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ban khÄu truyŠn và trä l©i câu hÕi cûa các Çåo h»u
thu¶c nhóm tu h†c Orgyen Choling ViŒt-Nam
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Sinh trÜªng tåi miŠn ñông Tây-Tång vào næm 1936, TrÜªng Lão ñåi SÜ Garchen Rinpoche thu¶c giòng
Drikung Kagyu là hoá thân cûa m¶t vÎ Çåi thành t¿u giä tên Siddha Gar vào th‰ k› 13 -- ÇŒ tº tâm truyŠn
cûa ngài Kyobpa Jigten Sumgon, vÎ T° lØng danh cûa giòng phái Drikung Kagyu cûa PhÆt Giáo Tây Tång.
Trong th©i Çåi C° ƒn, ñåi SÜ Garchen Rinpoche chính là hoá thân cûa Çåi thành t¿u giä Thánh Thiên
(Aryadeva), vÎ ÇŒ tº Çän sanh tØ bông sen cûa ngài Long Th† BÒ Tát. Vào th‰ k› thÙ 7, ñåi SÜ Garchen
Rinopche là Lonpo Gar tÙc vÎ khâm sai Çåi thÀn cûa Pháp vÜÖng Songsten Gampo, vÎ vua lØng danh trong
lÎch sº Tây-Tång. ñåi SÜ Garchen Rinpoche ÇÜ®c vÎ T° tiŠn nhiŒm cûa giòng Drikung Kyabgon Zhiwe
Lodro tuyên nhÆn là m¶t hoá thân vào næm lên 7 tu°i tåi miŠn ñông Tây Tång. Sau Çó, khi tròn 22 tu°i,
vØa hoàn tÃt ÇÜ®c 2 næm rÜ«i tu Än thÃt thì ngài Çã bÎ Trung C¶ng giam cÀm trong suÓt 20 næm, träi qua
cu¶c Cách Mång Væn Hoá trong lao tù. Trong th©i gian Çó, ñåi SÜ Garchen Rinpoche Çã ti‰p tøc th† pháp
tØ b°n sÜ cûa ngài là Çåi tôn sÜ Khenpo Munsel thu¶c giòng Nyingma. Träi qua bao gian kh° và không
s©n lòng tu tÆp, ngài Çã chÙng Ç¡c trí huŒ viên mãn. Ngài ÇÜ®c bi‰t Ç‰n rÃt nhiŠu qua nh»ng chÙng Ç¡c
sâu dày, cÛng nhÜ qua tình yêu thÜÖng và tâm tØ bi vô b© b‰n dành cho tÃt cä chúng sinh. Trên tay ngài
lúc nào cÛng cÀm m¶t ‘kinh luân’ (prayer wheel), bÃt luÆn là Çang làm gì, chi‰c kinh luân Çó cÛng ÇÜ®c
ngài quay vòng liên tøc Ç‹ phóng toä ánh tØ bi Ç‰n kh¡p các cõi. Garchen Rinpoche nói, ánh tØ bi Çó
chính là ân phÜ§c cûa ÇÙc Båch-Quan-Âm ban truyŠn. Ánh tØ bi Çó cÛng phát ra t¿ trong Çáy lòng cûa
ngài (www.garchen.net).
Vào ngày 3 tháng Giêng næm 2007, các Çåo h»u trong nhóm tu h†c Orgyen Choling tåi ViŒt Nam Çã k‰t
nÓi và nhìn thÃy ÇÜ®c hình änh sÓng Ç¶ng cûa Garchen Rinpoche qua màn änh cûa máy ÇiŒn toán liên
mång trong th©i gian ngài Çang Çi ho¢ng hoá tåi ti‹u bang Maryland, Hoa Kÿ. Các Çåo h»u Çã ÇÜ®c
Garchen Rinpoche ban cho khÄu truy‹n m¶t bài kŒ ng¡n cûa ngài Atisha khÄn nguyŒn ÇÙc Quan-Âm
(Supplication to Tara by Atisha), cÛng nhÜ khÄu truyŠn câu minh chú cûa ngài Båch-Quan-Âm (White
Tara). Sau Çó, Çåi sÜ Garchen Rinpoche Çã giäi Çáp th¡c m¡c và ban nh»ng l©i khai thÎ sau Çây cho các
anh chÎ Çåo h»u trong nhóm Orgyen Choling tåi ViŒt-Nam.
