BAR DO’I DAM PA GYUN KY’ER T’AR LAM SAL DRON SHUG SO

T¿ tánh cûa tÃt cä m†i h¶i tø ÇŠu là vô thÜ©ng,
ÇiŠu này Çã quá rõ.
Và cÛng nhÜ th‰, ch¡c ch¡n r¢ng m†i s¿ sinh ra
cÛng së k‰t thúc b¢ng s¿ hoåi diŒt.
N‰u nhìn b¢ng trí tuŒ thì së thÃy
thân xác huyÍn äo này
không th‹ vïnh viÍn thÜ©ng h¢ng.

Cái ch‰t m‡i lúc m‡i cÆn kŠ,
ÇiŠu này con hoàn toàn không chút ng© v¿c.
N‰u con còn nuôi hy v†ng trong äo tÜªng
r¢ng con së ti‰p tøc sÓng mãi, sÓng hoài,
n‰u con còn sÓng v§i tâm mê mu¶i nhÜ th‰
thì Çó th¿c là m¶t tai hoå vô cùng to l§n!
Xin ThÀy hãy Ç¶ cho con
Ç‹ con có th‹ Çem cái ch‰t vào con ÇÜ©ng ñåo.

Ng†n ñèn Soi Sáng
Con ñÜ©ng Giäi Thoát
Kinh NhÆt Tøng D¿a Trên HÜ§ng DÅn VŠ Cõi Trung Gi§i

The Lamp Illuminating the Path to Liberation
A Daily Practice of the Instructions on the Intermediate State
_________________________________________________

Tsele Nats’og Randrol
Viet Nalanda Foundation
Tibetan-Buddhism for Vietnamese Vajrayana Buddhists

_________________________________________________
English translation by Mike Dickman
Tâm-Bäo-ñàn chuy‹n ViŒt ng»

MuÓn nhÆn bän Ãn tÓng ÇiŒn tº, xin liên låc: vietnalanda@ymail.com
Trang nhà: www.vietnalanda.org

NguyŒn tÃt cä chúng sinh
Çem ÇÜ®c cái ch‰t vào con ÇÜ©ng ñåo.




For an electronic copy of the booklet, contact: vietnalanda@ymail.com
Homepage: www.vietnalanda.org

The cover image of the Wheel of Life is archived at:
Hình bìa Bánh Xe Luân HÒi ÇÜ®c lÜu tr» tåi:
http://www.craftsinindia.com/newimages/buddha-life-mandala.jpg

May all sentient beings
be able to put death on the Path.
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7. The Tibetan Book of Living and Dying (Sogyal
Rinpoche, Harper San Francisco, 1993)
8. The Tibetan Book of the Dead (Robert A.F.
Thurman, Bantam Books, 1994)
9. The Hidden Teachings of Tibet (Tulku Thondup
Rinpoche, Wisdom Pub., 1997)
10. The Tibetan Book of the Dead for Reading Aloud
(Jean-Claude Van Itallie, North Atlantic Books,
1998)
11. A Brief Overview of the Bardo (Thrangu Rinpoche,
Namo Buddha Pub., 1999)
12. The Illustrated Tibetan Book of the Dead (Stephen
Hodge/Martin Boord, Sterling Pub., 1999)
13. Luminous Emptiness: Understanding the Tibetan
Book of the Dead (Francesca Fremantle, Shambhala,
2001)
14. Self-Liberation Through Seeing With Naked
Awareness (John Reynolds, 2001)
15. The Hidden Story of the Tibetan Book of the Dead
(Brian J. Cuevas, Oxford University Press, 2003)
16. Mind of Clear Light: Advice on Living Well and
Dying Consciously (HH Dalai Lama & Jeffrey
Hopkins, Atria Books, 2004) ** published in

Kinh NhÆt Tøng VŠ Cõi Trung Gi§i

1

________________________________________________________

L©i Gi§i ThiŒu
Tâm-Bäo-ñàn soån cho Ãn bän ViŒt ng»

Trong m¶t cu¶c phÕng vÃn ÇÜ®c ghi låi trong tÆp
sách ‘M¶t VÎ Tu-sï Bình DÎ’ (‘A Simple Monk’, nxb
New World Library, 2001, tr. 51), ÇÙc ñåt Lai Låt
Ma Ç©i thÙ 14 có nói:

hardcover as Advice on Dying
17. Peaceful Death, Joyful Rebirth: A Tibetan Buddhist
Guidebook (Tulku Thondup, Shambhala, 2005)
18. The Tibetan Book of the Dead: First Complete
Translation (Gyurme Dorje, edited by Graham
Coleman and Thupten Jinpa, Viking- Penguin
Group, 2006)

‘Tôi có cäm giác nao nÙc v§i š nghï r¢ng [m¶t
ngày kia], cái ch‰t thÆt s¿ së Ç‰n v§i tôi và tôi së
Çu®c sÓng qua kinh nghiŒm Çó.’
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Chúng ta có th‹ nghï r¢ng Çó là l©i lë t¿ tin cûa
m¶t bÆc Çåi cao tæng Çã giác ng¶, cûa m¶t bÆc
hóa thân có th‹ ki‹m soát và làm chû ÇÜ®c cái
sÓng, cái ch‰t cûa mình. Ý nghï låc quan cûa ÇÙc
ñåt Lai Låt Ma cho chúng ta cäm giác r¢ng cái
ch‰t, ÇÓi v§i Ngài, nhË nhàng và có phÀn nào...
tÜÖi vui! T¿a hÒ m¶t ngÜ©i bi‰t r¢ng mình có Çôi
cánh nhiŒm mÀu Ç¿ng sau cái túi näi vÅn thÜ©ng
Çeo sau lÜng, khi ngày gi© Ç‰n, së h§n hª leo lên
m¶t chi‰c cÀu vÒng rÒi tØ Çó mà vút cánh bay
vào bÀu không gian vô tÆn.

NhÜng s¿ thÆt thì không phäi nhÜ vÆy vì Ç‹ có
Çu®c m¶t tâm thÙc an nhiên và låc quan khi nghï
vŠ cái ch‰t, ngay tØ lúc bé, ÇÙc ñåt Lai Låt Ma Çã
ÇÜ®c huÃn luyŒn Ç‹ hi‹u vŠ cái ch‰t, và tØ Çó Ç‰n
nay, vÅn thÜ©ng xuyên th¿c tÆp h¢ng ngày Ç‹
chuÄn bÎ cho s¿ ra Çi cûa mình. ñ‹ có ÇÜ®c s¿
chuÄn bÎ chu Çáo và cäm giác nao nÙc kia, ÇÙc
ñåt Lai Låt Ma cho chúng ta bi‰t thêm r¢ng:

‘Trong nhiŠu næm qua, qua s¿ tu tÆp h¢ng ngày
cûa tôi, tôi Çã chuÄn bÎ cho m¶t cái ch‰t t¿ nhiên.
RÃt nhiŠu công phu thiŠn ÇÎnh cûa tôi [trong hiŒn
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Phø Løc
Tài liŒu tham khäo
L©i gi§i thiŒu và chú thích cûa bän ViŒt-ng» Çã ÇÜ®c TBñ
biên soån d¿a trên nh»ng l©i giäng dåy cûa TrÜªng Lão
Çåi sÜ Garchen Rinpoche, Çåi sÜ Traga Rinpoche, và Çåo sÜ
Ontul Rinpoche (thu¶c giòng Drikung Kagyu PhÆt Giáo
Tây-Tång ).

Ngoài ra Ç‹ giúp quš PhÆt tº có th‹ tìm h‹u thêm vŠ ti‰n
trình cûa cái ch‰t, sau Çây là danh sách m¶t sÓ các tài liŒu
ho¥c Çã ÇÜ®c dÎch qua Anh-ng» tØ bän chánh væn b¢ng
Tång-ng», ho¥c do các Çåi sÜ, h†c giä, thiŒn tri thÙc biên
soån -- trong th©i gian 80 næm qua tØ 1927 cho Ç‰n 2006:

1. The Tibetan Book of the Dead (W.Y. Evans-Wentz,
Oxford University Press, 1927)
2. The Tibetan Book of the Dead (Fremantle and
Chogyam Trungpa, Shambhala, 1975)
3. Death, Intermediate State and Rebirth (Lati
Rinpochay & Jeffrey Hopkins, Snow Lion
Publications, 1985)
4. The Mirror of Mindfulness (Tsele Natsok Rangdrol,
Rangjung Yeshe Pub.,1987)
5. Bardo Teachings (Lama Lodo, Snow Lion Pub.,
1987)
6. The Bardo Guidebook (Chokyi Nyima Rinpoche,
Rangjung Yeshe Pub.,1991)
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the pointing out instructions and prayers contained in
the general teachings of the ‘Bardo Thodol Chenmo’‘the Great Liberation By Hearing, and more especially,
my own text, ‘Bardo’I Chidon Dranpa’i Melong’ or
‘Basic Principles of the Intermediate State: the Mirror
of Mindfulness,’ and having understood them, put
them into practice.



Mike Dickman translated from Tibetan into English for the
Drikung Translation Project 2003.
Tâm-Bäo-ñàn translated from English into Vietnamese
in the 11th month of 2003 to dedicate to her father
who was suffering from an illness,
with suggestions and corrections
made by HÒng NhÜ to the original draft.
Cát-Nguyên re-typed the English version of the prayer
early in the 12th month of 2004 upon his mother’s request,
one month before the passing of his grandfather.

TBñ edited and formatted into a booklet
in the 11th month of 2006 as an offering to Goshok Rinpoche
on the occasion of his granting the teachings of Bardo
to the Vietnamese Buddhists in
San Jose, California, USA.
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tåi] là nh»ng tÆp d®t cho kinh nghiŒm [kinh qua
cái ch‰t] này.’

Nói cho cùng, không phäi chÌ riêng ÇÙc ñåt Lai
Låt Ma, mà cä m¶t truyŠn thÓng PhÆt Giáo TâyTång cÛng thÜ©ng xuyên ‘tÆp d®t’ nhÜ th‰.
Không nh»ng chÌ tÆp d®t mà PhÆt Giáo Tây-Tång
còn bÕ công nghiên cÙu tÌ mÌ vŠ cái ch‰t và ti‰n
trình cûa cái ch‰t v§i m¶t c¥p m¡t h‰t sÙc khách
quan và khoa h†c, bao gÒm nh»ng tìm hi‹u chính
xác vŠ s¿ hoåi diŒt cûa thân vÆt-lš trên m¶t nŠn
täng y-lš.

