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“8 năm sau khi nhập Niết Bàn, Ta sẽ lại xuất hiện ở xứ sở Uddiyana 

dưới tên gọi Padmasambhava – Liên Hoa Sinh. Ta sẽ trở thành Đấng 

Chúa Tể Pháp Chủ giáo lý Mật Thừa.” 

 

- Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Shakyamuni, 

Từ Mật Điển Hiện Thân Hoàn Hảo của Bản Tánh Vô Song   
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LỜI ĐỀ TỰA 

Kyabye Dilgo Khyentse Rinpoche 

 

 

Guru Padmasambhava, Bậc Đạo Sư, Bậc Pháp Chủ vinh quang xứ Uddiyana là 

hiện thân hoạt động của các Đấng Chiến Thắng trong ba thời. Theo những cách 

chúng sinh hữu tình nhìn nhận chân lý, có vô số tiểu sử về tam mật – thân, ngữ, 

tâm của Ngài. Trong số đó, tiểu sử Sanglingma với tựa đề Tràng Hoa Lịch Sử 

Giáo Pháp Và Tiểu Sử, được phát lộ từ terma thâm sâu của Đức Ngadag 

Nyang thì giống như vua. 

 

Sanglingma nhấn mạnh vào cách Đức Padmasambhava chuyển hóa các đệ tử ở 

vùng đất tăm tối Tây Tạng. Nó cô đọng mọi tiểu sử và lịch sử của Guru 

Rinpoche. Nó chứa đựng nhiều điểm then chốt và thâm sâu của 9 thừa Kinh 

Giáo và Mật Giáo. Nó là bản văn đáng tin cậy nhất về cách giáo lý Kinh Điển 

và Mật Điển được truyền bá tới xứ Tuyết Tây Tạng. 

 

Sanglingma cũng bao gồm những chỉ dẫn và huấn thị khẩu truyền mà Đại Sư 

xứ Uddiyana đã ban như lời di chúc thâm sâu, tỉ mỉ để giúp đỡ Phật Pháp và 

chúng sinh trong tương lai. 

 

Bản tiểu sử này chứa đựng lời khai thị cuối cùng của Đức Padmasambhava về 

hành trì, tinh túy của giáo lý Kinh điển, Mật điển. Nó đã được chuyển dịch một 

cách cẩn thận sang Anh ngữ bởi Erik Pema Kunsang từ Đan Mạch với một ước 

muốn thanh tịnh duy nhất – Xiển dương giáo pháp. 

 

Cánh cửa dẫn đến lợi lạc và những phẩm tánh tốt lành trong tiểu sử của Guru 

Rinpoche đã mở ra với mọi người không chút phân biệt. Nguyện cho tất cả 

những ai thấy, nghe hay nghĩ nhớ về Ngài đều đạt được sự thấu suốt Giáo Pháp 

linh thiêng của Kinh Văn và Chứng Đắc, và họ chắc chắn trở thành trưởng tử 

của Bậc Trì Minh Vương chiến thắng trên Núi Huy Hoàng Màu Đồng Đỏ ở 

Chamara. 

 

 

 

Điều này được viết tại chùa Ngagyur Shechen Tennyi Dargye Ling vinh quang 

bởi Dilgo Khyenste Rinpoche vào ngày Rằm tháng Một năm Thiết Ngọ (1) (Tức 

năm Canh Ngọ 1990 – ND). Nguyện mọi sự tốt lành! 
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LỜI NÓI ĐẦU CỦA DỊCH GIẢ (1) 

(1) Đây là lời nói đầu của Erik Pema Kunsang, người dịch Tiểu sử Sanglingma 

từ tiếng Tạng sang tiếng Anh – ND  

 

