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Ÿ gi»a tâm Çi‹m là chûng t¿ TAM.
Xoay quanh chûng t¿ TAM là chu‡i minh chú
OM TA-RE TUT-TA-RE TU-RE SVA-HA.
Ch» Om n¢m ngay phiá trên ch» Tam.
K‰ Ç‰n là ch» Ta, Rê, Tu, Ta, Rê, Tu, Rê, Xoa và Ha .. tÃt cä xoay theo chiŠu kim ÇÒng hÒ.
Khi quán ch» TAM trên Çài sen ª luân xa tim, ch» TAM luôn luôn ÇÙng th£ng và ÇÙng yên,
không xoay chuy‹n, phóng toä ánh sáng ra kh¡pmÜ©i phÜÖng.
Trong khi Çó, chu‡i minh chú Çang xoay rÃt nhanh chung quanh cÛng phóng toä ra ánh sáng rång ng©i kh¡p các cõi.

1

1

Chú thích phÀn quán tÜÕng cûa Tâm-Bäo-ñàn. Hoå ÇÒ các chûng t¿ cûa Andy Weber http://www.andyweberstudios.com/mt_green_tara.html
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1. L©i Gi§i ThiŒu
ñÙc Quán-Th‰-Âm BÒ-tát (Sanskrit: Avalokiteshvara; Tång ng»: Chenrezig) 2 chính là hiŒn thân cûa lòng tØ bi vô lÜ®ng cûa
ÇÙc PhÆt A-Di-ñà (Sanskrit: Amitabha), và ÇÙc mË Quan-Âm BÒ-tát (Sanskrit: Tara) 3 chính là hiŒn thân cûa trí tuŒ vô lÜ®ng cûa
ÇÙc Quán-Th‰-Âm. ñÙc Quán-Th‰-Âm (Avalokiteshvara/Chenrezig) Çã vun trÒng m¶t trí dÛng không gì ngæn ngåi ÇÜ®c, cÓt
Çem låi l®i låc cho tÃt cä chúng sinh cho Ç‰n tÆn ngày cõi ta-bà (Sanskrit: samsara) tuyŒt dÙt. TØ vô thÌ vô chung, ngài Çã Ç¶
cho h¢ng hà sa sÓ chúng sinh Çåt Ç‰n Ni‰t-bàn. Tuy th‰, sÓ chúng sinh trôi dåt trong bi‹n trâm luân vÅn không thuyên
giäm. M¶t ngày kia, ngài kiŒt sÙc và nhÕ lŒ khóc. Nh»ng gi†t nÜ§c m¡t cûa ngài Çã dâng trào tØ niŠm thÓng cäm thÜÖng
xót chúng sinh phäi hÙng chÎu xi‰t bao Çau kh°.
Hai ÇÙc Quan-Âm (Tara) và Bhrikuti Çã Çän sanh ra tØ chính hai gi†t lŒ cûa ÇÙc Quán-Th‰-Âm Avalokiteshvara!
ñÙc PhÆt Tÿ-Lô-Giá-Na (Sanskrit: Vairochana) Çã tØng soån ra ‘Hai MuÖi MÓt ñoän KŒi Tán DÜÖng Quan-Âm,’ 4 và Çã
truyŠn dåy rÃt nhiŠu b¶ pháp MÆt-Çi‹n (Tantric) vŠ Tara Quan-Âm . ñÙc PhÆt-mÅu Quan-Âm (Tara) Çã hoá hiŒn dÜ§i vô vàn
hình tÜ§ng, v§i rÃt nhiŠu khuôn m¥t và cánh tay khác nhau 5. Acharya Ashvagosh Çã tØng nói, ‘Ùng thân cûa Quan-Âm Çã
nhÆp th‹ b¢ng nhiŠu cách, dÜ§i nhiŠu hình dång, khi thì là m¶t vÎ Bà-la-môn (Sanskrit: Brahma), thÀn Vishnu, thÀn Shiva,
mang hình dång hung n¶ lÅn hình dång an bình, rÒi khi thì là Uma Deva, khi là Mamaki, Tara, Pantari, ÇÙc PhÆt Lotsani, và
còn nhiŠu nhiŠu n»a. M†i nhÆp th‹ hoá hiŒn cûa ngài ÇŠu tùy thu¶c vào cæn cÖ cûa chúng sinh. Ngài là ch‡ d¿a cho Ùng
thân cûa tÃt cä các vÎ n» Pháp-chû tâm linh. Tåi xÙ ƒn, ngài Çã nhÆp th‹ làm hoàng hÆu Mayadevi, là mË cûa ÇÙc PhÆt
Thích-ca-mâu-ni, ho¥c nhÆp th‹ làm Gelongma Palmo và công-nÜÖng Mandarawa. Tåi xÙ Tây-Tång, ngài nhÆp th‹ làm
2