SuÓt 80 næm nay, sau khi tÆp ‘The Tibetan Book of
the Dead’ tÙc ‘Tº ThÜ Tây-Tång’ (Tång-ng»: Bardo
Thodol) ÇÜ®c ông W.Y. Evans-Wentz phiên dÎch
qua Anh-ng» lÀn ÇÀu vào næm 1927, tØ Çó Ç‰n
nay, nh»ng l©i giäng dåy vŠ ‘Bardo’ tÙc ‘Cõi
Trung-Gi§i’ 1 (hay Trung ƒm) Çã ÇÜ®c khai tri‹n
và quäng bá ª nhiŠu nÖi trên th‰ gi§i. NhiŠu tài
‘Bardo’ có nghïa giän dÎ là ‘gian Çoån ª gi»a’ hay ‘trung-gi§i’ -- giai
Çoån ª gi»a khi b¡t ÇÀu chÃm dÙt cái này và khªi ÇÀu cái kia. Theo
truyŠn thÓng PhÆt-giáo Tây-Tång thì có tÃt cä 6 giai Çoån trung-gi§i
hay bardo (thÜ©ng ÇÜ®c g†i b¢ng ‘trung Ãm’: bardo cûa ñ©i SÓng hiŒn
tåi , bardo cûa ThiŠn-ÇÎnh, bardo cûa GiÃc M¶ng, bardo cûa Cái Ch‰t,
bardo cûa TÎnh-quang hay Chân-tánh (Dharmata) và bardo cûa Hìnhthành hay HiŒn-h»u.
1
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liŒu khác vi‰t vŠ ‘Bardo’ cûa các Çåi sÜ Tây-Tång
cÛng ÇÜ®c chuy‹n ng» và hiŒu Çính. Trong c¶ng
ÇÒng PhÆt-Giáo ViŒt Nam cûa chúng ta cÛng th‰,
chúng ta b¡t ÇÀu có Çu®c m¶t s¿ hi‹u bi‰t trung
th¿c hÖn vŠ cái ch‰t và vŠ Thân-trung-ƒm qua
nh»ng kinh sách ÇÜ®c phiên dÎch qua ti‰ng ViŒt
vi‰t vŠ ti‰n trình cûa cái ch‰t dÜå trên kinh bän
gÓc ‘Bardo-Thodol’ 2.

M¶t ÇiŠu mà trong chúng ta ít ngÜ©i chú š Ç‰n, là
xuÃt xÙ lÎch sº cûa kinh væn ‘Bardo-Thodol.’ 3 Trên
th¿c t‰, nguyên tác ‘Bardo Thodol’ mang m¶t cái
tên gÓc rÃt dài nhÜng t¿u chung có nghïa là ‘ñåi

Giäi Thoát Qua S¿ L¡ng Nghe Trong Cõi TrungGi§i (‘The Great Liberation Through the Hearing in
the Bardo’).
2
Khoäng 40 næm trÜ§c, có 1 tÆp sách nghiên cÙu vi‰t vŠ cái ch‰t ÇÜ®c
dÎch tØ Hán-væn qua ViŒt-ng» và khá ph° thông trong c¶ng ÇÒng PhÆt
giáo ViŒt Nam, Çó là quy‹n ‘LiÍu Sanh Thoát Tº’ ho¥c ‘Thoát Vòng
SÓng Ch‰t.’ TÆp sách này khai tri‹n tr†n vËn nh»ng chi ti‰t và hÜ§ng
dÅn trong ‘Bardo Thodol’ nhÜng rÃt ti‰c, låi không hŠ ghi xuÃt xÙ.
3
Kinh bän ‘Bardo Thodol’ Çã Çu®c dÎch qua Anh-ng» dÜ§i tên ‘The
Tibetan Book of the Dead’ (xem phÀn dÅn sách) và qua ViŒt-ng» dÜ§i
tên ‘Tº ThÜ Tây-Tång’. Th¿c ra, nguyên tác ‘Tº ThÜ Tây Tång’ hay
‘ñåi Giäi Thoát Qua S¿ L¡ng Nghe’ mà trÜ§c Çây ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i
Çã chuy‹n ng» chÌ la` m¶t chÜÖng lÈ trong toàn b¶ tàng kinh ÇÒ s¶
mà ngài Karma Lingpa Çã khám phá ra vào th‹ k› thÙ 14. Toàn b¶
tàng kinh này do ÇÙc Liên Hoa Sanh Ãn kš. Xem tài liŒu tham khäo
#18.
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21.
My own mind and mind of spiritual teacher
inseparably merged,
Having attained the safe haven of enlightened
dimension of absolute truth as my own pure
presence,
By the emanations of my compassionate aspiration, as
many as space is vast,
May I lead all sentient beings to the supreme state of
buddhahood.


Thus, since there seemed to be a need for a brief but
profound instruction in the form of a prayer to
introduce one to the intermediate state of the
moment of death, at the request of the lords Tamdrin
Dorje and Mindrol Nyingpo, these root verses were
composed by Drigungpa Nats’og Rangdrol. In fact,
however, one cannot really benefit unless one
regularly establishes the instructions on death in one’s
mind so that the words used to express them become
one’s very body and being. Therefore, in order to
help you recite it daily, I have made it into a prayer
that can be regularly chanted.
Nonetheless, since, if you recite it only rarely, it will
be very difficult for you to gain any real understanding
of it in your own being. Please also examine carefully
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18.
Supposing, however, that because of karma and
emotional defilement, I am not liberated by this,
May I recognise the four fearsome sounds of he
intermediate state of becoming,
The six indeterminate signs and three terrifying
precipices
As illusions without the least reality.

19.
Recognizing the face of death, let me call to my
spiritual teacher from my very heart,
And establish true confidence as to the essential
meaning his instructions.
Let me not seek some foul samsaric womb,
But transfer my consciousness directly to the pure
land of Lotus Light.
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VÆy thì ai là ngÜ©i ÇÀu tiên Çã giäng dåy vŠ
‘Bardo’, vŠ Cõi Trung-Gi§i hay (Trung-ƒm) và
ÇÜ®c truyŠn thØa cho t§i tÆn ngày nay?

NgÜ©i Çó không ai khác hÖn là Padmasambhava,
m¶t vÎ Çåi hành giä xuÃt thân tØ xÙ Uddiyana,
vùng Tây-B¡c nÜ§c ƒn th©i C°, ngày nay n¢m
gi»a ranh gi§i lãnh th° hai nÜ§c A-Phú-Hãn và
Pakistan.

20.
In short, throughout all time, let me not lose sight for
an instant
Of the fact that the myriad frames of mind that arise
through transformation
Are in no wise different from the root lama,
The Lotus-Born One of Uddiyana.
Tranh hoå ÇÙc Liên Hoa Sanh Padmasambhava ÇÜ®c lÜu tr» tåi
http://www.mahayana.it/index1.html?nyingma.html

Kinh NhÆt Tøng VŠ Cõi Trung Gi§i

6

________________________________________________________

Tøc truyŠn r¢ng ÇÙc Padmasambhava Çã Çän sanh
ra tØ m¶t bông hoa sen trên hÒ Dhanakosha ª xÙ
Uddiyana. NgÜ©i ViŒt chúng ta g†i Ngài là ÇÙc
Liên Hoa Sanh và s¿ hi‹u bi‰t cûa chúng ta vŠ
ÇÙc Liên-Hoa-Sanh quä có rÃt sÖ sài. NhÜng v§i
ngÜ©i Tây-Tång thì không nhÜ th‰. PhÆt-Giáo
Tây-Tång tôn sùng ngài không khác gì tôn sùng
ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni. H† xem ngài nhÜ là
‘ÇÙc PhÆt ThÙ Hai’. H† có rÃt nhiŠu tên g†i cho
ngài, trong Çó Liên Hoa Sanh là m¶t. NhÜng m¶t
cái tên ph° thông mà ngÜ©i PhÆt-tº Tây-Tång yêu
chu¶ng nhÃt låi là m¶t cái tên rÃt ÇÖn giän và trìu
m‰n. H† g†i ngài là ‘Guru Rinpoche.’

Guru Rinpoche có nghïa giän dÎ là ‘ñåo SÜ Tôn
Quš.’ TruyŠn thÓng PhÆt-Giáo Tây-Tång coi ÇÙc
Liên Hoa Sanh Padmasambhava là vÎ Çåo sÜ, hay
‘b°n sÜ ‘ tôn quš, không khác gì chúng ta vÅn
thÜ©ng g†i ÇÙc PhÆt CÒ-ñàm là B°n SÜ Thích Ca
Mâu Ni PhÆt, và coi ngài nhÜ vÎ ThÀy ‘gÓc’ cûa
chúng ta.

Lš do rÃt dÍ hi‹u bªi vì ÇÙc Liên Hoa Sanh là
ngÜ©i Çã thành công trong c ông cu¶c truyŠn bá
PhÆt-Giáo ª xÙ Tây-Tång vào khoäng cuÓi th‰ k›
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15.
The red and white energies and mind gathering in the
central channel
are the primordially pure essence of buddahood,
The dimension of absolute truth, radiance of the
unmodified primordial ground.
May I recognize this as it directly presents itself to
me.

16.
If, due to previous habituation with other tendencies,
one is not liberated by this,
When ones internal breath ceases, the intermediate
state of absolute reality dawns.
May I reconise the sounds and light rays of my body
and mind
that fill all of space as nothing but my own personal
experience.

17.
May I not fear the radiant path of spheres and smaller
discs of rainbow light,
The hosts of peaceful and wrathful deities that arise
And the inherent sound of ultimate thusness,
But recognise them as my own pure presence,
primordial awareness of reality itself.
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12.
When the air element dissolves into the element of
consciousness,
The inner sign is the appearance of various visual
hallucinations,
And the secret sign one’s pure awareness blazing like
a lamp.
At that instant, may I bring to mind the profound path
of transference.
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thÙ 8 4, và Çã có công khai ng¶ cä dân t¶c TâyTång khi Çó còn Çang chìm Ç¡m trong bóng tÓi
cûa båo l¿c và tà thuÆt. ñÙc Liên Hoa Sanh cÛng
là ngÜ©i Çã có công xây d¿ng tu viŒn PhÆt-Giáo
ÇÀu tiên tåi Tây-Tång - tu viŒn Samye, và là
ngÜ©i ÇÀu tiên Çã truyŠn dåy vŠ Cõi Trung-Gi§i.

13.
As one’s consciousness dissolves into the element of
space, the six mode of consciousness come to an
end.
May I recognize the awareness of condensed
between
The descending white element of crown
And rising red element of the navel.

14.
With these elements spreading upward and
downward as cause and condition,
One’s own projected reality itself arises as
experiences of white, red and deepest black
And the eighty awareness that are the very nature of
the three poisons come to a halt.
May I recognise them as the radiance of appearance,
increase and attainment.