ĐẤNG SINH TRONG HOA SEN: TIỂU SỬ ĐẠO SƯ 

PADMASAMBHAVA, thường được gọi là Sanglingma, là bản dịch tiểu sử 

của Đại Sư được ghi chép lại bởi đệ tử người Tây Tạng xuất sắc của Ngài, 

Dakini Yeshe Tsogyal. Từ Sanglingma nghĩa là “Chùa Đồng Đỏ”. Nó liên 

quan đến ngôi chùa được xây dựng ở Samye bởi một trong những hoàng hậu 

của Vua Trisong Deutsen. Yeshe Tsogyal đã cất dấu bản tiểu sử này vào thế kỷ 

thứ 9 dưới bức tượng Bổn Tôn Mật Thừa Mã Đầu Minh Vương (Hayagriva) 

trong chính điện ngôi chùa. Kho tàng terma được phát lộ bởi ngài Nyal Ral 

Nyima Oser (1124 - 1192). Trong các thế kỷ sau đó, nó trở nên nổi tiếng chỉ 

đứng sau địa điểm phát lộ. 

 

Đức Jamgon Kongtrul đời thứ nhất (1813 - 1899) cảm thấy rằng bản tiểu sử 

này của Đạo Sư Padmasambhava đủ quan trọng để trở thành bản văn đầu tiên 

của cuốn đầu tiên trong bộ các kho tàng terma nổi tiếng của Ngài, có tên là 

Rinchen Terdzo. Sanglingma thuộc về văn học Kathang, một bộ văn bản Phật 

Giáo kể về tiểu sử Đạo Sư Padmasambhava bởi nó được viết lại bởi các đệ tử 

Tây Tạng thân thiết của Ngài. Rất nhiều các bản tiểu sử này được chôn dấu 

như những kho tàng terma nhằm bảo vệ chúng chống lại sự biến chuyển của 

thời gian. Vài thế kỷ sau, chúng sẽ được phát lộ bởi một vị terton, hóa thân một 

vị đệ tử thành tựu của Đức Padmasambhava, người đã phát nguyện làm lợi lạc 

cho chúng sinh trong tương lai. Sanglingma là một bản văn tâm linh được đọc 

bởi các môn đồ sùng mộ của Đạo Sư Padmasambhava để tưởng nhớ những 

công hạnh phi phàm và lòng đại bi của Ngài. 

 

Tại sao Đức Padmasambhava lại quan trọng đến vậy? Nhờ sự chứng ngộ và 

sức mạnh tâm linh vĩ đại, Ngài tạo ra những điều kiện hoằng dương giáo lý 

Kim Cương Thừa trên khắp thế giới này. Ở Tây Tạng, Ngài điều phục các tinh 

linh thù địch với Phật Pháp và làm an dịu những thế lực xấu ác, giúp hoàn 

thành và thánh hóa Tu viện Samye linh thiêng. Hơn thế nữa, nhờ lòng bi mẫn 

không vơi cạn cùng vô số phương tiện thiện xảo của mình, Ngài đã chôn dấu 

những giáo lỳ vì các thế hệ tương lai. Những giáo lý terma này sẽ được phát lộ 

khi điều kiện tốt lành và lợi lạc thích hợp nhất với chúng sinh thời đó. Thậm 

chí gần đây, kho tàng giáo lý của Đức Padmasambhava vẫn tiếp tục được phát 

lộ. Xét trong quá khứ và cả hiện tại, ảnh hưởng của Ngài là không thể nghĩ bàn. 
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Để xua tan những hoài nghi về Đạo Sư Padmasambhava, tôi muốn đề nghị độc 

giả tìm hiểu bản văn cô đọng về cuộc đời Ngài do Tổ Jamgon Kongtrul đời thứ 

nhất biên soạn, trong Giáo Huấn Dakini (1) (Tuyển tập những khai thị của Đạo 

Sư Padmasambhava cho đệ tử thân thiết Yeshe Tsogyal, được xuất bản vào 

năm 1990 bởi Nhà xuất bản Shambhala ở Boston). Cuối cùng tôi xin giới thiệu 

một bản tóm tắt các trước tác của Tổ Tsele Natsok Rangdrol liên quan tới Đạo 

Sư Liên Hoa Sinh. 

