Bài Ca Soi Sáng Tâm HÒi Nh§
ñÙc Jigten Sumgon
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L©i gi§i thiŒu cûa Khenchen Konchog Gyaltsen Rinpoche:
Bài Ca Soi Sáng Tâm HÒi Nh§ là m¶t bài Çåo ca chÜá Ç¿ng nh»ng hÜ§ng dÅn tâm linh.
‘Doha’ ti‰ng Phån có nghiã là m¶t bài thÖ giáo huÃn [hay Çåo ca]. Trong ti‰ng Anh [hay
ti‰ng ViŒt], cho dù chúng ta sº døng tØ ng» ‘bài ca,’ hay ‘bài hát’ nhÜng chúng ta không
nên nghï r¢ng Çây là sáng tác cûa m¶t ‘bài ca’ hi‹u theo nghïa thông thÜ©ng. Nh»ng l©i
giáo huÃn ÇÜ®c trao truyŠn dÜ§i hình thÙc m¶t ‘bài ca’ Çã hoá hiŒn ra tØ trí tuŒ viên mãn
cûa chính ngÜ©i hát lên bài ca Çó. Nh»ng bÆc giác ng¶ thÜ©ng sº døng nh»ng bài Çåo ca
nhÜ vÆy vào Çúng nh»ng th©i Çi‹m cÀn thi‰t.
M¶t ví dø mà tôi muÓn nêu lên ª Çây là ‘Træm Ngàn Bài Ca Cûa Milarepa.’ Lë dï nhiên,
Milarepa không ränh rang ngÒi không trong Ç¶ng thÃt, vò ÇÀu bÙt tai suy nghï xem làm
th‰ nào Ç‹ có th‹ sáng tác ra ÇÜ®c nh»ng bài ca Ãy. Hoàn toàn không phäi là nhÜ vâœ.
Ngài Çã cÃt ti‰ng hát nh»ng l©i giáo huÃn Çó vào Çúng nh»ng th©i Çi‹m cÀn thi‰t mà thôi.
ñôi lúc, chúng ta vÅn thÜ©ng tøng nh»ng bài thÖ [kŒ] này b¢ng m¶t âm ÇiŒu Ç¥c biŒt, và
do Çó mà nh»ng bài kŒ mang nhiŠu nét tÜÖng t¿ nhÜ nh»ng bài ca. NhÜng trong ngôn
ng» Tây Tång, chúng tôi có hai danh tØ khác nhau Ç‹ chÌ nh»ng bài ca bình thÜ©ng th‰ tøc,
khác v§i nh»ng bài ca khai mª trí tuŒ.
ñÙc Jigten Sumgon là m¶t hoá thân cûa ngài Long Th† BÒ Tát (150-250 Công Nguyên).
Ngài Long Th†, bÆc h†c giä vï Çåi nhÃt cûa ƒn ñ¶, Çã xuÃt hiŒn trên th‰ gian này khoäng
700 næm sau khi ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni nhÆp diŒt. Chính ÇÙc PhÆt Çã tiên Çóan s¿
xuÃt hiŒn cûa ngài Long Th† trong nhiŠu kinh Çi‹n và mÆt Çi‹n, báo trÜ§c cho bi‰t r¢ng
ngài Long Th† së là ngÜ©i có th‹ phøc hÒi låi hai truyŠn thÓng ñåi ThØa và Kim Cang
ThØa. GiÓng nhÜ l©i tiên Çoán cûa ÇÙc PhÆt, ngài Long Th† Çã chào Ç©i, và trª thành m¶t
trong nh»ng vÎ thÀy xuÃt s¡c nhÃt trong lÎch sº PhÆt giáo. Ngay cä cho Ç‰n bây gi©, tÃt cä
các truyŠn thÓng khác nhau cûa Çåo PhÆt cÛng ÇŠu xem ngài là m¶t nhân vÆt có thÄm
quyŠn.
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Vào th‰ k› thÙ 12 [tåi Tây Tång], ngài Long Th† BÒ Tát quy‰t tâm trª låi chào Ç©i. Hoá
thân cûa ngài chính là ÇÙc Jigten Sumgon, vÎ t° khai mª giòng truyŠn thÜà Drikung Kagyu,
là bÆc thÀy vï Çåi nhÃt vào th©i Çåi Çó Sº sách có ghi chép låi r¢ng ÇÙc Jigten Sumgon Çã
Çåt ÇÜ®c PhÆt quä vào næm 35 tu°i. ñ‰n næm 37 tu°I, ÇÙc Jigten Sumgon cho xây d¿ng
tu viŒn ÇÀu tiên tåi Drikung Thil. Tåi Çây, ÇÙc Jigten Sumgon Çã thu nhÆn rÃt Çông ÇŒ tº và
truyŠn bá Çåo pháp h‰t sÙc r¶ng rãi.