Hình chøp tu viŒn Samye ÇÜ®c lÜu tr» tåi
http://cc.purdue.edu/~wtv/tibet/temple.html
Có sách ghi là th‰ k› thÙ 8, có sách ghi là th‰ k› thÙ 9 nhÜng khi so
ánh tu°i th† và th©i gian ÇÙc Liên Hoa Sanh lÜu låi ª Tây-Tång, chúng
ta có th‹ cho r¢ng ngài Çã Ç‰n Tây-Tång vào cuÓi th‰ k› thÙ 8, liên
tøc truyŠn bá Çåo pháp trong hÖn 55 næm và cuÓi cùng, Çã viên tÎch
vào khoäng ÇÀu th‰ k› thÙ 9. HiŒn nay tåi ƒn-ñ¶ và Tây-Tång còn
lÜu låi rÃt nhiŠu dÃu tích cûa ngài.
4
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DÜ§i s¿ hÜ§ng dÅn cûa ÇÙc Liên Hoa Sanh, Çåi Ça
sÓ nh»ng l©i truyŠn dåy cûa ngài Çã ÇÜ®c thánh
n» Yeshe Tsogyal cÄn thÆn ghi chép låi trên nh»ng
cu¶n giÃy mÕng màu vàng, và sau khi ÇÜ®c chính
ÇÙc Liên Hoa Sanh niêm phong và Ãn kš cÄn mÆt,
Çã ÇÜ®c cÃt dÃu tåi nhiŠu nÖi ª Tây-Tång 5.
TrÜ§c khi trª thành vÎ phÓi ngÅu tâm linh và cÛng
là ngÜ©i Çã chÙng Ç¡c ÇÜ®c h‰t nh»ng giáo pháp
thâm cao cûa ÇÙc Liên Hoa Sanh, Yeshe Tsogyal
Çã tØng là m¶t nàng công chúa Tây-Tång thi‰u
may m¡n và Çã phäi träi qua không bi‰t bao
nhiêu là b‹ dâu nhøc nh¢n.

Nh»ng tài liŒu mà thánh n» Yeshe Tsogyal ghi
chép låi ÇÜ®c g†i là nh»ng ‘kho tàng Än mÆt’
(Tång-ng»: terma). Chúng ta có th‹ g†i nh»ng gì
Yeshe Tsogyal ghi chép låi là nh»ng ‘ÇÎa tàng
kinh’ (earth terma) vì Çây là nh»ng tàng kinh ÇÜ®c
cÃt dÃu trên vách Çá, trong khe núi, nÖi hang
Ç¶ng ho¥c dÜ§i hÒ nÜ§c, ngÜ®c låi v§i ‘tâm tàng
kinh’ (mind terma) là nh»ng tàng kinh Çã ÇÜ®c
Trong Çåi lÍ cung nghinh xá l®i cûa ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni và
cûa chÜ vÎ thánh tæng do Matreiya Project t° chÙc tåi Hoa ThÎnh ñÓn
vào tháng 10 næm 2003, PhÆt-tº kh¡p nÖi cÛng Çã ÇÜ®c dÎp chiêm bái
m¶t trong nh»ng pháp-tích còn Ç‹ låi cûa Yeshe Tsogyal. ñó là m¶t
mÅu giÃy rÃt nhÕ và mÕng màu vàng Çøc, trên có bút tích cûa Yeshe
Tsogyal.
5
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The inner sign of this is that the awareness dulls and
becomes confused,
And the secret sign that visual phenomena as a
glittering before one’s eyes.
At that time, may my attention not stray from the
spiritual teacher.

10.
As the water element dissolves into the element of
fire, the moisture of the mouth and nose
Diminishes and dries out, and ones speech is cut off,
One’s awareness becomes turbulent and the secret
sign is like smokeMay I recognize the arising of this mist-like
appearance in which there is nothing that can be
grasped.

11.
When the fire element dissolves into the element of
air, there is a bodily sensation of overpowering heat,
The inner sign of which is an appearance of
unconscious and bewildered sense- faculties,
And the secret sign something that resembles
fireflies.
May I recognize this experience of alternating clarity
and confusion.
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As the downward-clearing energy fades, one loses
control over one’s bladder and bowelsLet me recognize these signs of the degeneration of
the ‘energy-winds’.

7.
When the rising energy deteriorates, one can no
longer swallow food and drink,
Conversation and discussion become difficult, and
one is short of breath.
As the strength of the pervasive energy fails, it
becomes burdensome to move aroundAt that time, certain of reality of death, may I be with
out regret.

8.
This material body original took birth out of the four
elements,
And will eventually die back into them again,
dissolving into them one by one.
Recognizing the outer, inner and secret signs as they
arise,
May I hold my spiritual teacher in my mind.

9.
As the earth element dissolves into the element of
water, power of the body dissolves.
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ÇÙc Liên Hoa Sanh Ãn kš låi trong tâm thÙc cûa
nh»ng vÎ Çåi ÇŒ tº cûa ngài 6.

Vào th‰ k› thÙ 14, ‘ÇÎa tàng kinh’ hÜ§ng dÅn vŠ
‘Bardo’ hay Cõi Trung-Gi§i (Trung-ƒm) Çã ÇÜ®c
Karma Lingpa, là hoá thân cûa m¶t trong 25 vÎ
Çåi ÇŒ tº cûa ÇÙc Liên Hoa Sanh, phát hiŒn lÀn
ÇÀu trên ÇÌnh ÇÒi Gampodar khi m§i vØa 15 tu°i.
NÖi Çây, vÎ Çåi tæng lØng lÅy tên Gampopa 7 Çã
d¿ng lên m¶t tu viŒn l§n và khai mª giòng truyŠn
thÜà Kagyu cûa PhÆt-Giáo Tây-Tång. ñiŠu Çáng
chú š là Karma Lingpa là m¶t hành giä thu¶c
giòng ‘C°-MÆt’ Nyingma nhÜng hÀu nhÜ tÃt cä
các ÇŒ tº cûa ngài låi ÇŠu xuÃt thân tØ giòng
‘KhÄu-TruyŠn’ Kagyu và tu tÆp theo truyŠn thÓng
Kagyu 8. Do Çó, cä hai giòng Nyingma và Kagyu
ñÙc Liên Hoa Sanh Ãn kš nh»ng giáo pháp cûa ngài vào tâm thÙc
cûa các Çåi ÇŒ tº Ç‹ trong tÜÖng lai, khi Çû nhân duyên, hoá thân cûa
các vÎ này së kh¡c nh§ låi ÇÜ®c nh»ng giáo pháp Çó trong trång thái
thiŠn ÇÎnh viên mãn.
7
Gampopa chÌ có nghïa là ‘ngÜ©i ª Gampo,’ còn có tên là Dakpo
Rinpoche có nghïa là ‘vÎ tôn quš xuÃt thân tØ Dakpo.’
8
PhÆt-Giáo Tây-Tång gÒm có 4 tông phái l§n: Nyingma, Kagyu,
Sakya và Gelup. BÓn tông phái này là bÓn giòng truyŠn thØa riêng biŒt
v§i nh»ng sª trÜ©ng khác nhau. M‡i tông l§n låi chia ra làm nhiŠu chi
phái nhÕ, ch£ng hån nhÜ Kagyu thì có Karma Kagyu, Drikung Kagyu,
Dakpo Kagyu, v.v... T¿u chung, giòng Nyingma n°i ti‰ng v‹ viŒc phát
hiŒn các tang kinh và v‹ pháp ñåi Viên Mãn (Dzogchen), giòng Kagyu
n°i ti‰ng v‹ pháp ñåi Thû ƒn (Mahamudra), giòng Gelug cûa ÇÙc ñåt
Lai Låt Ma n°i ti‰ng vŠ kinh væn và luÆn giäi, v.v... BÓn tông phái này
6
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ÇŠu rÃt chú tâm vào viŒc khai tri‹n nh»ng hÜ§ng
dÅn vŠ Cõi Trung-Gi§i và gi» cho giòng truyŠn
thØa cûa Cõi Trung-Gi§i không bÎ gián Çoån.
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Medicines are no longer of any use and one loses
one’s appetite for food and drink.
When the time comes for body and mind to separate,
Grant me your blessing that I be without attachment
to this life.

4.
Death is coming ever nearer, of this I have no doubt.
My imaginary hopes that I will live on and onIf I confuse myself in this way, what a great disaster!
Grant me your blessing that death be brought onto
the path.

Tranh h†a ngài Karma Lingpa
thu¶c bän quyŠn cûa Wisdom Publications Boston

sinh hoåt song song và b° túc cho nhau. NhiŠu vÎ lãnh Çåo và ÇŒ tº
cûa tông phái này vÅn thÜ©ng xuyên th† giáo pháp tu cûa nh»ng tông
phái khác. Tuy nhiên, MÆt-Tông Tây-Tång rÃt coi tr†ng cái ‘gÓc’ cûa
s¿ tu h†c cûa mình (Çi‹n hình qua tông phái gÓc và vÎ thÀy gÓc). Ví
dø, h† có turyŠn thÓng nh¡c Ç‰n xuÃt xÙ cûa nh»ng ÇiŠu h† h†c ÇÜ®c
là tØ tông phái nào ra và ai là ngÜ©i thÀy Çã hÜ§ng dÅn cho h† vŠ
pháp tu Çó. ñiŠu này Ç‹ chÙng tÕ s¿ tôn kính cûa h† ÇÓi v§i PhÆtpháp, và giúp h† trª nên khiêm cung hÖn v§i š nghï r¢ng Çây là ÇiŠu
tôi h†c ÇÜ®c tØ thÀy tôi, ho¥c tØ m¶t truyŠn thÓng tu h†c có gÓc gác
lâu Ç©i chÙ không phäi là nh»ng ÇiŠu do cá nhân tôi t¿ thu nh¥t gom
góp låi nh© vào trí thông minh hay tài næng cûa riêng tôi.

5.
May the anguish and sufferings of the ending of life
Of this body of mine, tossed in the karmic winds,
Of the breakdown and unraveling of the five channelknots of the crown, throat, heart, navel and secretcentre,
Be naturally pacified in their own place.

6.
As the energy of the digestive heat wanes, it
becomes impossible to assimilate food;
As the energy of the life-force dissolves,
responsiveness and attentiveness become dull;
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1.
The object of refuge - the Three Rare and Precious
Gems - are incarnate in their entirety in the physical
form of spiritual master.
To you I pray with intense devotion and yearning.
Of your compassion, please swiftly turn your attention
to me,
And grant me protection from the terrors of the
narrow passageway of the intermediate state.

2.
It is quite clear that everything compounded is also
inherently impermanent,
And equally certain that all birth ends in death,
And that the illusory physical form cannot, in any
wise, be permanentLook upon me with loving kindness, my supreme
spiritual teacher.

3.
When life comes to an end, the power of the four
elements fades,
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Nh© vào nh»ng hÜ§ng dÅn cûa ÇÙc Liên Hoa
Sanh và xuyên qua nh»ng chÙng nghiŒm tâm linh
cûa các Çåi hành giä Çã chÙng Ç¡c, b¡t ÇÀu tØ th‰
k› 14 Ç‰n nay, cái ch‰t và Cõi Trung-Gi§i Çã trª
nên rÃt gÀn gÛi, quen thu¶c trong Ç©i sÓng tâm
linh cÛng nhÜ Ç©i sÓng væn hoá cûa toàn th‹ dân
t¶c Tây-Tång. NgÜ©i PhÆt-tº Tây-Tång ÇÜ®c nghe
giäng vŠ s¿ liên hŒ mÆt thi‰t gi»a m¶t Ç©i sÓng
tÌnh thÙc và cái ch‰t, ÇÜ®c h†c vŠ nh»ng chi ti‰t
liên quan Ç‰n cái ch‰t ngay khi h† còn Çang yêu
Ç©i, trÈ trung và khÕe månh, chÙ không phäi Ç®i
Ç‰n lúc già y‰u, Çau Óm bŒnh tÆt v§i cái ch‰t cÆn
kŠ rÒi thì h† m§i b¡t ÇÀu chú š tìm hi‹u vŠ Cõi
Trung-Gi§i.

