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Tranh ‘thangka’ ÇÙc Thiên-Thû Thiên-Nhãn Quán-Th‰-Âm Avalokiteshvara
__________________________________________________________________________________
The Buddhist Art of Nick Dudka Thangka
http://www.thangka.ru/gallery/ge_avalokiteshvara.html
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Ÿ gi»a tâm Çi‹m là chûng t¿ HRI.
Xoay quanh chûng t¿ HRI là chu‡i løc t¿ minh chú
OM MA-NI PAD-ME HUNG
Ch» OM n¢m ngay phiá trên ch» HRI
K‰ Ç‰n là ch» Ma, Ni, Pê, Mê, và Hung... tÃt cä xoay theo chiŠu kim ÇÒng hÒ.
Khi quán ch» HRI trên Çài træng ª luân xa tim, ch» HRI ª trong vÎ trí th£ng ÇÙng và ÇÙng yên,
không xoay chuy‹n nhÜng phóng toä ánh sáng ra kh¡pmÜ©i phÜÖng.
Trong khi Çó, chu‡i minh chú cÛng trong vÎ trí th£ng ÇÙng nhÜng xoay rÃt nhanh chung quanh,
phóng toä ánh sáng rång ng©i Ç‰n kh¡p sáu cõi. 1
http://www.andyweberstudios.com/mt_avalo.html

1

Chú thích phÀn quán tÜÕng cûa Tâm-Bäo-ñàn. Hoå ÇÒ các chûng t¿ cûa Andy Weber
http://www.andyweberstudios.com/mt_avalo.html
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Ba Çi‹m cæn y‰u 2 cûa CON ñÐ©ng Çåo
MÜ©i BÓn ñoän KŒ
do ñåi SÜ Tông Khách-Ba (Tsong Khapa) 3 soån
___________________________________________________________________________

ñåo SÜ Tôn Quš
Chí tâm Çänh lÍ ChÜ VÎ Tôn SÜ và Thánh Tæng. 4
1.
V§i tÃt cä khä næng có ÇÜ®c, ta së giäi thích vŠ
Tinh hoa giáo pháp cao sâu cûa các ñÃng Giác Ng¶,
Con ÇÜ©ng mà tÃt cä các bÆc k‰ thØa ÇŠu ca ng®I,
ñi‹m khªi ÇÀu cho nh»ng kÈ may m¡n muÓn tìm cÀu giäi thoát.

2.
Hãy l¡ng nghe v§i m¶t tÃm lòng thanh tÎnh,
H«i nh»ng kÈ may m¡n tâm không khát khao låc thú cu¶c Ç©i,
Và nh»ng ai muÓn Çem låi š nghïa cho Ç©i sÓng ÇÀy thuÆn duyên tÓt ÇËp,5
Hãy hÜ§ng tâm vŠ con ÇÜ©ng làm chÜ NhÜ Lai hoan h›.

2

ñây là ba Çi‹m cæn bän hay ba Çi‹m tr†ng y‰u nhÃt trên con ÇÜ©ng tu mà hành giä phäi thÃu triŒt và hành trì:
tâm tØ bÕ th‰ gian (renunciation), tâm bÒ-ÇŠ (bodhicitta), và tánh Không hay vô ngã (emptiness). ** Tâm-Bäo-

ñàn chuy‹n ViŒt ng» và chú thích MÜ©i BÓn ñoän Thi cûa Çåi sÜ Tsong Khapa d¿a trên nh»ng l©i khai thÎ cûa Çåi
sÜ Chogda Rinpoche và tài liŒu thuy‰t giäng và khai tri‹n cûa Çåi sÜ Ribur Rinpoche.

3

ñåi sÜ Tông-Khách-Ba (Tsong Khapa) (1357-1419) là vÎ t° khai sáng giòng truyŠn thØa ‘Gelug’ (phái MÛ Vàng)
cûa MÆt-Tông Tây-Tång, m¶t trong 4 giòng truyŠn thØa quan tr†ng nhÃt cûa PhÆt-Giáo Tây-Tång. ‘Gelug’ có
nghïa là ‘Çåo hånh’ và ‘Gelugpa’ là danh xÜng dành cho nh»ng ngu©i hành trì theo trÜ©ng phái này. K‹ tØ th‰ k›
17, giòng Gelug nhÆn lãnh trách nhiŒm chính trÎ tåi Tây-Tång, v§i ÇÙc ñåt-Lai Låt-Ma, ngÜ©i ÇÙng ÇÀu giòng
Gelug, trª thành vÎ lãnh Çåo tôn giáo và chính trÎ tåi quÓc gia này.
4
Theo truyŠn thÓng MÆt-Tông, trÜ§c khi thuy‰t pháp, các bÆc tôn sÜ ÇŠu quy ngÜ«ng chÜ PhÆt, BÒ Tát, ThÀy T°
hay chÜ vÎ thánh tæng. Ÿ Çây chính là Çåi sÜ Tông Khách-Ba (Tsong Khapa) Çänh lÍ chÜ vÎ thánh tæng trÜ§c khi
b¡t ÇÀu thuy‰t giäng vŠ ba Çi‹m tr†ng y‰u cûa con ÇÜ©ng Çåo
5
Bän ti‰ng Anh sº døng hai danh tØ ‘leisure’ và fortune’ cÓt chÌ nh»ng ÇiŠu kiŒn thuÆn l®i mà chúng ta có ÇÜ®c
khi th† mång và tái sinh trong m¶t cänh sÓng tÓt ÇËp, có nhiŠu thiŒn duyên Ç‹ ÇÜ®c ti‰p tøc tu h†c, nhÜ ÇÜ®c
thân ngÜ©i hi‰m quš, ÇÜ®c g¥p thÀy, ÇÜ®c nghe pháp, không phäi sÓng trong cänh chi‰n tranh, v.v. M¶t danh tØ
khác mà kinh sách ti‰ng Anh cÛng hay dùng Ç‹ chÌ thiŒn duyên là hai danh tØ ‘freedoms and endowments’ tÙc là
nh»ng y‰u tÓ Çóng góp làm cho s¿ tái sinh và th† mång cûa ta trª nên tÓt ÇËp hÖn.
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3.
Ngoài tâm tØ bÕ th‰ gian chân chính
Thì không th‹ còn con ÇÜ©ng nào khác
ñ‹ chÃm dÙt s¿ tìm cÀu l®i låc trong b‹ kh° luân hÒi,
CÛng bªi vì nh»ng tham luy‰n này mà chúng sinh phäi chÎu bao gông cùm trói bu¶c;
Hãy phát khªi tâm tØ bÕ trÜ§c tiên.

4.
ThiŒn duyên rÃt khó tìm,6 Ç©i ngÜ©i thì ng¡n ngûi
Hãy liên tøc suy tÜ vŠ ÇiŠu này; hãy Çoån diŒt m†i khao khát døc v†ng ÇÓi v§i cu¶c
Ç©i này.
Hãy luôn suy niŒm Ç‹ thÃy r¢ng luÆt nhân quä vÓn không bao gi© sai
Và vòng luân hÒi chính là kh° não;
Hãy Çoån diŒt m†i khao khát mÓng tÜªng cho tÜÖng lai.

5.
Khi các con Çã quán chi‰u ÇÜ®c nhÜ vÆy,
Và tâm không mäy may khªi sinh døc v†ng cho tÃt cä nh»ng gì tÓt ÇËp trong cu¶c
sÓng ta-bà,
Và khi các con b¡t ÇÀu suy tÜ ngày Çêm mong cÀu giäi thoát,
ñó là khi các con Çã phát ÇÜ®c tâm tØ bÕ th‰ gian.

6.
Cho dù nhÜ th‰, tâm tØ bÕ th‰ gian së không bao gi© Çem låi ÇÜ®c
NiŠm h› låc viên mãn cûa PhÆt-quä tÓi th¡ng,
TrØ phi tâm tØ bÕ Ãy
ñÜ®c nuôi dÜ«ng b¢ng Ü§c nguyŒn vÎ tha t¶t cùng cao quš ;7
Bªi th‰, các bÆc Çåi trí ÇŠu nÜÖng vào tâm nguyŒn BÒ-Tát cao cä 8 trên ÇÜ©ng tìm cÀu
giác ng¶.

7.
6

Xem chú thích #3
Bän ti‰ng Anh sº døng cøm tØ ‘purest wish’ và ‘high wish’ cÓt chÌ hånh nguyŒn BÒ-Tát hoàn toàn l®i tha.
8
Xem chú thích #5
7
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Chúng sinh bÎ cuÓn phæng theo bÓn giòng nÜ§c xoáy 9;
BÎ xi‰t trói bªi hành nghiŒp cûa quá khÙ, khó lòng tháo g«;
BÎ giam hãm trong chi‰c lÒng s¡t cûa ngã mån;
Nghën ch‰t trong bóng tÓi dÀy d¥c cûa vô minh.

8.
Trong vòng sinh tº vô tÆn, chúng sinh Çã chào Ç©i,
Và khi th† mång Çã phäi chÎu Çau Ç§n vì ba kh° não 10 không phút nào ngÖi nghÌ;
Hãy quán tÜªng xem chúng-sinh-mË hiŠn cûa các con 11 Çang cäm thÃy nhÜ th‰ nào,
Nghï xem chuyŒn gì Çang xäy ra cho h†,
Và hãy cÓ g¡ng phát khªi tâm nguyŒn BÒ-Tát t¶t cùng cao cä kia.

9.
Các con có th‹ Çã chÙng ng¶ ÇÜ®c tâm tØ bÕ và Ü§c nguyŒn l®i tha,
NhÜng së không th‹ nào ch¥t ÇÙt ÇÜ®c gÓc rÍ cûa vòng trÀm luân sinh tº
N‰u nhÜ các con không khai mª trí tuŒ Ç‹ thÃu hi‹u lë chân nhÜ;
Hãy cÓ g¡ng b¢ng nhiŠu cách Ç‹ thÃu triŒt lš duyên sinh khªi.

10.
KÈ bÜ§c chân vào con ÇÜ©ng làm hoan h› muôn chÜ PhÆt
Là kÈ thÃy ÇÜ®c lš duyên sinh 12 vÓn không bao gi© sai,
ñÓi v§i kÈ Ãy, vån pháp trong cä hai cõi luân hÒi lÅn ni‰t bàn
ñŠu không mang hình tÜ§ng!

11.
NhÜng các con vÅn chÜa thÆt s¿ quán triŒt Çu®c tÜ tÜªng cûa bÆc ñåi Giác
N‰u nhÜ chÜa thÃy ÇÜ®c s¿ ÇÒng nhÃt cûa hai š niŒm này;
S¡c tÜ§ng cûa vån pháp [chính là] lš duyên sinh, không th‹ nào khác,
9

BÓn giòng nÜ§c xoáy š nói sinh, lão, bŒnh, tº.
Ba kh° não š nói vô minh (u mê, không hi‹u ÇÜ®c chân Ç‰ và nghiŒp quä), ái (tham muÓn, thèm khát) và thû
(chÃp gi», lÜu luy‰n, vÜ§ng m¡c). Ba kh° não cÛng còn có š nói 3 loåi Çau kh° khác nhau: (1) Çau kh° vì bÎ Çau
kh°, (2) Çau kh° do vô thÜ©ng hay nh»ng thay Ç°I bÃt nhÜ š gây ra, và (3) Çau kh° vì phäi chÎu Ç¿ng nh»ng
hoành cänh sÓng Çã ÇÜ®c an bài, phäi chÎu Ç¿ng nh»ng gì không th‹ thay Ç°i ÇÜ®c cho Çúng theo š mình.
11
Ý nói tØ vô thûy vô chung, tÃt cä chúng sinh Çã tØng là nh»ng bà mË cûa ta trong vô lÜ®ng ki‰p. Ý niŒm này c¿c
kÿ quan tr†ng trong MÆt-tông Tây-Tång, Ç‹ giúp chúng ta phát tri‹n tâm BÒ-ñŠ viên mãn, vô phân biŒt.
12
Bän ti‰ng Anh sº døng cøm tØ ‘cause and effect’ (nhân quä) trong khi n‰u hi‹u Çúng nghïa cûa Çoån này thì
phäi dùng cøm tØ ‘cause and conditions’ (nhân duyên) m§i chính xác vì ª Çây, Çåi sÜ Tsong Khapa Çang bàn
vŠ lš ‘nhân duyên,’ vô ngãi, không có t¿ tánh, chÙ không phäi bàn vŠ luÆt nhân quä.
10
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Và Không -- [chính là] s¿ vÜ®t thoát m†i khái niŒm, không th‹ nghï bàn.