Câu chuyŒn vŠ Bài Ca Soi Sáng Tâm HÒi Nh§ ÇÜ®c k‹ låi nhÜ sau. Thuª n†, khi ÇÙc Jigten
Sumgon Çang an trú tåi tu viŒn Drikung Thil, m¶t hôm, ngài kêu g†i m¶t sÓ ÇŒ tº tâm
truyŠn cûa ngài vân tÆp tåi m¶t cánh ÇÒng cÕ phiá sau tu viŒn. Nhân dÎp này, ÇÙc Jigten
Sumgon tÕ ra rÃt hài lòng, vui vÈ khi thÃy m†i ngÜ©i vŠ h¶i tø Çông Çû. Sau nhiŠu cu¶c
thäo luÆn, ÇÙc Jigten Sumgon truyŠn lŒnh cho các ÇŒ tº phäi thi tri‹n thÀn l¿c -- m¶t hình
thÙc thÄm ÇÎnh nh»ng ti‰n tri‹n vŠ næng l¿c thiŠn ÇÎnh cûa h†. TÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu
Çáp Ùng ÇÜ®c lŒnh truyŠn cûa thÀy, thi tri‹n m¶t sÓ các pháp thÀn thông. Có ngÜ©i, vÜà
nghe xong l©i yêu cÀu cûa thÀy, Çã thÀn l¿c Çi ngay Ç‰n xÙ ƒn ñ¶, Çem vŠ dâng cúng lên
thÀy m¶t thÙ trái cây Ç¥c biŒt có diŒu næng ch»a lành bŒnh tÆt. M¶t sÓ ÇŒ tº t¿ nâng cao
mình lên khÕi m¥t ÇÃt và x‰p chân ngÒi t†a thiŠn trong không trung gi»a cánh ÇÒng. M¶t
sÓ khác t¿ nhiên bi‰n Çi mÃt, Ç‹ cho chi‰c chuông và chi‰c chùy kim cang cûa h† lÖ lºng
gi»a không trung. Có nhiŠu ngÜ©i còn bay lui bay t§i giÜã bÀu tr©i r¶ng. Ngay cä vÎ thÎ giä
chuyên nÃu æn cho ÇÙc Jigten Sumgon, m¶t vÎ sÜ già, cÛng có th‹ treo chi‰c mu‡ng dài
[cái ‘giá’ hay cái ‘môi’]và ÇÒ l†c trà lên trên nh»ng tia n¡ng hoàng hôn.
Ai ai cÛng có th‹ thi tri‹n m¶t sÓ thÀn l¿c, ngoåi trØ m¶t ngÜ©i duy nhÃt, Çó là Rinchen
Drak. Rinchen Drak Çã tÕ ra ngåi ngùng, và cuÓi cùng, Ç¶t ng¶t lià Ç©i vì tûi h° khi nghï
r¢ng mình Çã không thi tri‹n ÇÜ®c thÀn l¿c theo lŒnh truyŠn cûa thÀy.
Khi ngu©i ta b¡t ÇÀu Çem xÈ thi hài cûa Rinchen Drak ra Ç‹ Çi‹u táng, thì không th‹ xÈ
ÇÜ®c. Con dao không th‹ nào Çøng vào ÇÜ®c thân th‹ cÛng nhÜ không th‹ nào xÈ ÇÜ®c
tº thi ra. ñÙc Jigten Sumgon liŠn Ç¥t mÛi cây tích trÜ®ng cûa ngài ngay nÖi luân xa tim
cûa tº thi và cÃt ti‰ng hát. Ngài bi‰t rõ chuyŒn gì xäy ra cho vÎ sÜ Rinchen Drak vào nh»ng
giây phút s¡p lià Ç©i, và do Çó, Çã cÃt ti‰ng hát lên bài Çåo ca sau Çây...
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Chánh Væn cûa ñÙc Jigten Sumgon:

Chí tâm Çänh lÍ ÇÙc Phagmo Drupa vinh hi‹n.
Rinchen Drak, con ta Öi, hãy l¡ng nghe cho rõ.
Ka!
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Vào giây phút lià Ç©i...
M†i v†ng Ç¶ng th‰ gian chÌ là ÇiŠu giä trá -Tám pháp th‰ gian ch£ng khác chi s¡c cÀu vÒng.
Nghï låi xem, con có Ç¥t niŠm tin vào nh»ng ÇiŠu Çó ÇÜ®c không?
