E Khi các con trì tøng nh»ng l©i khÄn nguyŒn các vÎ thÀy thì Çó
cÛng giÓng nhÜ các con Çang tÜ§i nÜ§c lên m¶t täng Çá. Täng
Çá chính là chÜ§ng duyên và nh»ng l©i cÀu nguyŒn tÆn Çáy lòng
cûa các con cÛng giÓng nhÜ là nÜ§c vÆy. Tåi sao tÜ§i nÜ§c lên
m¶t täng Çá mà låi có th‹ Çem Ç‰n cho các con ÇiŠu các con
Ü§c nguyŒn? ñÙc PhÆt hay dùng bi‹u tÜ®ng ‘nÜ§c’ trong nhiŠu
câu chuyŒn Än dø. Ÿ xÙ ƒn nóng l¡m nên nÜ§c tÜ®ng trÜng cho
nh»ng gì vô cùng mát mÈ, giúp làm cho cái nóng dÎu Çi. ñÙc
PhÆt dåy r¢ng, khi ta kiên trì, ÇŠu Ç¥n tÜ§i nÜ§c lên m¶t täng Çá
h¢ng ngày thì m‡i ngày m‡i chút, nÜ§c së b¡n tung tóe tØ phiá
trên täng Çá tràn xuÓng phiá dÜ§i m¥t ÇÃt, tåo thành m¶t hào
quanh hay m¶t cái rãnh chung quanh täng Çá. TØ cái hào quanh
hay cái rãnh nÜ§c chung quanh täng Çá này mà nÜ§c së tØ tØ lan
ra kh¡p nÖi, lan Ç‰n nÖi nào mà các con muÓn.

E Theo truyŠn thÓng ñåi-ThØa thì kinh Çi‹n nh¡c Ç‰n cõi tÎnh
Ç¶ cûa ÇÙc A-Di-ñà nhÜ m¶t cõi gi§i ngoåi tåi, là m¶t cõi gi§i
do ÇÙc PhÆt A-Di-ñà tåo d¿ng nÜÖng nÖi Çåi nguyŒn cûa ngài
Ç‹ cÙu Ç¶ chúng sinh. Cõi gi§i này n¢m bên ngoài ta. NhÜng
n‰u Çi sâu vào nh»ng giáo lš Kim-Cang thì có th‹ thÃy r¢ng ÇÙc
PhÆt A-Di-ñà hiŒn h»u trong ta; thân s¡c này cûa ta chính là
mån-Çà-la, là pháp gi§i A-Di-ñà! ñi sâu hÖn n»a vào Ç‰n các
giáo lš Dzogchen thì tinh hoa tâm thÙc siêu viŒt và t¿ tánh vô
sanh cûa tâm chính là A-Di-ñà! Có nhiŠu phÜÖng pháp vãng
sanh tÎnh Ç¶ nhÜng t¿u chung, k‰t quä cuÓi cùng là làm sao Ç‹
Ç‰n ÇÜ®c cõi gi§i Çó. ñ‰n ÇÜ®c cõi tÎnh Ç¶ rÒi thì së không còn
lo l¡ng phäi rÖi trª låi xuÓng m¶t trong sáu nÈo luân hÒi n»a.
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Theo TruyŠn ThÓng Kim-Cang-ThØa
______________________________________________

Tulku Nyima Rinpoche
Tâm-Bäo-ñàn chuy‹n ViŒt ng»

Viet_Vajra Foundation

Tibetan-Buddhism for Vietnamese Vajrayana Buddhists

E M†i sai sót là cûa ngÜ©i chuy‹n ViŒt ng» (7/2006). M†i
công ÇÙc xin hÒi hÜ§ng pháp gi§i chúng sinh. NguyŒn cho tÃt
cä chúng sinh, trong Ç©i này ho¥c trong các Ç©i sau, luôn ÇÜ®c
gÀn thÀy, gÀn pháp, ÇÒng vãng sanh tÎnh Ç¶, h®p nhÃt v§i t¿
tánh vô sanh cûa chân tâm (TBD).

E Hình bìa chøp Çôi tay búp sen và chu‡i tràng håt cûa Çåi sÜ
Tulku Nyima Rinpoche trong khi thÀy Çang trì tøng bài khÄn
nguyŒn ÇÙc Longchenpa (TBD).

MuÓn nhÆn bän gÓc ÇiŒn tº, xin liên låc: vietvajra@yahoo.com
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Có th‹ lúc ÇÀu, tuy là Çã có ít nhiŠu tín tâm nhÜng Çôi
khi các con cÛng bÎ giao Ç¶ng ho¥c sanh tâm nghi ho¥c
vŠ cõi gi§i tÎnh Ç¶. NhÜng ÇiŠu này cÛng không có gì
Çáng lo ngåi cho l¡m. N‰u các con cÙ ti‰p tøc tinh tÃn,
miên mÆt trì tøng mÆt chú A-Di-ñà, ho¥c quán tÜªng
cõi gi§i C¿c-Låc và quán tÜªng ÇÙc A-Di-ñà, ho¥c
hành trì Bäy Pháp Hành Trì, v.v. bÃt k‹ lúc nào, bÃt k‹
ngày Çêm (không nhÃt thi‰t phäi là trong m¶t th©i
công phu) thì dÀn dà, tâm nghi ho¥c së phai nhåt dÀn
Çi, và dÀn dà, tâm các con së trª nên vô cùng v»ng
chãi, giòng tâm thÙc A-Di-ñà cûa các con së chan hoà,
ch£ng còn gì phäi nghi ngåi n»a!
N‰u ngày Çêm chuyên chú hÜ§ng tâm, th¿c hành miên
mÆt và phát nguyŒn vãng sanh tÎnh Ç¶ thì Ç‰n gi© phút
lâm chung, các con có th‹ hÜ§ng tâm Ç‰n cõi tÎnh Ç¶
m¶t cách h‰t sÙc t¿ nhiên, nhanh chóng, dÍ dàng, và
nÜÖng vào ân phúc và nguyŒn l¿c cûa ÇÙc A-di-ñà mà
các con së ÇÜ®c ngài ti‰p dÅn Ç‹ tái sanh vào ni‰t bàn
tÎnh Ç¶!

Nam mô Tây-PhÜÖng C¿c-Låc Th‰-Gi§i ñåi-TØ ñåi-Bi
Ti‰p-DÅn ñåo-SÜ A-Di-ñà PhÆt
Om Ami Dewa Hri
__________________________
** Om là pháp âm vi diŒu. Ami là cách phát âm t¡t cûa Amitabha (A-Diñà); Dewa là cách phát âm t¡t cûa Dewachen (Tång ng») có nghiã là cõi
C¿c Låc, và Hri là chûng t¿ gÓc (seed syllable) quán tÜªng nÖi luân xa tim
cûa ÇÙc A-Di-ñà. X
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X Các Çåo h»u trong nhóm tu h†c Orgyen Choling tåi
ViŒt-Nam Çã gºi nh»ng câu hÕi sau Çây qua ÇiŒn thÜ cho
ñåi-sÜ Tulku Nyima Rinpoche và Çã ÇÜ®c Rinpoche giäi Çáp
vào ngày 23/06/2006 tåi trung tâm Sakya Dokho Choling,
Maryland, Hoa Kÿ. Tâm-Bäo-ñàn chuy‹n ViŒt-ng» d¿a trên
các ghi chép theo l©i thông dÎch tØ Tång-ng» qua Anh-ng»
cûa cÜ sï Michael Lewis.
_____________________________________

1. G†i ThÀy TØ ChÓn Ngàn Xa
2. Hành Trì V§i Tâm Không Tåo Tác
3. Cõi C¿c Låc Cûa ñÙc PhÆt A-Di-ñà
_____________________________________

X PhÀn k‰t thúc là tóm lÜ®c m¶t bài thuy‰t giäng cûa
ñåi-sÜ Tulku Nyima Rinpoche vŠ SÖ LÜ®c Pháp Môn Vãng
Sanh TÎnh-ñ¶ Theo TruyŠn ThÓng Kim-Cang-ThØa Ç‹ b° túc
cho câu vÃn Çáp thÙ ba trên Çây. Bài giäng này ÇÜ®c TâmBäo-ñàn tóm lÜ®c, chuy‹n ViŒt-ng» và chú thích d¿a trên
nh»ng ghi chép trong bu°i thuy‰t pháp tåi ni viŒn QuanÂm-Ph°-Chi‰u, Maryland, Hoa Kÿ vào ngày 25/03/2005,
theo l©i thông dÎch tØ Tång-ng» qua Anh-ng» cûa Khenpo
Sonam.
X MuÓn nhÆn bän gÓc ÇiŒn tº, xin liên låc: vietvajra@yahoo.com
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Câu vÃn Çáp thÙ NhÃt