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Câu hÕi thÙ nhÃt:
VÈ bên ngoài cûa con rÃt ÇiŠm tïnh nhÜng bên trong thÜ©ng không yên, v†ng tÜªng n°i lên
nhÜ sóng cÒn. CÀu mong Çåo sÜ chÌ dåy cho con pháp môn tu tÆp giúp cho tâm ÇÜ®c an
ÇÎnh.
Trä l©i cûa Garchen Rinpoche:
ñÓi v§i nh»ng hành giä sÖ cæn m§i bÜ§c trên con ÇÜ©ng tu tÆp thì cách tÓt nhÃt là luôn suy
gÅm và quán chi‰u vŠ BÓn TÜ TÜªng Chuy‹n Tâm (Four Thoughts that Turn the Mind). BÓn
TÜ TÜªng Chuy‹n Tâm Çó là (1) thân ngÜ©i hi‰m quš khó tìm, v§i ÇÀy Çû thuÆn duyên Ç‹ có
th‹ bÜ§c Çi trên con ÇÜ©ng Çåo, (2) nhân quä, (3) vô thÜ©ng và (4) nh»ng khi‰m khuy‰t,
cûa cõi ta-bà. TÃt cä nh»ng v†ng tÜªng ÇŠu phát xuÃt tØ tâm vÎ k›. GÓc rÍ cûa m†i v†ng
tÜªng là do chÃp ngã. N‰u con chÃp ngã càng nhiŠu thì nh»ng xúc cäm ô trÜ®c và v†ng
tÜªng trong con së càng trª nên ào åt. Khi càng quán chi‰u vŠ BÓn TÜ TÜªng Chuy‹n Tâm
thì së càng hi‹u ÇÜ®c r¢ng tâm vÎ k› và chÃp ngã là ÇiŠu sai trái, tåo thêm š nghiŒp, làm cho
con thêm phiŠn não, Çánh mÃt Çi th©i gi© tu tÆp quš báu mà thôi. Hi‹u ÇÜ®c nhÜ vÆy rÒi thì
con së phäi th¿c tÆp vÎ tha. Khi b§t chÃp ngã và tâm vÎ k› không còn mãnh liŒt thì v†ng
tÜªng cÛng së dÀn dÀn l¡ng xuÓng vì nh»ng phiŠn não së không dÍ n°i lên, ho¥c n‰u có n°i
lên thì cÛng së ÇÜ®c nhÆn diŒn Ç‹ ch¥t ÇÙt Çi ngay tÙc kh¡c.
ñÓi v§i nh»ng hành giä trung cæn thì phäi luôn luôn nuôi dÜ«ng và th¿c hành BÒ-ñŠ tâm, là
tâm nguyŒn cao cä hy sinh cho ngÜ©i khác, luôn luôn quên mình mà xä thân làm nh»ng công
viŒc l®i låc cho chúng sinh, cùng v§i š nguyŒn muÓn Ç¡c quä giác ng¶ cÛng vì l®i låc cho
chúng sinh. Các con phäi luôn luôn cÓ g¡ng nuôi dÜ«ng m¶t tâm lành. Tâm tÓt lành (a good
heart) hay tâm hoà nhã (a kind heart) là ÇiŠu mà ÇÙc ñåt Lai Låt Ma thÜ©ng xuyên nh¡c nhª
chúng ta. Khi tâm lành và tâm hoà nhã ÇÜ®c nuôi dÜ«ng trong m‡i m¶t phút giây thì v†ng
tÜªng cÛng së dÀn dÀn giäm thi‹u.