Trong ‘Sáu Pháp Tu Yoga cûa Naropa’ 9 có riêng
m¶t pháp yoga Ç¥c biŒt Ç‹ hÜ§ng dÅn hành giä
th¿c tÆp tÌnh thÙc và tÆn diŒt s® hãi trong giai
Çoån trung-gi§i g†i là ‘Bardo Yoga’. ñ‹ b° túc,
Sáu Pháp Tu Yoga cûa Naropa: Yoga N¶i HÕa (Inner Heat), Yoga
Thân HuyÍn o (Illusory Body), Yoga M¶ng (Dream), Yoga TÎnh
Quang (Clear Light), Yoga Cõi Trung-Gi§i (Bardo) và Yoga Chuy‹n-Di
ThÀn-ThÙc (Transference of Consciousness). NhiŠu vÎ Çåi hành giä
Kim-Cang-ThØa Çã Ç¡c Çåo nh© vào công phu tu tÆp nh»ng pháp này
cuä Naropa; khi ch‰t, nhiŠu vÎ Ç‹ låi xá l®i ho¥c Çåt Çu®c ‘thân cÀu
vÒng’ (rainbow body) nghïa là thân xác vÆt lš cûa h† t¿ tiêu tán Çi
không Ç‹ låi dÃu v‰t gì, không khác chi ánh sáng huyÍn äo cûa cÀu
vÒng.
9
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h† còn thÜ©ng xuyên th¿c tÆp thêm Çåi pháp
‘chuy‹n-di thÀn-thÙc’ g†i là ‘Phowa’ Ç‹ Ç‰n khi
ch‰t, h† có th‹ t¿ phóng thÀn thÙc cûa h† lên cõi
tÎnh Ç¶ cûa ÇÙc PhÆt A Di ñà ho¥c m¶t cõi tÎnh
Ç¶ nào khác mà h† nguyŒn ÇÜ®c sinh vào.

Trong nh»ng gia Çình Tây-Tång, khi có ngÜ©i quá
vãng, gia Çình thÜ©ng t° chÙc thÌnh m©i m¶t vÎ
Låt-ma Ç‰n tÆn nhà Ç‹ tøng Ç†c toàn b¶ kinh bän
‘Bardo Thodol’ hay ‘ñåi Giäi Thoát Qua S¿ L¡ng
Nghe Trong Cõi Trung-Gi§i’ Ç‹ hÜ§ng dÅn thÀn
thÙc ngÜ©i ch‰t trong suÓt 49 chín ngày liŠn.
M‡i ngày, phÀn kinh liên hŒ Ç‰n ngày Çó trong
toàn b¶ kinh ‘Bardo Thodol’ ÇÜ®c xÜ§ng lên bên
tai ngÜ©i ch‰t, cä gia Çình quây quÀn l¡ng nghe.
Kinh bän này hÜ§ng dÅn c¥n kë ngÜ©i Çã ch‰t vŠ
nh»ng bi‰n chuy‹n Çang xäy ra trong tâm thÙc
h† qua tØng ngày m¶t, nh¡c nhª cho h† bi‰t h†
Çang ª trong trång thái nào, ngày thÙ nhÃt
chuyŒn gì xäy ra, ngày thÙ hai chuyŒn gì xäy ra,
phäi buông xã nhÜ th‰ nào, phäi tr¿c diŒn tâm h†
nhÜ th‰ nào, phäi tÌnh thÙc và không s® hãi trÜ§c
nh»ng hình tÜ§ng, âm thanh và màu s¡c do tâm
h† phóng ra nhÜ th‰ nào...
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BAR DO’I DAM PA GYUN KY’ER T’AR
LAM SAL DRON SHUG SO
‘The Lamp Illuminating
the Path to Liberation’

A Daily Practice of the Instructions on
the Immediate State


Composed by
Tsele Nats’og Rangdrol
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Dù sao Çi n»a, n‰u không tinh tÃn mà chÌ Ç†c
tøng sÖ sài thì các con cÛng së không th¿c s¿
thÃu hi‹u và thÃm nhuÀn ÇÜ®c gì cä. V§i tâm cÀu
tìm nghiêm túc, các con hãy tìm Ç†c thêm nh»ng
l©i chÌ dÅn và kinh tøng trong kinh bän ‘ñåi Giäi
Thoát Qua S¿ L¡ng Nghe Trong Cõi Trung-Gi§i’
và nhÃt là, hãy tìm Ç†c luÆn giäi do ta soån, tÆp
‘Nguyên T¡c Cæn Bän Cûa Cõi Trung-Gi§i: TÃm
GÜÖng Soi Cûa S¿ TÌnh ThÙc.’ 40 ñ†c và hi‹u
ÇÜ®c nhÜ th‰ rÒi, hãy Çem ra th¿c hành.


Mike Dickman chuy‹n tØ Tång-ng» sang Anh-ng» cho d¿ án
Drikung Translation Project 2003.
Tâm-Bäo-ñàn chuy‹n tØ Anh-ng» sang ViŒt-ng» vào
tháng 11 næm 2003 Ç‹ hÒi hÜ§ng cho thân phø Çang Çau n¥ng.
HÒng NhÜ góp š và sºa bän thäo ti‰ng ViŒt.
Bé Cát-Nguyên Çánh máy phÀn ti‰ng Anh
vào ÇÀu tháng 12, 2004 theo l©i yêu cÀu cûa mË,
m¶t tháng trÜ§c ngày ông ngoåi qua Ç©i.

TBñ hiŒu Çính và trình bày thành tuy‹n tÆp vào tháng 11, 2006
Ç‹ cúng dÜ©ng Çåi sÜ Goshok Rinpoche nhân dÎp ngài thuy‰t
giäng vŠ Thân-Trung-ƒm cho PhÆt tº ngÜ©i ViŒt
tåi San Jose, California, Hoa Kÿ.
40

Kinh bän này Çã ÇÜ®c dÎch qua Anh-ng» dÜ§i tên ‘The Mirror of

Mindfulness’ (xem phÀn dÅn sách).
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Nói tóm låi, ngu©i ch‰t ÇÜ®c hÜ§ng dÅn Ç‹ nhÆn
bi‰t ra ÇÜ®c:
(1) khi nào tÎnh- quang cûa Chân Tánh
(clear light) xuÃt hiŒn Ç‹ có th‹ hoà nhÆp vào Çó
và Çåt ÇÜ®c giäi thoát,
(2) làm th‰ nào Ç‹ vãng sinh vào cõi tÎnh
Ç¶ n‰u Çã Ç‹ l« cÖ h¶i không nhÆn ÇÜ®c ra tÎnhquang,
(3) làm th‰ nào Ç‹ Çóng h‰t m†i cºa luân
hÒi n‰u Çã Ç‹ l« cÖ h¶i vãng sinh vào cõi tÎnh
Ç¶, và
(4) n‰u không Çóng ÇÜ®c cºa luân hÒi thì
làm sao Ç‹ có th‹ tái sinh vào m¶t khung cänh an
bình, trong m¶t môi trÜ©ng sÓng thÃm nhuÀn Çåo
pháp, l®i låc cho viŒc ti‰p tøc tu h†c.

Tàng kinh ‘Bardo Thodol’ không chÌ là m¶t kho
tàng tôn giáo. N‰u nhìn m¶t cách toàn diŒn hÖn
thì Çó còn là m¶t kho tàng væn hoá Ç¥c trÜng.
Kinh bän Çó Çã Çi sâu vào Ç©i sÓng cûa ngÜ©i
dân Tây-Tång và g¡n liŠn v§i tâm-thÙc chung cûa
toàn th‹ dân t¶c Tây-Tång. GiÓng nhÜ TruyŒn KiŠu
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cûa thi hào NguyÍn Du Çã cÜu mang cái tâm thÙc
‘truân chuyên’ cûa cä dân t¶c ViŒt Nam qua suÓt
bao thæng trÀm lÎch sº, thì ‘Bardo Thodol’ cÛng
th‰, Çã chuyên chª tâm ‘cÀu ÇÜ®c giác ng¶’ cûa
ngÜ©i Tây-Tång trong hÖn 8 th‰ k› nay.

Nh© vào nh»ng hoá-thân sinh ra
do tâm nguyŒn tØ bi cûa con,
nhiŠu vô vàn nhÜ không gian vô biên,39
xin cho con dÅn d¡t h‰t tÃt cä chúng sinh
Ç‰n ÇÜ®c b© Giác Ng¶.

Ngoài ra, ÇiŠu quan tr†ng hÖn n»a là kinh bän
‘Bardo Thodol’ vØa ÇÜ®c coi là kinh cûa ngÜ©i
ch‰t, vØa là kinh cûa ngÜ©i sÓng, vì s¿ liên hŒ
gi»a sÓng và ch‰t quä rÃt mÆt thi‰t, không th‹
tách r©i. N‰u khi còn sÓng, chúng ta không Ç‹
cho tâm mình dÍ bÎ tán loån, chåy theo v†ng
tÜªng Çiên Çäo thì khi ra Çi, chúng ta ho¥c có th‹
nhÆn bi‰t ra Çu®c ánh tÎnh-quang và Çåt ÇÜ®c giäi
thoát vào giây phút Çó, ho¥c có th‹ së an nhiên
t¿ tåi, không s® hãi nao núng trÜ§c bao âm thanh,
ánh sáng và hình tÜ§ng xuÃt hiŒn dÒn dÆp tru§c
m¡t ta. Chúng ta së có Çû tÌnh thÙc Ç‹ tr¿c diŒn
tâm mình, Çû tÌnh thÙc Ç‹ l¿a ch†n, và an trø
trong s¿ l¿a ch†n cûa Giác-Tánh do bªi khi chúng
ta còn sÓng, chúng ta cÛng Çã chuÄn bÎ và ‘tÆp
d®t’ kÏ lÜ«ng cho màn cuÓi cùng cûa vª kÎch này
rÒi. Tru§c sau nhÜ m¶t, chúng ta lúc nào cÛng
thû vai chính, và có trách nhiŒm v§i nh»ng l¿a
ch†n cûa mình.