12.
ñ‰n m¶t lúc nào Çó, hai š niŒm 13 trên së không còn luân phiên tách biŒt
Mà së k‰t h®p thành m¶t.
NhÆn thÙc r¢ng lš duyên sinh vÓn không sai
Së giúp các con phá v« ÇÜ®c tâm bám chÃp,
Và khi Ãy, cái nhìn quán chi‰u cûa các con së trª nên vËn toàn.

13.
HÖn th‰ n»a, s¡c giúp ta không vÜ§ng m¡c vào tâm chÃp có thÜ©ng h¢ng,
Không 14 giúp ta không vÜ§ng m¡c vào tâm chÃp không vô h»u 15,
Và n‰u thÃy ÇÜ®c s¿ hóa hiŒn cûa tánh Không trong lš duyên sinh,
Các con së không bao gi© n»a phäi sa vào nh»ng quan niŒm c¿c Çoan.

14.
Khi các con Çã thÃu hi‹u ÇÜ®c nhÜ ta
Nh»ng ÇiŠu c¿c kÿ quan tr†ng ta Çã giäi thích vŠ ba Çi‹m cæn y‰u cûa con ÇÜ©ng Çåo,
Con Öi, hãy tìm Ç‰n m¶t nÖi thanh v¡ng;
Hãy dÓc lòng quy‰t tâm tinh tÃn,
Và mau chóng Çåt thành Ü§c nguyŒn t¶t cùng [cûa Çåo quä BÒ-ñŠ].

X

13

Hai š niŒm này là ‘S¡c’ và ‘Không’ -- ÇŠu do duyên sinh mà ra.
Vô ngã, không có t¿ tánh (non-inherent nature)
15
Non-existence
14
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Minh Chú Tæng TrÜªng Công ñÙc
Âm Phån:
OM SAMBHARA SAMBHARA VIMANA SARA MAHĀ JABA HŪM
OM SMARA SMARA VIMANA SKARA MAHĀ JABA HŪM// (7x)

Âm ViŒt:
ÔM XAM-BA-RA XAM-BA-RA VI-MA-NA XA-RA MA-HA GIA-BA HUM
ÔM X÷-MA-RA X÷-MA-RA VI-MA-NA X÷-CA-RA MA-HA GIA-BA HUM// (7x)

‘Khi tøng Ç†c câu minh chú trên Çây bäy lÀn, tÃt cä công ÇÙc mà hành giä Çã tåo ÇÜ®c
qua các thiŒn hånh së ÇÜ®c nhân lên gÃp 100,000 lÀn.’ -- Trích b¶ kinh Ph° ñ£ng HÒi HÜ§ng.

Âm Phån:
OM RUCHI RAMANI PRAWARTA YA HŪM (7x)

Âm ViŒt:
ÔM RU-CHI RA-MA-NI P÷-RA-OA-TA DA HUM (7x)

‘Tøng Ç†c câu minh chú trên Çây bäy lÀn rÒi th°i nhË lên trên chu‡i tràng håt. Sau Çó,
trong sÓ tÃt cä nh»ng câu mÆt chú do chÜ NhÜ Lai Çã thuy‰t thì [công ÇÙc cûa] bÃt k‹
câu mÆt chú nào mà hành giä tøng Ç†c cÛng së ÇÜ®c nhân lên gÃp 100,000,000,000
lÀn.’ -- Trích kinh Vô LÜ®ng Bäo Châu Cung ñiŒn.

ThÌnh CÀu Ân ñi‹n Gia Trì KhÄu-š

16

cûa ñåi-Thành-T¿u-Giä Khyungpo

Con nguyŒn xin quy y Tam Bäo,
Xin cho con thành t¿u quä vÎ PhÆt
16

Nguyên bän ti‰ng Anh sº døng danh tØ ‘tongue’ tÙc ‘cái lÜ«i’ nhÜng n‰u d¿a theo væn cänh thì phäi hi‹u r¢ng
Çây không phäi là phÀn cÀu nguyŒn ân phÜ§c h¶ trì cho riêng cái lÜ«i mà là cho khÄu-š (l©i nói, ti‰ng nói) cûa
hành giä nói chung, giúp thanh tÎnh hoá khÄu-š và thanh tÎnh hoá tÃt cä nh»ng gì liên quan Ç‰n nh»ng âm thanh
do miŒng hành giä phát ra.
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ñ‹ Çem låi l®i låc ho tÃt cä chúng sinh (3x)

Gi© Çây, sau khi Çã quán tÜªng hành giä chính là vÎ Pháp-chû,17 [hãy quán tÜªng]
chûng t¿ ‘A’ trên lÜ«i cûa hành giä bi‰n thành m¶t tòa træng. Trên tòa træng là m¶t
chûng t¿ ‘OM’ màu tr¡ng. Xoay vòng chung quanh chûng t¿ ‘OM’ thuÆn theo chiŠu
kim ÇÒng hÒ là nh»ng nguyên âm 18 màu tr¡ng. Trong khi Çó, nh»ng phø âm 19 màu
ÇÕ Çang xoay vòng ngÜ®c chiŠu kim ÇÒng hÒ chung quanh chûng t¿ ‘OM.’ Và nh»ng
væn t¿ màu xanh bi‰c cûa câu minh chú Duyên-Khªi Tinh-Y‰u låi xoay vòng thuÆn
chiŠu kim ÇÒng hÒ [chung quanh chûng t¿ ‘OM’]. Hãy quán tÜªng nh»ng væn t¿ này
quÃn quít v§i nhau nhÜ nh»ng con r¡n, và hãy tøng Ç†c nhÜ sau:

[Minh Chú Nguyên-Âm]
Om

A

Ā

I

Ī

U

Ū

Ŗ

E

Ai

O

Au

Am

Ah

Svāhā (3x)

Ŗ

Ļ

Ļ

[Minh Chú Phø-Âm]
Om

Ka

Kha

Ga

Gha

Ca

Cha

Ja

Jha

Na

Ta

Tha

Da

Dha

Na

Ta

Tha

Da

Dha

Na

Pa

Pha

Ba

Bha

Ma

Ya

Ra

La

Va

Śa

Şa

Sa

Ha

Ksha

Nga

Svāhā (3x)

17

Nguyên bän ti‰ng Anh sº døng danh tØ ‘deity’ (thÀn linh) nhÜng ª Çây chính là ÇÙc Quán Th‰ Âm, là vÎ Phápchû cûa pháp hành trì Thiên-thû Thiên-nhãn này. Trong các pháp tu MÆt-Çi‹n, vÎ Pháp-chû ÇÜ®c quán tÜªng trong
dång báo thân (sambhogakaya), có Çû các Ç¥c Çi‹m và phÄm hånh cûa m¶t vÎ PhÆt.
18
Xem nh»ng nguyên âm (mÅu âm) ÇÜ®c liŒt kê phiá dÜ§i. ñây là nh»ng nguyên-âm Phån-t¿ (Sanskrit).
19
Xem nh»ng phø âm ÇÜ®c liŒt kê phiá dÜ§i. ñây là nh»ng phø-âm Phån-t¿ (Sanskrit).
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[Minh Chú Duyên-Khªi Tinh-Y‰u ] 20
OM YE DHARMĀ HETU PRABHAWA HETUNTE SAN TATHĀGATO
HYA WADATA TESĀŇCA YONI RODHA EWAM WĀDIMAHĀ SRAMANA YE
SVĀHĀ (3x)

Âm ViŒt:
ÔM DÊ ñA-MA HÊ-TU P÷-RA-BA-OA HÊ-TUN-TÊ XAN TA-THA-GA-TÔ
HI-DA OA-ñA-TA TÊ-XAN-CA DÔ-NI RÔ-ñA GÊ-OA-AM OA-ñI-MA-HA
X÷-RA-MA-NA DÊ XOA-HA (3x)

Gi© Çây, nh»ng luÒng ánh sáng phóng tÕa ra tØ nh»ng chûng t¿ mÆt Çi‹n này giúp
phát khªi ba khía cånh khác nhau cûa công næng mÆt Çi‹n, liên quan Ç‰n cä hai cõi siêu
th‰ lÅn phàm th‰. Ba khiá cånh này gÒm có: sáu mÜÖi chi (sixty limbs) cûa ngôn ng» giác
ng¶, tám vån bÓn ngàn pháp môn cûa ÇÙc PhÆt, cùng ân Çi‹n cao cä tÓi thÜ®ng cûa
ngài. Nh»ng luÒng ánh sáng phóng tÕa này cÛng giúp phát khªi bäy loåi châu bäo
(thÃt bäo) cûa vÜÖng quÓc tuyŒt diŒu, 21 cùng tám phÄm vÆt tÓt lành.22 Sau Çó, tÃt cä
nh»ng châu bäo và nh»ng phÄm vÆt trên së tan hoà vào nh»ng nguyên âm, phø âm
cùng v§i nh»ng væn t¿ cûa minh chú Duyên-Khªi Tinh-Y‰u trên toà træng. GiÓng nhÜ
trÜ§c Çây, tÃt cä låi tan hoà vào chûng t¿ ‘A’ Ç¶c nhÃt. RÒi chûng t¿ này tan ra thành
nÜ§c cam l¶ màu tr¡ng và màu ÇÕ. NÜ§c cam l¶ tan hoà trên lÜ«i cûa hành giä, chuy‹n
hoá bän chÃt [tÀm thÜ©ng] cûa khÄu-š thành kim-cang khÄu.23
-- PhÜÖng thÙc quán niŒm nhÜ trên vŠ khÄu-š (hay tÃt cä nh»ng gì thÓt ra tØ miŒng) së Çem
Ç‰n [cho hành giä] rÃt nhiŠu l®i låc, nhÃt là së phát khªi ÇÜ®c nhiŠu công næng tÓt ÇËp và nhiŠu
ÇiŠu toàn häo; hành giä së không bao gi© s® phäi mÃt Çi công phu mÆt Çi‹n, mà ngay cä
nh»ng câu nói vô nghïa cûa hành giä cÛng së bi‰n thành nh»ng câu trì tøng.

X

20

Mantra of Essence of Interdependent Origination: diŒu døng cûa câu minh chú này là Ç‹ h¶ trì hành giä có
ÇÜ®c s¿ hi‹u bi‰t sâu s¡c vŠ lš duyên sinh duyên khªi.
21
Bäy loåi châu bäo cûa vÜÖng quÓc tuyŒt diŒu còn ÇÜ®c g†i là ‘thÃt bäo’ - gÒm có: bäo luân (bánh xe quš), châu
báu, hoàng hÆu, khâm sai Çåi thÀn (minister), ng¿a quš, voi quš, và nguyên soái thÓng lïnh (general).
22
Tám phÄm vÆt tÓt lành gÒm có: cá Çúc vàng, bình chÜá châu báu (vase of great treasures), hoa sen tÎnh khi‰t,
vÕ sò xoáy Óc theo chiŠu kim ÇÒng hÒ (right turning conch), nút th¡t huy hoàng (knot of glory), giäi phÜ§n vÜÖng
triŠu (banner of sovereignty) và bánh xe hoàng kim (golden wheel).
23
Kim-cang-khÄu là khi tÃt cä nh»ng gì hành giä thÓt ra tØ miŒng së trª thành bÃt hoåi không khác gì kim-cÜÖng;
m†i âm thanh phát ra, m†i l©i nói, ti‰ng nói ÇŠu trª thành r¡n ch¡c, s¡c bén, vô ngåi, không gì hûy hoåi ÇÜ®c.