Riêng ÇÓi v§i các hành giä thÜ®ng cæn thì các con së phäi quán chi‰u Ç‹ hi‹u vŠ bän chÃt
cûa tâm, vŠ bän chÃt cûa các xúc cäm cûa tâm ô trÜ®c. Tâm ô trÜ®c hay các xúc cäm phiŠn
não không khác chi nh»ng cÖn sóng Ò åt trong bi‹n cä. Sóng chính là bi‹n, bi‹n không th‹
không có sóng. Sóng không khác bi‹n. Cä hai ÇŠu h®p nhÃt. CÛng nhÜ th‰, v†ng tÜªng
không n¢m ngoài chân tâm. V†ng tÜªng và chân tâm trên th¿c chÃt chÌ là m¶t. Khi sóng tan
Çi, thì tan Çi vŠ Çâu? Không Çi Çâu cä. Sóng trª thành bi‹n. Sóng và bi‹n h®p nhÃt.
Khi các con th¿c tÆp yêu thÜÖng, luôn quan hoài Ç‰n kÈ khác trong tinh thÀn vô chÃp thì Çó
chính là tình yêu tÓi thÜ®ng không gì sánh b¢ng. Khi trong tâm lúc nào cÛng chan hoà tình
yêu thÜÖng tÓi thÜ®ng thì sân hÆn së giäm thi‹u, ÇÓ kœ së giäm thi‹u, v†ng tÜªng së giäm
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thi‹u. NguÒn gÓc ÇÜa chúng sinh Çoå vào các cõi thÃp chính là tâm sân hÆn và tâm oán
ghét. Do Çó, ngay cä bây gi© có phäi mÃt mång Çi n»a thì các con cÛng không ÇÜ®c phát

tâm sân hÆn hay oán ghét m¶t ai, tuyŒt ÇÓi không ÇÜ®c xoay lÜng låi v§i tình yêu thÜÖng!
ñây chính là nh»ng phÄm hånh cao cä cûa giác ng¶.
Cái gì có th‹ giúp các con th¿c hành ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu trên? Chánh niŒm và tÌnh thÙc có th‹
giúp ÇÜ®c các con. Khi tâm sân vØa lóe lên, thì hãy ngay lÆp tÙc lÃy chánh niŒm ra Ç‹ dÆp
t¡t. RÒi sau Çó, hãy tÌnh giác và quán chi‰u xem cÖn giÆn này tØ Çâu Ç‰n, do Çâu mà ra.
Hãy cÓ g¡ng nhìn vào bän chÃt cûa cÖn giÆn. CÖn giÆn này có thÆt hay không có thÆt? Th¿c
chÃt cûa cÖn giÆn n¢m ª Çâu? Hay cÛng chÌ là duyên khªi nên trong cÖn giÆn, hãy nhÆn ra
ÇÜ®c tánh Không. N‰u các con chÎu khó gi» chánh niŒm và quán chi‰u sâu s¡c trong m‡i
m¶t phút giây thì m¶t ngày kia, các con së t¿ giäi thoát mình ra ÇÜ®c h‰t tÃt cä các v†ng
tÜªng và xúc cäm ô trÜ®c.
ñÙc Jigten Sumgon [vÎ T° khai sáng giòng truyŠn thØa Drikung Kagyu cûa PhÆt Giáo Tây
Tång] Çã tØng nói:

‘TÃt cä chÜ PhÆt ÇŠu n¢m trong tâm cûa chúng sinh.’
ñiŠu này có nghïa là chÜ PhÆt trong ba Ç©i phát xuÃt tØ chính s¿ th¿c hành chánh niŒm và
tÌnh giác cûa chúng sinh. Tâm cûa PhÆt và tâm cûa chúng sinh cùng m¶t bän chÃt. Khi th¿c
hành chánh niŒm và tÌnh giác thì các con së bi‰t ÇÜ®c Çâu là sai, Çâu là Çúng. TØ Çó, trí tuŒ
näy sinh. Khi trí tuŒ näy sinh thì các xúc cäm ô trÜ®c và v†ng tÜªng së ÇÜ®c tiêu trØ ngay tØ
trong trÙng nÜ§c.
