Short Chenrezig1 Meditation
The Practice of Purification and Compassion

ñoän Pháp ThiŠn Quán và Trì Tøng Quán-Th‰-Âm
TÎnh Hoá NghiŒp ChÜ§ng và Phát Tri‹n Tâm TØ Bi
ñåi sÜ Khenchen Konchog Gyaltshen
chuy‹n tØ Tång-ng» sang Anh-ng» (1996)
Tâm-Bäo-ñàn chuy‹n tØ Anh-ng» sang ViŒt-ng» (2004)
Drikung Mahayana Center
www.drikungmahayanacenter.org
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Gi§i ThiŒu ñoän Pháp ThiŠn Quán và Trì Tøng Quán-Th‰-Âm
ñÙc Quán-Th‰-Âm chính là ÇŒ tº tâm truyŠn cûa ÇÙc PhÆt A-Di- ñà. TrÜ§c m¥t ÇÙc PhÆt A-Di-ñà, ÇÙc Quán-Th‰-Âm
Çã phát nguyŒn r¢ng cho Ç‰n ngày nào cõi luân hÒi chÜa tuyŒt dÙt thì ngài së luôn luôn ª låi Ç‹ che chª h¶ trì, Çem låi l®i låc
cho tÃt cä chúng sinh. Báo thân cûa ngài an trú tåi cõi Potala -- Pháp-gi§i do ÇÙc Quán-Th‰-Âm Çã tåo d¿ng. ñÙc PhÆt
Thích-Ca Mâu-Ni truyŠn r¢ng, ÇÙc Quán-Th‰-Âm së trª låi giáo hóa và Çem låi l®i låc cho chúng sinh ngay tåi ÇÃt nÜ§c Tây
Tång, nÖi mà ÇÙc PhÆt chÜa bao gi© thÎ hiŒn. [Theo truyŠn thuy‰t] tåi Tây-Tång, ngài Çã hoá hiŒn thành vÎ bÒ-tát dÜ§i dång
m¶t con khÌ, và trª thành thûy t° cûa loài ngÜ©i tåi Tây-Tång. Vào th‰ k› thÙ bäy [DÜÖng LÎch], ÇÙc Quán-Th‰-Âm hoá hiŒn
thành quÓc vÜÖng Songsten Gampo, và sau Çó, cÛng Çã hoá hiŒn thành nh»ng vÎ quÓc vÜÖng khác, luôn bäo vŒ và phát
tri‹n PhÆt Pháp. Ngài cÛng hoá hiŒn thành nh»ng vÎ Çåi sÜ tâm linh nhÜ Drom Tompa và nhiŠu, nhiŠu n»a.2 CÙ nhÜ th‰, ÇÙc
Quán-Th‰-Âm Çã tåo d¿ng ÇÜ®c nŠn móng PhÆt Pháp thÆt viên mãn tåi Tây-Tång, Çem låi l®i låc cho vô lÜ®ng chúng sinh.
Trong kinh có nói, ‘ChÌ cÀn nghe ÇÜ®c hÒng danh và phÄm hånh cûa ÇÙc Quán-Th‰-Âm v§i tÃt cä lòng thành cÛng có th‹ là

nhân duyên giúp ta tÎnh hoá ÇÜ®c nghiŒp chÜ§ng, k‹ cä ngÛ nghÎch tr†ng t¶i. Và chÌ cÀn nghe ÇÜ®c hÒng danh cûa ÇÙc
1