Nghi ThÙc Hành Trì Thiên-Thû-Thiên-Nhãn Quán-Th‰-Âm (10/2006)

11

Công Phu Hành Trì SÖ Khªi
___________________________________________________________________________

1.1 Quy-Y và BÒ ñŠ-Tâm
NÖi PhÆt, Pháp, Tæng t¶t cùng cao quš,
Con nguyŒn xin quy y cho Ç‰n khi con thành t¿u giác ng¶,
NÜÖng nÖi công ÇÙc bÓ thí cùng nh»ng hånh lành khác,
Xin cho con Ç¡c quä vÎ PhÆt Ç‹ Çem låi l®i låc cho tÃt cä chúng sinh. (3x)

1.2 KhÄn NguyŒn ChÜ T° B°n Tông 24
Gi»a bÀu tr©i pháp gi§i vi diŒu, Ãm áp
Muôn ngàn áng mây ÇÜ®m mát tâm tØ bi vô phân biŒt Çã vŠ h¶i tø.
Con xin khÄn nguyŒn ÇÙc Liên-Hoa-Thû ,25 ngài khéo ban rãi nh»ng cÖn mÜa thÃm
nhuÀn Çåo quä, ân Çi‹n, và h› låc
ñ‰n vô lÜ®ng chúng sinh.
Tÿ-khÜu-ni La-kha-minh (Lakshmī)26 Üu viŒt, Çã thành t¿u tÓi thÜ®ng chánh Ç£ng chánh
giác,
ñåi sÜ Pháp-VÜÖng-Tº (Chandra Kumāra), yêu chu¶ng ngÛ minh khoa h†c,27
ñåi sÜ Trí- Quang (Jñānabhadra), kiên cÓ hành trì hånh nhÅn nhøc, tinh tÃn và chánh tín,
Con xin khÄn cÀu chÜ vÎ, là bån hiŠn cûa chúng sinh.

24

ñây là nh»ng vÎ Çåi sÜ Çã hành trì theo ÇÙc Quán-Th‰-Âm, ÇÜ®c xem nhÜ là nh»ng Ùng thân cûa ngài, v§i Çåo
hånh và chÙng Ç¡c không khác gì ngài. B°n-tông ª Çây Ç‹ chÌ truyŠn thÓng tu tÆp Pháp-Chû Du-Già (deity yoga)
nÜÖng theo m¶t vÎ Pháp-Chû mà hành giä Çã l¿a ch†n, chÙ không có š chÌ m¶t giòng truyŠn thØa. ** ñ‹ dÍ dàng

hÖn cho Çåi chúng ngÜ©i ViŒt có th‹ h†c thu¶c bài kinh nguyŒn này, tên cûa chÜ t° b°n tông Çã ÇÜ®c ViŒt dÎch
d¿a trên š nghïa cûa tên Phån hay tên Tây-Tång.
25

Liên-Hoa-Thû là m¶t danh hiŒu khác cûa ÇÙc Quán-Th‰-Âm.
M¶t vÎ n»-du-già ma-ha tÃt-Çåt-Ça, m¶t trong 84 vÎ Çåi- thành-t¿u-giä ƒn-ñ¶, Çã chÙng Ç¡c ñåi-Thû-ƒn tÃt-ÇÎa,
sÓng vào th‰ k› thÙ 8 và là em gái cûa vua Indrabhuti.
27
NgÛ minh khoa h†c, hay ngÛ minh, gÒm có: thanh minh (ngôn ng» h†c, væn chÜÖng h†c), công xäo minh (công
nghŒ, kÏ thuÆt), y phÜÖng minh (y dÜ®c, chú pháp), nhân minh (lš luÆn) và n¶i minh (nh»ng gì riêng vŠ tông phái
cûa mình). Các sách MÆt-Tông thay th‰ nhân minh và n¶i minh b¢ng thiên væn h†c và tri‰t h†c.
26
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ñåi sÜ Liên-Hoa-NgÜ (Penyawa) cûa vÜÖng quÓc Nepal, vÎ Çåi h†c giä l‡i låc bÆc nhÃt,
ñåi sÜ NguyŒt-Th¡ng-Tràng (Dawa Gyaltsän) tÓi th¡ng, Ùng thân cûa bÆc Çåi hiŠn thánh
[Quán-Th‰-Âm],
ñåi sÜ H®p-NhÆt-Pháp-Âm (Nyiphug Chökyidra), pháp vÜÖng cûa công phu hành trì,
Con xin khÄn cÀu chÜ vÎ hiŠn thánh.
ñåi sÜ Kim-Cang-TÃt-ñåt (Trupa Dorje Gyāl), hÆu duŒ cûa cûa các con cûa chÜ vÎ Çåi
th¡ng, 28
ñåi sÜ ñåi-Hånh-ThÙc (Zhangtön Drajig) Üu viŒt, v§i h†c thÙc và phÄm hånh t¶t cao;
ñåi sÜ Gi§i-HÜÖng-Hi‹n (Thugje Jangchub Pāl), thÃm ÇÜ®m hÜÖng thÖm ÇÙc Ç¶;
Con xin khÄn cÀu chÜ vÎ, Çã soi sáng con ÇÜ©ng giäi thoát.
ñåi sÜ ñåi-Låc-Thû (Dewa Chän), chÙng Ç¡c vô lÜ®ng công phu Çåi ÇÎnh,
ñåi sÜ Giác-Viên-Mãn (Jangchub Bar), chÙng ng¶ vô vàn linh änh chÜ vÎ Pháp-chû,
ñåi sÜ Vån- HuŒ (Yeshe Bum), n¡m gi» kho tàng Çåo hånh cao quš;
Con xin khÄn cÀu chÜ vÎ, Çã giúp chúng sinh thoä bao nguyŒn Ü§c.
ñåi sÜ Vô-TrÜ§c (Thogme Zangpo), chÙng Ç¡c bÒ-ÇŠ tâm-vÜÖng cao quš,
ñåi sÜ HuŒ-ñÙc (Sherab Päl), hiŒn thân cûa bÆc toàn th¡ng Di L¥c,
ñåi sÜ Hånh-ñÙc (Tsultrim Tsän), che chª Ç¶ trì tÃt cä chúng sinh b¢ng tâm tØ bi vô ngåi,
Con xin khÄn cÀu chÜ vÎ, Çã Ùng hoá ban rãi phúc låc cho muôn ngÜ©i muôn loài.
ñåi sÜ Bäo-Trí (Yontän Rinchen), bÆc hiŠn thánh soi ÇÜ©ng dÅn lÓi,
ñåi sÜ Giác-Häi (Sangyä Gyatso), ÇÃng pháp vÜÖng n¡m gi» bi‹n nguÒn giáo pháp NhÜ
Lai,
ñåi sÜ TÓi-ThÜ®ng-H¶ (Kyabchog Päl), Çã chÌ rõ cho vô lÜ®ng Ùng thân ÇÜ©ng tu chân
chính,
Con xin khÄn cÀu chÜ vÎ, là hiŒn thân cûa kinh tång và Çåo quä.
ñåi sÜ Vô-ThÜ®ng-An-Sa (Gyälwa Ensapa), bÆc anh hùng Ç¡c quä thiŒn hånh,
ñåi sÜ Giác-HuŒ (Sangyä Yeshe), rót ÇÀy Ü§c nguyŒn cho nh»ng kÈ may m¡n,
ñåi sÜ DÛng-ThiŒn-Tâm (Pänchen Lobsang Chögyän) tÓi th¡ng, m¡t tuŒ thÃu suÓt vËn toàn;
Con xin khÄn cÀu chÜ vÎ hiŠn thánh.
ñåi sÜ Kim-Cang-Gi§i (Damtsig Dorje Könchog Gyältsän), chÙng Ç¡c vô thÜ®ng chánh Ç£ng
chánh giác,

28

Nguyên bän ti‰ng Anh, descendent of the conquerors’ children. Conqueror’s children nghïa là các con cûa chÜ
vÎ Çåi th¡ng-- ª Çây có š chÌ chÜ vÎ A-La-Hán, Thanh-Væn, chÜ BÒ-Tát, v.v...
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ñåi sÜ ThiŒn-Tâm-HuŒ (Pänchen Lobsang Yeshe) toàn häo, ÇÃng pháp vÜÖng cûa toàn th‹
PhÆt-b¶
ñÙc Mãn-Giác (Donyö Khädrub) tôn kính, Çã soi rõ ÇÜ©ng tu cao cä,
Con xin khÄn cÀu chÜ vÎ, là ng†n Çèn th¡p sáng giáo pháp [cûa NhÜ Lai].
Con xin khÄn cÀu ÇÙc Ng»-Pháp-Âm (Ngawang Chogdän), hiŒn thân cûa Çåo pháp huy
hoàng,
NgÜ©i thÜà hÜªng trí huŒ viên mãn cûa Væn-Thù SÜ- L®i -- vÎ ngÛ trí pháp vÜÖng cûa
ngôn ng», 29
Cùng xin khÄn cÀu ÇÙc ñåt-Lai Låt-Ma Ç©i thÙ bäy (Kälsang Gyatso)
ñã soi tÕ tam kinh giáo pháp và Çåo quä vô thÜ®ng cûa PhÆt-t° Thích Ca. 30
Con xin khÄn nguyŒn vô lÜ®ng Ùng thân cûa bÆc Çåi hiŠn thánh [Quán-Th‰-Âm],
ñã hoá hiŒn kh¡p nÖi thành pháp gi§i cùng chúng sinh cûa pháp gi§i,
Trí tuŒ chi‰u ki‰n 31 và tâm tØ bi luôn hi‹n l¶,
Hoà nhÆp v§i chân tánh chan hoà, thuÀn khi‰t t¿ chân nguyên.
Xin ÇÙc Liên-Hoa-Thû Çang an trú nÖi ÇiŒn Potala hãy gia h¶,
Xin Çoái lòng chæm lo cho con ch£ng khác nào ÇÙa con duy nhÃt,
Và nh© Çã uÓng tr†n tinh hoa cam l¶ cûa ñåi-ThØa
Mà con tÃt thành t¿u m†i an vui nÖi ba cºa [thân-khÄu-š].
Xin cho con buông bÕ h‰t nh»ng gì hoàn häo cûa ki‰p sÓng luân hÒi,
Không tham luy‰n niŠm h› låc cûa cõi an bình t¿ tåi riêng tÜ,
Xin cho con phát khªi tâm nguyŒn t¶t cùng cao cä muÓn giäi thoát h¢ng hà sa chúng
sinh
Ra khÕi bi‹n Çau thÜÖng phiŠn não.
Xin cho con Çoån diŒt ÇÜ®c tâm bám chÃp vào s¡c tÜ§ng hÜ huyÍn,
Xin cho chân tÜ§ng và niŠm vinh hãnh huyŠn diŒu nÖi sáu Pháp-Chû 32 phát khªi:
[M¶t] là chân nhÜ,33 [hai] là âm vang tánh Không v†ng låi tØ câu minh chú,34 [ba] là
chûng t¿ gÓc,35
29

Nguyên bän ti‰ng Anh, the five-knotted lord of speech. Theo MÆt-Tông Tây-Tång, nghïa là vÎ pháp vÜÖng cûa
ngôn ng» [trên ÇÀu Ç¶i mÛ miŒn] có k‰t 5 [viên bäo châu]. Næm viên bäo châu k‰t trên mÛ miŒn tÜ®ng trÜng cho
5 trí; ª Çây dÎch thoát š thành vÎ ngÛ trí pháp vÜÖng.
30
Theo bän ti‰ng Anh, the good eon’s fourth guide, chÌ ÇÙc PhÆt Thích Ca trong lÎch sº là vÎ PhÆt thÙ tÜ cûa Çåi
ki‰p này.
31
Analytical wisdom: trí tuŒ d¿a trên s¿ xem xét, ki‰n giäi tinh tÜ©ng.
32
33
34
35

Divine pride of the six deities
Deity of thusness
Tone of the mantra’s empty resonance
Seed syllable
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[BÓn] là nh»ng dÃu hiŒu ÇËp Çë, rång ng©i cûa s¡c-tÜ§ng 36, [næm] là thû Ãn cam k‰t,37
và [sáu] là hiŒu-Ãn.38
Xin cho con thành t¿u m†i thành t¿u th‰ gian,39
NÜÖng nÖi chánh ÇÎnh cùng bÓn pháp hành trì cûa giai Çoån t¿ khªi 40
Và cÛng xin cho con thành t¿u Çåi ÇÎnh viên mãn,
NÜÖng nÖi các pháp môn du-già thÃm nhuÀn hoä-ÇÎnh 41 và pháp-âm.42
Xin gia h¶ cho con Çoån diŒt ÇÜ®c hai chÜ§ng ngåi 43
NÜÖng nÖi Çåi ÇÎnh t¿a không gian bát ngát vô biên;
Xin cho Çåo vÎ giäi thoát tuyŒt v©i phá tan tâm bám chÃp nÖi v†ng cänh 44
Và xin cho bÒ công ÇÙc luôn tràn ÇÀy phÜÖng tiŒn thiŒn xäo trong con.
Xin gia h¶ cho con tÙc th©i chÙng Ç¡c trí huŒ viên mãn vô pháp nhÅn,45
Trª thành nh»ng Ùng thân nhÜ š nguyŒn, lÜ§i sáng rång ng©i, hào quang phóng toä;
Xin cho con thoåt nhiên thành t¿u nh»ng viŒc làm viên giác,
ñÜa ÇÜ©ng dÅn lÓi, 46 và giäi thoát chúng sinh cûa næm PhÆt-b¶ [ra khÕi bi‹n trÀm luân].