 

Trong phần sau cuộc đời, Đức Tsele Natsok Rangdrol, vị nổi tiếng là một trong 

những hóa thân đời trước của Tổ Jamgon Kongtrul, đã được hỏi 18 câu hỏi về 

tiểu sử Đại Sư Padmasambhava nằm trong văn học Kathang. Nhiều câu trả lời 

của ngài liên quan trực tiếp đến bản dịch Sanglingma được giới thiệu trong 

cuốn sách này. Vì thế, tôi đã mạn phép trích dẫn và tóm tắt những phần thích 

hợp nhất trong lời khai thị tuyệt vời của ngài về cách thức đọc hoàn cảnh lịch 

sử cũng như về cá nhân Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh. Chúng xuất hiện trong 

cuốn sách với tựa đề “Làm Sáng Tỏ Thực Nghĩa”. 

 

Để kết thúc, xin gửi lời cảm ơn đến Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche vì sự vô 

úy của ngài khi gia hộ và giám sát việc chuyển dịch này, Tulku Urgyen 

Rinpoche tôn quý vì đã xua tan những điểm khó, và các bậc trì giữ giáo lý của 

Guru Rinpoche, với những đại nguyện vô giá, đặc biệt là Tulku Pema Wangyal 

Rinpoche và Orgyen Tobgyal Rinpoche. Với lòng biết ơn các ngài, tôi mong 

muốn chia sẻ câu chuyện diệu kỳ về Đạo Sư lỗi lạc Padmasambhava. Lời cảm 

ơn sâu sắc xin gửi tới tất cả những người đã giúp đỡ việc chuyển dịch 

Sanglingma, đặc biệt là Marcia, người bạn đời của tôi, người đã kiểm tra mọi 

giai đoạn của Phật sự này; Phinjo Sherpa, vị đã nhiều lần đánh máy bản thảo và 

chỉnh sửa nhiều lỗi; Franz-Karl Erhard vì đã giúp đỡ trong việc xác định các 

bản thảo tồn tại; và Carol Faust với nhiều đề xuất hữu ích. 

 

Cuối cùng, tôi rất hoan hỷ vì bản dịch này đã được hoàn thành vào đúng ngày 

cát tường, ngày diễn ra lễ thánh hóa Tu viện Samye ở Tây Tạng do Kyabje 

Dilgo Khyentse chủ trì, ngày 29 tháng 9 năm 1990.  

 

 

Erik Pema Kunsang 

Tu viện Ka-Nying Shedrup Ling 

Boudha, Nepal 
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LÀM SÁNG TỎ Ý NGHĨA CHÂN CHÍNH 
Tsele Natsok Rangdrol 

 

Chư Phật, Bồ Tát khắp các thời và mười phương, 

Hiện thân mọi Đấng Quy Y, Đức Padma Thotreng Tsal, 

Xin hãy quán sát con và tất thảy chúng sinh với lòng từ ái của Ngài! 

Nguyện tất thảy những ước nguyện đều được tự nhiên thành tựu! 

Xin hộ trì Giáo Pháp và làm tăng trưởng những thuận duyên tốt lành, 

Để sự giác ngộ chân chính nhanh chóng được thành tựu! 

 

Sự Chào Đời của Đức Padmasambhava 
 

Padma là một từ trong tiếng Phạn. Nó được giữ nguyên trong tiếng Tạng và 

mang nghĩa là “bông hoa sen”. Sambhava nghĩa là “sinh ra từ”. Danh hiệu 

thông thường của Đức Padmasambhava trong Tạng ngữ là Pema Jungney, 

được dịch từ chữ Padmakara – danh hiệu tiếng Phạn của Ngài, nghĩa là “sinh 

ra từ bông hoa sen”. 