Vì cÀn có m¶t bài kinh ng¡n g†n, cô Ç†ng nhÜng
Çû thâm sâu Ç‹ hÜ§ng dÅn chúng sinh vŠ giai
Çoån trung-gi§i (trung Ãm) trong ti‰n trình cûa cái
ch‰t, và cÛng do l©i thÌnh cÀu cûa nhÎ vÜÖng
Tamdrin Dorje và Mindrol Nyingpo, bän chánh
væn [cûa kinh nhÆt tøng] Çã ÇÜ®c soån ra bªi
Nats’og Rangdrol thu¶c giòng Drikung.
ThÆt ra, ngÜ©i ta së không th‹ hÜªng ÇÜ®c quä gì
n‰u không thÜ©ng xuyên Ç‹ cho nh»ng l©i kinh
hÜ§ng dÅn vŠ cái ch‰t thÃm nhuÀn trong tâm
mình, t¿a hÒ nhÜ nh»ng l©i lë Ãy trª thành chính
nh»ng t‰ bào cûa thân và tâm. Bªi th‰, Ç‹ giúp
các con có th‹ Ç†c tøng h¢ng ngày, ta [Nats’og
Rangdrol] Çã soån ra bài kinh nhÆt tøng này.
39

Nh»ng hoá thân sinh ra do tâm nguyŒn tØ bi cûa con có nghïa là
sau khi Çã thành t¿u PhÆt quä, ta së không an trø trong Ni‰t Bàn mà
së ti‰p tøc hoá thân trª låi trong cõi ta-bà dÜ§i nhiŠu hình dång khác
nhau Ç‹ hoá Ç¶ chúng sinh.
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Ç‰n cänh gi§i Liên Hoa trang nghiêm tÎnh Ç¶. 36

Kinh sách Çã có ghi và, qua công phu tu tÆp
chÙng Ç¡c, nhiŠu bÆc Çåi sÜ cÛng Çã giäng giäi
r¢ng, giai Çoån trung-gi§i ngay sau khi hÖi thª vi

20.
Nói tóm låi,
xuyên qua tÃt cä m†i giai Çoån,
xin cho con không giây kh¡c nào quên r¢ng,
vô vàn trång thái tâm thÙc chuy‹n hoá liên tøc
cûa con
không chút gì khác biŒt
v§i trí tuŒ viên mãn cûa ÇÙc Liên Hoa Sanh. 37

t‰ cuÓi cùng bên trong 10cûa ta vØa chÃm dÙt và
tÎnh-quang cûa Chân-Tánh b¡t ÇÀu ló dång (bardo
of Dharmata), Çó chính là ‘th©i gian’ dÍ dàng và
thuÆn l®i nhÃt Ç‹ chúng ta có th‹ Çåt ÇÜ®c giäi
thoát, phá tung màn lÜ§i sinh tº luân hÒi!

21.
Tâm thÙc cûa con
và tâm thÙc cûa bÆc Çåo sÜ tâm linh 38
Çã chan hoà thành m¶t.
Chính t¿ nÖi s¡c thân này,
con nay Çã vŠ an trø trong
Giác Tánh Chân NhÜ.

Th©i gian này có th‹ kéo dài trong vòng 2 Ç‰n 3
ngày rÜ«i sau khi hÖi thª cuÓi cùng chÃm dÙt,
nhÜng ÇÓi v§i nh»ng ai không tu tÆp Ç‹ tÌnh thÙc
trong lúc sÓng, không ‘tÆp d®t’ nhuÀn nhuyÍn Ç‹
có th‹ nhÆn ra ÇÜ®c ánh tÎnh quang vào lúc ch‰t
và an trø trong Çó, thì th©i gian thuÆn l®i nhÃt Ç‹
ÇÜ®c giäi thoát này së chÌ vèo qua trong m¶t
thoáng ng¡n ngûi, rÒi chúng ta låi së bÎ rÖi vào
trång thái mê mu¶i rÓi r¡m lÆp Çi lÆp låi nhiŠu lÀn
trong Cõi Trung-Gi§i, cho Ç‰n khi chúng ta tìm ra
Çu®c nÈo tái sinh.

36

Cänh gi§i Liên Hoa trang nghiêm tÎnh Ç¶ theo MÆt-tông Tây-Tång là
m¶t cõi gi§i do ÇÙc Liên Hoa Sanh tåo thành do bªi tâm nguyŒn muÓn
hoá Ç¶ chúng sinh cûa ngài, không khác v§i cõi C¿c Låc cûa ÇÙc PhÆt
A Di ñà. Ÿ Çây, PhÆt-tº ngÜ©i ViŒt nên thay vào b¢ng hình änh cûa
cõi Tây PhÜÖng C¿c Låc.
37
Ý nói tâm ÇÒng tâm v§i ÇÙc Liên Hoa Sanh; m¶t cách khác, tâm cûa
hành giä nay Çã ÇÒng tâm PhÆt, tÙc Çã Çåt ÇÜ®c giác ng¶ viên mãn.
38
BÆc Çåo sÜ tâm linh ª Çây š nói ÇÙc Liên Hoa Sanh. Ta có th‹ thay
th‰ b¢ng ÇÙc PhÆt A Di ñà.

Toàn b¶ kinh bän ‘Bardo Thodol’ rÃt dài và rÃt tÌ
10

Xin xem chú thích #15 ª phÀn nguyên tác kinh nhÆt tøng Ç‹ hi‹u rõ
hÖn s¿ khác biŒt gi»a hÖi thª bên ngoài và hÖi th« vi t‰ cuÓi cùng bên
trong.
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mÌ, chÌ dÅn và khai tri‹n tØng li tØng tí vŠ cái ch‰t
và vŠ Cõi Trung-Gi§i. NgÜ©i ta có th‹ tøng tØng
phÀn m¶t m‡i ngày, m‡i ngày m¶t Çoån, nhÜng
không th‹ m‡i ngày m‡i tøng tØ ÇÀu chí cuÓi. Do
Çó, v§i š nguyŒn giúp cho chúng ta có th‹ làm
quen và thÃm nhuÀn nh»ng chÌ dåy vŠ cái ch‰t và
Cõi Trung-Gi§i trong Ç©i sÓng h¢ng ngày, nhiŠu
bÆc Çåo sÜ Çã bÕ công soån ra nh»ng bän kinh
tÜÖng ÇÓi ng¡n g†n và cô Ç†ng Ç‹ m‡i ngày
chúng ta có th‹ tøng Ç†c tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi.

‘Ng†n ñèn Soi Sáng Con ñÜ©ng Giäi Thoát: Kinh

NhÆt Tøng D¿a Trên HÜ§ng DÅn VŠ Cõi TrungGi§i’ mà Çåi sÜ Tsele Nats’og Rangdrol (th‰ k› 17)
soån ra và ÇÜ®c chuy‹n ng» dÜ§i Çây chÌ là m¶t
trong vô sÓ nh»ng bài kinh ho¥c bài nguyŒn vŠ
‘bardo’ và cái ch‰t mà các Çåo sÜ Tây-Tång Çã
trÜ§c tác trong nhiŠu th‰ k› qua Ç‹ hÜ§ng dÅn
h†c trò cûa mình, d¿a trên nh»ng l©i khai thÎ cûa
ÇÙc Liên Hoa Sanh trong tàng kinh ‘’Bardo

Thodol’ hay ‘Tº ThÜ Tây Tång’.

Tác giä cûa ‘Ng†n ñèn Soi Sáng Con ñÜ©ng Giäi
Thoát’, Çåi sÜ Tsele Nats’og Rangdrol, sinh vào
næm 1608 và là m¶t vÎ hoá thân v§i m¶t ki‰n thÙc
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bÓn âm thanh khûng khi‰p32
vang lên trong giai Çoån trung-Ãm cûa s¿
Hình Thành,33
cÛng nhÜ sáu dÃu hiŒu hoang mang 34
và ba v¿c th£m hãi hùng 35 kia,
tÃt cä chÌ là äo giác
chÙ không hŠ có thÆt.

19.
NhÆn rõ ra ÇÜ®c khuôn m¥t cûa tº thÀn,
con khÄn g†i ThÀy tØ Çáy tim con.
H‰t lòng tin tÜªng vào nh»ng š nghïa tr†ng y‰u
cûa l©i ThÀy dåy.
Xin cho con không Çi tìm ki‰m
m¶t bào thai tanh hôi cûa cõi ta-bà
mà së chuy‹n di tâm thÙc cûa con

32

BÓn âm thanh khûng khi‰p là Ç¶ng ÇÃt, núi lª, sÃm sét và lºa cháy
phØng phØng.
33
Giai Çoån Hình Thành (bardo of Becoming) ám chÌ giai Çoån tìm ra
nÈo ÇÀu thai Ç‹ trª låi cõi luân hÒi.
34
Sáu dÃu hiŒu hoang mang vì ta nay không còn thân xác, lui t§i vÃt
vÜªng không nÖi trú Än, tâm ta rÓi loån, cäm giác quanh co låc lÓi, ta
chÌ hÜªng ÇÜ®c mùi hÜÖng cûa thÙc æn, ta không còn nÜÖng t¿a vào
ngu©i thân ÇÜ®c, kinh nghiŒm rÓi b©i và ta bÎ cuÓn bay Çi nhÜ m¶t
chi‰c lá trong cÖn gió l§n.
35
Ba v¿c th£m hãi hùng là cäm giác té xuÓng 3 v¿c th£m Çen tÓi; kinh
nghiŒm này liên hŒ t§i vô minh và tâm sân si.
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Không s® hãi
nh»ng âm thanh vang rŠn
phát khªi t¿ Chân NhÜ.
Xin cho con nhÆn bi‰t ra ÇÜ®c
tÃt cä nh»ng hình tÜ§ng,
màu s¡c,
và âm thanh Çó
chính là s¿ hiŒn diŒn linhh Ç¶ng và thuÀn khi‰t
cûa tâm con,
là TuŒ Giác Chân NhÜ viên mãn.
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vŠ Çåo pháp lÅy lØng. Ngài n°i ti‰ng ÇÙc Ç¶ và
Çã Ç¡c ÇÜ®c h‰t tÃt cä các pháp cûa th‰ gian và
siêu th‰ gian. NgÜ©i ta nói, ngài có th‹ n¡m g†n
ÇÜ®c h‰t nh»ng giáo pháp cûa tÃt cä các giòng
truyŠn thØa, Ç¥c biŒt là giòng Kagyu và giòng
Nyingma, dÍ dàng nhÜ trong lòng bàn tay.

18.
Tuy nhiên,
n‰u con vÅn chÜa Çåt ÇÜ®c giäi thoát vào
giây phút này
vì tâm con còn nhiŠu tham sân si
và còn n¥ng nghiŒp,
thì xin cho con nhÆn bi‰t ra ÇÜ®c

nh»ng vÎ thÀn này, nhÃt là nh»ng vÎ thÀn hung n¶ v§i hình tÜ§ng vô
cùng ghê r®n Ç‹ tÆn diŒt tâm ÇÓi Çãi, s® hãi, và bám chÃp. ñÓi v§i
ngu©i bình thÜ©ng thì vào lúc Çó, ta së không nhÆn diŒn ra Çu®c linh
änh cûa nh»ng vÎ thÀn này mà së chÌ thÃy vô vàn ánh sáng, mÀu s¡c
c¿c kÿ chói chan, c¶ng thêm v§i nh»ng âm thanh Çinh tai nhÙc óc,
làm cho ta vô cùng hoang mang, s® hãi. NhÜng n‰u ta bi‰t hoà nhÆp,
an trú trong linh änh và ánh sáng Çó, nhÆn thÙc ÇÜ®c Çó chính là do
tâm tåo thì ta së tÙc kh¡c Çåt Çu®c giäi thoát.