G†i-ThÀy-TØ-ChÓn-Ngàn-Xa...
HiŒn nay tåi ViŒt Nam, thÆt khó có duyên tìm g¥p ÇÜ®c
nh»ng vÎ thÀy có ÇÀy Çû Çåo hånh có th‹ hÜ§ng dÅn Çåi
chúng trong viŒc tu h†c. M¶t sÓ các chuà thÜ©ng có các
khóa tøng kinh, niŒm PhÆt nhÜng thi‰u s¿ giäng dåy. M¶t
sÓ chùa khác cÛng có các chÜÖng trình thuy‰t giäng vŠ Kinh
Çi‹n và giáo lš nhÜng låi thi‰u hÜ§ng dÅn vŠ phÀn th¿c
hành. NhiŠu thanh niên muÓn h†c PhÆt nhÜng không bi‰t
làm sao ngoài viŒc Ç†c sách và Çi cÀu Pháp kh¡p nÖi, không
có ÇÜ©ng hÜ§ng rõ rŒt. M¶t sÓ n»a rÃt muÓn bÜ§c Çi trên
con ÇÜ©ng tu tÆp Kim-Cang-ThØa theo MÆt Giáo Tây Tång
nhÜng không tìm ÇÜ®c thÀy và pháp. Xin Rinpoche cho
nh»ng PhÆt tº này m¶t l©i khuyên.

TNR: Các con không nên nän lòng mà phäi ti‰p tøc cÓ
g¡ng Çi tìm nh»ng bÆc chân sÜ, nh»ng vÎ thÀy chân
chính trên ÇÃt nÜ§c cûa các con. Ti‰p tøc tìm hi‹u
thêm vŠ chánh pháp mà ÇÙc PhÆt Çã giäng dåy, qua
bÃt cÙ phÜÖng tiŒn thiŒn xäo nào mà các con có th‹ có
ÇÜ®c trong tÀm tay v§i. Ti‰p tøc g¡n liŠn tâm mình v§i
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Trong pháp tu tÎnh Ç¶ A-Di-ñà cÛng th‰, các con phäi
luôn luôn nuôi dÜ«ng BÒ-ñŠ tâm (cho dù khªi ÇÀu chÌ
là BÒ-ñŠ tâm tÜÖng ÇÓi trong vòng ÇÓi Çãi nhÎ
nguyên!). Hãy luôn quán tÜªng chúng sinh ÇŠu Çã
tØng là cha mË cûa mình tØ vô lÜ®ng ki‰p, h† cÛng ÇŠu
mong cÀu ÇÜ®c hånh phúc, ÇÜ®c thoát kh° nhÜ mình.
Ngay cä nh»ng kÈ Çã ganh tœ v§i các con, gây khó chÎu
cho các con, hay hãm håi các con, hay tŒ måt v§i các
con, n‰u các con låi cÀu cho h† m¶t ÇiŠu gì Çó khác
v§i ÇiŠu các con Çang cÀu cho chính mình, là nguyŒn
vãng sanh C¿c Låc và Ç¡c quä Vô ThÜ®ng BÒ-ñŠ, thì k‹
nhÜ là các con Çã không làm tròn b°n phÆn v§i tÃt cä
chúng-sinh-cha-mË-nhiŠu-Ç©i cûa mình rÒi.

(IV) Phát nguyŒn vãng sanh tÎnh-Ç¶
Toàn bài giäng vØa qua, cho dù thÀy nói rÃt nhiŠu và rÃt
chi ti‰t vŠ viŒc vun bÒi công ÇÙc qua ThÃt-Chi-Hành
hay Bäy Pháp Hành Trì nhÜng t¿u chung, trong viŒc
miên mÆt hành trì các pháp môn cÀn thi‰t Ç‹ vun bÒi
công ÇÙc này, các con Çang xây Ç¡p cho Ü§c nguyŒn
vãng sanh tÎnh Ç¶ ÇÜ®c thêm muôn vån phÀn v»ng
ch¡c!
NhÜ thÀy Çã nói lúc ÇÀu, ngay cä trong m¶t cái låy hay
trong m¶t câu trì chú, Ü§c nguyŒn vãng sanh tÎnh Ç¶
phäi hiŒn diŒn hoàn toàn tr†n vËn, mãnh liŒt trong Çó.
Thân, khÄu, š ÇŠu phäi sáng bØng lên Ü§c nguyŒn này!
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(III) Phát khªi BÒ-ñŠ-Tâm
Không có m¶t pháp tu nào có th‹ dÅn các con Ç‰n Çåo
quä giác ng¶ n‰u thi‰u BÒ-ñŠ tâm! BÒ-ñŠ tâm gÒm có
hai khía cånh. Khía cånh thÙ nhÃt là tâm tØ bi và Ü§c
nguyŒn giäi thoát chúng sinh ra khÕi bi‹n kh° luân hÒi;
nhÜ Çã nói ª trên, chúng sinh và các con ÇÒng thành
PhÆt Çåo! Khiá cånh thÙ nhì là trí tuŒ và phÜÖng tiŒn

tâm Çåo pháp b¢ng tÃt cä khä næng có ÇÜ®c, trong
hoàn cänh phù h®p v§i nhân duyên cûa các con.
Riêng ÇÓi v§i nh»ng ai muÓn tu tÆp theo MÆt Pháp thì
thÀy khuyên các con nên thÜ©ng xuyên tø h†p nhau låi
thành m¶t nhóm nhÕ và trì tøng các bài kinh khÄn
nguyŒn các vÎ thÀy, nhÃt là tøng nh»ng bài khÄn
nguyŒn ‘G†i-thÀy-tØ-chÓn-ngàn xa’ (Calling-the-lama-fromafar). 1 Phäi luôn luôn gi» trong tâm niŠm khao khát
ÇÜ®c g¥p thÀy, phäi làm sao Ç‹ niŠm khao khát Çó
luôn mãnh liŒt, luôn thôi thúc các con.

thiŒn xäo.
Càng tu cao, càng Çi sâu vào các pháp tu tÓi mÆt
thÜ®ng thØa thì BÒ-ñŠ tâm låi càng phäi sâu dày,
không gì lay chuy‹n n°i! ñØng tÜªng r¢ng tu thiŠn
Dzogchen thì không cÀn BÒ-ñŠ tâm! Không có BÒ-ñŠ
tâm thì các pháp tu ÇŠu së Çi Ç‰n ch‡ b‰ t¡c. Có BÒñŠ tâm thì Çåo l¿c së trª nên vô cùng månh më, và tÃt
cä nh»ng pháp tu khác cûa các con cÛng t¿ nhiên së
ÇÜ®c h‡ tr® và có ÇÜ®c uy l¿c vô biên.
BÒ-ñŠ tâm tÜÖng ÇÓi là khi các con nguyŒn phát khªi
và nuôi dÜ«ng tâm tØ bi nhÜng vÅn còn ª trong vòng
nhÎ nguyên ÇÓi Çãi cûa th‰ gian. BÒ-ñŠ tâm viên mãn
là khi các con Çã lìa ÇÜ®c tâm ÇÓi Çãi, không còn phân
biŒt chû th‹ ÇÓi tÜ®ng, chÙng nhÆp tánh Không, vôsanh cûa vån pháp. Cho dù chÜa Çåt Ç‰n ÇÜ®c BÒ-ñŠ
tâm viên mãn thì BÒ-ñŠ tâm tÜÖng ÇÓi cÛng vÅn là m¶t
khªi ÇÀu t¶t y‰u và quš báu!
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Khi trì tøng các bài cÀu nguyŒn trong m¶t nhóm thay vì
trì tøng riêng lÈ thì næng l¿c së r¶ng l§n, månh më hÖn
lên; Çó g†i là c¶ng l¿c (group energy). NÜÖng vào Ü§c
nguyŒn và niŠm khao khát mãnh liŒt chung trong tâm
các con mà nh»ng chÜ§ng duyên së dÀn dÀn ÇÜ®c giäi
tÕa.
NhÜng phäi hi‹u là chuyŒn ÇÜ®c g¥p thÀy së không xäy
ra ngày m¶t ngày hai, mà së mÃt th©i gian tuÿ vào mÙc
Ç¶ khao khát cûa các con và nh»ng y‰u tÓ nhân duyên
khác n»a. Dù sao Çi n»a, ch¡c ch¡n là viŒc các con tø
h†p nhau låi Ç‹ cùng khÄn nguyŒn các vÎ thÀy së tåo ra
ÇÜ®c nh»ng rung Ç¶ng tÓt ÇËp, nhiŒm mÀu.
1

