¿c nhÆn ÇÜ®c trång thái phi tÜªng hay ñåi viên cänh trí
cûa Pháp thân (non-conceptual state of dharmakaya) giÓng nhÜ trong trÜ©ng h®p cûa m¶t hành
giä thÜ®ng cæn thì [vào lúc này] thÀn thÙc Çang trú Än nÖi trung khu tim (heart center) së
hoà nhÆp vào ÇÜ©ng khí tÖ t¢m vi t‰ (white silk nadi). 20 [Sau Çó, thÀn thÙc së ] thoát ra bên
ngoài, tâm và thân tách r©i, con së rÖi vào trång thái bÃt giác trong 7 ngày.21 TÌnh dÆy tØ
trång thái bÃt giác này, chân tánh së hoá hiŒn trong vòng 5 ngày qua s¿ xuÃt hiŒn cûa âm
thanh, màu s¡c, ánh sáng và nh»ng khÓi cÀu ánh sáng.
Âm thanh Çó chính là nh»ng âm thanh t¿ nhiên phát ra tØ nguyên tÓ lºa, lÒng l¶ng
vô biên và vô cùng d» d¶i, Àm Àm gào thét, nhÜ sÃm sét chia c¡t ngày hå v§i ngày Çông.
Bän giác chân nhÜ sáng r«, hoá hiŒn thành ra nh»ng màu s¡c chói chan, rõ mÒn m¶t.
Nh»ng luÒng ánh sáng phát ra tØ nh»ng màu s¡c này r¿c r« chói loà giÓng nhÜ äo änh
gi»a nh»ng cánh ÇÒng mùa thu.
ThÙ tÜ, làm th‰ nào Ç‹ chÙng Ç¡c quä vÎ PhÆt b¢ng cách tr¿c nhÆn khuôn m¥t thÆt

nÜÖng vào công phu tu tÆp. Khi ‘mother clear light’ ÇÜ®c chuy‹n hoá thành ‘tuŒ giác tr¿c nhÆn tánh Không’ thì Çây
chính là lúc linh quang ‘mË’ và ‘con’ ÇÜ®c dung h®p toàn vËn, chÙng quä giác ng¶ viên mãn.
19
Dharmata hay Chân tánh, cÛng thÜ©ng ÇÜ®c dÎch ra là ‘mind of clear light,’ ‘clear light’, ‘luminosity’, ’t¿ tánh linh
quang,’ ‘thanh quang’ hay ‘tÎnh quang’ --là bän tánh chân nhÜ sáng r«, tr¿c nhÆn ÇÜ®c tánh Không hay vô ngã. Ánh
sáng ª Çây š chÌ ánh sáng tuŒ giác soi r†i không gì ngæn cän ÇÜ®c, chÙ không có š nói ánh sáng vÆt lš bình thÜ©ng.
20
ñÜ©ng khí måch tÖ t¢m (white silk nadi): ‘white silk’ diÍn tä phÀn tinh túy cûa cûa các ÇÜ©ng khí måch, mÕng
manh, mÎn màng nhÜ nh»ng s®i tÖ t¢m quÃn quít Çan quyŒn vào nhau. PhÀn tinh tuš này rÃt vi t‰, là k‰t h®p cûa
máu huy‰t và khí l¿c, trong Çó có hiŒn diŒn ‘tâm BÒ ñŠ’ (Dharmakaya bodhicitta) mang ánh sáng ngÛ s¡c, là th‹
hiŒn t¶t cùng cûa Chân tánh (dharmata).
21
Thông thÜ©ng, th©i gian trång thái bÃt giác này ÇÜ®c cho là së kéo dài không quá 3 ngày rÜ«i. NhÜng th©i xÜa,
ngÜ©i ta dùng cách tính ngày khác v§i cách tính cûa ta Ç©i nay; h† dùng 12 ti‰ng (thay vì 24 ti‰ng) cho m¶t ngày, do
Çó, ª Çây m§i tính thành ra 7 ngày thay vì 3 ngày rÜ«i.