X
36

Form complete with marks and exemplifications. S¡c tÜ§ng ª Çây š chÌ linh änh cûa ÇÙc Quán-Th‰-Âm mà

hành giä phäi quán tÜªng.

37
38
39
40

Commitment Mudra
Sign
Common attainment

Bän ti‰ng Anh dÎch là ‘the concentration with four-branched repetition.’ Ÿ Çây š nói bÓn pháp hành trì cûa giai
Çoån t¿ khªi trong pháp tu MÆt-Çi‹n khi hành giä quán tÜªng vÎ Pháp-chû và trì tøng minh chú cûa vÎ Çó. ThÙ
nhÃt, phäi tìm hi‹u và làm quen v§i pháp môn hành trì. ThÙ hai, th¿c tÆp cách quán tÜªng và cách trì chú. ThÙ
ba, n¡m v»ng phÜÖng cách hành trì và hành trì miên mÆt. ThÙ tÜ, chÙng Ç¡c pháp tu này, thân khÄu š hoà m¶t
v§i thân khÄu š cûa ÇÙc Quán-Th‰-Âm, trí tuŒ cûa hành giä hoàn toàn h®p nhÃt v§i trí tuŒ viên giác cûa ngài.
41
Nguyên bän ti‰ng Anh, ‘the yogas of absorption in fire and sound.’ ‘Fire’ trong câu này không ám chÌ m¶t
ng†n lºa cÛng không ám chÌ n¶i hoä hay lºa tam mu¶i. Theo MÆt-Tông Tây-Tång, ‘fire’ trong câu này ám chÌ
nh»ng dÃu hiŒu thành Çåt hay an ÇÎnh trong công phu hành trì. Kinh sách Tây-Tång ví von r¢ng, khi hành giä
hành trì các Pháp-Chû Du-Già, Çi vào trång thái an ÇÎnh và tØ tØ có ÇÜ®c nh»ng dÃu hiŒu thành t¿u thì Çó cÛng
giÓng nhÜ m¶t ng†n lºa (fire) Çã Çu®c khÖi mÒi Çúng cách và Çã bÓc sáng. ‘Sound’ ª Çây ám chÌ diŒu âm và oai
l¿c cûa các câu minh chú. Kinh sách MÆt-Tông b¢ng ti‰ng Anh cÛng sº døng danh tØ ‘sign of warmth’ hay
‘warmth’ thay cho ‘fire’ Ç‹ chÌ nh»ng dâú hiŒu thành t¿u trong công phu hành trì.
42
Xem chú thích trên.
43
ChÜ§ng ngåi thÙ nhÃt gây ra do tâm ô nhiÍm, phiŠn não, tham sân. ChÜ§ng ngåi thÙ hai do màn vô minh che
mÃt trí giác.
44
Bän ti‰ng Anh sº døng danh tØ ‘sign ’ (dÃu hiŒu). Ÿ Çây š nói ÇØng bám chÃp vào nh»ng hiŒn tÜ®ng hay dÃu
hiŒu sinh ra do tâm bÎ khuÃy Ç¶ng. Khi ta Çang tu thiŠn thì nh»ng dÃu hiŒu này là ma cänh.
45
Complete direct exalted wisdom regarding all phenomena: trí tuŒ viên giác thÃu triŒt tánh Không cûa tÃt cä
các pháp h»u vi hay th‰ gi§i hiŒn tÜ®ng trong tr©i ÇÃt.
46
Bän ti‰ng Anh sº døng tØ ng» ‘ripening’ (làm cho chín mùi). Ÿ Çây š nói hånh nguyŒn giúp cho chúng sinh
hi‹u ÇÜ®c Çåo thoát ly, khi ÇÀy Çû phÜ§c duyên thì ÇÜ©ng tu së suông sÈ, nhÜ quä chín mùi røng xuÓng tØ trên
cây.
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1.3

T¿ Khªi Báo-Thân 47 ñåi-TØ -ñåi-Bi Quán-Th‰-Âm
Trong trÜ©ng h®p hành giä chÜa th† nhÆn lÍ quán Çänh Quán-Th‰-Âm thì không
ÇÜ®c phép quán tÜªng thân mình khªi hiŒn thành [báo thân cûa] ÇÙc Quán-Th‰-Âm;
chÌ ÇÜ®c phép quán tÜªng ÇÙc Quán-Th‰-Âm ng¿ trên ÇÌnh ÇÀu cûa hành giä mà thôi.

Quán NiŒm [nhÜ sau]:
Con [quán thân mình] thoåt nhiên khªi hiŒn thành [báo thân] cûa ÇÃng ñåi-TØ ñåi-Bi.

1.4

Gia Trì Ân ñi‹n PhÄm VÆt Cúng DÜ©ng

Âm Phån:
OM PADMANTA KRIT HUM PHAT
OM SVABHĀVA ŚHUDDHĀH SARVA DHARMĀH SVABHĀVA ŚHUDDHOH
‘HAM//

Âm ViŒt:
ÔM PÁT-MAN-TA C÷-R´T HUM PT
ÔM XOA-BA-VA SU-ñA XA-VA ñA-MA XOA-BA-VA SU-ñÔ HAM//
Vån h»u vÓn không.
TØ trong bÀu Không-tánh v©i v®i,48 nh»ng chûng t¿ BRUM 49 hiŒn ra rÒi bi‰n thành
nh»ng chi‰c bình bäo tích hoàn mÏ, bao la. [Trong m‡i chi‰c bình bäo tích này], là
m¶t chûng t¿ OM màu tr¡ng. Nh»ng chûng t¿ OM tan hoà ra thành ánh sáng và
bi‰n thành nÜ§c uÓng, nÜ§c rºa chân, hoa thÖm, nhang thÖm, Çèn n‰n, nÜ§c hoa, th¿c
phÄm, và nhã nhåc. Chân tánh cûa nh»ng phÄm vÆt cúng dÜ©ng này không n¢m ngoài
tánh Không; m‡i cúng phÄm ÇŠu mang nh»ng Ç¥c Çi‹m riêng, và diŒu døng cûa nh»ng
cúng phÄm này là Ç‹ giúp phát khªi niŠm h› låc huyŠn diŒu, trong sáng, thuÀn khi‰t.

Âm Phån:
OM ARGHAM AH HUM
OM PADYAM AH HUM
47

Theo MÆt-Tông Tây-Tång, khi hành trì các pháp môn Pháp-Chû Du-Già (deity yoga), hành giä phäi quán tÜªng
mình bi‰n thành vÎ Pháp-Chû Çó trong dång báo-thân (sambhogakaya) cûa ngài. Bän ti‰ng Anh sº døng cøm tØ
‘holy body’ (nghïa Çen là ‘thân linh hi‹n’) nhÜng phäi hi‹u Çây chính là báo-thân chÙ không phäi là pháp-thân
(dharmakaya).
48
49

From the sphere of emptiness
Có tÃt cä là 8 chûng t¿ hoá hiŒn thành 8 chi‰c bình bäo tích Ç‹ tÜ®ng trÜng cho 8 cúng phÄm.
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OM
OM
OM
OM
OM
OM

PUSHPE AH HUM
DHUPE AH HUM
ALOKE AH HUM
GANDHE AH HUM
NAIVIDYA AH HUM
SHABDA AH HUM

Âm ViŒt:
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM

C-GAM A HUM (nÜ§c uÓng) 50
PA-ñI-AM A HUM (nÜ§c rºa chân)
PU-S÷-PÊ A HUM (hoa thÖm)
ñU-PÊ A HUM (nhang thÖm)
A-LÔ-KÊ A HUM (Çèn n‰n)
GAN-ñÊ A HUM (nÜ§c hoa)
NAI-VI-ñI-DA A HUM (th¿c phÄm)
SÁP-ñA A HUM (nhã nhåc)

X

50

Khi Ç†c các câu minh chú cúng dÜ©ng, m‡i phÄm vÆt cúng dÜ©ng ÇŠu có m¶t thû Ãn (mudrā) Çi kèm.
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Công Phu Hành Trì Quán-Th‰-Âm
___________________________________________________________________________

2.1 Pháp-Chû TÓi-ThÜ®ng 51
Quán niŒm nhÜ sau chính là quán niŒm Pháp-Chû TÓi-ThÜ®ng:
Âm Phån:
OM SVABHĀVA ŚHUDDHĀH SARVA DHARMĀH SVABHĀVA ŚHUDDHOH
‘HAM//

Âm ViŒt:
ÔM XOA-BA-VA SU-ñA XA-VA ñA-MA XOA-BA-VA SU-ñÔ HAM//
Chân tánh cûa con, chân tánh cûa bÆc Pháp-chû con nguyŒn quán tÜªng, cùng v§i chân
tánh cûa vån pháp -- thäy ÇŠu h®p nhÃt, th‹ hiŒn Çåo vÎ cûa tánh Không.

2.2 Pháp-Chû DiŒu-Âm 52
Quán niŒm nhÜ sau chính là quán niŒm Pháp-Chû DiŒu-Âm:
TØ trong Không-tánh v©i v®i, diŒu âm cûa câu minh chú OM MANI PADME HŪM
lÒng l¶ng vang rŠn, tràn ngÆp kh¡p cõi không gian.

2.3 Pháp-Chû Chûng-T¿

53

Quán niŒm nhÜ sau chính là quán niŒm Pháp-Chû Chûng-T¿:
51

the Ultimate Deity - Deity còn ÇÜ®c dÎch lá B°n Tôn, nhÜng trong tài liŒu này, deity ÇÜ®c dÎch là Pháp Chû vì
trong các pháp tu Deity Yoga, deity là vÎ chû trì cûa pháp tu và cûa mån Çà la cûa ngài.
52
Deity of Sound
53
Deity of Syllables
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Tâm thÙc cûa con hiŒu h»u bÃt nhÎ v§i chân tánh cûa con và cûa vÎ Pháp-Chû, bi‰n
thành m¶t gi§i Çàn træng sáng ,54 trên Çó hoá hiŒn diŒu âm cûa câu minh chú, lÒng
l¶ng vang rŠn toàn cõi không gian. DiŒu âm này hoåt hiŒn thành nh»ng chûng t¿ linh
thiêng -- diŒu âm và các chûng t¿ quÃn quít chan hoà, không khác gì nh»ng gi†t thûy
ngân vô cùng tinh nguyên Çang quÃn quít bám vào nh»ng håt vàng ròng.