Calling-the-lama-from-afar (G†i-thÀy-tØ-chÓn-ngàn-xa) là nh»ng bài
thÖ hay Çåo ca thÜ©ng ÇÜ®c các ÇŒ tº trì tøng v§i tÃt cä lòng chí thành
Ç‹ khÄn g†i nh»ng vÎ b°n sÜ cûa mình trong khi xa cách, nÓi liŠn tâm
thÙc thÀy trò làm m¶t. Trong MÆt-tông Tây-Tång, nh»ng bài ‘G†i-thÀytØ-chÓn-ngàn-xa’ rÃt ph° thông và nhiŠu bài Ç†c lên rÃt cäm Ç¶ng.
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Khi các con trì tøng nh»ng l©i khÄn nguyŒn các vÎ thÀy
thì Çó cÛng giÓng nhÜ các con Çang tÜ§i nÜ§c lên m¶t
täng Çá. Täng Çá chính là chÜ§ng duyên và nh»ng l©i
cÀu nguyŒn tÆn Çáy lòng cûa các con cÛng giÓng nhÜ là
nÜ§c vÆy. Tåi sao tÜ§i nÜ§c lên m¶t täng Çá mà låi có
th‹ Çem Ç‰n cho các con ÇiŠu các con Ü§c nguyŒn?
ñÙc PhÆt hay dùng bi‹u tÜ®ng ‘nÜ§c’ trong nhiŠu câu
chuyŒn Än dø. Ÿ xÙ ƒn nóng l¡m nên nÜ§c tÜ®ng
trÜng cho nh»ng gì vô cùng mát mÈ, giúp làm cho cái
nóng dÎu Çi. ñÙc PhÆt dåy r¢ng, khi ta kiên trì, ÇŠu Ç¥n
tÜ§i nÜ§c lên m¶t täng Çá h¢ng ngày thì m‡i ngày m‡i
chút, nÜ§c së b¡n tung tóe tØ phiá trên täng Çá tràn
xuÓng phiá dÜ§i m¥t ÇÃt, tåo thành m¶t hào quanh hay
m¶t cái rãnh chung quanh täng Çá. TØ cái hào quanh
hay cái rãnh nÜ§c chung quanh täng Çá này mà nÜ§c së
tØ tØ lan ra kh¡p nÖi, lan Ç‰n nÖi nào mà các con
muÓn.
Khi không có thÀy ª bên cånh thì các con có th‹ d¿a
vào b¶ luÆn giäi ‘The Words of My Perfet Teacher’
(Tibetan: ‘Kunzang Lama’i Shelung’) 2 cûa ngài Patrul
2

The Words of My Perfect Teacher Çã ÇÜ®c chuy‹n dÎch qua ti‰ng ViŒt
v§i t¿a ÇŠ ‘L©i Vàng Cûa ThÀy Tôi’ do nhóm Longchenpa biên dÎch;
Thanh Liên hiŒu Çính (2006). TÆp luÆn giäi này dày khoäng 400 trang,
là công trình trÜ§c tác cûa Çåi sÜ Patrul Rinpoche, hÜ§ng dÅn hành giä
vŠ nh»ng hi‹u bi‰t và th¿c hành nŠn tang trên con ÇÜ©ng tu, tØ các
pháp chuy‹n tâm cæn bän nhÜ các quán tÜªng vŠ thân ngÜ©i hi‰m quš,
kh°, nhân quä, duyên sinh, v.v. cho Ç‰n các pháp hành trì Ç¥c biŒt cûa
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tÆp? H† chính là nh»ng ÇÓi tÜ®ng giúp cho ta th¿c
tÆp tØ bi h› xä, th¿c tÆp nhÅn nhøc, nên ta phäi bi‰t Ön
h†, và hÒi hÜ§ng cho h† trÜ§c tiên!
HÖn th‰ n»a, các con không chÌ hÒi hÜ§ng công ÇÙc
Ç‹ cÀu xin cho chúng sinh ÇÜ®c hÜªng giàu sang an låc
trong hiŒn tåi hay trong nh»ng ki‰p vÎ lai, cÛng không
cÀu xin cho chúng sinh ÇÜ®c tái sinh trong các cõi tr©i,
không cÀu xin cho h† Ç¡c quä A-la-hán hay trª thành
BÒ-tát, mà các con hÒi hÜ§ng công ÇÙc Ç‹ nguyŒn cho
tÃt cä chúng sinh Ç¡c quä C¿c Låc, và Çåt ÇÜ®c PhÆtquä trong Ç©i này ho¥c trong các Ç©i sau! ñiŠu quan
tr†ng cÀn ghi nh§ là phäi phát ÇÜ®c Çåi nguyŒn cao cä
nhÃt trong tÃt cä các nguyŒn, Çó là nguyŒn cho ‘ÇŒ tº
cùng tÃt cä chúng sinh ÇÒng tr†n thành PhÆt Çåo,’ Ç¡c
quä Vô ThÜ®ng BÒ ñŠ.
NhÜ thÀy Çã nói ª trên, hÒi hÜ§ng công ÇÙc cho tÃt cä
pháp gi§i chúng sinh là m¶t trong nh»ng pháp hành trì
cao sâu và nhiŒm mÀu trong viŒc vun bÒi công ÇÙc.
ñó là con ÇÜ©ng cûa BÒ-tát. Lë dï nhiên, viŒc hÒi
hÜ§ng công ÇÙc së rÃt cao sâu và nhiŒm mÀu n‰u các
con không nghï r¢ng chính ‘ta’ Çang là ngÜ©i làm công
viŒc hÒi hÜ§ng công ÇÙc cho tÃt cä chúng sinh! CÙ an
nhiên, thành tâm hÒi hÜ§ng. NhÜng phäi làm sao Ç‹
không nhìn thÃy mình trong Çó. ñØng Ç‹ cái ‘ta’ hiŒn
ra quá rõ, quá to trong Çó!
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Ngay cä nh»ng vÎ Çåi BÒ-tát Çã chÙng Ç‰n ‘ÇÎa’ thÙ
chín (9th bhumi) cÛng còn muÓn l¿a ch†n Ç‹ tái sinh trª
låi hÀu có th‹ Çem låi l®i låc cho chúng sinh. N‰u chÜ
BÒ-tát, chÜ vÎ A-la-hán, hay chÜ Çåo sÜ trø th‰, cho dù
chÌ trong m¶t th©i gian c¿c kÿ ng¡n ngûi thôi thì các
ngài cÛng Çã có th‹ hoá Ç¶ ÇÜ®c vô lÜ®ng chúng sinh
rÒi! Do Çó, các con nên thÜ©ng xuyên tøng Ç†c nh»ng
bài nguyŒn trÜ©ng th† (long life prayers) cho các ngài, cho
nh»ng bÆc thÀy vï Çåi, và tøng nh»ng bài nguyŒn Çó
cho cä nh»ng bÆc thiŒn tri thÙc, nh»ng anh chÎ em, Çåo
h»u Kim-Cang cûa các con!

Rinpoche Ç‹ h†c hÕi, quán chi‰u và hành trì. ThÆt ra,
các con cÀn nhÆn khÄu truyŠn (oral transmission) 3 cûa
toàn b¶ luÆn giäi này tØ m¶t vÎ thÀy b¢ng xÜÖng b¢ng
thÎt Ç‹ giòng ân Çi‹n ÇÜ®c ti‰p nÓi tØ thÀy Ç‰n trò m¶t
cách tr¿c ti‰p.