 

Khi Đức Padmakara sinh ra từ một bông hoa sen và khi được Vua Indrabhuti 

dẫn về, bất cứ nơi nào Ngài đặt chân tới, lại có một bông hoa sen nở. Nhà vua 

đã thốt lên rằng, “Đứa trẻ này thực sự là bậc sinh từ hoa sen!”. Vì thế Ngài 

lừng danh là Padmakara (1) (Xuyên suốt cuốn sách này, Đức Padmasambhava 

được nhắc đến là Guru Rinpoche, Padmakara, Đạo Sư Tôn Quý, Đức Liên Hoa 

Sinh, Đạo Sư Liên Hoa và nhiều danh hiệu khác. Các danh hiệu 

Padmasambhava và Padmakara đều có nghĩa là “Liên Hoa Sinh”).  

 

Pháp danh xuất gia của Ngài là Shakya Senge (Sư Tử Thích Ca). Sau đó, Ngài 

trở nên uyên bác trong các lĩnh vực kiến thức và là vị đứng đầu trong 500 đại 

học giả, Ngài được biết tới là Padmasambhava, Liên Hoa Sinh. Như thế, Ngài 

thực sự được đặt tên theo cách thức chào đời. 

 

Người ta nói rằng Đạo Sư Tôn Quý được sinh ra từ một bông hoa sen theo cách 

thức được gọi là hóa sinh. Hóa sinh tự nó thì không có gì kỳ lạ cả bởi tất cả 

chúng sinh đều sinh ra nhờ một trong 4 kiểu: thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và 

hóa sinh. Nhưng sự chào đời của Đại Sư thì cao hơn kiểu hóa sinh thông 

thường. Lý do là vì bông hoa sen mà từ đó Ngài sinh ra lại nằm ở giữa hồ 

Danakosha, ngập trong ánh hào quang bi mẫn của Đức Vô Lượng Quang Như 

Lai Amitabha và của tất thảy Chư Phật trong mười phương. 
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Đây không phải lời tán dương hoa mỹ, phóng đại được dâng lên bởi những 

môn đồ kém cỏi, già nua của truyền thống Nyingma; mà Đạo Sư Padmakara đã 

được chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Shakyamuni tiên tri trước trong nhiều 

Kinh điển và Mật điển. Nếu những tiên tri chỉ được tìm thấy trong các Mật 

điển thuộc truyền thống Nyingma thì người khác thật khó để có niềm tin trọn 

vẹn, bởi thế, đây là một trích dẫn từ Kinh Phật Mẫu Thanh Tịnh: 

 

Hoạt động của tất thảy các Đấng Chiến Thắng trong mười phương, 

Gom chứa vào một thân tướng duy nhất, 

Bậc Trưởng tử Phật, Đấng sẽ thành tựu diệu kỳ, 

Bậc Đạo Sư hiện thân cho hoạt động giác ngộ, 

Sẽ xuất hiện ở phía Tây Bắc xứ Uddiyana. 

 

Đức Padmasambhava cúng được tiên tri trong Kinh Bí Mật Thậm Thâm: 

 

Một hiển bày của Chư Phật ba thời, 

Với hoạt động kỳ diệu trong Hiền Kiếp này,  

Sẽ xuất hiện là một Bậc Trì Minh Vương, 

Ở giữa bông hoa sen hoàn hảo. 

 

Mật Điển Đại Dương Hoạt Động Phẫn Nộ nói: 

 

Bậc trì giữ những bí mật của Chư Phật, 

Vị Vua các hoạt động phẫn nộ vô song, 

Một hình tướng diệu kỳ không cha, không mẹ, 

Sẽ xuất hiện là Bậc Trì Minh Vương, 

Ở hồ Kosha xứ Uddiyana. 

 

Có vô số các trích dẫn tương tự như trên, nhưng như vậy là đủ để hiểu, tôi sẽ 

không miêu tả kĩ hơn. Bản chất vấn đề là những trích dẫn này nói rằng Ngài 

được sinh ra từ bông hoa sen một cách kỳ diệu.  