Avalokiteshvara (Phån-ng») hay Chenrezig (Tång-ng») chính là Thiên Thû Thiên Nhãn Quán Th‰ Âm BÒ-tát, hay Quán T¿ Tåi BÒ-tát, hay Quan Âm ñåi Sï,
thông thÜ©ng ÇÜ®c mô tä ho¥c thÎ hiŒn dÜ§i dång ‘nam’ nhÜ trong chú ñåi Bi hay trong Bát Nhã Tâm Kinh, v.v...
3
Tara (Sanskrit) thÜ©ng ÇÜ®c mô tä ho¥c thÎ hiŒn dÜ§i dång ‘n»’’, chính là MË hiŠn Quan Âm, hay Nam Häi Quan Âm, hay Quan Âm ThÎ Kính. NgÜ©i ViŒt xÜa
nay khi nghï tÜªng Ç‰n Quan Âm thÜ©ng hình dung ra m¶t vÎ BÒ-tát hay vÎ PhÆt trong dång ‘n»’’, m¥c y tr¡ng, m¶t tay cÀm nhánh liÍu, m¶t tay cÀm bình nÜ§c
am lÒ. ñôi khi, ÇÓi v§i ngÜ©i ViŒt còn có s¿ lÅn l¶n gi»a Quan Th‰ Âm (dång ‘nam’) v§i Quan Âm (dång ‘n»’) nhÜng t¿u chung, cä hai ÇŠu là hiŒn thân cûa lòng
tØ bi cûa ÇÙc PhÆt A-Di ñà và xuÃt phát tØ tên gÓc ti‰ng Phån Avalokiteshvara.
4
Xem Phø Løc ‘Hai MÜÖi MÓt ñoän KŒ Tán DÜÖng Quan Âm’ do TBD chuy‹n ng».
5
Theo kinh Çi‹n, ÇÙc Quan-Âm (Tara) Çã nhÆp th‹ hoá hiŒn dÜ§i 21 hình dång khác nhau, tÜ®ng trÜng cho 21 ÇÙc tính khác nhau, cÓt Ç‹ Ç¶ cho tÃt cä chúng
sinh tùy vào cæn cÖ cûa h†. Theo MÆt-tông, co’ ba pháp môn thiŠn quán chính y‰u liên hŒ t§i ÇÙc Quan Âm là Løc-Y Quan Âm (Green Tara), Båch-Y Quan Âm
(White Tara) vá HÒng-Y Quan Âm (Red Tara), m‡i màu s¡c tÜ®ng trÜng cho nh»ng ÇÙc tính khác nhau cûa ÇÙc Quan Âm.
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thiên- n» (Tång ng»: dakini) Yeshe Tsogyal, Machig Lobdron, Achi Chokyi Drolma, cÛng nhÜ Çã tØng nhÆp th‹ trª thành rÃt
nhiŠu ni sÜ trø trì cûa tu viŒn Drikung Terdon. ChÌ cÀn l¡ng nghe tên g†i cûa ngài v§i tâm chí thành là ta cÛng së thoát khÕi
tám (8) ho¥c mÜ©i sáu (16) hi‹m nguy, s® hãi 6 trong Ç©i. Hành trì theo phÜÖng pháp Quan-Âm Tara và nhÃt tâm tøng Ç†c
minh chú Quan-Âm së giúp tiêu trØ ÇÜ®c h‰t thäy chÜ§ng ngåi. Ta së ÇÜ®c Çän sanh nÖi Tây PhÜÖng C¿c Låc (Tång ng»:
Dewachen) là cänh gi§i trang nghiêm tÎnh Ç¶ cûa ÇÙc PhÆt A-Di-ñà.’

X

2. PhÜÖng Pháp ThiŠn Quán & Trì Chú Quan-Âm Tara (Løc-Quan-Âm)
Khai kinh:
OM SWASTI
HiŒn thân cûa tÃt cä các pháp-s¿ cûa chÜ PhÆt Chánh ñ£ng Chánh Giác, ngÜ©i mË hiŠn tuyŒt v©i cûa chÜ PhÆt trong ba Ç©i,
niŠm hy v†ng tÓi cao cûa chúng sinh trong th©i måt pháp.

Con xin nuÖng t¿a nÖi ÇÙc Quan-Âm tôn quš. Xin cho con Çåt ÇÜ®c nh»ng thành t¿u th‰ gian và xuÃt th‰ gian.
[Ÿ nÖi thanh tÎnh thuÆn cho viŒc tu tÆp, trÜ§c linh änh ho¥c tôn tÜ®ng cûa ÇÙc Quan-Âm, hãy trang nghiêm hành lÍ cúng
dÜ©ng. NgÒi trong m¶t tÜ th‰ thoäi mái v§i tâm buông xä. Duy trì tâm nÖi ‘bÓn pháp chuy‹n tâm’ 7cæn bän, quy y nÖi PhÆt Pháp
Tæng và phát khªi tâm BÒ-ÇŠ. Sau Çó, b¡t ÇÀu th¿c tÆp pháp quán tÜªng tam thân cûa vÎ Pháp-trì tâm linh Quan-Âm (deity yoga)].

Cho Ç‰n khi con Çåt ÇÜ®c Chánh ñ£ng Chánh Giác, con và tÃt cä xin nÜÖng t¿a nÖi chÜ vÎ thánh tæng, hiŒn thân cûa
Tam-Bäo. Con xin phát khªi hai BÒ-ñŠ-tâm8, nguyŒn che chª h¶ trì cho tÃt cä chúng sinh thoát khÕi m†i s® hãi trong cõi
luân hÒi (lÆp låi l©i nguyŒn 3 lÀn).