Trong khi th¿c hành viŒc thÌnh cÀu các ngài trø th‰, hãy
tâm nguyŒn r¢ng, nÜÖng vào viŒc làm này, con xin hÒi

N‰u các con muÓn thÀy ban khÄu truyŠn qua hŒ thÓng
truyŠn hình liên mång (internet webcam) ho¥c qua ÇiŒn
thoåi thì ÇiŠu này cÛng mang låi nhiŠu l®i låc, tuy
không nhÃt thi‰t là ÇiŠu tÓt ÇËp hoàn häo nhÃt nhÜng
tåm th©i có th‹ giúp các con ÇÜ®c phÀn nào. Tuy vÆy,
thÀy muÓn các con hi‹u r¢ng truyŠn hình liên mång
cÛng giÓng nhÜ m¶t tÃm gÜÖng soi (mirror). Khi các
con nhìn thÃy hình änh sÓng Ç¶ng cûa thÀy trên màn

hÜ§ng công ÇÙc h‰t cho tÃt cä chúng sinh, cÀu xin cho
con và chúng sinh cùng ÇÜ®c vãng sanh C¿c Låc và Ç¡c
quä Vô ThÜ®ng BÒ ñŠ.

Pháp hành trì thÙ Bäy -- HÒi hÜ§ng công ÇÙc Ç‰n tÃt
cä chúng sinh
Khi hÒi hÜ§ng công ÇÙc, không chÌ hÒi hÜ§ng công
ÇÙc cho cha mË, gia Çình, ngÜ©i thân, bån bè... mà hÒi
hÜ§ng công ÇÙc cho cä kÈ thù, cho nh»ng kÈ Çã tåo ra
chÜ§ng ngåi trong Ç©i ta hay trên con ÇÜ©ng tu tÆp cûa
ta, k‹ cä cho nh»ng cô hÒn, vong linh ác d», v.v. vì
n‰u không có kÈ thù, hay nh»ng kÈ ganh ghét båc Çãi
ta và vong linh quÃy nhiÍu thì ta d¿a vào Çâu Ç‹ mà tu
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N‰u ª bên Çây gºi bæng cûa thÀy tøng Ç†c toàn b¶
‘Kunzang Lama’i Shelung’ vŠ ViŒt-Nam cho các con
nghe thì Çó cÛng chÌ là phÜÖng pháp bÃt Ç¡c dï, chÙ
tÓt nhÃt vÅn là nên nhÆn khÄu truyŠn tr¿c ti‰p, các con
có m¥t bên thÀy, trong s¿ hiŒn h»u cûa thÀy.

MÆt-Tông nhÜ tÎnh hóa Kim-Cang, b°n sÜ du già, xä than cho chúng
sinh, và chuy‹n thÀn thÙc.
3
Sau khi nhÆn khÄu truyŠn cûa vÎ thÀy thì ÇŒ tº có th‹ sº dùng tài liŒu
kinh sách Çó Ç‹ tøng Ç†c, tÜ duy, quán chi‰u. VÎ thÀy chÌ có th‹ ban
cho khÄu truyŠn cûa tài liŒu kinh sách Çó n‰u chính vÎ Ãy cÛng Çã ÇÜ®c
nhÆn khÄu truyŠn tr¿c ti‰p tØ m¶t vÎ Çåo sÜ trong quá khÙ. KhÄu truyŠn
là m¶t hình thÙc giúp cho giòng truyŠn thØa và ân Çi‹n tØ các t° xuÓng
Ç‰n chúng ÇŒ tº không bÎ gián Çoån. KhÄu truyŠn toàn b¶ luÆn giäi
‘Kunzang Lama’i Shelung’ hay ‘ L©i Vàng Cûa ThÀy Tôi’ thÜ©ng thÜ©ng
kéo dài khoäng 6 ti‰ng ÇÒng hÒ.
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truyŠn hình liên mång thì Çó chÌ là phän chi‰u (reflection)
cûa thÀy, không phäi thÆt là thÀy.

Do Çó, viŒc thÌnh cÀu chÜ PhÆt và chÜ Çåo sÜ chuy‹n
pháp luân, thuy‰t giäng vŠ chánh pháp hay vŠ pháp
môn tÎnh Ç¶ së Çem Ç‰n l®i låc không th‹ nghï bàn,
ch£ng nh»ng cho chính cá nhân các con mà còn cho tÃt
cä các chúng sinh khác. ñây là pháp hành trì vô cùng
quan tr†ng trong ‘ThÃt-Chi Hành,’ có næng l¿c gia trì vô
cùng r¶ng l§n. Khi thÌnh cÀu, hãy khÄn nguyŒn v§i tÃt
cä lòng thành kính, hãy thÓt lên l©i khÄn nguyŒn t¿ Çáy
tim mình.

TrÜ§c kia, thÀy không nghï Ç‰n chuyŒn này. NhÜng
bây gi©, thÀy quy‰t ÇÎnh cho phép các ÇŒ tº ª Hoa Kÿ
trong tÜÖng lai gºi vŠ cho các con nh»ng tài liŒu ghi
chép cûa h† trong th©i gian h† tu h†c v§i thÀy và nghe
thÀy hÜ§ng dÅn vŠ pháp tu d¿ bÎ Ngondro (preliminary
practices) và vŠ b¶ luÆn giäi ‘Kunzang Lama’i Shelung’
(L©I Vàng Cûa ThÀy Tôi) cûa ngài Patrul Rinpoche. Nh»ng tài
liŒu ghi chép này ch¡c ch¡n së giúp ÇÜ®c cho các con
trên nhiŠu phÜÖng diŒn. Tuy nhiên, cÛng nhÜ hŒ
thÓng truyŠn hình liên mång, các con phäi hi‹u r¢ng
nh»ng ghi chép này vÅn chÌ là phän änh cûa thÀy. ñây
là nh»ng ghi chép cá nhân, ÇÜ®c ghi låi theo hi‹u bi‰t
và cäm nhÆn cûa nh»ng ÇŒ tº Çó khi h† nghe thÀy
giäng, không phäi là 100% l©i truyŠn Çåt phát ra tØ
cºa miŒng cûa thÀy theo Çúng truyŠn thÓng khÄu
truyŠn.

X

Trong khi th¿c hành viŒc thÌnh cÀu, hãy tâm nguyŒn
r¢ng, nÜÖng vào viŒc làm này, con xin hÒi hÜ§ng công

ÇÙc h‰t cho tÃt cä chúng sinh, cÀu xin cho con và
chúng sinh cùng ÇÜ®c vãng sanh C¿c Låc và Ç¡c quä
Vô ThÜ®ng BÒ ñŠ.

Pháp hành trì thÙ Sáu -- ThÌnh cÀu chÜ PhÆt và chÜ Çåo
sÜ trø th‰:
ViŒc ÇÙc PhÆt nhÆp diŒt là m¶t trong ‘mÜ©i hai s¿ kiŒn
giác ng¶’ (twelve enlightened activities) 7 trong cu¶c Ç©i
ÇÙc PhÆt. NhÜng n‰u chÜ PhÆt, chÜ BÒ-tát, chÜ Çåo sÜ
không ti‰p tøc trø th‰ Ç‹ giáo hoá chúng sinh thì con
ÇÜ©ng giác ng¶ së không ÇÜ®c khai mª và chúng sinh
së không th‹ t¿ giäi thoát ra khÕi màn Çêm luân hÒi.
7

MÜ©i hai s¿ kiŒn giác ng¶ này b¡t ÇÀu tØ s¿ kiŒn ÇÀu tiên khi ÇÙc
PhÆt r©i cung tr©i ñâu SuÃt (Tushita) Ç‹ nhÆp th‰, cho Ç‰n s¿ kiŒn cuÓi
cùng khi ngài tÎch diŒt (TNR).
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Trong Tång-ng», ganh tœ có nghiã Çen là m¶t‘nÖi chÓn
hËp hòi.’ Công ÇÙc do chúng sinh tåo có th‹ cån kiŒt
bÃt cÙ lúc nào chính vì cæn bŒnh chÃp ngã. Thay vì
ganh tœ hay chÃp ngã thì hãy mª lòng hoan h› v§i
công ÇÙc cûa ngÜ©i khác, ÇØng Ç‹ cho mình bÎ kËt
trong cái ‘nÖi chÓn hËp hòi’ cûa tâm. NgÜ®c låi, chÜ
PhÆt, chÜ vÎ A-la-hán, chÜ BÒ Tát vì không còn chÃp
ngã n»a nên công ÇÙc do các ngài tåo hoàn toàn vÎ tha,
hoàn toàn thuÀn khi‰t, së không bao gi© cån kiŒt.
Trong khi th¿c hành hånh hoan hÌ, hãy tâm nguyŒn
r¢ng, nÜÖng vào hånh hoan hÌ này, con xin hÒi hÜ§ng

công ÇÙc h‰t cho tÃt cä chúng sinh, cÀu xin cho con và
chúng sinh cùng ÇÜ®c vãng sanh C¿c Låc và Ç¡c quä
Vô ThÜ®ng BÒ ñŠ.