ThÆt ra, tâm cûa PhÆt và tâm cûa chúng sinh cùng m¶t bän chÃt, cùng là nÜ§c. NhÜng tâm
cûa PhÆt giÓng nhÜ nÜ§c trong væn v¡t, trong khi tâm cûa chúng sinh thì giÓng nhÜ nÜ§c bùn
Çøc ngÀu. Bùn Çøc trong tâm cûa chúng sinh chính là nh»ng xúc cäm ô trÜ®c và v†ng
tÜªng, là tâm chÃp ngã, bám víu vào cái ta hÜ huyÍn. Dù là nhÜ vÆy nhÜng bùn Çøc này
cÛng Çâu có n¢m ngoài nÜ§c, Çâu có tách r©i khÕi nÜ§c? GiÓng nhÜ nh»ng xúc cäm ô trÜ®c
và v†ng tÜªng cÛng không n¢m ngoài tâm, không tách biŒt khÕi tâm nhÜng khi bi‰t cách
thanh tÎnh hoá thì bùn dÖ së l¡ng xuÓng, nÜ§c trong së trÒi lên.
N‰u ngày hôm nay, các con bi‰t quán chi‰u Ç‹ giúp cho bùn dÖ l¡ng xuÓng và Ç‹ cho nÜ§c
trong trÒi lên thì m‡i ngày m‡i chút, m‡i tháng m‡i chút, m‡i næm m‡i chút, bùn cån së
càng l¡ng và phía trên m¥t nÜ§c së chÌ còn toàn nÜ§c trong. ñ‰n m¶t lúc nào Çó, khi tâm
tÌnh giác cûa các con hoàn toàn sáng ng©i và mãnh liŒt nhÃt, Çó là khi các con së thành Çåt
PhÆt quä.
ñÙc PhÆt Çã giäng dåy 84,000 pháp môn, nhÜng các con ch£ng nên lo l¡ng có quá nhiŠu
pháp môn [ch£ng bi‰t nên theo pháp môn nào]. 84,000 pháp môn Çó cÛng không n¢m
ngoài hai chân lš huyŠn diŒu, là tøc Ç‰ và chân Ç‰, là s¿ thÆt tÜÖng ÇÓi và và s¿ thÆt viên
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mãn. S¿ thÆt thÙ nhÃt là s¿ thÆt tÜÖng ÇÓi, là tình yêu thÜÖng, lòng quan hoài vô chÃp, vô vÎ
k› Ç‰n vô lÜ®ng chúng sinh. ñây chính là tâm BÒ-ñŠ tÜÖng ÇÓi, là tâm tÓt lành, tâm hoà nhã,
tâm tØ ái. NhÜng muÓn th¿c hành ÇÜ®c tâm BÒ-ñŠ tÜÖng ÇÓi thì các con cÀn có m¶t hi‹u
bi‰t Çúng Ç¡n vŠ nhân quä! Còn s¿ thÆt thÙ nhì, s¿ thÆt viên mãn là dùng chánh niŒm và
tÌnh giác Ç‹ quán chi‰u tr¿c nhÆn tánh Không, tr¿c nhÆn vô ngã. Khi tr¿c nhÆn vô ngã thì
BÒ-ñŠ tâm së viên mãn nhÜ træng tròn. ChÌ cÀn các con th¿c hành sâu s¡c hai chân lš huyŠn
diŒu này là các con Çã th¿c hành h‰t 84,000 pháp môn cûa ÇÙc PhÆt rÒi.
_______________________________________________________________________________________
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Câu hÕi thÙ nhì:
Theo con ÇÜ®c bi‰t, Ç‹ có th‹ tu tÆp Kim-Cang ThØa, hành giä cÀn h¶i Çû các phÄm tính: BÒñŠ tâm månh më, trí tuŒ s¡c bén, và m¶t s¿ tinh tÃn mãnh liŒt. V§i nh»ng yêu cÀu nhÜ trên
thì PhÆt tº chúng con ª Çây khó có th‹ là nh»ng bình chÙa thích h®p. NhÜng [chúng con vÅn
khao khát th¿c hành Kim-Cang ThØa], có lë là do Çã có duyên tiŠn ki‰p v§i Kim-Cang ThÜà.