Chenrezig là tên ngÜ©i Tây-Tång g†i ÇÙc Quán-Th‰-Âm BÒ-Tát; Phån-ng»: Avalokiteshvara.
Hai vÎ lãnh Çåo tôn giáo ÇÙng ÇÀu PhÆt Giáo Tây-Tång, tÙc ÇÙc ñåt-Lai Låt-Ma và ÇÙc Karmapa (giòng phái Karma Kagyu) ÇŠu ÇÜ®c coi là hiŒn thân cûa ÇÙc
Quán-Th‰-Âm BÒ-Tát.
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Quán-Th‰-Âm cÛng có th‹ là nhân duyên giúp ta nÓi giòng tâm thÙc Ç‹ ÇÜ®c tái sinh nÖi cõi C¿c Låc 3 cûa ÇÙc PhÆt A-Diñà. Nghe ÇÜ®c câu Løc-T¿ Minh-Chú 4 dù chÌ m¶t lÀn bên tai së giúp ta nÓi giòng tâm thÙc Ç‹ ÇÜ®c sinh vào nh»ng cõi gi§i
cao hÖn. Ngay cä n‰u ta chí tâm chí thành cho kh¡c låi câu linh chú này trên nh»ng hòn Çá, hay trên nh»ng täng Çá, thì ta
cÛng së chÙng Ç¡c ÇÜ®c quä vÎ bÃt thÓi chuy‹n 5, và trª nên m¶t vÎ lãnh Çåo [tâm linh] Ç‹ giáo hóa, Çem låi l®i låc cho
chúng sinh. Ngay cä n‰u ta tøng Ç†c câu linh chú này bên tai cûa loài thú s¡p ch‰t, ta cÛng giúp ÇÜ®c cho chúng nÓi giòng
tâm thÙc Ç‹ tái sinh vào cõi Tây PhÜÖng C¿c Låc. Công næng cûa câu Løc-T¿ Minh-Chú này thÆt không th‹ nghï bàn.’

2. PhÀn Th¿c Hành PhÜÖng Pháp ThiŠn Quán và Trì Tøng Quán-Th‰-Âm
Quy Y và Phát Khªi BÒ-ñŠ Tâm
V§i tÃt cä lòng tôn kính, con xin quay vŠ nÜÖng t¿a
NÖi PhÆt, Pháp, Tæng.
NguyŒn cho tÃt cä chúng sinh, Çã tØng là mË hiŠn cûa con trong vô lÜ®ng ki‰p,
Thành t¿u Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh Giác.
OM SVA-BHAVA SHUDDHA SARVA DHARMA SVA-BHAVA SHUDDHO ‘HAM/ 6

T¿ tánh cûa vån pháp là s¿ r¶ng mª bao la thuÀn tÎnh. Hãy an trú trong trång thái này. 7
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Phån-ng»: Sukhavati; Tång ng»: Dewachen; Anh-ng»: Western Pure Land.
Løc-T¿ Minh-Chú là câu thÀn chú gÒm có 6 mÅu t¿ ti‰ng Phån ‘Om Mani Padme Hum.’ Tây-Tång phát âm là Om Mani Padme Hung (Ôm Ma Ni P‰t Mê Hung);
trong khi kinh sách ViŒt Nam dÎch là ‘Án Ma Ni Bát Di HÒng.’ Câu này có š nghïa t°ng quát là ‘Xin nghiêng mình trÜ§c viên ng†c quš trong hoa sen.’ Om (Án) là
pháp âm vi diŒu, có khä næng Çánh thÙc ÇÜ®c Pháp-thân. Mani (Ma Ni) là viên ng†c quš hay ng†c nhÜ š, ª Çây š nói trí huŒ thuÀn khi‰t Çã chÙng Ç¡c ÇÜ®c tánh
Không và tâm BÒ-ñŠ Çem låi l®i låc cho chúng sinh. Padme (Bát Di ) là hoa sen, cÛng là trí huŒ viên mãn. Hum (HÒng) là pháp âm vi diŒu, có khä næng k‰t h®p
ÇÜ®c trí tuŒ (wisdom) và phÜÖng tiŒn (method).
5
BÃt thÓi chuy‹n (Non-Returning stage) là quä vÎ thÙ bäy (7th Bhumi) trong mÜ©i quä vÎ trên con ÇÜ©ng hành trì BÒ-Tát Çåo. Ÿ quä vÎ BÃt ThÓi Chuy‹n, BÒ-Tát Çã
hành trì nghiêm mÆt Sáu Ba-La-MÆt, nay låi chÙng Ç¡c thêm ÇÜ®c trí tuŒ (wisdom) và phÜÖng tiŒn (method), và ª quä vÎ này, së không phäi bÎ rÖi trª låi xuÓng thÃp
n»a.
6
Ôm Xoa-Ba-Va Su-ña Xåc-Va ñåc-Ma Xoa-Ba-Va Su-ñô Ham (âm ViŒt).
7
Hành giä ngÒi thiŠn trong tÜ th‰ thoäi mái, ki‰t già, ho¥c bán già, th©i gian dài ng¡n tùy hành giä.
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Quán TÜªng
Gi»a hÜ không r‡ng l¥ng, trên m¶t toà sen, con là th‹ hiŒn cûa ñåi TØ Bi. Thân con toä s¡c tr¡ng ng©i, v§i m¶t khuôn
m¥t và bÓn cánh tay. Hai cánh tay phía trên ch¡p låi ngang ng¿c ª ngay vùng tim. Hai cánh tay phía dÜ§i, [tay trái] cÀm Çoá
hoa sen, [tay phäi] cÀm chu‡i tràng håt. Hai chân x‰p b¢ng [trong tÜ th‰ ki‰t già], thân mang y løa và châu bäo trang sÙc,
hóa hiŒn nhÜ là Báo-Thân [cûa ÇÙc Quán-Th‰-Âm].