Pháp hành trì thÙ Næm -- ThÌnh cÀu chÜ PhÆt và chÜ Çåo
sÜ chuy‹n pháp luân:
Các con có th‹ khÄn nguyŒn Ç‹ giáo pháp cûa ÇÙc PhÆt
t° Thích Ca và ÇÙc A-Di-ñà luôn luôn trÜ©ng tÒn,
nguyŒn cho pháp môn tÎnh Ç¶ së ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i
bi‰t Ç‰n và theo Çó mà hành trì. Khi xÜa, sau khi ÇÙc
PhÆt Thích Ca thành Çåo, cÛng nh© do l©i thÌnh cÀu cûa
các vÎ tÎnh hånh Bà La Môn và các vÎ tr©i Vishnus mà
ÇÙc Thích Ca Çã chuy‹n bánh xe chánh pháp và giäng
dåy vŠ giáo lš siêu viŒt mà chính ngài Çã chÙng Ç¡c.
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Câu vÃn Çáp thÙ Nhì

Hành trì v§i tâm không tåo tác...
Trong b¶ luÆn giäi ‘The Words of My Perfect Teacher’
(Tibetan: ‘Kunzang Lama’i Shelung’; ViŒt: ‘L©i Vàng Cûa
ThÀy Tôi’ ), ª trang 36-37, chÜÖng ‘The Freedoms and
Advantages’ (Nh»ng ñiŠu KiŒn T¿ Do và ThuÆn Duyên), có
m¶t Çoån nhÜ sau: ‘VÆy con hãy t¿ nhû lòng mình r¢ng bây
gi© chính là th©i Çi‹m Ç‹ ta n‡ l¿c tu hành; hãy công phu
thiŠn ÇÎnh nhiŠu lÀn, n‡ l¿c làm Çi làm låi công viŒc Çó và
áp døng ba phÜÖng tiŒn thiŒn xäo t¶t nhÃt trong khi công
phu, Çó là: khªi ÇÀu b¢ng tác š cûa BÒ-ñŠ Tâm, th¿c hành
pháp môn hành trì v§i tâm [không tåo tác], không vÜ§ng
m¡c bÃt kÿ khái niŒm nào, và cuÓi cùng là hÒi hÜ§ng h‰t tÃt
cä công ÇÙc [cho chúng sinh].’ 4 Xin Rinpoche giäng thêm
vŠ ‘do the practice itself without any conceptualization.’
NhÜ th‰ nào là conceptualization? NhÜ th‰ nào là th¿c hành
mà vÜ§ng m¡c vào š niŒm? Nghïa là không chân thÆt, chåy
theo ngôn tØ ÇÀu môi chót lÜ«i? Conceptualization hay khái
niŒm hoá có phäi là m¶t thÙ sª tri chÜ§ng không?

TNR: Trong trÜ©ng h®p này, conceptualization hay
vÜ§ng m¡c vào š niŒm cÛng ÇÒng nghïa v§i v†ng tâm,
4

‘So, telling yourself that now is the time to make an effort, meditate
over and over again, applying the three supreme methods: start with the
thought of bodhicitta, do the practice itself without any conceptualization
and dedicate the merit at the end.’

7

G†i ThÀy TØ ChÓn Ngàn Xa & Vãng Sanh TÎnh ñ¶
___________________________________________________

G†i ThÀy TØ ChÓn Ngàn Xa & Vãng Sanh TÎnh ñ¶
___________________________________________________

v†ng tÜªng. Khi các con Çã quy‰t tâm ngÒi xuÓng Ç‹
th¿c hành m¶t pháp môn hành trì nhÜ Çã ÇÜ®c chÌ dåy,
ch£ng hån nhÜ ngÒi xuÓng quán chi‰u vŠ ‘nh»ng ÇiŠu
kiŒn t¿ do và thuÆn duyên’ Ç‹ có th‹ tu h†c và th¿c
hành chánh Pháp thì trong th©i công phu Çó, chÌ nhÃt
tâm quán chi‰u vŠ ÇŠ møc Çó mà thôi, ÇØng Ç‹ cho
tâm phóng nhäy qua nh»ng ÇŠ tài khác hay nh»ng ÇŠ
møc khác. Gi» cho tâm không tåo tác, ÇØng Ç‹ cho
nh»ng khái niŒm khác xen vào. Không nghï Ç‰n gì
khác ngoài ÇŠ møc mà các con Çang phäi quán chi‰u.
ñØng nuôi hy v†ng! ñØng nghi ngåi! CÛng ÇØng mong
Ç®i bÃt cÙ chuyŒn gì!

Trong khi th¿c hành các pháp môn sám hÓi, hãy khÃn
r¢ng, nÜÖng vào công phu sám hÓi này, con xin hÒi

X

hÜ§ng công ÇÙc h‰t cho tÃt cä chúng sinh, cÀu xin cho
con và chúng sinh cùng ÇÜ®c vãng sanh C¿c Låc và Ç¡c
quä Vô ThÜ®ng BÒ ñŠ.

Pháp hành trì thÙ TÜ -- Hoan hÌ công ÇÙc cûa chÜ PhÆt
và chúng sinh:
Ch£ng nh»ng các con tán thán và hoan hÌ v§i công ÇÙc
cûa ÇÙc A-Di-ñà và chÜ PhÆt Çã Çành, mà còn phäi
hoan hÌ v§i nh»ng viŒc làm tÓt ÇËp cûa tÃt cä m†i
ngÜ©i khác n»a. Tâm hoan hÌ và bình Ç£ng này cÛng
së giúp cho con dÍ phát khªi và nuôi dÜ«ng tâm- ki‰n
thuÀn tÎnh (pure view). Trong Kim-Cang-ThØa có dåy, khi
ta thành tâm hoan hÌ công ÇÙc và tán thán công ÇÙc
cûa chÜ PhÆt, chÜ BÒ-Tát và cûa các chúng sinh khác
thì công ÇÙc mà ta tåo ÇÜ®c qua hånh hoan hÌ së
ngang b¢ng v§i công ÇÙc cûa ngÜ©i Çã tåo.
Khi chúng sinh tåo công ÇÙc, làm các viŒc thiŒn thì
nh»ng công ÇÙc này ít nhiŠu bÎ vÄn Çøc vì chúng sinh
còn chÃp ngã, còn cho r¢ng ta là ngÜ©i làm viŒc thiŒn,
viŒc này là viŒc thiŒn, v.v. Ngay cä chúng sinh có th‹
tranh Çua nhau làm viŒc thiŒn cÛng vì chÃp ngã và
ganh tœ khi ngÜ©i khác làm ÇÜ®c nhiŠu viŒc thiŒn hÖn
mình cÛng do chÃp ngã.