Tranh h†a Çåi sÜ Tsele Nats’og Rangdrol ÇÜ®c lÜu tr» tåi
http://www.rangjung.com/authors/tsele-info.htm

Ngài Çã bÕ ra rÃt nhiŠu næm Än tu và ngÒi thiŠn
trong cùng nh»ng hang Ç¶ng và núi Çá mà trÜ§c
Çây Çåi sÜ Gotsang Gonpo Dorje-- tiŠn thân cûa
ngài -- m¶t Çåi hành giä thu¶c giòng Drukpa
Kagyu, Çã tØng ngÒi. Ÿ tåi nh»ng hang Ç¶ng và
núi Çá này, ngài Çã Ç¡c quä. Ngoài m¶t sÓ luÆn
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giäi rÃt n°i ti‰ng vŠ ‘bardo’ 11, nh»ng trÜ§c tác
cûa Çåi sÜ Tsele Nats’og Rangdrol vŠ hai pháp ñåi
Thû ƒn (Mahamudra) và ñåi Viên Mãn
(Dzogchen) cûa hai giòng Kagyu và Nyingma còn
là nh»ng kinh liŒu vô cùng sâu s¡c Çã ÇÜ®c ngài
khai tri‹n b¢ng m¶t lÓi vi‰t h‰t sÙc sáng sûa,
måch låc.

trong giai Çoån Chân Tánh ló dång,30
xin cho con nhÆn bi‰t ÇÜ®c
tÃt cä nh»ng âm thanh cuÒng n¶
và ánh sáng chói chan
xuÃt phát tØ thân và tâm con Çó,
không là gì khác hÖn
ngoài chính kinh nghiŒm tØ tâm con phóng ra.

Theo truyŠn thÓng Kim-Cang-thØa cûa MÆt-tông
Tây-TÆng, liên hŒ thÀy trò trong viŒc tu h†c cûa
m‡i hành giä là m¶t liên hŒ tÓi Ü mÆt thi‰t. VÎ
thÀy ÇÜ®c xem là hiŒn thân toàn vËn cûa TamBäo. Khi ÇÙng trÜ§c m¥t thÀy, ta phäi nghï r¢ng
ta Çang ÇÙng trÜ§c m¶t −ng Thân PhÆt. Tâm thÀy
ÇÒng v§i tâm PhÆt, và khi tâm ta ÇÒng v§i tâm
thÀy thì tâm ta cÛng là tâm PhÆt. MÆt-tông TâyTång có pháp tu ‘Guru Yoga’ 12 mà tØ ÇÙc ñåt Lai
Låt Ma trª xuÓng cho Ç‰n các vÎ Çåi sÜ, tæng ni
và hành giä c« trung, ai ai cÛng ÇŠu phäi tÆp.
Theo pháp ‘Guru Yoga,’ hành giä quán tÜªng vÎ

17.
Xin cho con không s® hãi
m¶t chu‡i cuÒn cu¶n
nh»ng khÓi cÀu ánh sáng r¿c r«
và nh»ng chi‰c dïa tròn nhÕ bé
mang s¡c cÀu vÒng chói lòa.
Không s® hãi
trÜ§c s¿ xuÃt hiŒn nÜ©m nÜ®p
cûa nh»ng vÎ thÀn an bình và hung n¶.31

LuÆn giäi vi‰t vŠ Cõi Trung-Gi§i n°i ti‰ng nhÃt cûa Çåi sÜ Tsele
Nats’og Rangdrol Çã ÇÜ®c dÎch qua Anh-ng» mang t¿a ÇŠ ‘The Mirror
of Mindfulness’ (Rangjung Yeshe Publications Editìon, 1987;
Shambala Edition, 1989 & 1993).
12
Guru Yoga (B°n SÜ Du Già) n‰u dÎch š së có nghïa là pháp tu ‘B°n
SÜ Tâm ñÒng.’
11
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ng¡n trong m¶t vài phút, có th‹ kéo dài trong nhiŠu ti‰ng ÇÒng hÒ,
nhÜng không bao gi© kéo dài quá m¶t ngày.
30
Chân-Tánh ló dång ám chÌ th©i Çi‹m khi ánh ‘tÎnh quang’
(Dharmata) xuÃt hiŒn, có th‹ kéo dài tØ 2-3 ngày rÜ«i sau hÖi thª vi
t‰ cuÓi cùng bên trong (inner breath) chÃm dÙt. ñây là th©i gian thuÆn
l®i nhÃt Ç‹ có th‹ Çåt Çu®c giäi thoát n‰u chúng ta bi‰t an trø trong
thiŠn ÇÎnh và hoà nhÆp vào ánh ‘tÎnh quang’ cûa Chân-NhÜ.
31
Nh»ng vÎ thÀn an bình và hung n¶ trong Cõi Trung-Gi§i ÇŠu do tâm
sinh ra d¿a trên 5 trí. Theo kinh sách MÆt-tông, có 42 vÎ thÀn an bình
và 58 vÎ thÀn hung n¶. Khi ta còn sÓng, nh»ng vÎ thÀn này trú Än trong
luân xa và các ÇÜ©ng kinh måch vi t‰ cûa ta, và së hiŒn ra sau khi ta
ch‰t tuÿ vào duyên nghiŒp, cæn cÖ cûa tØng ngÜ©i. Nh»ng hành giä
MÆt-tông Tây-Tång thÜ©ng quán tÜªng và an trú trong linh änh cûa
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15.
S¿ h¶i tø
cûa hai tinh chÃt tr¡ng, ÇÕ
cùng v§i tâm thÙc con
ngay tåi ÇÜ©ng kinh trung-Çåo,
chính là tinh túy thuÀn khi‰t
cûa Çåi Giác-Ng¶ viên mãn,
là cänh gi§i cûa Chân ñ‰,
là s¿ trong sáng rång ng©i và bÃt bi‰n cûa
Chân-NhÜ.
Xin cho con nhÆn bi‰t ÇÜ®c ÇiŠu này
khi trång thái Ãy hi‹n l¶ trong con.

thÀy ‘gÓc’, sÜ phø, hay ‘b°n sÜ’ 13 cûa mình chính
là hiŒn thân cûa ÇÙc Liên Hoa Sanh
Padmasambhava ho¥c là hiŒn thân cûa m¶t vÎ
PhÆt hay B°n Tôn khác, là hiŒn thân cûa Tam Bäo,
cûa chÜ NhÜ Lai Çã t¿u thành. Sau Çó, hành giä
thiŠn quán Ç‹ thÃy tâm mình hoà vào v§i tâm
thÀy, tÙc tâm PhÆt. ChÜ PhÆt thì xa, nhÜng vÎ thÀy
gÓc cûa ta thì gÀn. Giäi thích m¶t cách nôm na,
khi tâm ta ÇÒng v§i tâm thÀy, thÀy trª thành ‘trø
ÇiŒn’ Ç‹ giúp giòng ÇiŒn hiŒn còn Çang thÃp kém
cûa ta b¡t ÇÜ®c vào giòng ÇiŒn ‘cao th‰’ cûa chÜ
PhÆt.

16.
NhÜng n‰u vì nh»ng thói quen lôi kéo cûa
quá khÙ
mà con không Çåt ÇÜ®c giäi thoát
khi trång thái Ãy xäy ra,
thì khi hÖi thª cuÓi cùng cûa con chÃm dÙt 29

Do Çó, hÀu h‰t các l©i kinh tøng, l©i nguyŒn cûa
PhÆt-Giáo Tây Tång ÇŠu nh¡c Ç‰n ho¥c vÎ sÜ phø
‘gÓc’ trÜ§c tiên, kèm theo sau Çó là phÀn quán
tÜªng và khÄn cÀu ngài. Bän kinh nhÆt tøng
‘Ng†n ñèn Soi Sáng Con ñÜ©ng Giäi Thoát’ do
Çåi sÜTsele Nats’og Rangdrol soån ra cÛng không
n¢m ngoài thông lŒ này; ÇÙc Liên-Hoa-Sanh ÇÜ®c
nh¡c Ç‰n trÜ§c tiên Ç‹ quán tÜªng và khÄn cÀu.

và chäy ngÜ®c lên Ç‹ h¶i tø tåi tâm Çi‹m trong ta; tâm thÙc ta cÛng vŠ
tø låi tåi Çó.
29
Khi hÖi thª cuÓi cùng chÃm dÙt ám chÌ hÖi thª vi t‰ bên trong. Theo
MÆt-tông Tây-Tång, khi hÖi thª cuÓi cùng bên ngoài (outer breath)
chÃm dÙt, ngÜ©i ch‰t vÅn chÜa ch‰t h£n. Cho Ç‰n khi nào hÖi thª vi t‰
cuÓi cùng bên trong (inner breath) chÃm dÙt thì Çó m§i th¿c là ch‰t.
HÖi thª bên ngoài là do s¿ hô hÃp cûa hai buÒng ph°i. HÖi thª bên
trong là m¶t ti‰n trình vi t‰ có tr†ng tâm n¢m ngay gi»a trái tim.
Khoäng th©i gian gi»a hai hÖi thª bên ngoài và bên trong có th‹ chÌ rÃt

VÎ thÀy ‘gÓc’ ho¥c ‘b°n sÜ’ không nhÃt thi‰t phäi là vÎ thÀy Çã làm lÍ
quy y hay ban pháp-danh cho ta mà phäi là vÎ thÀy Çã khai mª ÇÜ®c
tâm ta b¢ng cách này hay cách khác, là vÎ thÀy mà ta cäm thÃy gÀn
gÛi, tôn kính nhÃt. Ti‰ng ‘b°n sÜ’ ª Çây hoàn toàn không ám chÌ ÇÙc
B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
13
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Tuy nhiên, ÇÓi v§i PhÆt-tº ngÜ©i ViŒt không quen
thu¶c hay thoäi mái v§i truyŠn thÓng k‹ trên,
ngÜ§i vi‰t xin ÇŠ nghÎ m¶t thay Ç°i nhÕ d¿a trên
hÜ§ng dÅn cûa Çåi sÜ Garchen Rinpoche ban cho
PhÆt tº ngÜ©i ViŒt tåi trung tâm Drikung
Mahayana Center tåi Maryland vào næm 2002.
ñåi sÜ Garchen Rinpoche nói r¢ng, khi Ç†c tøng
‘Ng†n ñèn Soi Sáng Con ñÜ©ng Giäi Thoát’, ª
bÃt kÿ nÖi nào trong kinh tøng có nh¡c Ç‰n ‘thÀy’
hay ‘ÇÙc Liên Hoa Sanh’ thì chúng ta có th‹ thay
th‰ b¢ng hÒng danh cûa ÇÙc PhÆt A Di ñà hay
ÇÙc Quán th‰ Âm BÒ-tát, là hai vÎ PhÆt và BÒ-tát
mà phÀn l§n ngÜ©i ViŒt chúng ta cäm thÃy gÀn
gÛi nhÃt.
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14.
V§i hai tinh chÃt chäy xuôi và chäy ngÜ®c
nhÜ nh»ng y‰u tÓ thành t¿u nhân duyên,
tâm con së phóng ra
ba kinh nghiŒm mang màu s¡c
tr¡ng,
ÇÕ,
và Çen c¿c Çen,26
và tám mÜÖi thÙc,
bän chÃt cûa vô minh và tham sân trong con
së hoàn toàn chÃm dÙt 27.
Xin cho con nhÆn bi‰t Çó chính là
s¿ rång ng©i cûa ba giai Çoån
Sinh,
Khªi,
và Thành T¿u 28.
26