Minh Chú Cúng DÜ©ng 8
Tøng 1 lÀn tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi:
OM ARYA LOKESHWARA
OM ARYA LOKESHWARA
OM ARYA LOKESHWARA
OM ARYA LOKESHWARA
OM ARYA LOKESHWARA
OM ARYA LOKESHWARA
OM ARYA LOKESHWARA
OM ARYA LOKESHWARA

SA-PARI
SA-PARI
SA-PARI
SA-PARI
SA-PARI
SA-PARI
SA-PARI
SA-PARI

WARA
WARA
WARA
WARA
WARA
WARA
WARA
WARA

ARGAM PRATITSA SVAHA (nÜ§c rºa m¥t)
PADYAM PRATITSA SVAHA (nÜ§c rºa chân)
PUSHAM PRATITSA SVAHA (hoa thÖm)
DHUPAM PRATITSA SVAHA (trÀm hÜÖng)
ALOKAM PRATITSA SVAHA (Çèn bÖ)
GHANDHE PRATITSA SVAHA (nÜ§c thÖm)
NAIWITE PRATITSA SVAHA (th¿c phÄm)
SHAPTA PRATITSA SVAHA (nhã nhåc)

Minh-Chú Cúng-DÜ©ng (Âm ViŒt)
Ôm
Ôm
Ôm
Ôm
Ôm
Ôm
Ôm
Ôm

A-Ri-Da
A-Ri-Da
A-Ri-Da
A-Ri-Da
A-Ri-Da
A-Ri-Da
A-Ri-Da
A-Ri-Da

Lô-Két-SÖ-Oa-Ra
Lô-Két-SÖ-Oa-Ra
Lô-Két-SÖ-Oa-Ra
Lô-Két-SÖ-Oa-Ra
Lô-Két-SÖ-Oa-Ra
Lô-Két-SÖ-Oa-Ra
Lô-Két-SÖ-Oa-Ra
Lô-Két-SÖ-Oa-Ra

Xá-Pa-Ri Oa-Ra
Xá-Pa-Ri Oa-Ra
Xá-Pa-Ri Oa-Ra
Xá-Pa-Ri Oa-Ra
Xá-Pa-Ri Oa-Ra
Xá-Pa-Ri Oa-Ra
Xá-Pa-Ri Oa-Ra
Xá-Pa-Ri Oa-Ra