8
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Ngoài ra, sám hÓi phäi Çi kèm v§i (1) thành tâm nhÆn
l‡i, (2) thành tâm thú l‡i, và (3) quy‰t tâm không tái
phåm dù dÜ§i bÃt cÙ hình thÙc nào hay v§i bÃt cÙ giá
nào. Không phäi chÌ lÍ låy hay tøng kinh sám hÓi là Çû
mà phäi sám hÓi ngay trong tØng tÜ tÜªng, l©i nói và
hành Ç¶ng!
MuÓn sám hÓi dÜ§i s¿ chÙng giám cûa ÇÙc A-Di-ñà thì
các con có th‹ hành trì nhÜ sau:
(1) Quán tÜªng ÇÓi tÜ®ng chÙng giám là ÇÙc A-Di-ñà
cùng thánh chúng trong pháp h¶i cûa ngài.
(2) Th¿c hành pháp sám hÓi trÜ§c linh änh hay tôn
tÜ®ng cûa ÇÙc A-Di-ñà, ch£ng hån nhÜ låy sám hÓi hay
tøng kinh sám hÓi, v.v.
(3) Th¿c hành các thiŒn hånh Ç‹ hoá giäi nghiŒp xÃu Çã
tåo tØ vô thÌ vô chung, ch£ng hån nhÜ bÓ thí cúng
dÜ©ng Ç‹ hoá giäi nghiŒp tr¶m c¡p, nói l©i yêu thÜÖng
tØ ái Ç‹ hoá giäi l©i thô båo, v.v.
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Câu vÃn Çáp thÙ Ba

Cõi C¿c Låc Cûa ñÙc PhÆt A-Di-ñà...
Trong hoàn cänh cûa chúng con hiŒn nay, cæn cÖ y‰u kém
và không ÇÜ®c gÀn gÛi các vÎ chân sÜ, chúng con có nên
hÜ§ng tâm vŠ m¶t cõi tÎnh Ç¶ không và n‰u có thì nên
hÜ§ng tâm Ç‰n cõi tÎnh Ç¶ nào cho thích h®p?

TNR: Không nhÃt thi‰t là vì cæn cÖ y‰u kém, không
Çû trí tuŒ hay phÜ§c ÇÙc m§i hÜ§ng tâm vŠ m¶t cõi
tÎnh Ç¶. Tuy nhiên n‰u muÓn hi‹u cho ÇÖn giän thì khi
muÓn Ç‰n ÇÜ®c m¶t cõi tÎnh Ç¶, ÇiŠu quan y‰u hÖn cä
là phäi có tín tâm tuyŒt ÇÓi, sau Çó phäi nhÃt tâm phát
nguyŒn cÀu vãng sanh vŠ cõi Ãy và phäi miên mÆt tu
tÆp theo pháp môn tÎnh Ç¶ bÃt k‹ ngày Çêm cho Ç‰n
khi nhÃt tâm bÃt loån. Cõi C¿c Låc cûa ÇÙc PhÆt A-Diñà là cõi gÀn gÛi v§i chúng ta hÖn h‰t cä. Các con nên
hÜ§ng tâm vŠ cõi tÎnh Ç¶ cûa ngài vì cõi C¿c Låc cûa
ÇÙc A-Di-ñà bao gÒm Çû h‰t tÃt cä nh»ng y‰u tÓ c¿c
kÿ tÓt ÇËp cûa tÃt cä nh»ng cänh gi§i tÎnh Ç¶ khác.

(4) Thành tâm t¿ hÜá và cam k‰t là së không bao gi©
tái phåm.

_________________________

(5) Gi» tr†n l©i cam k‰t v§i bÃt cÙ giá nào!

** Xin xem ti‰p bài tóm lÜ®c bu°i thuy‰t giäng cûa Tulku Nyima
Rinpoche vŠ pháp môn tÎnh-Ç¶ theo truyŠn thÓng Kim-Cang-ThØa Ç‹ b°
túc cho câu vÃn Çáp trên Çây.
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(5) Cúng dÜ©ng Çåi nguyŒn Ph° HiŠn vï Çåi vô song
là khi các con theo chân cûa Çåi hånh Ph°-HiŠn BÒ-Tát,
phát khªi m¶t tÃm lòng vÎ tha vô biên, th¿c hành tÃt cä
nh»ng thiŒn hånh v§i tâm không ngæn ngåi, miÍn sao
viŒc Çó Çem låi l®i låc cho chúng sinh.
Lë dï nhiên chÜ PhÆt hay ÇÙc A-Di-ñà không có nhu
cÀu mà cÛng không ch© Ç®i s¿ cúng dÜ©ng cûa bÃt kÿ
ai! NhÜng các con vÅn phäi th¿c hành cúng dÜ©ng t¿
Çáy tim mình, v§i tÃt cä tÃm lòng thành kính. Nh© Çó
mà các con có th‹ hÒi hÜ§ng phÜ§c ÇÙc và nguyŒn
r¢ng, xin cho tÃt cä công ÇÙc g¥t hái ÇÜ®c qua hånh
cúng dÜ©ng së ÇÜ®c hÒi hÜ§ng Ç‰n cho tÃt cä chúng

sinh, cÀu xin cho con và chúng sinh cùng ÇÜ®c vãng
sanh C¿c Låc và Ç¡c quä Vô ThÜ®ng BÒ ñŠ.

Pháp Môn Vãng Sanh TÎnh ñ¶
Theo TruyŠn ThÓng Kim-Cang-ThØa
X Ti‰p theo sau Çây là tóm lÜ®c bài thuy‰t giäng cûa Tulku
Nyima Rinpoche vŠ pháp môn vãng sanh tÎnh-Ç¶ theo truyŠn
thÓng Kim-Cang-ThØa Ç‹ b° túc cho câu vÃn Çáp thÙ ba. Bài giäng
này ÇÜ®c Tâm-Bäo-ñàn chuy‹n ViŒt-ng» d¿a trên nh»ng ghi
chép trong bu°i thuy‰t pháp tåi ni viŒn Quan-Âm-Ph°-Chi‰u,
Maryland, Hoa Kÿ vào ngày 25/03/2005, theo l©i thông dÎch tØ
Tång-ng» qua Anh-ng» cûa Khenpo Sonam.

Pháp hành trì thÙ Ba -- Sám hÓi:
Sám hÓi phäi Çi kèm v§i nh»ng hi‹u bi‰t chánh Çáng
vŠ (1) nguyên nhân và tác š (tham sân si) dÅn Ç‰n ác
nghiŒp, (2) không gian và th©i gian (vô thÌ vô chung vô
lÜ®ng ki‰p) mà ta Çã tåo ra ác nghiŒp, (3) nh»ng cánh
cºa phÜÖng tiŒn (thân ng» š) dÅn ta Ç‰n viŒc hoàn thành
ác nghiŒp, và (4) bän chÃt và nh»ng hành vi cø th‹ cûa
ác nghiŒp (sát sanh, tr¶m c¡p, tà dâm, nói dÓi, nói Çâm th†c,
nói l©i thô båo, nói tÀm phào, tâm tham, dã tâm và tà ki‰n).