 

Với những người không thể chấp nhận được câu chuyện một ai đó được sinh ra 

theo cách thức kỳ diệu này thì Đức Padmasambhava lại hiển bày việc chào đời 

của mình nhờ kiểu thai sinh thông thường. Theo cách này, Ngài đã sinh ra như 

con trai của Đức Vua Mahusita xứ Uddiyana và được ban danh hiệu 

Danarakshita. Khi trưởng thành, Ngài muốn xuất gia thực hành Phật Pháp, 

nhưng cha mẹ Ngài không cho phép. Không còn cách nào khác, Ngài thấy rằng 

mình chỉ có thể trốn thoát bằng một hành động tội lỗi. Ngài đã giết một trong 

những người con của Vua và sau đó bị trục xuất (1) (Theo Biên Niên Sử Tràng 

Hoa Hoàng Kim, đứa trẻ mà Ngài vô tình giết hại sắp bị tái sinh trong các cõi 
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thấp hơn do những hành động xấu xa trong đời trước. Nhờ hành động giết cậu 

bé, Đức Padmakara đã giải thoát cậu vào một cõi Phật và đồng thời thoát khỏi 

sự tù túng của cuộc đời vương giả). Xuất gia với vị học giả Shakyabodhi, Ngài 

được đặt tên là Shakya Senge. 

 

Dù trong trường hợp nào, Đạo Sư Liên Hoa không phải một người bình phàm. 

Chúng ta cần hiểu rằng mọi hành động và ví dụ về cuộc đời Ngài đều là sự 

hiển bày lạ kỳ nhằm chuyển hóa chúng sinh tùy theo thiên hướng cá nhân của 

họ. Nếu xem Ngài là một con người bình phàm, chúng ta sẽ không thể nhận 

thấy dù chỉ một phần các phẩm tánh giác ngộ của Ngài.  

 

Hoằng Pháp ở Tây Tạng 

 

Các bản văn khác nhau tồn tại liên quan tới khoảng thời gian Đạo Sư Liên Hoa 

ở Tây Tạng. Một câu chuyện kể rằng Ngài đã ở đó trong 120 năm. Các nguồn 

khác nói rằng Ngài được yêu cầu rời đi do sự vu cáo của các thượng thư ác độc 

sau khoảng 6 hay 3 năm, 18 hay 3 tháng. Như tôi đã nói, một người bình phàm 

không thể xét đoán hoạt động của các Đấng Chiến thắng; hãy nhớ điều đó! 

 

Trong quá khứ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khai thị Kinh Pháp Hoa. Kinh 

này mô tả rằng Đức Phật đã thi triển thần thông khiến quãng thời gian thuyết 

pháp, vốn chỉ trong một buổi sáng xuất hiện thành giống như 50 kiếp.  Đức 

Phật cũng có thể biến một giây thành một kiếp và ngược lại. Làm sao sự hiểu 

biết của chúng ta có thể lãnh hội được điều đó? 

 

Trong nhận thức nói chung của mọi người và như được ghi chép lại trong Biên 

niên sử Bashey dài và ngắn, Đạo Sư Liên Hoa đã đến Tây Tạng, tiến hành một 

nghi lễ điều phục các vị trời và quỷ ma. Khi sắp tiến hành nghi lễ lần thứ ba, 

một vài thượng thư xảo quyệt đã ngăn cản Ngài. Đạo Sư Liên Hoa ban những 

khai thị cho nhà vua và một vài người xứng đáng. Khi Đức Padmakara sắp biến 

đụn cát thành bùn lầy, hoang mạc thành cánh đồng trồng cây và nhiều việc 

khác thì các thượng thư đã hiểu lầm và ngăn chặn. Không hoàn thành được dự 

định, Ngài được hai thượng thư tâm linh đưa tới đèo Gungthang. Trên đường, 

Đạo Sư Liên Hoa đánh bại một số sát thủ được cử đi bởi các vị quan thù 

nghịch, làm tê liệt họ chỉ bằng một cái nhìn. Rời đèo Gungthang, Đạo Sư Liên 

Hoa bay lên trời hướng về phía Tây Nam. 