Khi con nhìn thÃy Çám Çông b¢ng h»u phäi chia lìa,
Bao thÜÖng yêu trìu m‰n cûa quy‰n thu¶c bån bè chÌ là ÇiŠu giä trá,
Nh»ng l©i âu y‰m t¿ Çáy tim ch£ng khác nào ti‰ng v†ng -Nghï låi xem, con có Ç¥t niŠm tin vào nh»ng ÇiŠu Çó ÇÜ®c không?
Khi con nhìn thÃy s¿ tæng trÜªng và løn tàn cûa thân tÙ Çåi,
äo tÜªng vŠ sÙc månh và tài næng chÌ là ÇiŠu giä trá,
ñoá hoa xuân cûa tu°i trÈ -Nghï låi xem, con có Ç¥t niŠm tin vào ÇiŠu Çó ÇÜ®c không?
Cûa cäi gom góp, ÇÜ®c Çem ra tiêu dùng, con thÃy Çó,
Nh»ng ch¡t chiu ÇÀy tham Ç¡m nh†c nh¢n cÛng là ÇiŠu giä trá,
ThÙc æn và tài sän ch£ng khác chi gi†t sÜÖng trên ÇÀu ng†n cÕ -Nghï låi xem, con có Ç¥t niŠm tin vào nh»ng ÇiŠu Çó ÇÜ®c không?
Khi con nhìn thÃy ÇÜ®c kh° não cûa vòng sinh tº,
Thì hånh phúc cûa chÜ thiên và con ngÜ©i chÌ là ÇiŠu giä trá,
NiŠm vui, n‡i kh° luân hÒi Nghï låi xem, con có Ç¥t niŠm tin vào nh»ng ÇïŠu Çó ÇÜ®c không?
ñÓi v§i c¶i cây, ÇÃng tØ phø, tâm BÒ ñŠ cao quš,
Tánh thiên vÎ cûa Çám h†c trò chÌ là ÇiŠu giä trá,
Bån bè, nh»ng kÈ bÃt thiŒn, lÀm låc trong äo tÜªng -Nghï låi xem, con có Ç¥t niŠm tin vào h† ÇÜ®c không?
Khi con hi‹u ra ÇÜ®c r¢ng tÃt cä chúng sinh ÇŠu là cha mË,
C‡ xe Thanh Væn -- con ÇÜ©ng biŒt giäi thoát,
Nghï låi xem, con có Ç¥t niŠm tin vào ÇiŠu Çó ÇÜ®c không?
Khi con Çã hoàn toàn tin tÜªng vào luÆt nhân quä,
Thì l©i hÜ§ng dÅn ‘không cÀn tinh tÃn’ chÌ là ÇiŠu giä trá,
SÃm sét không mÜa chÌ là m¶t bÀu tr©i trÓng r‡ng -Nghï låi xem, con có Ç¥t niŠm tin vào ÇiŠu Çó ÇÜ®c không?
ñÓi v§i bÆc Çåo sÜ Çã chÙng Ç¡c, tiŠm tàng næng l¿c và ân Çi‹n,
Ma vÜÖng chÜ§ng ngåi và m†i l‡i lÀm chÌ là ÇiŠu giä trá,
MiŒng soen soét nh»ng câu kinh cÀu nhÜ m¶t con vËt -Nghï låi xem, con có Ç¥t niŠm tin vào ÇiŠu Çó ÇÜ®c không?
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Khi con Çã chÙng ng¶ ÇÜ®c bän tâm,
Thì ba kÿ muôn Ùc vån niên chÌ là ÇiŠu giä trá,
Bánh xe äo tÜªng cûa chân lš nhu¶m màu tÜÖng ÇÓi -Nghï låi xem, con có Ç¥t niŠm tin vào ÇiŠu Çó ÇÜ®c không?

NÖi bãi tha ma ‘Gom Tø Ng†c Xá L®i,’
M¶t mình quånh quë, con ta Öi, con có buÒn không?
Ch£ng gì có th‹ tÒn tåi, tÃt cä ÇŠu phäi hoåi diŒt,
Rinchen Drak Öi, ÇØng tham luy‰n n»a,
N‰u tâm con vÅn còn tham Ç¡m,
Hãy chuy‹n h‰t tâm Çó vào trái tim thÀy !
Ngay sau Çó,ngu©i ta xÈ ÇÜ®c thi hài cûa Rinchen Drak ra, và bên trong thÃy có vô vàn nh»ng viên
ng†c xá l®i bé xíu Çû màu s¡c. NhiŠu Ç‰n n‡i phäi dùng nh»ng chi‰c ch°i quét Ç‹ có th‹ vun h‰t
nh»ng viên ng†c Çó låi...
Khenchen Konchog Gyalsten Rinpoche & Rick Finney chuy‹n tØ Tång-ng» sang Anh-ng».
Tâm-Bäo-ñàn chuy‹n ViŒt-ng»
17/5/2004
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