_________________________________________
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con có th‹ khÃn nguyŒn r¢ng không nh»ng con xin
cúng dÜ©ng tÃt cä nh»ng phÄm vÆt ÇËp Çë thuÀn khi‰t
trong tÀm tay và khä næng cûa con, mà tÃt cä sông
ngòi, bi‹n cä, hoa trái, núi ÇÒi, v.v., tÃt cä nh»ng gì ÇËp
Çë thanh tÎnh mà con ÇÜ®c ti‰p xúc h¢ng ngày, trong
m‡I phút giây, bÃt cÙ khi nào có cÖ h¶i chiêm ngÜ«ng
hay th† hÜªng, con cÛng ÇŠu xin hÜ§ng tâm Ç‰n ÇÙc
A-Di-ñà, Ç‰n chÜ PhÆt và xin cúng dÜ©ng h‰t thäy.
(3) Cúng dÜ©ng nh»ng bài tán thán hay Çåo ca, Ç‹ tán
thán hånh nguyŒn vï Çåi cûa ÇÙc A-Di-ñà muÓn cÙu Ç¶
chúng sinh.
(4) Cúng dÜ©ng tâm-ki‰n thuÀn tÎnh là khi các con
cúng dÜ©ng lên ÇÙc A-Di-ñà m¶t tÃm lòng trong sáng
thanh tÎnh, hoàn toàn bình Ç£ng ÇÓi v§i tÃt cä m†i
chúng sinh và tÃt cä m†i cänh gi§i. Không thÃy ngÜ©i
xÃu, không thÃy cänh xÃu, không thÃy hiŒn tÜ®ng xÃu,
vÃn ÇŠ xÃu, trª ngåi xÃu. ñó chính là tâm-ki‰n thuÀn
tÎnh (pure view), và do Çó mà bÃt kÿ ª Çâu, các con cÛng
có th‹ quán tÜªng Çó chính là cõi gi§i ÇËp Çë trang
nghiêm cûa ÇÙc A-Di-ñà, m†i ngÜ©i chung quanh con
ÇŠu là nh»ng chúng sinh Çän sanh ra tØ hoa sen ngàn
cánh, chim muông ÇŠu bi‰n thành chim ca-læng-tÀnggià, âm thanh con nghe thÃy cÛng ÇŠu bi‰n thành pháp
âm vi diŒu, v.v.
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X Theo truyŠn thÓng ñåi-ThØa thì kinh Çi‹n nh¡c Ç‰n
cõi tÎnh Ç¶ cûa ÇÙc A-Di-ñà nhÜ m¶t cõi gi§i ngoåi tåi,
là m¶t cõi gi§i do ÇÙc PhÆt A-Di-ñà tåo d¿ng nÜÖng
nÖi Çåi nguyŒn cûa ngài Ç‹ cÙu Ç¶ chúng sinh. Cõi gi§i
này n¢m bên ngoài ta.
NhÜng n‰u Çi sâu vào nh»ng giáo lš Kim-Cang thì có
th‹ thÃy r¢ng ÇÙc PhÆt A-Di-ñà hiŒn h»u trong ta; thân
s¡c này cûa ta chính là mån-Çà-la, là pháp gi§i A-Di-ñà!
ñi sâu hÖn n»a vào Ç‰n các giáo lš Dzogchen thì tinh
hoa tâm thÙc siêu viŒt và t¿ tánh vô sanh cûa tâm
chính là A-Di-ñà!
Có nhiŠu phÜÖng pháp vãng sinh tÎnh Ç¶ nhÜng t¿u
chung, k‰t quä cuÓi cùng là làm sao Ç‹ Ç‰n ÇÜ®c cõi
gi§i Çó. ñ‰n ÇÜ®c cõi tÎnh Ç¶ rÒi thì së không còn lo
l¡ng phäi rÖi trª låi xuÓng m¶t trong sáu nÈo luân hÒi
n»a.
VÆy thì chúng ta nên nhìn thÃy cõi tÎnh Ç¶ nhÜ th‰ nào,
bên ngoài ta, bên trong ta, hay chính là t¿ tánh chân
tâm? ñÓi v§i nh»ng hành giä sÖ cæn thì các con có th‹
nhìn cõi tÎnh Ç¶ nhÜ là m¶t cõi gi§i bên ngoài ta do
ÇÙc A-Di-ñà tåo d¿ng nÜÖng nÖi Çåi nguyŒn cûa ngài.
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ñ‹ th¿c hành pháp tu A-Di-ñà, các hành giä sÖ cæn cÀn
phäi bi‰t:
(I) Quán tÜªng cõi gi§i tÎnh Ç¶ cûa ÇÙc A-Di-ñà
(II) Vun bÒi công ÇÙc
(III) Phát khªi BÒ-ÇŠ-tâm
(IV) Phát nguyŒn vãng sanh tÎnh Ç¶

nhiêu tâm nguyŒn cÀu vãng sanh C¿c Låc cÛng phäi
hiŒn hiŒn h‰t sÙc mãnh liŒt trong cái låy Çó.

(I) Quán tÜªng cõi gi§i tÎnh Ç¶ cûa ÇÙc A-Di-ñà
Khªi ÇÀu, các con cÀn døng công quán tÜªng cõi gi§i
Çó cho thuÀn thøc nhÜ trong kinh sách Çã tä. ñây là
m¶t cõi Tây-phÜÖng C¿c Låc c¿c kÿ thuÀn khi‰t, thanh
tÎnh, ÇËp Çë, sáng ng©i, v§i nh»ng Ç¥c tính tÓi häo,
trang nghiêm nhiŒm mÀu. NÖi Çó không có sáu nÈo
luân hÒi, không già, không ch‰t, không kh° não, không
Çau Ç§n, không sân hÆn, không kÈ thù. ñó là cõi cûa
PhÆt, cûa Pháp. NÜÖng nÖi nguyŒn l¿c, ta së ÇÜ®c Çän
sanh ra tØ trong m¶t hoa sen ngàn cánh. Chim ca-længtÀng-già hót cho ta nghe pháp âm vi diŒu. Ÿ cõi này,
hÜÖng thÖm ngào ngåt, châu báu rång ng©i, nÜ§c tÎnh
có Ç‰n tám Ç¥c tính nhiŒm mÀu có th‹ ch»a lành bŒnh
tÆt ngay tÙc kh¡c. Chúng sinh ª cõi này ÇÜ®c diŒn ki‰n
ÇÙc A-Di-ñà và nghe ngài thuy‰t pháp, nh© Çó mà Çåt
ÇÜ®c giác ng¶ viên mãn. Ngoài ra, phäi quán tÜªng
ÇÙc A-Di-ñà thÆt linh Ç¶ng, rõ ràng tØng chi ti‰t m¶t,
thân ng©i s¡c màu hÒng ng†c (ruby) ra sao, y áo ra sao,
hào quang r¿c sáng ra sao, v.v.
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Trong khi låy, thÀm khÃn r¢ng, nÜÖng vào công phu lÍ
låy này, con xin hÒi hÜ§ng công ÇÙc h‰t cho tÃt cä

chúng sinh, cÀu xin cho con và h† cùng ÇÜ®c vãng
sanh C¿c Låc và Ç¡c quä Vô ThÜ®ng BÒ ñŠ.

Pháp hành trì thÙ Nhì -- Cúng dÜ©ng:
Có tÃt cä là 5 hình thÙc cúng dÜ©ng Ç‹ dâng lên ÇÙc
PhÆt A-Di-ñà và chÜ BÒ Tát trong thánh h¶i cûa ngài.
M¶t là cúng dÜ©ng phÄm vÆt. Hai là cúng dÜ©ng
nÜÖng nÖi tâm nguyŒn. Ba là cúng dÜ©ng nh»ng bài
tán thán hay Çåo ca. BÓn là cúng dÜ©ng tâm-ki‰t
thuÀn tÎnh. Næm là cúng dÜ©ng Çåi nguyŒn Ph° HiŠn
vï Çåi vô song. 6
(1) Cúng dÜ©ng phÄm vÆt nhÜ nÜ§c tÎnh, hÜÖng, hoa,
trái cây, Çèn bÖ, nÜ§c thÖm, nhã nhåc, v.v. là nh»ng
phÄm vÆt ÇËp Çë, thuÀn khi‰t.
(2) Cúng dÜ©ng nÜÖng nÖi tâm nguyŒn là khi các con
phát khªi tâm cúng dÜ©ng r¶ng l§n trùm kh¡p. Các
6

Offering of substances, offering through aspirations, offering through
praises and songs, offering through pure view, and unsurpassable
offering of Samantabhadra
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thân xác trong khi lÍ låy thì Çó là t°ng h®p cûa trì gi§i,
nhÅn nhøc và tinh tÃn ba-la-mÆt (perfection of discipline,
perfection of patience, and perfection of diligence). Khi lÍ låy, n‰u
tâm không v†ng Ç¶ng, ng» và š ÇŠu thanh tÎnh, låi h‰t
sÙc nhÃt tâm chuyên chú vào Ç¶ng tác lÍ låy thì Çó là
ÇÎnh ba-la-mÆt (perfection of concentration). Hi‹u ÇÜ®c r¢ng
lÍ låy là m¶t pháp môn thâm diŒu, là m¶t trong nh»ng
pháp sám hÓi,ÇÓi trÎ v§i tâm cao ngåo, lÍ låy mà không
chÃp ngã, không t¿ hào là ‘ta’ Çang làm công viŒc lÍ
låy thì Çó chính là tuŒ ba-la-mÆt (perfection of wisdom)!

ViŒc døng công quán tÜªng cõi C¿c Låc là m¶t chuyŒn
Çòi hÕi rÃt nhiŠu cÓ g¡ng. Ngay cä n‰u thÀy bäo các
con hãy ngÒi xuÓng quán tÜªng chÌ m¶t con m¡t cûa
ÇÙc A-Di-ñà cho ra m¶t con m¡t thôi thì cÛng là
chuyŒn khó khæn rÒi, huÓng chi cä m¶t cänh gi§i!
NhÜng ÇÓi v§i kÈ sÖ tu thì viŒc døng công quán tÜªng
cõi gi§i này là m¶t viŒc cÀn thi‰t.