6

Tám hi‹m nguy, s® hãi Çó là: sÜ tº (kiêu mån), voi dåi (äo tÜªng), lºa cháy (sân hÆn), r¡n rít (ganh tÎ), kÈ tr¶m (tà ki‰n), cùm s¡t (tham lam), løt l¶I (tham Ç¡m),
qu› sÙ (hoài nghi). Hi‹m nguy ª Çây không chÌ là s¿ nguy hi‹m tÀm thu©ng nhÜ khi ta g¥p r¡n Ç¶c thì s® r¡n Ç¶c c¡n ch‰t, nhÜng còn mang š nghïa hi‹m nguy
vì Çây là gÓc rÍ cûa phiŠn não, trói bu¶c ta vào vòng luân hÒi vô tÆn.
7
BÓn pháp chuy‹n tâm cæn bän là kinh nghiŒm quán chi‰u vŠ (1) thân ngu©i hi‰m quš, (2) vô thÜ©ng, (3) nghiŒp quä và (4) kh° não
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OM / SHUNYATA/ JANA/ BAZRA/ SVABHAVA/ ATMA/ KOHAM/(tøng minh chú 1 lÀn)
Âm ViŒt: Ôm / Shun Da Ta / Gia Na / Ba-GiÖ Ra / Xoa Ba Ha / Át Ma / Kô Ham /
Quán tÜªng:
Vån pháp, k‹ cä tâm bám chÃp, hoà tan vào tánh Không r‡ng l¥ng. TØ tánh Không r‡ng l¥ng Çó hoá hiŒn ra muôn
vàn s¿ che chª bao dung. Ÿ gi»a, là m¶t toà sen9 . Trên toà sen là chûng t¿ TAM (
) màu xanh løc, chính là chân tánh
cûa tâm thÙc con.

[TØ chûng t¿ TAM], ánh sáng phóng toä rång ng©I, tÎnh hoá h‰t m†i chÜ§ng duyên cûa chúng sinh. Ánh sáng Çó
phóng tÕa ra cúng dÜ©ng muôn chÜ PhÆt và trª låi vŠ [nÖi chûng t¿ TAM]. Con trª thành ÇÙc Quan-Âm Tara v§i m¶t
khuôn m¥t và hai cánh tay trong tÜ th‰ b¡t Ãn ‘ban truyŠn’ (giving mudra), [tay trái] cÀm m¶t Çoá sen, hai chân x‰p låi trong
tÜ th‰ bán-già, toàn thân mang màu xanh løc pha s¡c xanh bi‹n, oai nghi và trÈ trung tÜÖi th¡m, khoác y b¢ng løa, mang
nhiŠu bäo vÆt trang sÙc , và phóng toä ánh sáng rång ng©i rÒi bi‰n thành Báo-thân PhÆt (Sanskrit: Sambhogakaya). TØ ba chûng
t¿ [OM màu tr¡ng, AH màu ÇÕ, HUNG màu xanh bi‹n] ª ba [luân xa nÖi trán, c° h†ng và tâm Çi‹m 10 ], ánh sáng r¿c r«
phóng tÕa kh¡p mÜ©I phÜÖng, nhi‰p thø tÃt cä trí tuŒ, tØ bi và pháp s¿ cûa muôn chÜ PhÆt, rÒi [ánh sáng Ãy] trª vŠ hoà tan
vào chính con. Con trª thành hiŒn thân cûa chÜ NhÜ Lai Çã t¿u thành trong ba Ç©i.
Minh chú cúng dÜ©ng (tøng 1 lÀn tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi)::
OM ARYATARE SA-PARI WARA ARGAM PRATITSA SVAHA (nÜ§c rºa m¥t)
OM ARYATARE SA-PARI WARA PADYAM PRATITSA SVAHA (nÜ§c rºa chân)
OM ARYATARE SA-PARI WARA PUSHAM PRATITSA SVAHA (hoa thÖm)
OM ARYATARE SA-PARI WARA DHUPAM PRATITSA SVAHA (trÀm hÜÖng)
OM ARYATARE SA-PARI WARA ALOKAM PRATITSA SVAHA (Çèn n‰n)
OM ARYATARE SA-PARI WARA GHANDHE PRATITSA SVAHA (nÜ§c thÖm)

8

Hai BÒ-ñŠ-tâm ª Çây š nói (1) tâm BÒ-ñŠ lúc còn sÖ, trong vòng ÇÓi Çãi nhÎ nguyên (relative Bodhicitta), và (2) tâm BÒ-ñŠ viên mãn tÓi th¡ngkhi Çã Çåt ÇÜ®c
giác ng¶, chÙng th¿c tánh Không cûa vån pháp qua s¿ quán chi‰u bän tâm cûa mình cÓt Çem låi l®i låc cho tÃt cä chúng sinh (absolute Bodhicitta).
9
Bän Anh-ng» dÎch là m¶t Çoá sen (lotus) và m¶t tòa træng (moon disk), nhÜng t¿u chung Çây chính là m¶t toà sen.
10
Tâm Çi‹m ª Çây n¢m ngay gi»a luân xa tim.
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OM ARYATARE SA-PARI WARA NAIWITE PRATITSA SVAHA (th¿c phÄm)
OM ARYATARE SA-PARI WARA SHAPTA PRATITSA SVAHA (nhã nhåc)
Âm ViŒt:
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM

A-RI-A-TA-RÊ
A-RI-A-TA-RÊ
A-RI-A-TA-RÊ
A-RI-A-TA-RÊ
A-RI-A-TA-RÊ
A-RI-A-TA-RÊ
A-RI-A-TA-RÊ
A-RI-A-TA-RÊ

XA-PA-RI
XA-PA-RI
XA-PA-RI
XA-PA-RI
XA-PA-RI
XA-PA-RI
XA-PA-RI
XA-PA-RI

OA-RA
OA-RA
OA-RA
OA-RA
OA-RA
OA-RA
OA-RA
OA-RA

A-GAM
PA-ñI-DAM
PU-S÷-HAM
ñU-PAM
A-LÔ-KAM
GANG-ñÊ
NÊ-W´T-TÊ
SÁP-TA

PRA-TI-SA
PRA-TI-SA
PRA-TI-SA
PRA-TI-SA
PRA-TI-SA
PRA-TI-SA
PRA-TI-SA
PRA-TI-SA

XOA-HA
XOA-HA
XOA-HA
XOA-HA
XOA-HA
XOA-HA
XOA-HA
XOA-HA

(nÜ§c rºa m¥t)
(nÜ§c rºa chân)
(hoa thÖm)
(trÀm hÜÖng)
(Çèn n‰n)
(nÜ§c thÖm)
(th¿c phÄm)
(nhã nhåc)

Tán dÜÖng:
ChÜ vÎ trong các cõi Tr©i và A-tu-la
Cúi ÇÀu Çänh lÍ dÜ§i chân Quan-Âm,
Ngài Çã thành t¿u Chánh ñ£ng Chánh Giác thoát khÕi m†i chÜ§ng ngåi,
Con xin Çänh lÍ và tán dÜÖng MË hiŠn Quan-Âm.
Trì tøng minh chú:
Ÿ gi»a tâm Çi‹m11 cûa con là m¶t tòa sen. Trên toà sen là chûng t¿ TAM có chu‡i minh chú (Om Tare Tuttare Ture
Svaha) xoay quanh [theo chiŠu kim ÇÒng hÒ], phóng toä ánh sáng rång ng©i Ç‰n muôn chÜ PhÆt, nhi‰p thø tÃt cä ân Çi‹n
cûa PhÆt rÒi ánh sáng Ãy thu trª vŠ hoà tan trong con, khai mª tánh h®p nhÃt cûa S¡c - Không (appearance and emptiness), bªi
Çó là chân tánh cûa vô lÜ®ng phÄm hånh cûa muôn chÜ PhÆt. M¶t lÀn n»a, tØ chu‡i minh chú (Om Tare Tuttare Ture
Svaha), vô vàn tia sáng chi‰u toä rång ng©i, chuy‹n hoá h‰t tÃt cä m†i hiŒn tÜ®ng trong tr©i ÇÃt thành cänh gi§i TÎnh-ñ¶,
tÃt cä m†i chúng sinh ÇŠu bi‰n thành Quan-Âm, ngÜ©i ngÜ©i ÇŠu trì tøng minh chú Quan-Âm.

OM/ TARE/ TUTTARE/ TURE/ SVAHA/ (trì tøng minh chú càng nhiŠu lÀn càng tÓt)
Âm ViŒt: Ôm/ Ta Rê / Tu Ta Rê / Tu Rê / Xoa Ha/
11

Xem chú thích trên.
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Minh chú cúng dÜ©ng (lÀn 2):
OM ARYATARE SA-PARI WARA
OM ARYATARE SA-PARI WARA
OM ARYATARE SA-PARI WARA
OM ARYATARE SA-PARI WARA
OM ARYATARE SA-PARI WARA
OM ARYATARE SA-PARI WARA
OM ARYATARE SA-PARI WARA
OM ARYATARE SA-PARI WARA

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

Âm ViŒt:
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM

A-RI-A-TA-RÊ
A-RI-A-TA-RÊ
A-RI-A-TA-RÊ
A-RI-A-TA-RÊ
A-RI-A-TA-RÊ
A-RI-A-TA-RÊ
A-RI-A-TA-RÊ
A-RI-A-TA-RÊ

XA-PA-RI
XA-PA-RI
XA-PA-RI
XA-PA-RI
XA-PA-RI
XA-PA-RI
XA-PA-RI
XA-PA-RI

OA-RA
OA-RA
OA-RA
OA-RA
OA-RA
OA-RA
OA-RA
OA-RA

A-GAM
PA-ñI-DAM
PU-S÷-HAM
ñU-PAM
A-LÔ-KAM
GANG-ñÊ
NÊ-W´T-TÊ
SÁP-TA

PRA-TI-SA
PRA-TI-SA
PRA-TI-SA
PRA-TI-SA
PRA-TI-SA
PRA-TI-SA
PRA-TI-SA
PRA-TI-SA

XOA-HA
XOA-HA
XOA-HA
XOA-HA
XOA-HA
XOA-HA
XOA-HA
XOA-HA

(nÜ§c rºa m¥t)
(nÜ§c rºa chân)
(hoa thÖm)
(trÀm hÜÖng)
(Çèn n‰n)
(nÜ§c thÖm)
(th¿c phÄm)
(nhã nhåc)