A- Gam Pra-Ti-Sa Xô-Ha 9 (nÜ§c rºa m¥t)
Pa-Dam Pra-Ti-Sa Xô-Ha (nÜ§c rºa chân)
Pu-Sam Pra-Ti-Sa Xô-Ha (hoa thÖm)
ñu-Pam Pra-Ti-Sa Xô-Ha (trÀm hÜÖng)
A-Lô-Cam Pra-Ti-Sa Xô-Ha (Çèn bÖ)
Gan-ñê Pra-Ti-Sa Xô-Ha (nÜ§c thÖm)
Na-Ušt-Tê Pra-Ti-Sa Xô-Ha (th¿c phÄm)
Sáp-Ta Pra-Ti-Sa Xô-Ha (nhã nhåc)

8

M‡i câu trong bài Minh Chú Cúng DÜ©ng ÇŠu có m¶t ‘mudra’ (pháp Ãn) Çi kèm. Xin xem phÀn phø løc ho¥c tham khäo v§i m¶t vÎ Låt-Ma Ç‹ ÇÜ®c hÜ§ng dÅn chi
ti‰t.
9
NgÜ©i Tây-Tång không phát âm Svaha theo âm Phån là ‘Xóa-Ha’ mà låi phát âm thành ra ‘Xô-Ha.’
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Tán DÜÖng
ñÃng Pháp-vÜÖng thuÀn tÎnh, thân ng©i s¡c tr¡ng
NÖi ÇÌnh ÇÀu ÇÜ®c tôn Çi‹m b¢ng ÇÙc PhÆt tuyŒt häo.
M¡t Çåi tØ bi cûa ngài nhìn thÃu suÓt tÃt cä.
Con xin dâng nh»ng l©i cÀu nguyŒn này lên ÇÙc Quán-Th‰-Âm.

Quán TÜªng
Ÿ ngay tâm Çi‹m [cûa con],10 câu Løc-T¿ Minh-Chú xoay vòng [theo chiŠu kim ÇÒng hÒ] chung quanh chûng t¿ HRI
( ). Ánh sáng [tØ chûng t¿ HRI và câu minh chú] toä ra dâng cúng lên muôn chÜ PhÆt. Nh»ng ân Çi‹n trí huŒ cûa chÜ PhÆt
[nhÜ ánh sáng] tan hoà vào trong con. Nh»ng luÒng ánh sáng này thanh tÎnh hoá h‰t tÃt cä chúng sinh; tÃt cä bi‰n thành
ÇÙc Quán-Th‰-Âm, trì tøng câu Løc-T¿ Minh-Chú

Trì Chú
OM MANI PADME HUM (HRI) 11(Trì tøng câu Løc-T¿ Minh-Chú này càng nhiŠu lÀn càng tÓt)

Quán TÜªng và ThiŠn ñÎnh
TÃt cä bên trong lÅn bên ngoài [s¡c thân con] ÇŠu hoá thành ánh sáng, và tan hoà vào trång thái tâm r‡ng rang, không
có chû th‹ ho¥c ÇÓi tÜ®ng.12

Hãy an trú trong trång thái nhÜ nhiên này trong m¶t th©i gian [lâu mau tùy hành giä.] 13
HÒi HÜ§ng
NÜÖng vào hånh lành [cûa pháp hành trì Quán-Th‰-Âm],
Xin cho con thành t¿u quä vÎ Quán-Th‰-Âm,
Xin cho tÃt cä chúng sinh, không m¶t ai còn sót låi,
CÛng thành t¿u quä vÎ này.