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(natural face)22 cûa con: qua công næng tu tÆp cûa con vŠ nh»ng gì con Çã ÇÜ®c chÌ dåy,

[con së nhÆn diŒn ra ÇÜ®c r¢ng] tÃt cä nh»ng âm thanh, màu s¡c và ánh sáng Çó chÌ là s¿
hoá hiŒn và tr‡i dÆy cûa tuŒ giác chân nhÜ vÓn s¤n có trong con, và [qua s¿ tr¿c nhÆn
này], con së chÙng Ç¡c quä vÎ PhÆt.
Công phu tu tÆp cûa m‡i ngÜ©i m‡i khác, nh»ng gì ngÜ©i này cäm thÃy quen thu¶c
không giÓng v§i nh»ng gì quen thu¶c ÇÓi v§i ngÜ©i kia. ñÓi v§i hành giä du già Çã ÇÜ®c
huÃn luyŒn vŠ giai Çoån thành t¿u (completion stage) cûa pháp môn quán tÜªng PhÆt (deity
yoga)23 thì tÃt cä nh»ng âm thanh, màu s¡c và ánh sáng Çó së hi‹n l¶ m¶t cách t¿ nhiên
không khác gì s¿ hoá hiŒn cûa mån Çà la cûa vÎ PhÆt chû (deity’s mandala), và hành giä du
già này së chÙng Ç¡c quä vÎ PhÆt trong dång BáoThân (sambhogakaya).
Hành giä du già nào Çã chÙng Ç¡c s¿ huyÍn äo cûa s¡c tÜ§ng, vÎ Ãy së hi‹u r¢ng s¿
hoá hiŒn cûa âm thanh, màu s¡c và ánh sáng cÛng ch£ng khác chi m¶t giÃc mÖ hay m¶t
äo tÜªng nhiŒm mÀu, và së chÙng Ç¡c quä vÎ PhÆt trong dång −ng Thân (nirmanakaya).
Hành giä du già nào Çã chÙng Ç¡c ÇÜ®c r¢ng tÃt cä các pháp h»u vi, hay tÃt cä m†i
hiŒn tÜ®ng trong cä hai cõi ta bà lÅn ni‰t bàn ÇŠu do tâm tåo (rangnang) 24 thì vÎ Ãy së hi‹u
r¢ng s¿ hoá hiŒn cûa âm thanh, màu s¡c và ánh sáng ÇŠu là ‘t¿ sinh khªi’ (self-arising) và ‘t¿
giäi thoát’ (self-liberated),25 và vÎ Ãy së chÙng Ç¡c tinh túy Pháp thân (essence kaya).26
Do Çó, con hãy bæng qua cõi trung gi§i nÜÖng vào bÃt cÙ pháp môn tu tÆp nào mà
con Çã tØng có kinh nghiŒm ho¥c ít nhiŠu th¿c chÙng.
o0o
[Ti‰p theo sau Çây, nh»ng hÜ§ng dÅn dành cho hành giä sÖ cæn]:

22

Tr¿c nhÆn khuôn m¥t thÆt là bän lai chân diŒn møc. Natural face chí bän tánh Chân nhÜ hay Chân tánh hay PhÆt
tánh.
23
Deity ª Çây š chÌ m¶t vÎ PhÆt hay m¶t vÎ toàn giác, không phäi là m¶t thÀn linh theo nghïa thông thÜ©ng. Theo pháp
môn ‘deity yoga’, hành giä MÆt-Tông quán tÜªng thân khÄu š cûa mình là thân khÄu š cûa vÎ PhÆt hay vÎ toàn giác Çó,
và sau cùng là tan hoà vào tánh Không hay vô ngã.
24
Bän Anh-ng» dùng cøm tØ ‘personal experience’ (rangnang) Ç‹ chÌ m¶t kinh nghiŒm cá nhân do tâm tåo, không có
t¿ tánh hay th¿c chÃt. Kinh nghiŒm này giÓng kinh nghiŒm ta có khi n¢m mÖ, Çôi khi còn ÇÜ®c dÎch là ‘one’s own
projection’ (äo tÜªng t¿ phóng) hay ‘self-display’ (t¿ phÖi bày).
25
T¿ giäi thoát (self-liberated) ª Çây có nghiã là t¿ bi‰n, t¿ tan, t¿ hoåi, t¿ hóa giäi.