2.4 Pháp-Chû S¡c-TÜ§ng 55
Quán niŒm nhÜ sau chính là quán niŒm Pháp-Chû S¡c-TÜ§ng:
Nh»ng chûng t¿ [linh thiêng] hoá hiŒn thành ra m¶t Çoá sen ngàn cánh, sáng chói nhÜ
vàng ròng; ª tâm Çi‹m cûa Çóa sen này là câu minh chú OM MANI PADME HŪM.
Ánh sáng muôn s¡c phóng tÕa ra tØ gi§i Çàn, Çoá sen và câu minh chú. TØ nh»ng Çi‹m
phát khªi cûa nh»ng luÒng ánh sáng này, vô lÜ®ng [báo thân]56 cûa ÇÙc Quán-Th‰-Âm
hoåt hiŒn, bung toä ra kh¡p nÖi, tràn ngÆp h‰t tÃt cä không gian vÛ trø. Muôn ngàn
phÄm vÆt cúng dÜ©ng cÛng hoá hiŒn m¶t cách huyŠn diŒu không khác gì nh»ng áng
mây bao la hùng vï Ç‹ trang nghiêm dâng cúng lên chÜ PhÆt cùng chÜ BÒ-Tát. 57
Låi tØ m¶t áng mây hùng vï huyŠn diŒu khác, nh»ng cÖn mÜa cam l¶ ng†t ngào liên
tøc rÖi xuÓng, dÆp t¡t bi‹n lºa Çau kh° cûa tÃt cä chúng sinh trong cõi ÇÎa ngøc cÛng
nhÜ trong nh»ng cõi gi§i khác. Chúng sinh thÃm nhuÀn h› låc và trª thành ÇÙc QuánTh‰-Âm. Sau Çó, nh»ng luÒng ánh sáng cùng v§i vô lÜ®ng [báo thân] cûa vÎ Pháp-Chû
[Quán-Th‰-Âm] hoà nhÆp vào trong giòng tâm thÙc cûa hành giä dÜ§i th‹ dång cûa
gi§i Çàn træng sáng, Çóa sen và chu‡i minh chú linh thiêng.
Nh»ng [hình änh quán tÜªng này] låi hoåt hiŒn thành ra m¶t Çoá sen muôn s¡c và m¶t
tòa træng; trên [Çoá sen và toà træng này], t¿ thân hành giä khªi hiŒn thành ra ÇÙc
Quán-Th‰-Âm, thân ng©i tr¡ng, mÜ®t mà thanh xuân và phóng tÕa vô vàn ánh sáng.
[Hành giä quán tÜªng mình có] mÜ©i m¶t khuôn m¥t. Khuôn m¥t chính [ª gi»a] mang
s¡c màu tr¡ng, bên phäi là m¶t khuôn m¥t mang s¡c màu xanh løc, bên trái mang s¡c
màu ÇÕ. Ngay phiá trên Çó, khuôn m¥t ª gi»a mang s¡c màu xanh løc, bên phäi màu
54
55
56

A moon mandala: gi§i Çàn hay mån Çà la trong th‹ dång cûa m¶t toà træng
Deity of Form
Nguyên væn ti‰ng Anh là ‘the bodies of the deity’ nghiã là các ‘pháp thân’ cûa vÎ Pháp-chû Quán-Th‰-Âm.

NhÜng theo các pháp tu MÆt-Tông, hành giä phäi quán vÎ Pháp-Chû và quán chính mình trong dång báo thân hay
th† døng thân (sambhogakaya).
57
Nguyên væn ti‰ng Anh là ‘the Buddhas and their children’ nghiã là chÜ PhÆt và các con cûa chÜ PhÆt. NhÜng
hi‹u theo væn cänh thì các con cûa chÜ PhÆt không phäi là PhÆt-tº hiÍu theo nghiã thông thÜ©ng mà ª Çây chính
là chÜ BÒ-Tát...
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ÇÕ, bên trái màu tr¡ng. Phiá trên n»a, khuôn m¥t ª gi»a mang s¡c màu ÇÕ, bên phäi
màu tr¡ng và bên trái màu xanh løc.
[Nh»ng khuôn m¥t này] ÇŠu có nh»ng c¥p m¡t thuôn dài, cÖ hÒ nhÜ Çang khë mÌm
cÜ©i. Phiá trên nh»ng khuôn m¥t này là m¶t khuôn m¥t mang s¡c màu Çen hung t®n,
ræng nanh nhe dài v§i nh»ng v‰t nhæn hung hãn,58 c¶ng thêm m¶t con m¡t thÙ ba,59
vÃn tóc màu cam d¿ng ngÜ®c. Trên ÇÌnh ÇÀu là m¶t khuôn m¥t màu ÇÕ 60 an bình v§i
nhøc k‰ nhô cao, nét rång ng©i thuÀn tÎnh, hoàn toàn không tô Çi‹m trang sÙc, và
khuôn m¥t màu ÇÕ này có m¶t cái c° riêng.
Hai bàn tay ÇÀu tiên ch¡p låi trÜ§c ng¿c và ª gi»a lòng hai bàn tay có m¶t viên bäo
châu. Bàn tay thÙ nhì bên phäi cÀm m¶t chu‡i tràng håt. Giòng suÓi cam l¶ tuôn ra tØ
bàn tay thÙ ba bên phäi Ç‹ chÃm dÙt Çói khát cûa loài ngå qu›; bàn tay này xoè ra
trong Ãn thí nguyŒn, ban phát nh»ng quä vÎ thành t¿u tÓi thÜ®ng.61 Bàn tay thÙ tÜ bên
phäi cÀm m¶t pháp luân. Bàn tay thÙ nhì bên trái cÀm m¶t nhánh sen vàng; bàn tay
thÙ ba bên trái cÀm m¶t chi‰c bình tÎnh thûy, và bàn tay thÙ tÜ bên trái cÀm m¶t cây
cung và m¶t mÛi tên.
Chín træm chín mÜÖi hai cánh tay còn låi ÇŠu mŠm måi nhÜ nh»ng cánh hoa sen, xòe ra
trong Ãn thí nguyŒn, ban cho nh»ng quä vÎ thành t¿u tÓi thÜ®ng. Gi»a lòng m‡i bàn
tay là m¶t con m¡t. Nh»ng cánh tay này xoè ra không vÜ®t cao quá nhøc k‰ mà cÛng
không xuÓng thÃp quá ÇÀu gÓi.
Trên ng¿c trái có quàng m¶t mänh da sÖn dÜÖng,62 và phía dÜ§i có khoác y b¢ng løa
quš. Quanh lÜng bøng có quÃn m¶t giây Çai vàng óng nåm ng†c. Khuôn m¥t hung
t®n [s¡c màu Çen] ÇÜ®c trang Çi‹m b¢ng m¶t l†n tóc vÃn màu cam. [VÎ Pháp-Chû
Quán-Th‰-Âm] Ç¶i mÛ miŒn có nåm ng†c, Çeo hoa tai, [v§i nhiŠu] vòng Çeo c°, vòng
Çeo tay, vòng Çeo chân, m¥c y áo Çû màu b¢ng gÃm løa và phóng toä hào quang màu
tr¡ng rång ng©i.

58

Theo MÆt-Tông Tây-Tång, ‘khuôn m¥t hung t®n’ này là bi‹u tÜ®ng cûa s¿ ch‰ ng¿ và vÜ®t th¡ng ÇÜ®c sân
hÆn. NhÜng Çây cÛng chính là bi‹u tÜ®ng cûa ÇÙc Quán-Th‰-Âm dÛng mãnh vô ngåi, Çã kh¡c phøc ÇÜ®c tÃt cä
ngoåi ma và n¶i ma.
59
TuŒ nhãn hay m¡t tuŒ.
60
ñây chính là khuôn m¥t cûa ÇÙc PhÆt A-Di-ñà.
61
Theo bän ti‰ng Anh: the mudrā of granting sublime realizations. Kinh sách ti‰ng ViŒt thÜ©ng sº døng cøm tØ
‘Ãn thí nguyŒn’ Ç‹ chÌ thû Ãn này cûa ÇÙc Quán-Th‰-Âm. Thí nguyŒn là cho phép ÇÜ®c toåi nguyŒn; lòng tay
hu§ng ra vŠ phía trÜ§c m¥t, bàn tay chÌ xuÓng.
62
SÖn dÜÖng (antelope) là m¶t loåi thú có ti‰ng rÃt thÜÖng con, h‰t m¿c sæn sóc cho con cûa chúng vô cùng tº t‰
và dÎu dàng nên ª Çây tÜ®ng trÜng cho tâm nguyŒn vÎ tha, phát khªi tình thÜÖng và tØ bi ÇÓi v§i ngÜ©i khác.
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2.5 Pháp-Chû Thû-ƒn 63
Quán niŒm nhÜ sau chính là quán niŒm Pháp-Chû Thû-ƒn:
NÖi ÇÌnh ÇÀu cûa khuôn m¥t chính gi»a là chûng t¿ OM màu tr¡ng, ª c° h†ng là chûng
t¿ ĀH màu ÇÕ, và ª tâm Çi‹m 64 là chûng t¿ HŪM màu xanh bi‹n. Trên toà træng ª
tâm Çi‹m là chûng t¿ HRĪH màu tr¡ng, v§i nguyên âm dài (Ī) và Ü§c nguyŒn k‰ ti‰p
(H).65

Sau Çó, tøng Ç†c câu minh chú sau Çây 5 lÀn, vØa tøng Ç†c vØa ban ân Çi‹n gia trì và
chåm tay vào các Çi‹m sau Çây: luân xa tim, [gi»a hai] lông mày, c° h†ng, phiá trên b©
vai trái và phía trên b© vai phäi. Khi chåm tay vào 5 Çi‹m này, hai tay cûa hành giä b¡t
thû Ãn ‘k‰t nguyŒn’ cûa Liên-Hoa PhÆt B¶ [...]. ñây chính là Pháp-Chû Thû-ƒn.
Âm Phån:
OM PADMA UDBHAVAYE SVĀHĀ (5x)

Âm ViŒt:
ÔM PÁT-MA ÚT-BA-VA-GIÊ XOA-HA (5x)

2.6 Pháp-Chû HiŒu-ƒn 66
2.6.1 KhÄn NguyŒn và H®p NhÃt Cùng ChÜ VÎ ñåi-Giác 67
Sau Çó, hãy khÄn nguyŒn chÜ vÎ Çåi-giác b¢ng cách tøng Ç†c nhÜ sau:
Hào quang phóng tÕa tØ chûng t¿ HRĪH ª tâm Çi‹m cûa hành giä, khÄn g†i ÇÙc QuánTh‰-Âm cùng v§i toàn th‹ pháp h¶i chÜ PhÆt và chÜ BÒ-Tát tØ trø xÙ bän nguyên cûa
các ngài. 68

Âm Phån:
OM ĀRYA LOKEŚHVARA SAPARIVĀRA VAJRA SAMAYA JAH JAH JAH
HŪM BAM HOH//
63

Deity of Mudrā
Bän ti‰ng Anh dùng ch» ‘heart’ (trái tim) nhÜng ª Çây ám chÌ luân xa tim, hay tâm Çi‹m, chÙ không ám chÌ trái
tim.
64

65
66
67
68

Subsequent aspiration
Deity of Sign
Invocation and Absorption of the Wisdom Beings
Trø xÙ bän nguyên có š nói là các ngài Çang an trø nÖi chân tánh giác ng¶
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Âm ViŒt:
ÔM A-RI-DA LÔ-KÉT-S÷-VA-RA SA-PA-RI-VA-RA VA-GI÷-RA XA-MAY-DA GIA
GIA GIA HUM BAM HÔ//

Quán niŒm:
ñÙc Quán-Th‰-Âm cùng toàn th‹ pháp h¶i chÜ PhÆt và chÜ BÒ Tát h®p nhÃt cùng hành
giä, là kÈ Çã k‰t nguyŒn. 69

2.6.2 KhÄn NguyŒn ChÜ ThiŠn PhÆt 70 Và Cúng DÜ©ng
M¶t lÀn n»a, hào quang phóng tÕa tØ chûng t¿ HRĪH ª tâm Çi‹m cûa hành giä, khÄn
g†i chÜ vÎ Pháp-Chû gia l¿c: gÒm có chÜ PhÆt thu¶c næm PhÆt B¶,71 v§i ÇÙc A-Di- ñà
là vÎ PhÆt-Chû, cùng v§i toàn th‹ pháp h¶i thánh chúng.