BÒ-ñŠ Tâm VÜÖng, tâm tÓi thÜ®ng, tâm vô cùng cao quš,
10

Tâm Çi‹m n¢m ª giÜã ÇÜ©ng kinh trung ÜÖng vi t‰, ngang vùng tim.
Ti‰ng ViŒt phát âm là Ôm Ma Ni P‰t Mê Hung (Ri). Ch» ‘Ri’ (Hri) chÌ là âm k‰t thúc cûa câu chú, không cÀn thi‰t phäi Ç†c.
12
Ti‰ng Anh: ‘dissolve into objectlessness’ là trång thái tâm r‡ng rang, không chû th‹, không ÇÓi tÜ®ng.
13
Hành giä ngÒi thiŠn trong tÜ th‰ thoäi mái, ki‰t già, ho¥c bán già, th©i gian dài ng¡n tùy hành giä.
11
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NÖi tâm Ãy chÜa sinh, xin cho tâm Ãy nÄy sinh,
NÖi tâm Ãy Çã sinh, xin cho tâm Ãy ÇØng bao gi© thoái chuy‹n
Mà vïnh viÍn m‡i ngày m¶t vÜÖn lên cao hÖn. 14
NguyŒn cÀu cho giáo huÃn cûa ÇÙc Drikungpa Ratnashri,15
ñÃng toàn giác, bÆc thÀy cûa pháp duyên sinh,
Ti‰p tøc tæng trÜªng qua công phu nghiên cÙu, th¿c hành, chiêm niŒm và thiŠn ÇÎnh
Cho Ç‰n khi cõi luân hÒi tuyŒt dÙt. 16

3. Kinh hÒi hÜ§ng cûa ÇÙc Jigten Sumgon 17
(Rick Finney cùng Çåi-sÜ Khenpo Konchog Gyaltshen chuy‹n tØ Tång-ng» sang Anh-ng»)
(trích Kinh NhÆt Tøng Tông Phái Drikung Kagyu do ChÖn-Pháp NguyÍn H»u HiŒu chuy‹n tØ Anh ng» sang ViŒt ng» næm 2003)

Kính båch b°n sÜ và chÜ Låt-ma quang vinh, thiêng liêng, khä kính và tôn quš thu¶c b°n tông,
Kính båch thánh h¶i B°n-SÜ Pháp-trì18, chÜ PhÆt, chÜ BÒ-tát, Çåo-sÜ du-già19, n»-Çåo-sÜ du-già20, thiên-n» diŒukhông21 ª thÆp phÜÖng th‰ gi§i,
Xin hãy l¡ng nghe l©i nguyŒn cûa con!
Nh© uy l¿c cûa thiŒn cæn r¶ng l§n,
14

BÓn câu hÒi hÜ§ng ghi trên là do ChÖn Pháp NguyÍn H»u HiŒu chuy‹n ng», trích trong tài liŒu ‘Kinh NhÆt Tøng Giòng Phái Drikung Kagyu MÆt-Tông Tây-Tång.’

15

ñÙc Drikungpa Ratnashri là m¶t danh hiŒu khác cûa ÇÙc Jigten Sumgon, vÎ t° khai sáng giòng truyŠn thØa Drikung Kagyu vào th‰ k› thÙ 12, thu¶c phái Kagyu