Tán dÜÖng (lÀn 2):
ChÜ vÎ trong các cõi Tr©i và A-tu-la
Cúi ÇÀu Çänh lÍ dÜ§i chân Quan-Âm,
Ngài Çã thành t¿u Chánh ñ£ng Chánh Giác thoát khÕi m†i chÜ§ng ngåi,
Con xin Çänh lÍ và tán dÜÖng MË hiŠn Quan-Âm.
Hoà NhÆp:
Vån pháp, tÃt cä m†i hiŒn tÜ®ng bên ngoài và bên trong con, bi‰n thành ánh sáng và tan hoà vào trong con. Con
cÛng tan vào Pháp-Gi§i chân nhÜ (Sanskrit: Dharmadhatu), r‡ng l¥ng, thuÀn khi‰t, vào ánh tÎnh quang (Sanskrit: Dharmata) cûa
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Pháp-gi§i -- niŠm h› låc viên mãn. TÃt cä an trø trong ñåi-Thû-ƒn (Sanskrit: Mahamudra)-- không là gì khác ngoài bän tâm
chân tÎnh .
Hãy an trú trong trång thái chân tÎnh cûa tâm .12
HÒi hÜ§ng:
NÜÖng vào công ÇÙc này, cÛng nhÜ công ÇÙc Çã tåo trong cõi luân hÒi và Ni‰t Bàn, và nÜÖng nÖi bän tâm t¿ khªi,
xin cho tÃt cä chúng sinh Çã tØng nhÜ nh»ng bà mË cûa con 13, vô vàn nhÜ không gian vô biên, thành t¿u tu§ng häo cûa
Quan-Âm tôn quš, loåi dÙt ÇÜ®c tâm phân biŒt, thoát khÕi ngÛ Ç¶c 14, an trø trong Çåi trí huŒ viên mãn.

X

3. KhÄn nguyŒn MË hiŠn Quan-Âm, bäy chÜ vÎ H¶-thÀn
M¶t lÀn n†, khi Çã thành t¿u quä vÎ PhÆt, Pháp-VÜÖng Jigten Sumgon thÃy bäy vÎ Quan-Âm thÎ hiŒn trong khi ngài Çang lÜu
låi ª m¶t hang Ç¶ng tên Echung. Khi Ãy, ngài liŠn soån bài khÄn nguyŒn dÜ§I Çây. Bài nguyŒn này chan chÙa vô vàn vô lÜ®ng ân
Çi‹n.

Trong Pháp-Gi§i vô sanh,
Có ÇÙc mË Quan-Âm tôn quš ng¿ trÎ
Ngài ban hånh phúc an låc cho tÃt cä chúng sinh
Con xin ngài che chª h¶ trì con thoát khÕi m†i s® hãi.

12

Hành giä ngÒi thiŠn, gi» tâm trong sáng, th©i gian thiŠn ÇÎnh dài ng¡n tùy hành giä quy‰t ÇÎnh.
Ý nói tÃt cä chúng sinh tØ vô thÌ vô chung Çã tØng là nh»ng bà mË cûa ta trong nhiŠu Ç©i ki‰p, giúp ta phát khªi tâm BÒ-ñŠ tr†n vËn.
8
NgÛ Ç¶c chính là tâm tham, sân, si, kiêu mån và ganh tÎ.
7
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Vì không hi‹u rõ chính s¡c thân này là Pháp-thân,
Tâm ta bÎ bao phû bªi bao phiŠn não
Chúng sinh muôn loài -- nh»ng bà mË cûa ta15, Çang lang thang kh¡p nÈo luân hÒi
XinÇÙc mË Quan-Âm Tôn-Quš hãy che chª h†.
Khi š nghïa cûa ñåo Pháp chÜa nª hoa tr†n vËn trong tim ta,
Ta bÎ lôi cuÓn theo š nghïa, l©i lë tÀm thÜ©ng cûa th‰ gian
Có kÈ bÎ lØa dÓi tin theo giáo ÇiŠu
Xin ÇÙc Quan-Âm Toàn-Bích hãy che chª h†.
ChÙng ng¶ ÇÜ®c bän tâm thÆt là ÇiŠu rÃt khó
Có kÈ tuy chÙng ng¶ ÇÜ®c nhÜng låi không bi‰t th¿c hành
ñ‹ cho tâm h† lao xao chåy theo nh»ng v†ng Ç¶ng th‰ gian
Xin ÇÙc Quan-Âm HÒi-Nh§ hãy che chª h†.
Trí tuŒ vô phân biŒt chính là bän tâm t¿ khªi
NhiŠu kÈ vì thói quen bám chÃp ÇÓi Çãi
BÎ trói bu¶c, không th‹ nào khác
Xin ÇÙc Quan-Âm Bình-ñ£ng-Trí hãy che chª h†.
Cho dù có kÈ an trú trong tÎch tÎch Không (Sanskrit: Shunyata)
NhÜng h† không thÃu triŒt ÇÜ®c pháp duyên sinh cûa ÇÎnh luÆt nhân quä
H† bÎ mê m© không hi‹u ÇÜ®c Çâu là Çi‹m t¿a cho tri giác
Xin ÇÙc Quan-Âm Toàn-Giác hãy che chª h†.
T¿ tánh cûa không gian là vô biên
T¿u chung tÃt cä ch£ng có gì khác hÖn ÇiŠu này
15