 

Những câu chuyện này được miêu tả trong Biên niên sử Bashey ngắn và dài. 

Biên niên sử Bashey chỉ bao gồm những nhận thức thiển cận của các thượng 

thư vào thời đại đó, điều mà tôi không xem là đúng hoàn toàn. Hãy thử xem sự 

so sánh này: 12 hành động của Đức Phật và nhiều điều khác nữa đều có dị bản 
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trong các truyền thống Tiểu thừa và Đại thừa. Chúng ta chỉ xem bản Đại thừa 

là thực sự chuẩn xác. Bản Tiểu thừa là những gì được nhìn nhận qua cái nhìn 

hạn hẹp của các đệ tử Tiểu thừa. Điều này giống như phép so sánh về một vỏ 

ốc trắng, được nhìn thấy là màu vàng bởi một người bị bệnh vàng da. Một 

người với thị lực tốt sẽ thấy nó thực sự như nó là. Ở đây, giống như vậy, chúng 

ta không nên xem nhận thức bất tịnh là thực, hãy tin tưởng những lời dạy hoàn 

hảo của Đại Sư! 

 

Về điều này, cần phải nói rằng không có mâu thuẫn nào trong các giáo lý terma 

hoàn hảo, vốn đều nói rằng Đạo Sư Liên Hoa đã ở Tây Tạng trong 111 năm. 

Bởi người Ấn tính thời gian 6 tháng là một năm, “năm” này cần được hiểu là 

“nửa năm”, như thế Guru Rinpoche đã ở Tây Tạng trong 56 năm. 

 

Một số thượng thư và người dân thiếu tín tâm đã thấy rằng Guru Rinpoche chỉ 

ở lại Tây Tạng vài tháng. Họ chỉ thấy Đức Padmakara điều phục vùng đất 

Samye, tiến hành lễ thánh hóa và ban giáo lý cho nhà vua cùng các đệ tử may 

mắn. Phần lớn thời gian Đại Sư ở Tây Tạng được Ngài dùng để viếng thăm, 

ban phước, chôn giấu terma và v.v…ở các địa điểm linh thiêng chính yếu. Vì 

những lý do này, phần lớn người Tây Tạng đã không gặp được Ngài. 

 

Từ quan điểm của chúng ta, khi Đức Padmasambhava sắp rời Tây Tạng để đi 

đến vùng đất loài La Sát ở phía Tây Nam, Ngài đã ban phước cho tất cả các 

ngôi chùa. Ngài được đưa tới đèo Gungthang ở Mang-yul bởi Hoàng tử Lashey 

và nhiều đệ tử khác, nơi Ngài ban nhiều tiên tri cùng chỉ dẫn. Vào mùng 10 

tháng Thân, Ngài được các vị Daka và Dakini mang theo nhiều vật phẩm cúng 

dường, tháp tùng Ngài bay trên bầu trời đến lục địa Chamara. 

 

 

Padmasambhava một vị Phật giác ngộ 
 

Những chúng sinh bình phàm cần tu tập để hiểu rằng Chư Phật ba thời đã ra 

đời theo nhiều kiểu sinh khác nhau của chúng sinh hữu tình, ở những thế giới 

khác nhau. Hơn thế nữa, Chư Phật đã thực hiện các hành động tích lũy tư 

lương và tịnh hóa che chướng trong vô số kiếp. Chúng ta có thể tìm thấy bằng 

chứng về điều này trong câu chuyện về những tiền kiếp của Đức Phật. Nếu 

chúng ta xem những lời dạy của Đức Phật là đúng đắn, chúng ta có thể tin 

tưởng lời tuyên bố của Ngài trong nhiều Kinh điển và Mật điển, nói rằng Đại 

Sư Padmakara chính là hiện thân lòng bi của tất thảy Chư Phật. Không còn 

phải đau khổ vì khăng khăng phản đối điều này. 
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Hình tướng Đức Padmasambhava đến với thế giới này 
 