Trong khi dâng cúng các phÄm vÆt cúng dÜ©ng, hãy tøng Ç†c:
Âm Phån:
OM PĀNCHA KULA SAPARIVĀRA -- ARGHAM, PADYAM, PUSHPE, DHŪPE,
ĀLOKE, GANDHE, NAIVIDYĀ, ŚHAPTA -- PRATICCHA SVĀHĀ//

Âm ViŒt:
ÔM PAN-CHA CU-LA XA-PA-RI-VA-RA -- C-GAM, PA-ñI-AM, PÚT-S÷-PÊ,
ñU-PÊ, A-LÔ-KÊ, GAN-ñÊ, NÊ-VI-ñI-DA, SÁP-TA -- P÷-RA-TI-CHA XOA-HA//

2.6.3 NguyŒn Xin Th† NhÆn Quán ñänh
[ñ†c câu thÌnh nguyŒn nhÜ sau:]
‘NguyŒn xin chÜ NhÜ Lai gia trì næng l¿c và ân Çi‹n.’
69

The commitment being
Dhyani Buddhas: ChÜ ThiŠn PhÆt hay NgÛ PhÜÖng PhÆt. ñây chính là chÜ PhÆt thu¶c næm PhÆt B¶, tÜ®ng
trÜng cho næm trí, gÒm có ñåi NhÆt NhÜ Lai (Vairocana) hay ‘pháp gi§i th‹ tánh trí’ , BÃt ñ¶ng NhÜ Lai
(Akshobya) hay ‘Çåi viên cänh trí’, Bäo Sinh NhÜ Lai (Ratnasambhava) hay ‘bình Ç£ng tánh trí’, A Di ñà NhÜ Lai
(Amitabha) hay ‘diŒu quan sát trí’, và BÃt Không Thành T¿u NhÜ Lai (Amoghasiddhi) hay ‘thành sª tác trí.’
70

71

Xem chú thích trên.
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Khi Çã khÄn nguyŒn nhÜ vÆy rÒi thì vÎ Pháp-Chû Áo Tr¡ng [Båch-Y Quán-Th‰-Âm] và
chÜ vÎ trong pháp h¶i cûa ngài së Ùng hóa ra tØ tâm Çi‹m cûa chÜ NhÜ Lai, tay nâng
cao bình tÎnh thûy chan chÙa nÜ§c cam l¶ và cÃt ti‰ng:
Khªi ngay t¿ giây phút Çän sanh,
ChÜ Thiên Çã cúng dÜ©ng nÜ§c tÎnh lên ÇÙc PhÆt,
CÛng nhÜ th‰, ta cúng dÜ©ng nÜ§c thiêng thuÀn khi‰t
TÎnh hoá báo thân.72

Âm Phån:
OM SARVA TATHĀGATHA ABHISHEKATA SAMAYA ŚHRI YE HŪM//

Âm ViŒt:
ÔM XA-VA TA-THA-GA-TA A-BI-SÊ-CA-TA SA-MAY-DA S÷-RI DÊ HUM//
Và [ÇÙc Båch-Y Quán-Th‰-Âm] gia trì næng l¿c [cho hành giä].73
Nh© Çó, toàn thân hành giä 74 tràn ÇÀy nÜ§c tÎnh, và tÃt cä m†i ô trÜ®c, phiŠn não ÇŠu
ÇÜ®c tÎnh hóa. TØ s¿ chuy‹n hoá cûa nh»ng gi†t nÜ§c còn Ç†ng låi trên ÇÌnh ÇÀu hành
giä, ÇÙc PhÆt A-Di-ñà (Amitabha) -- ÇÒng m¶t pháp tánh v§i vÎ b°n sÜ cûa hành giä 75 -hoá hiŒn ra ngay trên ÇÌnh ÇÀu; ª gi»a trán [cûa hành giä] là BÃt ñ¶ng NhÜ Lai PhÆt
(Akshobya), phía sau tai phäi (right ear) là Bäo Sinh NhÜ Lai PhÆt (Ratnasambhava), sau lÜng hành
giä là ñåi NhÆt NhÜ Lai PhÆt (Vairocana) và phía sau tai trái (left ear) là BÃt Không Thành T¿u
NhÜ Lai PhÆt (Amoghasiddhi).
Trên m¶t Çài træng ª tâm Çi‹m cûa hành giä là ÇÙc Quán-Th‰-Âm viên giác thù th¡ng,
thân toä s¡c tr¡ng ng©i, v§i m¶t khuôn m¥t và hai cánh tay. Bàn tay phäi b¡t Ãn thí
nguyŒn, ban cho quä vÎ thành t¿u, và bàn tay trái cÀm m¶t Çoá sen nâng trÜ§c ng¿c.
Trên Çài træng ª tâm Çi‹m cûa ÇÙc Quán-Th‰-Âm chính là ÇŠ møc quán ÇÎnh,76 [tÙc là]
chûng t¿ HRĪH v§i m¶t nguyên âm dài (ī) và Ü§c nguyŒn k‰ ti‰p (h).
72

Theo bän ti‰ng Anh, ’the holy body’ ª Çây chính là s¡c thân cûa hành giä ÇÜ®c quán tÜªng trong dång báo
thân cûa ÇÙc Quán Th‰ Âm.
73
Hành giä vÅn Çang quán tÜªng mình trong dång báo thân cûa ÇÙc Quán-Th‰-Âm.
74
Xem chú thích trên.
75
‘B°n sÜ cûa hành giä’ ª Çây không ám chÌ ÇÙc b°n sÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt, mà theo MÆt-Tông, Çây chính là
vÎ thÀy Çã khai mª trí tuŒ cho hành giä, giúp hành giä tr¿c nhÆn chân tánh. CÛng theo MÆt-Tông, liên hŒ gi»a
hành giä và vÎ b°n sÜ là m¶t liên hŒ rÃt mÆt thi‰t; hành giä phäi luôn quán tÜªng vÎ b°n sÜ cûa mình không khác
gì ÇÙc PhÆt, ÇÒng pháp tánh v§i chÜ PhÆt.
76
Bän ti‰ng Anh sº døng cøm tØ ‘the concentration being’ -- nhÜng theo Pháp-Chû Du-Già thì ª Çây không ám
chÌ m¶t ai hay m¶t vÎ nào mà Çây chính là chûng t¿ HRĪ, dùng làm ÇŠ møc mà hành giä cÀn chú tâm vào Ç‹ thiŠn
ÇÎnh.
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Hãy chú tâm vào chính hành giä, quán tÜªng thÆt rõ ràng [báo thân] cûa vÎ Pháp-Chû;
khi thiŠn quán h‰t sÙc miên mÆt nhÜ th‰ thì Çây chính là pháp thiŠn quán Pháp-Chû
HiŒu-ƒn.

2.7 Cúng DÜ©ng [Báo Thân] T¿ Khªi 77
2.7.1 Gia H¶ Ân ñi‹n Các PhÄm VÆt Cúng DÜ©ng
Sau Çó, hãy cúng dÜ©ng các phÄm vÆt lên báo thân t¿ khªi. Hãy tÎnh hoá nh»ng phÄm
vÆt cúng dÜ©ng và g¶t såch m†i ô nhiÍm chÜ§ng ngåi b¢ng cách trì tøng minh chú sau
Çây trong khi quán tÜªng:
Âm Phån:
OM PADMĀNTAKRIT HUM PHAT
OM SVABHĀVA ŚHUDDHĀH SARVA DHARMĀH SVABHĀVA ŚHUDDHOH
‘HAM//

Âm ViŒt:
ÔM PÁT-MAN-TA-C÷-R´T HUM PT
ÔM XOA-BA-VA SU-ñA XA-VA ñA-MA XOA-BA-VA SU-ñÔ HAM//
Nh»ng phÄm vÆt cúng dÜ©ng th‹ hiŒn tánh không.
TØ trong Không-tánh v©i v®i,78 [tám] chûng t¿ BRUM hiŒn ra, và tám chi‰c bình bäo
tích bao la, hoàn mÏ låi hoá hiŒn ra tØ nh»ng chûng t¿ BRUM này. [Trong m‡i chi‰c
bình bäo tích] là m¶t chûng t¿ OM màu tr¡ng. Nh»ng chûng t¿ OM tan hoà ra
thành ánh sáng và bi‰n thành nÜ§c uÓng, nÜ§c rºa chân, hoa thÖm, nhang thÖm, Çèn
n‰n, nÜ§c hoa, th¿c phÄm, và nhã nhåc. Chân tánh cûa nh»ng phÄm vÆt cúng dÜ©ng
này không n¢m ngoài tánh Không; m‡i cúng phÄmg ÇŠu mang nh»ng Ç¥c Çi‹m riêng,
và diŒu døng nh»ng cúng phÄm này là Ç‹ giúp phát khªi niŠm h› låc Ç¥c biŒt huyŠn
diŒu, trong sáng, thuÀn khi‰t.

Âm Phån:
OM ARGHAM AH HUM
OM PADYAM AH HUM
77

Báo thân t¿ khªi: hành giä t¿ quán tÜªng s¡c thân mình khªi hiŒn thành báo thân (sambhogakaya) cûa ÇÙc
Quán-Th‰-Âm.
78

From the sphere of emptiness
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OM
OM
OM
OM
OM
OM

PUSHPE AH HUM
DHUPE AH HUM
ALOKE AH HUM
GANDHE AH HUM
NAIVIDYA AH HUM
SHABDA AH HUM

Âm ViŒt:
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM
ÔM

C-GAM A HUM (nÜ§c uÓng) 79
PA-ñI-AM A HUM (nÜ§c rºa chân)
PU-S÷-PÊ A HUM (hoa thÖm)
ñU-PÊ A HUM (nhang thÖm)
A-LÔ-KÊ A HUM (Çèn n‰n)
GAN-ñÊ A HUM (nÜ§c hoa)
NAI-VI-ñI-DA A HUM (th¿c phÄm)
SÁP-ñA A HUM (nhã nhåc)

2.7.2 Cúng DÜ©ng PhÄm VÆt
Hãy dâng cúng các phÄm vÆt cúng dÜ©ng b¢ng cách trì tøng nhÜ sau, [miŒng trì tøng],
[trong khi hai tay] Çan k‰t các thû Ãn thích h®p:
Âm Phån:
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM

ĀRYA
ĀRYA
ĀRYA
ĀRYA
ĀRYA
ĀRYA
ĀRYA
ĀRYA

LOKEŚHVARA-SĀPARIVĀRA
LOKEŚHVARA-SĀPARIVĀRA
LOKEŚHVARA-SĀPARIVĀRA
LOKEŚHVARA-SĀPARIVĀRA
LOKEŚHVARA-SĀPARIVĀRA
LOKEŚHVARA-SĀPARIVĀRA
LOKEŚHVARA-SĀPARIVĀRA
LOKEŚHVARA-SĀPARIVĀRA

ARGHAM PRATĪCCHA SVĀHĀ
PADYAM PRATĪCCHA SVĀHĀ
PUSHPE RATĪCCHA SVĀHĀ
DHŪPE PRATĪCCHA SVĀHĀ
ĀLOKE PRATĪCCHA SVĀHĀ
GANDHE PRATĪCCHA SVĀHĀ
NAIVIDYĀ PRATĪCCHA SVĀHĀ
ŚHAPTA PRATĪCCHA SVĀHĀ//

Âm ViŒt:
ÔM A-RI-DA LÔ-KÉT-S÷-VA-RA XA-PA-RI-VA-RA C-GAM PA-TI-CHA XOAHA (nÜ§c thÖm)

79

Khi Ç†c các câu minh chú cúng dÜ©ng, m‡i phÄm vÆt cúng dÜ©ng ÇŠu có m¶t thû Ãn (mudra) Çi kèm.
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ÔM A-RI-DA LÔ-KÉT-S÷-VA-RA XA-PA-RI-VA-RA PA-ñI-AM PA-TI-CHA XOAHA (nÜ§c rÜä chân)
ÔM A-RI-DA LÔ-KÉT-S÷-VA-RA XA-PA-RI-VA-RA PÚT-S÷-PÊ PA-TI-CHA XOAHA (hoa thÖm)
ÔM A-RI-DA LÔ-KÉT-S÷-VA-RA XA-PA-RI-VA-RA ñU-PÊ PA-TI-CHA XOA-HA
(nhang thÖm)

ÔM A-RI-DA LÔ-KÉT-S÷-VA-RA XA-PA-RI-VA-RA A-LÔ-KÊ PA-TI-CHA XOAHA (Çèn n‰n)
ÔM A-RI-DA LÔ-KÉT-S÷-VA-RA XA-PA-RI-VA-RA GAN-ñÊ PA-TI-CHA XOA-HA
(nu§c hoa)

ÔM A-RI-DA LÔ-KÉT-S÷-VA-RA XA-PA-RI-VA-RA NA-VI-ñI-A PA-TI-CHA XOAHA (th¿c phÄm)
ÔM A-RI-DA LÔ-KÉT-S÷-VA-RA XA-PA-RI-VA-RA SÁP-TA PA-TI-CHA XOA-HA
(nhã nhåc)//

[N‰u muÓn, hành giä cÛng có th‹ dâng cúng các cúng phÄm trong khi trì tøng các câu
kŒ cúng dÜ©ng song song v§i các câu minh chú (giÓng nhÜ cách cúng dÜ©ng vÎ PhápChû mà hành giä Çã quán tÜªng trÜ§c m¥t). 80

2.7.3 Tán DÜÖng
Tøng Ç†c bài kŒ sau Çây Ç‹ tán dÜÖng:
ñÜ®c h¢ng hà sa chÜ PhÆt th† kš,
Ngài Çã tích tø muôn Ùc phåm hånh cao quš
Và Çã ÇÜ®c ban cho danh hiŒu Quán-Th‰-Âm,
Con xin Çänh lÍ ngài, ÇÃng vô ngåi Çåi-tØ Çåi-bi.