Nh»ng ÇiŠu này các con phäi ghi nh§ cho kÏ! Trong
m‡i m¶t pháp hành trì, n‰u bi‰t cách hành trì cho thÆt
Çúng Ç¡n và rÓt ráo thì tÃt cä sáu ba-la-mÆt së ÇÜ®c
nuôi dÜ«ng và l§n månh trong tØng pháp m¶t.

Riêng ÇÓi v§i các bÆc chÙng Ç¡c thì cõi A-Di-ñà hay
ni‰t bàn tÎnh Ç¶ chính là t¿ tánh vô sanh cûa tâm!

(II) Vun BÒi Công ñÙc
K‰ Ç‰n, n‰u muÓn vun bÒi công ÇÙc thì các con cÀn
phäi th¿c hành ‘ThÃt-Chi-Hành’ hay ‘Bäy Pháp Hành Trì’
(Seven-Limb Practices). 5

Pháp hành trì thÙ NhÃt -- LÍ låy:
Trong khi lÍ låy, phäi quán tÜªng là thân mình chia ra
nhiŠu nhÜ vô lÜ®ng vi trÀn Ç‹ làm Ç¶ng tác lÍ låy, và
quán chúng sinh nhiŠu nhÜ vô lÜ®ng vi trÀn cÛng Çang
lÍ låy cùng v§i mình. Trong khi Çang lÍ låy trÜ§c tôn
tÜ®ng hay linh änh cûa ÇÙc PhÆt A-Di-ñà, phäi m¶t
lòng ghi nh§ tâm nguyŒn cÀu vãng sanh vŠ cõi C¿c
Låc. Tâm nguyŒn này phäi luôn luôn hiŒn diŒn trong
m‡i m¶t giây phút! Ngay cä khi søp xuÓng låy m¶t cái
låy duy nhÃt thì trong chÌ m¶t cái låy Çó thôi, tÃt cä bao
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Các con phäi nghï r¢ng, khi xÜa, chÜ PhÆt, chÜ BÒ-tát
cÛng Çã tØng vun bÒi công ÇÙc qua vô lÜ®ng ki‰p, tåo
ÇÜ®c vô lÜ®ng công ÇÙc, Çem låi l®i låc cho vô lÜ®ng
chúng sinh. Nh»ng chúng sinh Çã Ç¡c quä C¿c Låc
trong quá khÙ, ch¡c ch¡n là khi còn sÓng trong th‰ gi§I
ta-bà, cÛng Çã tØng vun bÒi công ÇÙc qua vô lÜ®ng
5

ThÃt-Chi-Hành hay Bäy Pháp Hành Trì là t°ng h®p bäy pháp môn
ph° thông ÇÜ®c coi là cæn bän và cÀn thi‰t cho con ÇÜ©ng tu Ç‹ ÇÓi trÎ
v§i các tâm ô nhiÍm. Trong bài giäng này, ThÃt-Chi-Hành ÇÜ®c giäng
dåy d¿a trên nhu cÀu hành trì theo pháp môn tÎnh Ç¶ cûa ÇÙc A-Di-ñà,
chú tr†ng vào viŒc liên k‰t các pháp hành trì v§i cõi gi§i A-Di-ñà và v§i
nguyŒn vãng sanh C¿c Låc.
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ki‰p, tåo ÇÜ®c vô lÜ®ng công ÇÙc, Çem låi l®i låc cho
vô lÜ®ng chúng sinh. Nay n‰u ta muÓn Ç¡c quä C¿c
Låc thì chính bän thân ta cÛng phäi noi theo gÜÖng
sáng cûa chÜ PhÆt, chÜ BÒ-tát, và các vÎ Çã Ç¡c quä
trong quá khÙ và vun bÒi vô lÜ®ng công ÇÙc y nhÜ th‰.

nh»ng vÎ Çã chÙng Ç¡c thì chÌ có ‘hiŒn tÜ®ng’ ch‰t chÙ
không thÆt có cái ch‰t nhÜng khi nhìn thÃy các ngài ra
Çi, Çó là khi chúng ta ÇÜ®c nh¡c nhª vŠ luÆt vô thÜ©ng
m¶t cách rõ ràng nhÃt. HÒi hÜ§ng công ÇÙc là Ç‹ ÇÓi
trÎ v§i tâm nghi ngåi khi ta thi‰u lòng tin r¢ng công ÇÙc
là m¶t phÀn rÃt l§n trên con ÇÜ©ng Çi Ç‰n giác ng¶;
hÒi hÜ§ng h‰t cä tÃt công ÇÙc trong ba Ç©i quá khÙ,
hiŒn tåi và vÎ lai -- là làm cho công ÇÙc trª nên r¶ng l§n
hÖn lên, không bao gi© cån kiŒt!

‘ThÃt-Chi-Hành’ hay ‘Bäy Pháp Hành Trì’ (Seven-Limb
Practices) gÒm có:

1.
2.
3.
4.

LÍ låy
Cúng dÜ©ng
Sám hÓi
Hoan hÌ công ÇÙc cûa chÜ PhÆt và tÃt
cä các chúng sinh khác.
5. ThÌnh cÀu chÜ PhÆt và chÜ Çåo sÜ chuy‹n
pháp luân.
6. ThÌnh cÀu chÜ PhÆt và chÜ Çåo sÜ trø th‰ cho
Ç‰n ngày cõi luân hÒi tuyŒt dÙt.
7. HÒi hÜ§ng công ÇÙc Ç‰n tÃt cä chúng sinh.

Bäy Pháp Hành Trì này là Ç‹ ÇÓi trÎ v§i các tâm mê m©,
ô nhiÍm. LÍ låy là Ç‹ ÇÓi trÎ tâm cao ngåo; lÍ låy giúp
hành giä bi‰t hå mình, khiêm cung hÖn. Cúng dÜ©ng
là Ç‹ ÇÓi trÎ tâm bÕn sÈn, ích k›, tham luy‰n. Sám hÓi
là Ç‹ ÇÓi trÎ tham sân si, gÓc rÍ gây ra ác nghiŒp. Hoan
hÌ là Ç‹ ÇÓi trÎ tâm ganh tÎ. ThÌnh cÀu chÜ PhÆt chuy‹n
pháp luân là Ç‹ ÇÓi trÎ v§i vô minh, tâm ngu si, mê
mu¶i. ThÌnh cÀu chÜ PhÆt trø th‰ là Ç‹ ÇÓi trÎ v§i hi‹u
bi‰t sai lÀm cûa ta vŠ lë vô thÜ©ng; tuy là ÇÓi v§i
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Trong m‡i m¶t pháp hành trì ÇŠu bao gÒm tÃt cä sáu
ba-la-mÆt (six perfections) trong Çó! Ví dø nhÜ khi lÍ låy...
ñØng nghï r¢ng trong khi Çang lÍ låy thì các con låi
thi‰u sót không ÇÜ®c có cÖ h¶i tøng kinh hay ngÒi
thiŠn. Phäi nghï r¢ng tÃt cä Çåo pháp cûa ÇÙc Th‰ Tôn
ÇŠu hiŒn diŒn ÇÀy Çû trong tØng cái låy! LÍ låy chính
là m¶t hình thÙc thiŠn ÇÎnh, không hÖn, không kém.
N‰u các con có th‹ dung h®p ÇÜ®c tÃt cä Bäy Pháp
Hành Trì vào trong m¶t cái låy, thì chÌ duy m¶t cái låy
Çó thôi mà tÃt cä Çåo pháp và toàn th‹ thân khÄu š
thanh tÎnh thäy ÇŠu có m¥t!
ThÀy ÇÜa ra nh»ng ví dø nhÜ sau... Khi lÍ låy, các con
phát tâm hoan hÌ quán tÜªng vô lÜ®ng chúng sinh
cÛng lÍ låy v§i con Ç‹ hÒi hÜ§ng cho h† cùng vãng
sanh C¿c Låc, Çó là bÓ thí ba-la-mÆt (perfection of
generosity). Khi ngày Çêm miên mÆt hành trì lÍ låy, than
khÄu š thanh tÎnh, låi phäi chÎu Ç¿ng nh»ng lao nh†c
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