CÛng có lë là vì lâu nay chúng con không ÇÜ®c gÀn gÛi v§i các Çåo sÜ [nên chÜa ÇÜ®c hÜ§ng
dÅn Ç‹ có th‹ phát tri‹n ÇÀy Çû các phÄm tính]. Chúng con kính xin ngài ban cho l©i chÌ dåy
Ç‹ chúng con có th‹ an tâm và v»ng bÜ§c tu hành.
Trä l©i cûa Garchen Rinpoche:
N‰u muÓn tu tÆp Ç‹ Çåt ÇÜ®c chánh giác thì phäi cÀn có trí tuŒ và tØ bi. ñó là hai phÄm tính
h‡ tÜÖng cho nhau. Khi trí tuŒ ÇÜ®c vun bÒi thì nÜÖng vào trí tuŒ mà tØ bi së phát tri‹n. Có
trí tuŒ thì không th‹ nào không quan hoài Ç‰n tÃt cä chúng sinh không sót m¶t ai. Và khi tØ
bi ÇÜ®c vun bÒi thì t¿ kh¡c trí tuŒ cÛng së phát tri‹n. Không ai có ÇÜ®c trí tuŒ và tØ bi qua
Çêm mà phäi vun bÒi tØng chút, tØng chút, khªi ÇÀu b¢ng nh»ng th¿c hành BÒ-ñŠ tâm
tÜÖng ÇÓi, bi‰t chæm sóc, thÜÖng yêu, hÌ xä v§i nh»ng ngÜ©i chung quanh trong m¶t tinh
thÀn vô chÃp trÜ§c.
Riêng ÇÓi v§i các con là nh»ng hành giä muÓn tu tÆp theo Kim-Cang ThØa thì các con còn
phäi vun bÒi m¶t cái nhìn hoàn toàn thuÀn tÎnh. Ki‰n cûa các con phäi luôn luôn là ki‰n
thuÀn tÎnh. Có ÇÜ®c ki‰n thuÀn tÎnh nghïa là phäi luôn luôn nhìn thÃy bän chÃt cûa th‰ gi§i
hiŒn tÜ®ng bên ngoài và bên trong thäy ÇŠu thuÀn tÎnh nhÜ nhau. Bên ngoài là th‰ gi§i mà
chúng ta Çang sinh sÓng. Bên trong cûa th‰ gi§i này là tÃt cä chúng sinh. Th‰ gi§i bên ngoài
thuÀn tÎnh. Chúng sinh bên trong thuÀn tÎnh. RÒi nÜÖng vào ki‰n thuÀn tÎnh này mà th¿c tÆp
các giai Çoån tu tÆp quán tÜªng B°n Tôn H¶ PhÆt (yidam deity practice) theo truyŠn thÓng
Kim-Cang ThØa Ç‹ thuÀn tÎnh hoá thân khÄu š cûa chính mình.
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Riêng vŠ n‡i lo âu không có Çåo sÜ ª gÀn bên Ç‹ hÜ§ng dÅn các con tu tÆp và phát tri‹n các
phÄm hånh... thÆt ra, các con cÛng vÅn Çang có ÇÀy Çû Çåo sÜ bên ngoài và Çåo sÜ bên
trong.
ñåo sÜ bên ngoài... tuy không nhÃt thi‰t là m¶t vÎ thÀy b¢ng xÜÖng b¢ng thÎt nhÜng các con
nên hi‹u r¢ng ª kh¡p không gian này có vô lÜ®ng chÜ PhÆt và chÜ BÒ Tát Çang ban phÜ§c
lành cho các con và cho vô lÜ®ng chúng sinh. Có th‹ các con không thÃy ÇÜ®c b¢ng m¡t
phàm nhÜng chÜ PhÆt và chÜ BÒ-Tát Çang hiŒn diŒn kh¡p m†i nÖi giúp các con trên con
ÇÜ©ng tu.