2.8

Gia Trì Ân ñi‹n Chu‡i Tràng Håt

[Ti‰p theo, trong công phu trì chú, hãy gia trì ân Çi‹n cho chu‡i tràng håt. Hai tay ch¡p
låi trÜ§c ng¿c, hãy Çänh lÍ b°n sÜ cùng vÎ Pháp-Chû và tøng Ç†c]:

80

Trong các pháp hành trì quán tÜªng các vÎ Pháp-Chû, ÇÀu tiên là quán thÃy vÎ Pháp-Chû hoá hiŒn ra trÜ§c m¥t
, sau Çó, m§i Ç‰n phÀn ‘t¿ khªi’ và quán tÜªng chính mình trong dång báo thân cûa vÎ Pháp-Chû.
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Âm Phån:
OM GURU SARVA TATHĀGATĀ KĀYA VĀK CHITA PRANAMENA SARVA
TATHĀGATĀ VAJRA PĀDA BANDHANAM KAROMI//

Âm ViŒt:
ÔM GU-RU XA-VA TA-THA-GA-TA KA-DA VA CHI-TA B÷-RA-NA-MÊ-NA
SA-VA TA-THA-GA-TA VA-GI÷-RA PA-ñA BAN-ñA-NAM KA-RÔ-MI//

Sau Çó, hãy Ç‹ chu‡i tràng håt ª gi»a lòng hai bàn tay úp låi, và gia trì ân Çi‹n cho
chu‡i tràng b¢ng cách tøng Ç†c câu minh chú dÜ§i Çây 7 lÀn. Chu‡i tràng cÀn phäi là
loåi chu‡i phù h®p v§i công phu hành trì, ch£ng hån nhÜ khi hành trì các pháp môn an
bình thì nên dùng chu‡i tràng làm b¢ng pha-lê hay b¢ng håt cây bÒ ÇŠ.
Âm Phån:
OM VASUMATI SHRĪĀYE SVĀHĀ (7x)

Âm ViŒt:
ÔM VA-XU-MA-TI S÷-RI-A-DÊ XOA-HA (7X)

2.9

Trì Tøng Minh Chú

Hãy quán chi‰u nhÜ sau:
Trên m¶t Çài træng ª tâm Çi‹m cûa hành giä là ÇŠ møc quán ÇÎnh,81 [tÙc là] chûng t¿
HRĪH v§i nh»ng chu‡i minh chú xoay vòng quanh. Væn t¿ cûa nh»ng chu‡i minh chú
này màu tr¡ng, th£ng ÇÙng, xoay thuÆn theo chiŠu kim ÇÒng hÒ. Hào quang phóng
tÕa ra tØ væn t¿ cûa nh»ng chu‡i minh chú này dâng tràn cÖ th‹ cûa hành giä và thanh
tÎnh hoá h‰t tÃt cä m†i ô nhiÍm và chÜ§ng ngåi cûa hành giä.
Muôn Ùc chÜ vÎ Çåi-giác trong pháp h¶i cûa ÇÙc Quán-Th‰-Âm cÛng hoá hiŒn ra tØ
nh»ng luÒng ánh sáng Çang phóng tÕa này, tÎnh hoá h‰t m†i ô nhiÍm và chÜ§ng ngåi
cûa tÃt cä chúng sinh, dÅn d¡t h† Ç‰n b© giác ng¶ Quán-Th‰-Âm.82 Sau Çó, tÃt cä ánh
sáng và chÜ vÎ Çåi-giác låi thu trª vŠ và tan hoà vào chûng t¿ HRĪH ª tâm Çi‹m cûa
hành giä.
81

Bän ti‰ng Anh sº døng cøm tØ ‘the concentration being’ nhÜng ª Çây không ám chÌ m¶t ai hay m¶t vÎ nào mà
chính là chûng t¿ HRĪ và chu‡i minh chú xoay vòng quanh, dùng làm ÇŠ møc mà hành giä cÀn chú tâm vào Ç‹
thiŠn ÇÎnh.
82
Setting them in the state of the Ārya Avalokiteshvara: š nói tÃt cä chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c gia h¶ và dÅn d¡t Ç‹
thành t¿u trang thái giác ng¶ không khác gì ÇÙc Quán-Th‰-Âm.
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Trì Tøng TrÜ©ng-Chú [Quán-Th‰-Âm]
Âm Phån:
NAMO RATNA TRAYĀYA/ NAMAH ĀRYA JŇĀNA SĀGARA/ VAIROCHANA/
VYŪHA RĀJĀYA/ TATHĀGATĀYA/ ARHATE/ SAMYAKSAM BUDDHĀYA/
NAMAH SARVA TATHĀGATEBHYAH/ ARHABBHYAH/ SAMYAKSAM
BUDDHEBHYAH/
NAMAH ĀRYA AVALOKITEŚHVARĀYA/ BODHISATTVĀYA MAHĀSATTVĀYA
MAHĀKĀRUNIKĀYA/
TADYATHĀ/ OM DHARA DHARA/ DHIRI DHIRI/ DHURU DHURU/ ITTI VATTE
CHALE CHALE/ PRACHALE PRACHALE/ KUSUME/ KUSUME VARE/ ILI MILI/
CITI JVALAM/ APANAYE SVĀHĀ//

Âm ViŒt:
NAM-MÔ RÁT-NA TRA-DA-DA/ NAM-MA A-RI-DA GIA-NA XA-GA-RA/ VÊRÔ-CHA-NA/ VI-U-HA RA-GIA-DA/ TA-THA-GA-TA-DA/ A-RA-TÊ/ XAM-DA-XAM
BU-ñA-DA/
NAM-MA XA-VA TA-THA-GA-TÊ-BÊ/ A-RÁP-BÊ/ XAM-DA-XAM BU-ñÊ-BÊ/
NAM-MA A-RI-DA A-VA-LÔ-KI-TT-S÷-VA-RA-DA/ BÔ-ñI-XÁT-TOA-DA MA-HAXÁT-TOA-DA MA-HA-CA-RU-NI-CA-DA/
TÊ-DA-THA/ ÔM ñA-RA ñA-RA/ ñI-RI ñI-RI/ ñU-RU ñU-RU/ I-TI VA-TÊ/ CHALÊ CHA-LÊ/ P÷-RA-CHA-LÊ P÷-RA-CHA-LÊ/ KU-XU-MÊ/ KU-XU-MÊ VA-RÊ/ I-LI
MI-LI XI-TI GIA-LAM/ A-PA-NA-DÊ XOA-HA//

Trì Tøng Løc-T¿ Minh-Chú 83
Âm Phån:
OM MANI ‘ PADME’84 HŪM

Âm ViŒt:
ÔM MA-NI PT-MÊ85 HUM
83

Løc T¿ Minh Chú là câu minh chú thâu g†n trong 6 ch» cûa ÇÙc Quán-Th‰-Âm.
Theo ti‰ng Phån, padma (pát-ma) là bông hoa sen nhÜng ngÜ©i Tây-Tång phát âm padma (pát-ma) thành ra
padme (p‰t-me^), lâu ngày thành thói quen. Câu này có š nghïa t°ng quàt là ‘Xin nghiêng mình trÜ§c viên ng†c
quš trong hoa sen.’ Om là pháp âm vi diŒu, có khä næng Çánh thÙc ÇÜ®c pháp thân. Mani là viên ng†c quš hay
ng†c nhÜ š, ª Çây š nói trí huŒ viên mãn chÙng Ç¡c tánh Không và tâm BÒ-ñŠ Çem låi l®i låc cho chúng sinh.
Padme (Padma) cÛng là trí huŒ viên mãn, thuÀn khi‰t. Hūm là pháp âm vi diŒu, có khä næng k‰t h®p ÇÜ®c trí tuŒ
(wisdom) và phÜÖng tiŒn (method/compassion)
85
Kinh sách ViŒt dÎch âm là ‘Án Ma Ni Bát Di HÒng.’
84
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Trì Tøng Minh-Chú Liên-Hoa BÒ-Tát 86
[Sau Çó, tøng Ç†c bài bách-t¿ minh chú Liên-Hoa BÒ Tát sau Çây ba lÀn; [Ç‹] b° sung
cho nh»ng Çi‹m dÜ thØa ho¥c thi‰u sót (trong công phu hành trì cûa hành giä), và an
ÇÎnh ân Çi‹n (Çã nhÆn ÇÜ®c)]:
Âm Phån:
OM PADMASATTVA SAMAYA MANUPALĀYA/ PADMASATTVA
TVENÔPATISHTHA/ DRIDHO ME BHAVA/ SUTOSHYO ME BHAVA/ SUPOSHYO
ME BHAVA/ ANURAKTO ME BHAVA/ SARVA SIDDHIM ME PRAYACHCH’A/
SARVA KARMA SUCHA ME/ CHITTAM ŚHRĪYAM KURU/ HŪM HA HA HA
HA HOH/ BHAGAVAN SARVA TATHĀGATA PADMA/ MĀ ME MUNCHA/
PADMA BHAVA/ MAHĀSAMAYA SATTVA/ ĀH//

Âm ViŒt:
ÔM PÁT-MA-XÁT-TOA XA-MAY-DA MA-NU-PA-LA-DA/ PÁT-MA-XÁT-TOA TÊNÔ-PA-T´T-S÷-THA/ TRI-ñÔ MÊ BA-OA/ SU-TÔ-SI-Ô MÊ BA-OA/ SU-PÔ-SI-Ô
MÊ BA-OA/ A-NU-RÁT-TÔ MÊ BA-OA/ XA-VA XI-ñIM MÊ P÷-RA-DÁT-SA/
XA-VA CC-MA SU-CHA MÊ/ CHI-TAM S÷-RI-DAM CU-RU/ HUM HA HA
HA HA HÔ/ BA-GA-GOAN XA-VA TA-THA-GA-TA PÁT-MÊ/ MA-MÊ-MUN-XA/
PADMA BA-VA/ MA-HA-XA-MAY-DA XÁT-TOA/ A//

X

86

Liên-Hoa BÒ-Tát (Padmasattva) chính là ÇÙc Quán-Th‰-Âm. Bài bách-t¿ minh chú này có công næng thanh
tÎnh tâm ô nhiÍm và thanh tÎnh nghiŒp chÜ§ng.
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K‰t Thúc Công Phu Hành Trì
___________________________________________________________________________

3.1 ThÌnh CÀu LÜu Låi ho¥c Quy HÒi
Vì l®i låc cûa chúng sinh,
ThÌnh cÀu [chÜ vÎ k‰t-nguyŒn] 87 hãy lÜu låi cùng linh änh này
Và ban cho sÙc khoÈ, tu°i th† và phú túc,
Cùng nh»ng chÙng Ç¡c tÓi thÜ®ng.

Âm Phån:
OM SUPRATISHTHA VAJRA-YE SVĀHĀ

Âm ViŒt:
ÔM XU-P÷-RA-TI-SA V÷-RA-GIA-DÊ XOA-HA
OM. [ChÜ vÎ Çåi-giác] 88 Çã ban cho chúng sinh tÃt cä Ü§c nguyŒn
Và gia h¶ nh»ng thành t¿u tùy duyên.
Cho dù chÜ vÎ së trª vŠ nÖi quÓc Ç¶ PhÆt
ThÌnh cÀu chÜ vÎ mai sau trª låi.