Ví dø, thay vì tøng:

Båch ThÀy, bÆc Çåo sÜ hÜ§ng dÅn tâm linh,
ThÀy chính là hiŒn thân toàn vËn
cûa PhÆt, Pháp, Tæng vô cùng hi‰m quš,
nÖi con quay vŠ nÜÖng t¿a.
Con xin khÄn nguyŒn
v§i tâm tha thi‰t chí thành,
xin ThÀy hãy mª lòng tØ bi
Çoái tÜªng Ç‰n con
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Kinh nghiŒm mang màu tr¡ng xäy ra khi tinh chÃt tr¡ng tØ ÇÌnh ÇÀu
chäy xuôi xuÓng; kinh nghiŒm màu ÇÕ xày ra khi tinh chÃt ÇÕ tØ Çan
ÇiŠn chäy ngÜ®c lên; và kinh nghiŒm màu Çen xäy ra khi hai tinh chÃt
này tø h¶i tåi tâm Çi‹m cûa trung Çåo.
27
Ba kinh nghiŒm giäi thích trên Çây ÇÜa Ç‰n s¿ tuyŒt dÙt cûa 80
thÙc, tÙc bän chÃt cûa tham sân si trong ta. Vào giây kh¡c hai tinh
chÃt tr¡ng và ÇÕ h¶i tø låi, tâm thÙc ta hoàn toàn tách r©i khÕi thân xác
vÆt lš, và ta së rÖi vào trång thái ‘bÃt giác’ (unconscious). Tuy nhiên,
theo nhiŠu kinh sách và hÜ§ng dÅn cûa các Çåi sÜ chÙng Ç¡c, Çó låi
chính là lúc thuÆn l®i nhÃt Ç‹ an trø trong Giác-Tánh và Çåt Çu®c giäi
thoát vì tâm thÙc ta khi Ãy trª nên sáng r« gÃp 9 l Àn khi ta còn sÓng vì
khi Ãy, ta không bÎ vô mình và tâm tham sân si che lÃp.
28
Ba giai Çoån Sinh, Khªi và Thành T¿u xäy ra lÀn ÇÀu trong giai
Çoån Hình Thành, khi tinh chÃt cûa tr¡ng cûa cha và ÇÕ cûa mË h¶i tø
låi Ç‹ tåo ra s¡c thân ta.Tâm thÙc ta cÛng tØ Çó mà thành. Ba giai
Ç†an này xäy ra lÀn n»a khi ta ch‰t, tinh chÃt tr¡ng và ÇÕ chäy xuôi
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Vào giây kh¡c Çó,
xin cho con m¶t lòng nh§ Ç‰n
Çåi pháp chuy‹n-di-thÀn-thÙc 23 vô cùng
thâm thúy.
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và che chª cho con
thoát khÕi nh»ng hãi hùng
trên ngõ thoát chÆt hËp xuyên qua Thân-trungƒm.
Chúng ta có th‹ tøng:

13.
Khi thÙc tan vào không gian,
tÃt cä sáu giác quan cûa con së tuyŒt dÙt.
Xin cho con nhÆn bi‰t ra r¢ng
Giác Tánh cûa con
hiŒn Çang trú Än ª gi»a
tinh chÃt tr¡ng chäy xuôi xuÓng tØ ÇÌnh ÇÀu, 24
và tinh chÃt ÇÕ chäy ngÜ®c lên tØ Çan ÇiŠn. 25

23

ñåi pháp chuy‹n-di-thÀn-thÙc là pháp tu MÆt-tông có tên là ‘Phowa.’
Trong trång thái thiŠn ÇÎnh, hành giä t¿ phóng thÀn thÙc cûa mình qua
luân xa trên ÇÌnh ÇÀu Ç‰n cänh gi§i tÎnh Ç¶ cûa ÇÙc PhÆt A Di ñà.
Nh»ng vÎ tu chÙng Ç¡c cÛng có th‹ giúp ngÜ©i ch‰t b¢ng cách h¶ trì
và giúp chuy‹n thÀn thÙc cûa ngÜ©i Ãy lên cõi tÎnh Ç¶; tuy nhiên, viŒc
này tùy thu¶c vào rÃt nhiŠu y‰u tÓ khác nhau, ch£ng hån nhÜ quä vÎ
chÙng Ç¡c cûa vÎ thÀy, c¶ng v§i công phu tu tÆp và phÜ§c báu cûa
ngÜ©i ch‰t.
24
Tinh chÃt tr¡ng là nhân l¿c dÜÖng ta nhÆn Çu®c tØ cha; tinh chÃt
này thÜ©ng khi tø tåi ÇÌnh ÇÀu, nay së chäy xuôi xuÓng dÜ§i cÖ th‹ Ç‹
tø låi ª tâm Çi‹m cûa ÇÜ©ng kinh trung Çåo vi t‰.
25
Tinh chÃt ÇÕ là nhân l¿c âm ta nhÆn ÇÜ®c tØ mË; tinh chÃt này
thÜ©ng khi tø tåi Çan ÇiŠn, nay së chäy ngÜ®c lên cÖ th‹ Ç‹ tø låi ª
tâm Çi‹m cûa ÇÜ©ng kinh trung Çåo vi t‰.

Nam mô PhÆt Pháp Tæng vô cùng hi‰m quš,
nÖi con quay vŠ nÜÖng t¿a.
Con xin khÄn nguyŒn
v§i tâm tha thi‰t chí thành,
xin ÇÙc tØ phø A Di ñà
hãy mª lòng tØ bi Çoái tÜªng Ç‰n con,
và che chª cho con
thoát khÕi nh»ng hãi hùng
trên ngõ thoát chÆt hËp xuyên qua Thân-trungƒm.


Ví dø, thay vì tøng:

Khi nhÆn rõ ra ÇÜ®c khuôn m¥t cûa tº thÀn,
con khÄn g†i ThÀy tØ Çáy tim con.
H‰t lòng tin tÜªng vào š nghïa tr†ng y‰u
cûa l©i ThÀy dåy,
xin cho con không Çi tìm ki‰m
m¶t bào thai tanh hôi cûa cõi ta-bà,
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mà së chuy‹n-di thÀn thÙc cûa con
Ç‰n cänh gi§i Liên Hoa trang nghiêm tÎnh Ç¶.
Chúng ta có th‹ tøng:

Khi nhÆn rõ ra ÇÜ®c khuôn m¥t cûa tº thÀn,
con khÄn g†i ÇÙc A Di ñà tØ Çáy tim con.
H‰t lòng tin tÜªng vào š nghïa tr†ng y‰u
cûa l©i PhÆt dåy,
xin cho con không Çi tìm ki‰m
m¶t bào thai tanh hôi cûa cõi ta-bà
mà së chuy‹n-di thÀn thÙc cûa con
Ç‰n cänh gi§i Tây PhÜÖng trang nghiêm tÎnh Ç¶.

Ngoài viŒc phäi tøng Ç†c nh»ng bài nguyŒn nh¡c
nhª phát BÒ-ñŠ tâm, rèn luyŒn tâm hay các bài
nguyŒn quy ngÜ«ng cûa giòng truyŠn thØa, các
Çåi sÜ Tây-Tång cÛng thÜ©ng hay khuy‰n khích ÇŒ
tº m‡i ngày tru§c khi Çi ngû, nên Ç†c m¶t bài
kinh hÜ§ng dÅn vŠ cái ch‰t và hÜ§ng dÅn vŠ giai
Çoån trung gi§i Ç‹ chuÄn bÎ cho giây phút vô
thÜ©ng, và Ç‹ rèn luyŒn m¶t tâm thÙc an nhiên,
vô ngåi. Trong chiŠu hÜ§ng này, n‰u chúng ta có
th‹ h†c thu¶c lòng bän kinh nhÆt tøng ‘Ng†n ñèn
Soi Sáng Con ñÜ©ng Giäi Thoát’ Ç‹ h¢ng Çêm
trÜ§c khi nh¡m m¡t trôi vào giÃc ngû, chúng ta có
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11.
Khi y‰u tÓ lºa tan vào y‰u tÓ gió,
cäm giác trong thân th‹ con
së là m¶t sÙc nóng thiêu ÇÓt kinh hÒn,
dÃu hiŒu bên trong
së là s¿ xuÃt hiŒn
cûa trång thái bÃt giác và giác quan rÓi loån,
và dÃu hiŒu Än mÆt
së t¿a hÒ nh»ng con Çom Çóm lÆp loè.
Xin cho con nhÆn diŒn ra ÇÜ®c
kinh nghiŒm luân chuy‹n gi»a hai trång thái
sáng suÓt và mê mu¶i.21

12.
Khi y‰u tÓ gió tan vào thÙc,
dÃu hiŒu bên trong
së là s¿ hiŒn diŒn cûa vô sÓ äo giác 22,
và dâú hiŒu Än mÆt
là tâm thÙc thuÀn khi‰t cûa con
së cháy bùng lên nhÜ m¶t ng†n Çèn.

21

Kinh nghiŒm luân chuy‹n gi»a hai trång thái sáng suÓt và mê mu¶i
có nghïa là ta së chÆp ch©n lúc mê lúc tÌnh.
22
o giác cho ta thÃy nh»ng ngÜ©i thân Çã quá cÓ bây gi© låi hiŒn vŠ;
ai Çã tØng tu h†c có th‹ së thÃy các vÎ thÀy, hay thánh tæng hiŒn ra,
cón n‰u ai mang nghiŒp ác thì së thÃy hung thÀn, ác qu›, v.v
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næng l¿c cûa cÖ th‹ cÛng tan bi‰n;
dÃu hiŒu bên trong
là m¶t tâm trí lu m© và rÓi r¡m; 20
dÃu hiŒu Än mÆt
là m†i hình tÜ§ng con nhìn thÃy trÜ§c m¡t
së lÃp lánh nhÜ kim tuy‰n.
Vào giây kh¡c Çó,
xin cho tâm con không xao lãng nghï Ç‰n ai khác
ngoài ThÀy.