Còn Çåo sÜ bên trong... Çó chính là chánh niŒm và tÌnh giác trong các con. N‰u không có
ÇÜ®c m¶t Çåo sÜ b¢ng xÜÖng b¢ng thÎt bên ngoài thì ngÜ©i thÀy tÓt nhÃt là kinh sách, luÆn
giäi vŠ PhÆt Pháp mà các con có th‹ t¿ Ç†c, t¿ trau dÒi, t¿ tìm hi‹u và quán chi‰u, Ç‹ có th‹
giúp các con th¿c hành và phát tri‹n chánh niŒm và tÌnh giác bên trong. Ch£ng hån nhÜ tÆp
sách ‘Ba MÜÖi Bäy Pháp Hành BÒ Tát ñåo’ [cûa ngài Ngulchu Thogme Zangpo], tÆp sách Çó
chính là m¶t ngÜ©i thÀy tài giÕi nhÃt mà các con có th‹ nÜÖng t¿a vào. N‰u h¢ng ngày các
con Ç†c tÆp sách này rÒi suy niŒm và quán chi‰u Ç‹ hi‹u ÇÜ®c giáo pháp huyŠn diŒu, Çâu là
Çúng, Çâu là sai, tìm hi‹u cách thÙc làm th‰ nào Ç‹ gi» ÇÜ®c chánh niŒm và tÌnh giác trong
m†i tình huÓng... N‰u các con làm ÇÜ®c nhÜ vÆy trong m¶t tinh thÀn h‰t sÙc cÄn tr†ng thì
cho dù không có ÇÜ®c Çåo sÜ b¢ng xÜÖng b¢ng thÎt bên cånh thì các con cÛng vÅn có th‹ tu
tÆp, ch£ng nh»ng theo Kim-Cang ThØa, mà là bÃt kÿ Pháp nào cÛng vÆy.
Låi thêm m¶t thí dø n»a. Nói Ç‰n quy y thì có quy y bên ngoài và quy y bên trong. Quy y
bên ngoài là quy y Tam Bäo, nghïa là quy y PhÆt, Pháp và Tæng.
Còn quy y bên trong ?
Chánh niŒm và tÌnh giác chính là PhÆt. Hãy quy y vào chánh niŒm và tÌnh giác bên trong các
con.
BÃt kÿ trong giây phút nào n‰u các con cÛng miên mÆt th¿c tÆp chánh niŒm và tÌnh giác thì
Çó chính là Pháp. Hãy quy y vào nh»ng th¿c hành chánh niŒm và tÌnh giác bên trong các
con.
Khi miên mÆt th¿c hành chánh niŒm và tÌnh giác, các con së trª nên nh»ng con ngÜ©i tÓt
hÖn, lành hÖn, gÀn v§i PhÆt tánh hÖn thì Çó chính là Tæng. Hãy quy y vào tæng Çoàn cûa
nh»ng con ngÜ©i tÓt lành bên trong các con.
N‰u hi‹u ÇÜ®c nhÜ th‰ thì các con së thÃy là tÃt cä Tam Bäo ÇŠu n¢m trong chính chánh
niŒm và tÌnh giác trong m‡i chúng ta! ñó là cách hi‹u sâu s¡c nhÃt Ç‹ có th‹ giúp các con
th¿c hành Kim-Cang ThØa hay MÆt-Pháp.
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TÃt cä chúng sinh ÇŠu có PhÆt tánh, không khác chi chÜ PhÆt có PhÆt tánh. Tâm cûa PhÆt và
tâm cûa chúng sinh không xa lià nhau mà mang tánh ÇÒng nhÃt. NhÜng tâm cûa chúng sinh
giÓng nhÜ th‹ nh»ng täng nÜ§c Çá Ç¥c cÙng. Trong khi tâm cûa PhÆt thì nhÜ th‹ giòng nÜ§c
tuôn chäy không gì ngæn trª. Chính vì chúng sinh chÃp ngã mà sinh ra v†ng tÜªng. V†ng
tÜªng chính là khí tr©i giá rét bi‰n giòng nÜ§c trong tâm chúng sinh trª thành nh»ng khÓi
nÜ§c Çông Ç¥c!