Âm Phån:
OM

VAJRA MUH

Âm ViŒt:
ÔM V÷-RA-GIA MU

87

L©i thÌnh nguyŒn này là Ç‹ dâng lên ÇÙc Quán-Th‰-Âm và pháp h¶i cûa ngài Çã thÎ hiŒn trong dång (1) báo
thân mà hành giä Çã quán tÜªng trÜ§c m¥t, ho¥c (2) trong dång báo thân t¿ khªi cûa chính hành giä. Cä hai
trrÜ©ng h®p này ÇŠu ÇÜ®c g†i là ‘chÜ vÎ k‰t nguyŒn’ (the commitment beings).
88
L©i thÌnh nguyŒn này là Ç‹ dâng lên chÜ ThiŠn PhÆt cûa 5 PhÆt B¶ và chÜ BÒ Tát mÜ©i phÜÖng, chính là nh»ng
vÎ Çåi giác (wisdom beings) mà hành giä quán tÜªng Çã thÎ hiŒn Ç‹ gia trì næng l¿c và ân Çi‹n cho ‘chÜ vÎ k‰t
nguyŒn’ (xem chú thích trên).
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ChÜ vÎ Çåi-giác tÓi th¡ng trª låi vŠ trø xÙ bän nguyên (an trø nÖi Không-tánh). Còn tÃt
cä chÜ vÎ k‰t-nguyŒn gÒm vÎ Pháp-Chû, pháp h¶i thánh chúng cùng gi§i Çàn mà con Çã
quán tÜªng nay tan thành ánh sáng và hoà nhÆp vào trong con.
Con hoá hiŒn thành ÇÙc ñåi-TØ ñåi-Bi, v§i m¶t khuôn m¥t và hai cánh tay, v§i chûng t¿
OM màu tr¡ng Çi‹m trên ÇÌnh ÇÀu, chûng t¿ ĀH màu ÇÕ nÖi c° h†ng, và chûng t¿
HŪM màu xanh bi‹n ª tâm Çi‹m.

3.1 HÒi HÜ§ng
NÜÖng nÖi công ÇÙc này,89 nguyŒn xin cho con
TÙc th©i trª thành ÇÃng ñåi- TØ ñåi-Bi
Và nguyŒn Ç¶ cho tÃt cä chúng sinh, không m¶t ai còn sót låi,
Cùng vŠ an trø nÖi pháp gi§i vô ngåi Çåi bi.90

3.2 NguyŒn ñÙc ñåt Lai Låt Ma TrÜ©ng Th† 91
NÖi xÙ tuy‰t núi cao bao b†c,92
Ngài là suÓi nguÒn cûa m†i phúc l®i và và h› låc.
Tenzin Gyatso,93 ÇÒng nhÃt pháp tánh v§i ÇÙc Quán-Th‰-Âm,94
NguyŒn cÀu Ngài chân cÙng Çá mŠm 95 cho Ç‰n khi cõi luân hÒi tuyŒt dÙt!

X

89

Công ÇÙc ª Çây ám chÌ công ÇÙc Çã tåo Çu®c do công phu hành trì pháp Quán-Th‰-Âm.
Ÿ Çây š nóì nÜÖng vào công ÇÙc hänh trì và th¿c chÙng mà hành giä Ç¶ ÇÜ®c cho chúng sinh và dÅn d¡t
chúng sinh Ç‹ h† cùng chÙng Ç¡c quä vÎ viên mãn và trª thành ÇÙc Quán-Th‰-Âm tØ bi vô ngåi.
91
Theo MÆt Tông Tây Tång, tru§c khi k‰t thúc công phu hành trì, hành giä phäi hÒi hÜ§ng công ÇÙc Ç‰n tÃt cä
chúng sinh và Ç†c thêm nh»ng l©i cÀu nguyŒn dâng lên ÇÙc ñåt Lai Låt Ma, chÜ T°, và chÜ b°n sÜ, nguyŒn cÀu
cho các ngài ÇÜ®c khoÈ månh, sÓng lâu, ÇØng nhÆp ni‰t bàn v.v. Ç‹ ti‰p tøc giáo hoá chúng sinh.
92
Ý nói xÙ tuy‰t Tây Tång vì bài cÀu nguyŒn này, trÜ§c kia chÌ dành riêng cho ngÜ©i Tây Tång tøng Ç†c ª tåi
quÓc gia Tây Tång.
93
Tên hiŒu cûa ÇÙc ñåt Lai Låt Ma Ç©i thÙ 14.
90

94
95

You who are one with Avalokiteshvara

Theo bän Anh-ng», ’’May you remain steadfast’ có nghïa là nguyŒn xin cho ngài mãi mãi kiên trì, không suy
chuy‹n. NhÜng cÛng trong m¶t bän dÎch Anh-ng» khác, có m¶t câu nh¡c Ç‰n Çôi chân linh hi‹n (the holy feet)
cûa ÇÙc ñåt Lai Låt Ma trong câu nguyŒn trÜ©ng th†, nên câu ti‰ng ViŒt này dÎch thoát š tØ hai bän dÎch Anh-ng»
khác nhau.
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3.4 Bài KŒ Cát TÜ©ng
NguyŒn cho giáo pháp, c¶i nguÒn cûa phúc l®i và thiŒn hånh, träi r¶ng lan xa
NguyŒn cho tÃt cä nh»ng ai Çang hành trì giáo pháp thân tâm thÜ©ng an låc,
NguyŒn cho PhÆt pháp, suÓi nguÒn hånh phúc và an lành cho tÃt cä các Ùng thân,
Luôn luôn tæng trÜªng.
NguyŒn xin Tôn SÜ TÓi ThÜ®ng - chÜ PhÆt tôn quš - hiŒn h»u cát tÜ©ng,
NguyŒn xin H¶ Pháp TÓi ThÜ®ng - Giáo Pháp tôn quš - hiŒn h»u cát tÜ©ng,
NguyŒn xin ChÌ ñåoTÓi ThÜ®ng - Tæng thân tôn quš - hiŒn h»u cát tÜ©ng,
NguyŒn xin Tam Bäo luôn luôn hiŒn h»u cát tÜ©ng.

X
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Phø Løc 1

Cúng DÜ©ng Mån-ñà-La
TrÜ©ng-Kinh Mån-ñà-La
___________________________________________________________________________
OM VAJRA BHŪMI ĀH HŪM,96 ÇÃt uy dÛng nåm vàng
OM VAJRA REKHE ĀH HŪM,97
Bao b†c chung quanh là núi non óng båc,
Ÿ gi»a là núi cä Tu-Di, vua cûa các núi.
Ÿ phiá Çông là ñông Th¡ng Thân Châu (Pūrva-videha), chúng sinh cao l§n;98
Ÿ phiá nam là Nam ThiŒm B¶ Châu (Jumbuvipa), cây nhÜ š m†c;99
Ÿ phiá tây là Tây NgÜu Hoá Châu (Aparagodāna), nÜÖng nh© gia súc; 100
Ÿ phiá b¡c là B¡c Câu Lô Châu (Uttara-Kuru), l©i xé ngang tai. 101
Phiá Çông có Thân Châu (Deha) và Th¡ng Thân Châu (Videha); 102
Phiá nam có Miêu NgÜ Châu (Camara) và Th¡ng Miêu NgÜ Châu (Aparacamara);
Phiá tây có Xiêm Châu (Satha) và ThÜ®ng Nghi Châu (Uttaramantrina);
Phiá b¡c có Th¡ng Biên Châu (Kurava) và H»u Th¡ng Biên Châu (Kaurava).
Có non cao núi quš, loài cây nhÜ š,
ñàn bò nhÜ nguyŒn Ü§c và mùa màng không cÀn g¥t hái.
Có bánh xe quš, châu ng†c quš, hoàng hÆu tôn quš,
Khâm sai Çåi thÀn, voi quš, ng¿a quš,
96
97
98

Âm ViŒt: ÔM V÷-RA-GIA BUM-MI A HUM
Âm ViŒt: ÔM V÷-RA-GIA RÊ-KHÊ A HUM

NgÜ©i ª châu này thân hình vô cùng cao l§n.
Tøc truyŠn ª châu này có loài cây giúp ngÜ©i toåi š, trái cûa cây Çó røng xuÓng ven hÒ thì hoá vàng. Kinh sách
cho r¢ng Çây là cõi con ngÜ©i chúng ta Çang sÓng.
100
Tøc truyŠn r¢ng ngÜ©i ª châu này sÓng nh© gia súc, có nh»ng con bò m¶ng giúp ngÜ©i toåi š.
101
NgÜ©i ª châu này sinh ra t¿ kh¡c l§n lên, th† Çû ngàn næm, nhÜng khi s¡p ch‰t së nghe ÇÜ®c ti‰ng báo trÜ§c
mình s¡p ch‰t; vì không thích phäi nghe nhÜ vÆy nên Çây là nh»ng âm thanh rÃt kinh hãi ÇÓi v§ h†.
102
ñây là nh»ng trung-châu (sub-continents) cûa các Çåi châu (continents) vây quanh núi Tu-Di. M‡i Çåi châu
có hai trung châu.
99
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ñåi lãnh thÓng soái, và bình bäo tích chÙa trân châu.
Có nh»ng thiên n» thÜ§t tha v§i tràng hoa, l©i ca, ÇiŒu vÛ,
Hoa thÖm, nhang, Çèn và nÜ§c hoa;
M¥t tr©i, m¥t træng, tàng l†ng quš,
Và phÜ§n Çåi th¡ng huy hoàng l¶ng gió mÜ©i phÜÖng;
Ÿ gi»a là cûa cäi cûa chÜ Thiên và loài ngÜ©i,
Hoàn häo, không thi‰u thÙ gì, thuÀn khi‰t và ÇËp xinh.
Con xin cúng dÜ©ng cä vÛ trø này cho chÜ b°n sÜ quang vinh, linh hi‹n và tØ bi cûa
giòng truyŠn thØa,
Và hÖn th‰ nÜã, cho bÆc hiŠn thánh tÓi thÜ®ng, ÇÃng ñåi-TØ ñåi-Bi,
Cùng pháp h¶i thánh chúng.
Vì l®i låc cûa chúng sinh, xin hãy chÙng giám v§i tâm tØ bi r¶ng mª.
DÆy lòng xót thÜÖng, chÜ vÎ Çã chÙng giám;
Xin hãy gia h¶ ân Çi‹n cho con và tÃt cä chúng sinh mË hiŠn 103
H¢ng hà sa vô lÜ®ng t¿a không gian vô biên.

X

103

Theo MÆt-Tông Tây-Tång, hành giä phäi quán tÜªng chúng sinh Çã tØng là mË cûa mình tØ vô lÜ®ng ki‰p

(‘all mother sentient beings’) cÓt Ç‹ phát khªi tâm tØ bi vô ngåi.
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Phø Løc 2

Cúng DÜ©ng Mån-ñà-La
ñoän-Kinh Mån-ñà-La
___________________________________________________________________________
Hoa thÖm rãi ÇÃt, nhang thÖm ngào ngåt ÇÃt,
ñi‹m núi Tu-Di, bÓn châu l§n 104 cùng Çôi vÀng nhÆt nguyŒt,
ñây quÓc Ç¶ PhÆt con Çã quán tÜªng, và xin dâng cúng,
NguyŒn tÃt cä chúng sinh ÇÜ®c th† hÜªng cõi gi§i thuÀn tÎnh này.

Âm Phån
IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYĀTAYĀMI

Âm ViŒt
I-ñAM GU-RU RÁT-NA MAN-ñA-LA-CAM

N÷-DA-TA-DA-MI

X

104

BÓn châu bao b†c quanh núi Tu-Di gÒm có: ñông Th¡ng Thân Châu, Nam ThiŒm B¶ Châu, Tây NgÜu Hoá
Châu và B¡c Câu Lô Châu (xem chú thích cûa TrÜ©ng-Kinh Mån-ñà-La).

µ Tâm-Bäo-ñàn chuy‹n ViŒt-ng» ‘Nghi ThÙc Hành Trì Thiên-Thû Thiên-Nhãn Quán-Th‰-Âm’ (ThousandArmed Avalokiteśhvara Sadhana) nhân Çåi lÍ quán Çänh Avalokiteshvara 2005 tåi New York tháng 9/2005 Ç‹
cúng dÜ©ng ÇÙc ñåt-Lai Låt-Ma Ç©i thÙ 14, hiŒn thân cûa lòng tØ bi vô lÜ®ng cûa ÇÙc Quán-Th‰-Âm. Chú thích
cûa bän ViŒt-Ng» ÇÜ®c soån ra d¿a trên các th©i pháp và các tài liŒu thuy‰t giäng vŠ MÆt-Tông cûa các Çåi sÜ
Tây-Tång tåi Hoa-Kÿ và Gia-Nã-ñåi. Tâm-Bäo-ñàn hiŒu Çính tháng 10/2006.
M†i sÖ sót là cûa ngÜ©i dÎch. M†i công ÇÙc xin hÒi hÜ§ng pháp gi§i chúng sinh. MuÓn nhÆn Ãn bän ÇiŒn tº, xin
liên låc: vietvajra@yahoo.com ho¥c xem trên trang nhà: www.vietvajra.org.

Nghi ThÙc Hành Trì Thiên-Thû-Thiên-Nhãn Quán-Th‰-Âm (10/2006)

35