MÆt-Tông Tây-Tång.
16
Xin xem chú thích #14.
17
Xin xem chú thích #15 vŠ ÇÙc Jigten Sumgon.
18
B°n-SÜ Pháp-trì là dÎch thoát š danh tØ ‘Yidam.’ Yidam là m¶t vÎ PhÆt hay BÒ-Tát v§i nh»ng phÄm hånh, ÇÙc tính mà chúng ta cäm thÃy gÀn gÛi nhÃt. Chúng ta
ch†n vÎ Ãy làm ‘b°n sÜ pháp-trì’ Ç‹ noi theo gÜÖng sáng.
19
ñåo sÜ du-già là (yogi) là nh»ng vÎ chân tu hay hành giä thÜ®ng thØa, sÓng Än dÆt nhiŠu næm trong hang Ç¶ng ho¥c núi Çá Ç‹ m¶t mình tu luyŒn nh»ng pháp
môn du già bí truyŠn.
20
N» Çåo sÜ du-già (yogini) là nh»ng vÎ n» chân tu hay n» hành giä thÜ®ng thØa, tu luyŒn nhiŠu næm trong hang Ç¶ng ho¥c núi Çá không khác nh»ng vÎ nam ÇåosÜ du-già.
21
Thiên-n» diŒu-không (dakini) là nh»ng vÎ thiên n» rÃt thánh thiŒn, có Ü§c nguyŒn h¶ trì Çåo pháp và che chª cho nh»ng hành giä MÆt-tông trên con ÇÜ©ng tu.
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Xin cho con làm l®i låc chúng sinh b¢ng thân, khÄu, š.
Xin cho nh»ng phiŠn não do tham, sân, si, kiêu mån và ganh tÎ ÇØng khªi lên trong tâm con.
Xin cho nh»ng š tÜªng vŠ danh v†ng, ÇÎa vÎ, cûa cäi, nhøc vinh, và nh»ng Üu tÜ vŠ Ç©i sÓng này ÇØng khªi lên dù chÌ
trong giây lát.
Xin cho suÓi tâm con chan chÙa yêu thÜÖng, tØ bi và tâm BÒ-ÇŠ,
Và, nh© Çó, xin cho con trª thành m¶t Çåo sÜ
V§i ÇÙc Ç¶ ngang b¢ng không gian vô biên.
Xin cho con Çåt ÇÜ®c ñåi-Thû-ƒn tÓi thÜ®ng ngay trong Ç©i này.
Xin cho nh»ng kh° Çau d¢n v¥t ÇØng khªi lên ngay cä trong giây phút con lâm chung.
Xin cho con không phäi kinh qua m¶t cái ch‰t phi th©i.22
Xin cho con ÇÜ®c ch‰t m¶t cái ch‰t hân hoan, h› låc, trong linh quang bØng sáng cûa Chân-tâm
Và trong Pháp-tính rång ng©i cùng kh¡p.
Xin cho con, dù có th‰ nào, cÛng thành t¿u ñåi-Thû-ƒn tÓi thÜ®ng vào giây phút lâm chung hay trong thân Trungƒm.
______________________________________

Tài liŒu hÜ§ng dÅn thiŠn quán và trì tøng Quán-Th‰-Âm là m¶t phÀn cûa công trình Væn KhÓ Drikung Kagyu, ÇÜ®c hoàn thành
vì l®I låc cûa tÃt cä chúng sinh. Công trình Væn KhÓ Drikung Kagyu ÇÜ®c cÓng hi‰n cho viŒc nhuÆn dÎch, lÜu tr» và ph° bi‰n các
pháp tu thu¶c giòng Drikung Kagyu. Bän ti‰ng Anh ‘ñoän Pháp ThiŠn Quán và Trì Tøng Quán-Th‰-Âm’ Çã ÇÜ®c Çåi sÜ Khenchen
Konchog Gyaltsen Rinpoche chuy‹n tØ Tång-ng» sang Anh-ng», do Michael G. Essex trình bày. Tài liŒu này ÇÜ®c Trung Tâm
Tibetan Meditation Center th¿c hiŒn vào tháng 5 næm 1996. Sarwa Mangalam.
Tâm-Bäo-ñàn chuy‹n tØ Anh-ng» sang ViŒt-ng» Ç‹ cúng dÜ©ng ÇÙc ñåt-Lai Låt-Ma tôn quš, Hoá Thân Ç©i mÜ©i bÓn, hiŒn thân cûa lòng tØ bi vô lÜ®ng cûa
Quán-Th‰-Âm. NguyŒn cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu Çón nhÆn ÇÜ®c tình thuÖng bao la t¿a không gian vô biên Çó. Hoàn tÃt ngày 7 tháng 7 næm 2004 DuÖng- lÎch, tÙc
næm M¶c-Thân Tång-lÎch, tåi Maryland, Hoa Kÿ. Bän ti‰ng ViŒt do trung tâm Drikung Mahayana Center trình bày và Ãn tÓng. M†i sÖ sót là cûa ngÜ©i dÎch. M†i công
ÇÙc xin hÒi hÜ§ng pháp-gi§i chúng sinh.

22

Phi th©i là chÜa Çúng lúc. Ý nói ch‰t s§m hÖn hån ÇÎnh, ch‰t non, ch‰t y‹u, ho¥c bÃt Ç¡c kÿ tº, vân vân.
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