MuÓn giúp cho nh»ng khÓi nÜ§c Çá này tan chäy ra thành giòng nÜ§c mŠm måi thì chúng
sinh cÀn phäi phát khªi và nuôi dÜ«ng BÒ-ñŠ tâm! BÒ-ñŠ tâm (tÜÖng ÇÓi và viên mãn) chính
là sÙc nóng có khä næng làm tan chäy khÓi nÜ§c Çá trong tâm chúng sinh. Khi Çá tan ra thành
nÜ§c, Çó là khi chúng sinh Çåt ÇÜ®c PhÆt quä!
MuÓn phát khªi, Çào luyŒn và nuôi dÜ«ng BÒ-ñŠ tâm thì trÜ§c h‰t phäi hành trì sáu pháp
Ba-la-mÆt [bÓ thí, trì gi§i, nhÅn nhøc,tinh tÃn, ÇÎnh và tuŒ], và ÇÓi v§i các con là nh»ng hành
giä muÓn tu tÆp theo Kim-Cang ThÜà thì phäi miên mÆt hành trì các pháp quán tÜªng B°nTôn H¶-PhÆt (yidam deity practice), chú tr†ng vào các phÄm tính giác ng¶ cûa các vÎ H¶-PhÆt
Ç‹ giúp các con Ç‰n gÀn hÖn v§i phÄm tính giác ng¶ trong chính mình. Trong bÓn câu
nguyŒn Phát BÒ-ñŠ tâm sau Çây...

BÒ-ñŠ tâm vÜÖng, tâm tÓi thÜ®ng, tâm vô cùng cao quš,
NÖi tâm Ãy chÜa sinh, xin cho tâm Ãy näy sinh,
NÖi tâm Ãy Çã sinh, xin cho tâm Ãy ÇØng bao gi© thoái chuy‹n
Mà vïnh viÍn m‡i ngày m¶t vÜÖn lên, vÜÖn lên cao hÖn. (*)
NÖi tâm Ãy chÜa sinh, xin cho tâm Ãy näy sinh... là nÜÖng vào BÓn TÜ TÜªng Chuy‹n Tâm
(Four Thoughts that Turn the Mind) mà phát khªi tâm BÒ-ñŠ.
NÖi tâm Ãy Çã sinh, xin cho tâm Ãy ÇØng bao gi© thoái chuy‹n... là nÜÖng vào sáu pháp Bala-mÆt mà hành trì miên mÆt.

Mà vïnh viÍn m‡i ngày m¶t vÜÖn lên, vÜÖn lên cao hÖn... là nÜÖng vào các giai Çoån phát
khªi (generation stage) và thành t¿u (completion stage) cûa các pháp môn hành trì và quán
tÜªng B°n-Tôn H¶-PhÆt cûa MÆt-Çi‹n Ç‹ giúp cho các con h®p nhÃt v§i tâm giác ng¶ cûa
chÜ vÎ giác ng¶.
________________________________________________________________________________
ThÀy Khenpo Tsultrim Tenzin giúp thông dÎch tØ Tång-ng» qua Anh-ng» nh»ng l©i khai thÎ cûa ñåi sÜ Garchen
Rinpoche dành cho các Çåo h»u trong nhóm tu h†c Orgyen Choling tåi ViŒt-Nam. Tâm-Bäo-ñàn ghi chép và
thông dÎch tØ Anh-ng» qua ViŒt-ng» ngày 3/1/2007. Tài liŒu ViŒt dÎch trên Çây ÇÜ®c hiŒu Çính d¿a trên nh»ng
ghi chép cûa Tâm-Bäo-ñàn (www.vietvajra.org). M†i sai sót là cûa ngÜ©i chuy‹n ViŒt-ng». M†i công ÇÙc xin
hÒi hÜ§ng pháp gi§i chúng sinh. (*) BÓn câu nguyŒn Phát BÒ-ñŠ Tâm do ChÖn Pháp NguyÍn H»u HiŒu chuy‹n
ViŒt-ng».
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