Ý nói tÃt cä chúng sinh tØ vô thÌ vô chung Çã tØng là nh»ng bà mË cûa ta trong nhiŠu Ç©i ki‰p, giúp ta phát khªi tâm BÒ-ñŠ tr†n vËn.
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Cho dù nhÜ th‰, bi‰t bao hành giä và PhÆt-tº không thÃu hi‹u nhÜ vÆy
Xin ÇÙc PhÆt-mÅu Toàn-Bích hãy che chª h†.

X

4. HÒi hÜ§ng nguyŒn
(trích Kinh NhÆt Tøng Tông Phái Drikung Kagyu do ChÖn-Pháp NguyÍn H»u HiŒu chuy‹n tØ Anh ng» sang ViŒt ng»)

HÒi hÜ§ng nguyŒn:
Dorje Chang, Tilopa, Naropa,
Marpa, Milarepa, Pháp-vÜÖng Gampopa,
Phagmodrupa và Pháp-vÜÖng Drikungpa,
Xin ban cho chúng con Ön phúc t¶t ÇÌnh tÓt lành cuä chÜ Låt-ma dòng Kagyu.

Do hånh Çó, xin cho con thành t¿u toàn tri
Nh© chi‰n th¡ng ÇÜ®c m†i kÈ thù -- s¿ Çiên Çäo hoài nghi.
Xin cho tÃt cä nh»ng ai Çang trÀm luân trên sóng sinh, lão, bŒnh, tº
VÜ®t qua ÇÜ®c bi‹n cä luân hÒi kh° äi.
BÒ-ÇŠ tâm vÜÖng -- tâm tÓi thÜ®ng, tâm vô cùng trân quš,
NÖi tâm Ãy chÜa sinh, xin cho tâm Ãy nÄy sinh,
NÖi tâm Çã sinh, cho cho tâm Ãy ÇØng bao gi© thoái chuy‹n,
Mà vïnh viÍn m‡i ngày m¶t vÜÖn lên, vÜÖn lên cao hÖn.
Con nguyŒn cÀu cho chÜ Låt-ma ÇÜ®c khang ninh,
Con nguyŒn cÀu cho chÜ Låt-ma ÇÜ®c th† trÜ©ng,
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Con nguyŒn cÀu cho Pháp-s¿ cûa ThÀy träi r¶ng, lan xa,
Con nguyŒn cÀu cho con ch£ng phäi xa cách NgÜ©i.
NhÜ ÇÙc Væn-Thù, ÇÃng chi‰n th¡ng, Çã t¿u thành tÓi thÜ®ng,
Và nhÜ ÇÙc Ph°-HiŠn [cÛng Çã t¿u thành nhÜ th‰],
Con xin theo chân cûa các ngài,
Và xin hÒi hÜ§ng h‰t thÄy công ÇÙc cho muôn chúng sinh.
Nh© ân Çi‹n cûa ÇÙc PhÆt, ÇÃng Çã t¿u thành tam thân,
Nh© ân Çi‹n cûa chân Ç‰ diŒu Pháp bÃt bi‰n nhÜ thÎ,
Nh© ân Çi‹n cûa Tæng-bäo bÃt khä phân ly,
Xin cho công ÇÙc mà con ÇÜ®c d¿ phÀn ÇÖm hoa k‰t trái.

Kinh thÜ©ng tøng tên ‘Dakorma’:
Nh© bªi công ÇÙc mà chính con và tÃt cä chúng sinh
ñã tích lÛy trong ba Ç©i trong cõi luân hÒi và cä ª Ni‰t Bàn,
Và cÛng nh© bªi thiŒn cæn vÓn bÄm sinh,
Xin cho con và tÃt cä chúng sinh ÇÓn ng¶ BÒ-ñŠ tÓi thÜ®ng, viên mãn, toàn bích và trân quš.

NguyŒn cÀu cho giáo huÃn cûa ÇÙc Drikungpa, Ratnashri,
ñÃng toàn giác, bÆc thÀy cûa pháp duyên sinh,
Ti‰p tøc tæng trÜªng qua công lao nghiên cÙu, th¿c hành, chiêm niŒm và thiŠn ÇÎnh
Cho Ç‰n khi cõi luân hÒi cáo chung.

X
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5. Kinh hÒi hÜ§ng cûa ÇÙc Jigten Sumgon
(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»)

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 chÜ H¶-thÀn, thánh h¶I chÜ PhÆt, chÜ BÒ-tát, du-già sÜ, n» du-già sÜ, n» không-hành 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,
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.
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.