Theo các bản văn được đề cập ở trên và nhiều bản văn khác, bao gồm Mật 

Điển Chân Tâm Thể Tính Thường Hiện (1) (Về trích dẫn trong Mật điển này, 

xem chú thích trong phần “5 phẩm tánh vượt trội của Đức Padmasambhava”) 

có nhiều tuyên bố khác nhau về thời điểm chính xác Đạo Sư Liên Hoa xuất 

hiện. Dường như phần lớn các tài liệu đều đồng ý rằng 12 năm sau khi Đức 

Phật nhập diệt. Kinh Niết Bàn nói: 

 

Mười hai năm, 

Sau khi Ta nhập diệt, 

Một bậc tối thắng hơn tất thảy 

Sẽ xuất hiện từ giữa bông hoa sen 

Ở hồ Kosha thuần khiết 

Nơi biên giới Tây Bắc xứ Uddiyana. 

 

Trong Kinh Những Tiên Tri Ở Magadha, Đức Phật đã dạy: 

 

Ta sẽ thị tịch để tiêu trừ quan kiến vĩnh cửu. 

Nhưng 12 năm sau, để xua tan quan kiến hư vô, 

Ta sẽ xuất hiện từ bông hoa sen ở hồ Kosha thuần khiết 

Là một trưởng tử cao quý làm hài lòng nhà vua 

Ta sẽ chuyển Pháp Luân yếu nghĩa vô song. 

 

Đây là những sự trùng khớp trong mọi câu chuyện được tìm thấy trong các 

giáo lý terma chân chính. 

 

Với tôi, thật khó để xác định được chính xác năm Đức Phật đản sinh và nhập 

diệt. Có nhiều bất đồng trong các bộ Luận khác nhau, nhưng tất cả các sử gia 

của truyền thống Nyingma đều nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ra đời 

vào năm Dậu và rằng Đức Padmasambhava sinh vào năm Thân. Giữa hai sự 

kiện nay là 12 năm, vì vậy tôi xem đây là bản chính xác. 

 

Bản Kathang nói rằng Đức Padmasambhava thọ giới xuất gia từ Tôn Giả A 

Nan Đà trước sự minh chứng của A La Hán Nyima Gungpa và Trưởng lão 

Kashyapa. Nhiều giáo lý terma đáng tin cậy và hoàn hảo khác không bao gồm 

câu chuyện này. Tôi, mặc dù là 1 kẻ già nua và thất học, cũng đã đọc một vài 

bản tiểu sử dài và ngắn của Guru Rinpoche. Đặc biệt, tôi đã cẩn thận xem xét 

bản thảo terma của ngài Ngadag Nyang, được gọi là tiểu sử Sanglingma. 

Những tài liệu tôi có nói rằng Đức Padmakara đã dành 5 năm trong cung điện 

hoàng gia ở Uddiyana và 5 năm ở mộ địa Rừng Lạnh. Sau đó, Ngài đi tới nhiều 



20 

 

mộ địa khác nhau, chẳng hạn mộ địa Rừng Hoan Hỷ và Sosaling nơi Ngài thọ 

nhận quán đảnh và sự gia trì từ các vị Dakini trí tuệ Vajra Varahi, Bậc Bảo An 

và Hàng Ma. Ở đây, Ngài cũng buộc các Dakini thế tục và Dakini nghiệp phải 

thệ nguyện và trở thành tùy tùng của Ngài. 