26
Essence kaya (Phån: Svabhavikakaya) ÇÜ®c ÇÎnh nghïa là ‘tinh tuš Pháp thân,’ là thân thÙ tÜ cûa trong tÙ thân
PhÆt d¿a theo giäi thích cûa MÆt-tông. ‘Tinh túy Pháp thân’ là k‰t h®p cûa Trí Pháp thân, Báo thân và −ng thân.
Theo l©i giäng cûa Çåi sÜ Jamgon Kongtrul, ‘Tinh túy Pháp thân’ là chân tánh cûa tÃt cä m†i hiŒn tÜ®ng, th¿c th‹ tánh
Không, hoàn toàn thanh tÎnh.
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CuÓi cùng, cách thÙc làm th‰ nào Ç‹ ÇÀu thai trª låi gÒm có næm Çi‹m: [ñi‹m thÙ
nhÃt], s¿ tan rã cûa thân tÙ Çåi và [Çi‹m thÙ nhì], s¿ chÃm dÙt cûa m†i trång thái tÜ tÜªng
(tâm sª) ÇŠu tÜÖng t¿ v§i trÜ©ng h®p Çã c¡t nghïa ª trên.
ñi‹m thÙ ba, thÙc-tái-sanh (mental body) 27 ÇÜ®c tØ tØ cÃu tåo nhÜ th‰ nào qua 8
tÀng duyên khªi (eightfold dependent origination):28 Vô minh vì không nhÆn thÙc ra ÇÜ®c r¢ng
ánh sáng Çó chính là Chân tánh cûa chính con hi‹n l¶. Do sÙc månh cûa vô minh mà
hành (tác š) xäy ra khi 5 loåi khí (pranas) tø h¶i låi và tåo thành kinhnghiŒm luân hÒi. B¡t
ÇÀu tØ Çó, thÙc phát tri‹n rõ ràng hÖn, luy‰n bám vào ÇÓi tÜ®ng. K‰ ti‰p, danh-s¡c trong
trång thái trung gi§i khªi lên. ThÙc m‡i lúc m‡i s¡c bén và nhÆm lË hÖn, tåo thành nh»ng
giác quan (løc cæn). Xúc là khi nh»ng giác quan này chåm phäi m¶t ÇÓi tÜ®ng. Th† là
cäm giác hånh phúc, vui sÜ§ng ho¥c Çau kh°, phiŠn não. Ái là khi phát khªi tâm Üa thích
ho¥c ghét bÕ d¿a trên th†. Do Çó, tám tÀng duyên khªi này së tåo nên thÙc-tái-sanh cûa
con.
ñi‹m thÙ tÜ, kinh nghiŒm trung gi§i diÍn ra nhÜ th‰ nào: nh»ng cänh tÜ®ng së hoá
hiŒn tùy thu¶c vào nghiŒp l¿c và nh»ng thói quen con Çã huân tÆp trong quá khÙ; do Çó,
con së träi qua kinh nghiŒm Çi chu du vŠ låi xÙ sª cûa tiŠn ki‰p, vŠ låi ngôi nhà cûa tiŠn
ki‰p, và trong vô hình, con vÅn ti‰p tøc gi» m¶t mÓi quan hŒ mÆt thi‰t v§i tÃt cä bà con
quy‰n thu¶c. NÖi æn chÓn ª trª nên rÃt bÃp bênh, và thÙc (mental body) cûa con sÓng nh©
vào hÜÖng thÖm cûa các vÆt th¿c cúng dÜ©ng Çã ÇÜ®c thiêu hoá (burnt offerings). Con có
th‹ Çi Ç‰n bÃt kÿ chÓn nào m¶t các dÍ dàng không gì ngæn trª ÇÜ®c, ngoåi trØ m¶t ÇiŠu
là con së không th‹ nào nhÆp vào ÇÜ®c bào thai cûa bà mË cûa ki‰p k‰ t§i, cÛng nhÜ
không th‹ nào Ç‰n ÇÜ®c gÀn Kim Cang Pháp T†a (Vajra Seat). Con thÜ©ng xuyên cäm thÃy
lo âu, s® hãi và trong cÖn hÓt hoäng, con së kinh nghiŒm nh»ng linh änh ghê r®n cûa loài
qu›-æn-thÎt-ngÜ©i, cûa loài thú hung ác, cûa bão tuy‰t và giông tÓ Àm Æp xÓi xä. Con
chåy Çi tìm m¶t ch‡ nÜÖng thân, m¶t nÖi Ç‹ Än trÓn, bÃt k‹ ch‡ nào. Các giác quan cûa
con ÇŠu rÃt tinh tÜ©ng và nguyên vËn. Con có m¡t nhìn thÃu suÓt siêu phàm, và có th‹
nhìn thÃy nh»ng chúng sinh khác [nh»ng ngÜ©i ch‰t khác ª trong trång thái trung gi§i nhÜ
con].