X
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Phø Løc: Hai MÜÖi MÓt ñoän KŒ Tán Thán ñÙc Quan-Âm 16
(Tâm-Bäo-ñàn chuy‹n ViŒ-ng» tØ bän Anh-ng» cûa Lama Thubten Yeshe - FPMT)

Om. Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm tôn kính.
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, ÇÃng Çåi hùng Çåi l¿c tÙc th©i cÙu kh° cÙu nån chúng sinh; Çôi m¡t ngài t¿a làn ch§p
sáng, khuôn m¥t tÎnh thûy Çän sanh tØ [gi†t nÜ§c m¡t nhÜ] búp sen hé nª cûa ÇÙc Quán-Th‰-Âm, ngài là h¶ thÀn cûa cä ba
cõi.

Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, khuôn m¥t ngài t¿a cä træm vÀng træng r¢m tø låi gi»a Çêm thu, tÕa rång ánh sáng r¿c r«
huy hoàng tØ muôn vàn tinh tú.

Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, s¡c thân t¿a Çóa sen vàng bi‰c, Çôi tay ÇËp Çë cûa ngài Çi‹m nh»ng bông sen; ngài là
hiŒn thân cûa tâm bÓ thí, tâm hoan h›, tu hành kh° hånh, xoa dÎu Ç¶ trì, kiên nhÅn, tâm ÇÎnh và cûa tÃt cä nh»ng ÇŠ møc
hành trì.

Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, tháp cao tuyŒt ÇÌnh cûa chÜ NhÜ Lai, nh»ng thiŒn hành cûa ngài Çã hàng phøc vô lÜ®ng
xÃu ác; ngài Çã chÙng Ç¡c viên mãn, vô thÜ®ng chánh Ç£ng chánh giác, và là nÖi nÜÖng t¿a cûa nh»ng ngÜ©i con cûa chÜ
PhÆt tÓi th¡ng.

Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, v§i hai âm t¿ TUTTARA và HUM, ngài Çã rót ÇÀy các cõi døc gi§i, muôn phÜÖng tr©i và
toàn th‹ không gian; chân ngài dÅm kh¡p bäy cõi và ngài có quyŠn næng thu nhi‰p tÃt cä chúng sinh.
16

Bän Anh-ng» cûa ‘Hai MÜÖi MÓt ñoän KŒ Tán Thán ñÙc Quan-Âm’ là do Låt-ma Thubten Yeshe chuy‹n ng» và ÇÜ®c trích låi dÜ§i s¿ ÇÒng š cûa trung tâm
FPMT . Tài liŒu này có th‹ tìm thÃy trong tuy‹n tÆp ‘Praises to the Twenty-One Taras’ do Ñy Ban Giáo Døc cûa FPMT Ãn hành. http://www.fpmt.org/
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Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, ngài ÇÜ®c các vÎ Tr©i ñ‰ Thích, A-kì-ni (Agni), chÜ Phåm Thiên, Vayu và chÜ vÎ cõi T¿-tåi
Thiên (Ishvara) tôn sùng, ÇÜ®c tÃt cä chúng vong linh, qu› ma, càn-thát-bà và då-xoa tán thán.

Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, v§i TRAT và PHAT, Çã hûy diŒt ÇÜ®c tr†n vËn bánh xe quyŠn thuÆt cûa kÈ khác; chân phäi
cûa ngài cong lên, chân trái vÜÖn ra và Ãn xuÓng, ngài bÓc sáng phØng phØng gi»a vòm lºa trí tuŒ.

Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, ÇÃng Çåi hùng Çåi l¿c, âm t¿ TURRE (Tu-rê) cûa ngài Çã hûy diŒt ÇÜ®c tr†n vËn qu› thÀn
hung båo; v§i nét hung n¶ trên khuôn m¥t tÎnh thûy, ngài trØ khº ÇÜ®c tÃt cä kÈ thù17 không sót m¶t ai.

Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, nh»ng ngón tay ngà Çi‹m tô trái tim b¢ng Ãn quy‰t cûa Tam Bäo tÓi th¡ng; luân xa ngài
bung toä kh¡p mÜ©i phÜÖng, nhÃt nhÃt do ánh hào quang cûa ngài chi‰u r†i.

Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, mÛ miŒn chi‰u tÕa hào quang tÜÖi vui tuyŒt mÏ; v§I ti‰ng cÜ©i ròn rã TUTTARA, ngài
nhi‰p phøc qu› thÀn và tÃt cä tam thiên Çåi thiên th‰ gi§i.

Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, ngài Çã chiêu g†i ÇÜ®c toàn th‹ chúng long vÜÖng th° thÀn; khi nét hung n¶ và âm t¿
HUM gÀm gØ rung chuy‹n, ngài giäi thoát ÇÜ®c bi‰t bao chúng sinh cùng khÓn.

Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, ÇÌnh ÇÀu ngài Çi‹m vÀng træng khuy‰t, trân châu bäo ng†c toä sáng vô lÜ©ng; tØ ÇÌnh
ÇÀu cûa ngài, ÇÙc PhÆt A-Di-ñà phóng tÕa nh»ng luÒng ánh sáng chan hoà, bÃt diŒt.