10.
Khi y‰u tÓ nÜ§c tan vào y‰u tÓ lºa,
miŒng và mÛi con së trª nên ráo khô
không còn chÃt Äm,
ti‰ng nói con së t¡t.
Tâm trí con së bÎ xáo Ç¶ng
và nh»ng luÒng khói m© hiŒn ra nhÜ là
dÃu hiŒu Än mÆt.
Xin cho con nhÆn bi‰t ra ÇÜ®c
s¿ xuÃt hiŒn cûa trång thái sÜÖng khói mÎt m©
này,
và hi‹u r¢ng ch£ng có gì trong trång thái này
Ç‹ con có th‹ bám víu.
20

Khi y‰u tÓ ÇÃt tan vào y‰u tÓ nÜ§c, ngoài m¶t tâm trí lu m©, thân th‹
ta cÛng së không gi» nhiŒt ÇÜ®c n»a và ta së cäm thÃy lånh thÃu
xÜÖng tØ trong ra Ç‰n ngoài.

Kinh NhÆt Tøng VŠ Cõi Trung Gi§i

23

________________________________________________________

th‹ tøng Ç†c -- dù là xÜ§ng tøng trÜ§c bàn th©,
hay là tøng thÀm trong ÇÀu khi Çã ngä lÜng
xuÓng giÜ©ng rÒi thì viŒc làm này cÛng së Çem
Ç‰n vô cùng l®i låc không th‹ nghï bàn.


Khi chuy‹n ng» bän kinh nhÆt tøng d¿a trên
hÜ§ng dÅn vŠ Cõi Trung-Gi§i này qua ViŒt-ng»,
ngÜ©i vi‰t có tâm nguyŒn cÀu cho tÃt cä nh»ng ai
Ç†c ÇÜ®c ho¥c nghe thÃy ÇÜ®c kinh này, së
không còn chút s® hãi khi nghï Ç‰n cái ch‰t,
không s® hãi khi phäi m¶t mình kinh qua kinh
nghiŒm ch‰t, không s® hãi khi tr¿c diŒn tâm
mình, và Çû tÌnh thÙc Ç‹ có ÇÜ®c nh»ng l¿a ch†n
sáng suÓt không mê mu¶i trong Cõi Trung-Gi§i.

NguyŒn cho tÃt cä chúng sinh Çem ÇÜ®c cái ch‰t vào
con ÇÜ©ng ñåo.
Tâm Bäo ñàn
Ngày 5 tháng 11 næm 2003
Maryland, Hoa Kÿ
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thì m†i cº Ç¶ng, Çi ÇÙng n¢m ngÒi
së thành ra khó nh†c.
Vào giây phút Ãy,
bi‰t ch¡c r¢ng cái ch‰t Çang thÆt s¿ xäy Ç‰n,
xin cho con không còn chút gì ti‰c nuÓi.

BAR DO’I DAM PA GYUN KY’ER T’AR
LAM SAL DRON SHUG SO
‘Ng†n ñèn Soi Sáng
Con ñÜ©ng Giäi Thoát’

Kinh NhÆt Tøng D¿a Trên HÜ§ng DÅn VŠ
Cõi Trung-Gi§i


Nguyên tác cûa
ñåi SÜ Tsele Nats’og Rangdrol

8.
Thân xác này,
tØ khªi thûy,
vÓn Çã sinh ra tØ bÓn y‰u tÓ ÇÃt, nÜ§c, gió, lºa 19,
Thì chung cu¶c,
rÒi cÛng së quay trª vŠ mà t¿ hoåi diŒt
trong tØng y‰u tÓ kia.
NhÆn thÙc ra ÇÜ®c nh»ng dÃu hiŒu
bên ngoài,
bên trong,
và nh»ng dÃu hiŒu Än mÆt cûa s¿ hoåi diŒt này,
xin cho tâm con chan chÜá hình änh cûa ThÀy,
bÆc Çåo sÜ tâm linh.

9.
Khi y‰u tÓ ÇÃt tan vào y‰u tÓ nÜ§c,

19

BÓn y‰u tÓ ÇÃt nÜ§c gió lºa: (1) da thÎt, xÜÖng, tóc, móng tay, (2)
chÃt lÕng, (3) khí vi t‰ và (4) nhiŒt cûa cÖ th‹.
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ª m‡i nÖi s¿ tan rã Çang xäy ra.

6.
Khi næng l¿c tiêu hoá Ç‰n lúc tàn tå,
con không còn có th‹ hÃp thø thÙc æn ÇÜ®c n»a;
khi nguÒn sinh l¿c tan bi‰n mÃt
thì phän Ùng và s¿ chú tâm cûa con
së trª nên lu m©;
khi giòng khí l¿c chäy xuôi xuÓng Ç‹ thanh l†c
thân th‹
bÎ suy tàn,
con së không ki‹m soát ÇÜ®c ÇÜ©ng tiêu ti‹u.
Xin cho con nhÆn bi‰t ra ÇÜ®c
nh»ng dÃu hiŒu cûa s¿ hoåi diŒt
cûa luÒng sinh khí trong con.

7.
Khi giòng khí l¿c chäy ngÜ®c lên cûa cÖ th‹
Ç‰n lúc phäi suy søp,
con së không còn có th‹ nuÓt trôi
thÙc æn và thÙc uÓng.
Ngay cä truyŒn trò cÛng së trª nên khó khæn
và hÖi thª con së ÇÙt quãng.
Khi nguÒn sinh l¿c thÜ©ng khi chan hoà
trª nên suy nhÜ®c,

1.
Båch ThÀy, bÆc Çåo sÜ hÜ§ng dÅn tâm linh14,
ThÀy chính là hiŒn thân toàn vËn
cûa PhÆt Pháp Tæng vô cùng hi‰m quš,
nÖi con quay vŠ nÜÖng t¿a.
Con xin khÄn nguyŒn
v§i tâm tha thi‰t chí thành.
Xin ThÀy hãy mª lòng tØ bi
Çoái tÜªng Ç‰n con,
và che chª cho con
thoát khÕi nh»ng hãi hùng
trên ngõ thoát chÆt hËp xuyên qua
Thân-trung-ƒm15.

14

‘ThÀy’ hay ‘bÆc Çåo sÜ tâm linh’ dùng Ç‹ chÌ ÇÙc Liên Hoa Sanh.
Theo truyŠn thÓng MÆt-tông, hành giä phäi hÜ§ng tâm Ç‰n vÎ thÀy gÓc
hay b°n sÜ cûa cá nhân hành giä trong trång thái tâm ÇÒng tâm v§i
ÇÙc Liên Hoa Sanh và v§i chÜ PhÆt mÜ©i phÜÖng. PhÆt-tº ngÜ©i ViŒt
có th‹ hÜ§ng tâm Ç‰n ÇÙc PhÆt A Di ñà ho¥c ÇÙc Quán Th‰ Âm BÒ
Tát trong khi Ç†c tøng kinh này, ho¥c n‰u theo m¶t tôn giáo khác thì
có th‹ hÜ§ng tâm Ç‰n bÃt cÙ vÎ thÀy hay thánh tæng nào mà mình thÃy
tôn kính, gÀn gÛi nhÃt.
15
Thân-trung-ƒm là danh tØ Ç‹ chÌ Cõi Trung-Gi§i. Ÿ Çây, ‘ngõ thoát
chÆt hËp’ ám chÌ m¶t cÖ h¶i ÇÀy rÅy khó khæn, cÀn phäi khéo léo và
tÌnh thÙc thì m§i Çåt Çu®c giác ng¶.
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2.
T¿ tánh cûa tÃt cä m†i h¶i tø ÇŠu là
vô thÜ©ng,
ÇiŠu này Çã quá rõ.
Và cÛng nhÜ th‰,
ch¡c ch¡n r¢ng m†i s¿ sinh ra
cÛng së k‰t thúc b¢ng s¿ hoåi diŒt.
N‰u nhìn b¢ng trí tuŒ
thì së thÃy thân xác huyÍn äo này
không th‹ vïnh viÍn thÜ©ng h¢ng.
Xin ThÀy hãy Çoái tÜªng Ç‰n con
v§i tÃt cä tâm tØ ái.

3.
Khi Ç©i sÓng Ç‰n lúc phäi k‰t thúc,
næng l¿c cûa thân tÙ-Çåi së løi tàn,
thuÓc men không còn công hiŒu n»a,
và con së không còn cäm thÃy ngon miŒng khi
æn uÓng.
Khi thân và tâm Ç‰n lúc phäi tách r©i,
xin ThÀy hãy Ç¶ cho con
Ç‹ con không còn quy‰n luy‰n cu¶c Ç©i này n»a!

4.
Cái ch‰t m‡i lúc m‡i cÆn kŠ,
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ÇiŠu này con hoàn toàn không chút ng© v¿c.
N‰u con còn nuôi hy v†ng trong äo tÜªng
r¢ng con së ti‰p tøc sÓng mãi, sÓng hoài,
n‰u con còn sÓng v§i tâm mê mu¶i nhÜ th‰
thì Çó th¿c là
m¶t tai hoå vô cùng to l§n!
Xin ThÀy hãy Ç¶ cho con
Ç‹ con có th‹ Çem cái ch‰t vào con ÇÜ©ng ñåo.

5.
Trong cÖn xoáy lÓc cûa nh»ng trÆn gió nghiŒp,
xin cho tÃt cä m†i lo âu và Çau Ç§n
gây ra bªi s¿ k‰t thúc cûa Ç©i sÓng
và cûa thân xác này,
và bªi s¿ tan rã tán loån
cûa næm ‘nút th¡t kinh måch’ 16
nÖi ÇÌnh ÇÀu, c° h†ng, tâm Çi‹m,17 Çan ÇiŠn,18 và
trung tâm kín,
xin cho nh»ng lo âu và Çau Ç§n Çó
ÇÜ®c an nhiên xoa dÎu
16

‘Nút th¡t kinh måch’: Çây là nh»ng nút th¡t vi t‰ n¢m trong hai
ÇÜ©ng khí måch phø và trong ÇÜ©ng khí måch chính--vì nh»ng nút th¡t
này mà khí l¿c bÎ t¡t nghën, làm cho tham sân si phát khªi. Khi còn
sÓng, các pháp tu du già có th‹ giúp ta Çä thông nh»ng nút th¡t này.
NhÜng khi ch‰t, tÃt cä nh»ng nút th¡t này t¿ Ç¶ng tan rã, ÇÜa khí l¿c
vào gi†t bÒ-ÇŠ nÖi luân xa tim.
17
Tâm Çi‹m: luân xa tim, gi»a ng¿c ngang tÀm v§i trái tim
18
ñan ÇiŠn: khoäng cách 3-4 ngón tay ngay dÜ§i rÓn