ñi‹m thÙ næm, làm cách nào Ç‹ tái sinh trong ki‰p k‰ t§i: sau khi chân tánh hay t¿
tính linh quang Çã bi‰n mÃt, con së träi qua kinh nghiŒm cûa 5 cõi ánh sáng tÀm thÜ©ng
(ordinary light paths). Vô minh ÇÒng khªi, con Çánh mÃt cÖ h¶i nhÆn diŒn tuŒ giác linh
27

Bän Anh-ng» dùng cøm tØ mental body (thÙc) nhÜng trong ti‰ng ViŒt, cøm tØ ‘thÙc-tái- sanh’ làm sáng tÕ vÃn ÇŠ
hÖn. ThÙc-tái-sanh còn có th‹ g†i là thÙc-nÓi-liŠn vì thÙc Ãy nÓi liŠn ki‰p quá khÙ v§i ki‰p hiŒn tåi.
28
Tám tÀng duyên khªi gÒm có: vô minh (ignorance) , hành (formation), thÙc (consciousness), danh s¡c (name and
form), løc cæn (sense bases), xúc (contact), th† (sensation) và ái (craving). ñây là 8 duyên khªi ÇÀu tiên trong 12
duyên khªi.
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quang này là chân tánh cûa con. Do tâm vÜ§ng m¡c vào khái niŒm ÇÓi Çãi, con cho r¢ng
linh quang này là m¶t cái gì khác [chÙ không phäi là chân tánh cûa con]. Vì bám chÃp vào
s¿ xuÃt hiŒn v†ng äo cûa cái gì khác này mà con së tái sinh trª låi làm chúng sinh trong
sáu nÈo luân hÒi, giÓng nhÜ con linh sÖn m¡c bÅy th® sæn, hay nhÜ con ong hút mÆt nhøy
hoa.
Luy‰n bám vào ánh sáng màu tr¡ng, con së tái sinh trong cõi ÇÎa ngøc, luy‰n bám
vào ánh sáng màu ÇÕ, con së tái sinh làm qu› Çói. BÜ§c vào ánh sáng màu Çen, con tái
sinh vào cõi thú, trong khi bÜ§c vào màu vàng, con së tái sinh làm ngÜ©i, còn n‰u vÜ§ng
m¡c vào màu xanh løc thì con së tái sinh vào cõi tr©i hay cõi bán thiên A-tu-la. Vào giây
phút Çó, con phäi nh§ nghï Ç‰n nh»ng Çau kh° cûa chúng sinh trong 6 nÈo luân hÒi và
ÇØng Ç‹ bÎ vÜ§ng m¡c vào bÃt cÙ ánh sáng nào cä.
Trong trång thái trung gi§i, thÀn thÙc cûa con có th‹ xoay chiŠu Ç°i hÜ§ng rÃt dÍ
dàng, cho nên n‰u con cÙ an trú trong chánh niŒm và phát khªi Ü§c nguyŒn thâm sâu, h‰t
lòng hÜ§ng vŠ m¶t cõi PhÆt trang nghiêm, ch£ng hån nhÜ cõi tÎnh Ç¶ Tây PhÜÖng C¿c Låc
(Sukhavati) thì ch¡c ch¡n con së ÇÜ®c tái sinh ª Çó, ch£ng chút hoài nghi.

______________________________________________________________________________
M†i sÖ sót là cûa ngÜ©i dÎch. M†i công ÇÙc xin hÒi hÜ§ng cho hÜÖng linh cûa SÜ TuŒ Næng (Lobsang Tenzin) và
pháp gi§i chúng sinh. NguyŒn tÃt cä chúng sinh Çem ÇÜ®c cái ch‰t vào con ÇÜ©ng ñåo.
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