17

KÈ thù Çây là ngÛ Ç¶c, n¶i ma, ma chÜ§ng, ma cänh, ma l¿c v.v..
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Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, chân Çåp ÇÃt, ngài ng¿ trÎ gi»a vòm lºa r¿c cháy không khác chi vòm lºa chÃm dÙt Çåi
ki‰p này; ngài t†a thiŠn, chân phäi vÜÖn ra trÜ§c, chân trái co vào, chung quanh là h› låc, ngài hoàn toàn tiêu trØ ÇÜ®c Çåo
quân thù 18 xÃu ác.

Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, tay chÓng ÇÃt, chân dÆm ÇÃt, v§i ánh m¡t hung n¶ và âm t¿ HUM, ngài nhi‰p phøc h‰t
thäy bäy tÀng (seven levels).

Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, ngài là ÇÃng an låc, toàn thiŒn và thanh bình, là ÇŠ møc hành trì, vÜ®t thoát kh° não;
ngài ÇÜ®c phú cho hai âm t¿ SVAHA và OM tuyŒt häo, hoàn toàn hàng phøc tÃt cä ma l¿c xÃu ác.

Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, chÜ Thánh Tæng hoan h› Çang vây quanh ngài, ngài nhi‰p phøc toàn thân kÈ thù; mÜ©i
âm t¿ Çi‹m tô l©i ngài thuy‰t, và nÜÖng vào chûng t¿ HUM ng©i tri thÙc, ngài cÙu kh° tÃt cä chúng sinh.

Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, chân dÆm ÇÃt, miŒng niŒm TURE (Tu-rê), cä ba ng†n núi Tu-Di, Mandhara, Vindhya, và tÃt
cä tam thiên Çåi thiên th‰ gi§i cÛng phäi run rÄy chÃn Ç¶ng trÜ§c chûng t¿ cûa ngài qua hình änh HUM.

Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, tay nâng niu vÀng træng in dÃu thÕ ng†c ch£ng khác nào m¶t Çåi dÜÖng thiên th‹; miŒng
hai lÀn niŒm TARA và âm t¿ P’HAT (P‰t), ngài tiêu trØ tÃt cä m†i ô nhiÍm Ç¶c håi không gì sót låi.

Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, h‰t thäy chÜ Thiên, vua cûa các cõi Tr©i cùng các nghi thÀn khÄn-na-la (kinnaras) ÇŠu
nÜÖng t¿a nÖi ngài; y giáp ngài ÇËp tuyŒt v©i, Çem an låc Ç‰n cho tÃt cä; ngài tiêu trØ tÃt cä m†i tranh chÃp và ác m¶ng.

18

Xem chú thíc #16.
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Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, Çôi m¡t ngài nhÜ Çôi vÀng nhÆt nguyŒt, toä ánh sáng tuyŒt trÀn; miŒng hai lÀn niŒm
HARA và TUTTARA, ngài tiêu trØ tÃt cä m†i dÎch bŒnh nghiŒt ngã.

Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, Çi‹m ba chân tánh (three suchnesses), ngài ÇÜ®c phú cho næng l¿c an tïnh; ngài nhi‰p
phøc chúng vong linh ác håi, qu› ma và då xoa, ôi TURRE, tÓi th¡ng và vi diŒu.

__________________________________________________________________________________________________________________

Theo l©i khÄn cÀu liên ti‰p cûa nhiŠu hành giä, quy‹n cÄm nang hÜ§ng dÅn pháp môn thiŠn quán và trì tøng Quan-Âm này Çã
ÇÜ®c Çåi sÜ Khenpo Konchog Gyaltshen Rinpoche biên soån vào næm 2120 theo ñåi-VÜÖng Tång-lÎch, Rabjung 17, là næm Häi
ñi‹u, vào ngày 28 tháng Giêng (tÙc ngày 20 tháng ba DÜÖng-lÎch). M¶t sÓ bài hÒi hÜ§ng nguyŒn cÛng Çu®c thêm vào cho phÀn
th¿c hành thêm phong phú. NguyŒn Çem công ÇÙc này hÒi hÜ§ng cho tÃt cä m†i chúng sinh, sÖ cæn thì thoát khÕi m†i tai hoå nhiÍu
nhÜÖng và sau h‰t thäy, xin cho tÃt cä thành t¿u Çåo quä vô thÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh Giác. Sarva Mangalam.
Tâm-Bäo-ñàn chuy‹n tØ Anh-ng» sang ViŒt-ng» Ç‹ cúng dÜ©ng b°n-sÜ Garchen Triptul Rinpoche tôn quš, Hoá Thân Ç©i thÙ tám, hiŒn thân cûa lòng tØ bi vô lÜ®ng
cûa Quan-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 21 tháng 2, 2004 DuÖng- lÎch, nhân
dÎp Nguyên-ñán næm M¶c-Thân Tång-lÎch, tåi Maryland, Hoa Kÿ. Bän ti‰ng ViŒt do trung tâm Drikung Mahayana Center Ãn tÓng lÀn ÇÀu vào næm 2004.
ViŒt_Vajra Foundation trình bày và Ãn tÓng bän hiŒu Çính tháng 2/2006. Xin liên låc vietvajra@yahoo.com Ç‹ nhÆn bän gÓc ÇiŒn tº.
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