 

Mặc dù Phật Pháp và mọi chủ đề của tri thức đều tự khởi lên trong tâm của 

Đức Padmasambhava, nhưng Ngài giả vờ nghiên cứu ngôn ngữ, y học, lô-gic, 

thủ công và nhiều môn khoa học khác để khơi dậy tín tâm trong những đệ tử 

bình phàm. Sau đó, Ngài xuất gia theo Đức Shakyabodhi, vị thường được biết 

đến như là Đại Sư Prabhahasti, trong một hang động ở Sahor. Lý do Guru 

Rinpoche trở thành một tu sĩ là để bảo vệ những người bình phàm khỏi việc 

khởi lên những ý niệm sai lầm. Sau đó, Đức Padmakara thọ nhận các quán 

đảnh, luận giảng Mật thừa và chỉ dẫn khẩu truyền về Yoga Tantra từ Đại Sư 

Prabhahasti. Những chi tiết này là không thể phủ nhận và đáng tin cậy.  

 

Sự chỉ trích các Hành giả thuộc truyền thống Nyingma 
 

Giáo lý Mật thừa thuộc truyền thống Cựu Dịch (Cổ Mật) là vô cùng thâm sâu, 

rộng lớn và kỳ diệu. Không may là những hành giả thuộc truyền thống này lại 

tự lãng phí thời gian bằng việc theo đuổi kế mưu sinh và thành tựu cho các 

mục tiêu thế gian, thay vì nỗ lực thực hành để đạt được giác ngộ. Sống cuộc 

đời của một gia chủ, họ không thuộc về Kinh giáo hay Mật giáo. Họ chẳng là 

gì ngoài việc làm mất uy danh của Cựu Dịch. Đây chính là lý do khiến các 

hành giả Tân Dịch Sarma, cả những vị uyên bác lẫn các vị bình phàm, đã 

không chỉ loại trừ giáo lý và hành giả Nyingma ra khỏi phạm trù Phật giáo, mà 

còn xem họ là đáng ghê tởm (1)(Tsele Natsok Rangdrol viết điều này vào thế 

kỷ 17 khi truyền thống Nyingma bị tấn công mạnh mẽ bởi sự thiếu vắng trì 

giới). Do những hoàn cảnh này, các lời dạy hoàn hảo của Đức Padmakara, vị 

Phật thứ hai, bị hiểu sai bởi sự chỉnh sửa, thêm bớt, giả định và võ đoán cá 

nhân của con người. Mật thừa giống như gỗ đàn hương quý giá biến thành củi 

khô để bán. 

 

Trong thời đại đen tối này, dường như không ai dấn thân vào việc giảng dạy, 

nghiên cứu hay hành trì các terma cổ xưa hoàn hảo. Những pho kinh sách 

không được xem trọng. Những vị thầy lãng phí cuộc đời với việc theo đuổi sự 

mới lạ của cái được gọi là terma mới hay bất cứ thứ gì giống một terma, thứ 

mà ngày nay sinh sôi như nấm trên đồng cỏ mùa hè. Khi thấy tình trạng đau 

buồn này, một gã tỳ kheo già ngu dốt như tôi không thể làm gì khác chỉ biết ứa 

nước mắt. 
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Tính đáng tin cậy của văn học Kathang 
 

Ngày nay, có hai phiên bản nổi tiếng của Padma Kathang. Một bản bằng thơ 

bởi Đức Orgyen Lingpa, và hai là bởi Đức Sangye Lingpa bằng văn xuôi. Ảnh 

hưởng của chúng với vùng đất Tây Tạng là vô cùng lớn lao. Mặc dù phần 

chính yếu của hai bản văn này chắc chắn là những lời của Đại Sư, hiển nhiên, 

vài người ít học và ngu dốt đã thêm vào những thuật ngữ và cụm từ thông tục 

do họ nghĩ ra. Giống như vậy, Năm Biên Niên Sử chắc chắn là một terma của 

Orgyen Lingpa. Tuy nhiên, dù bạn xem xét tính dài dòng và ý nghĩa thế nào đi 

nữa, nó cũng không giống như giáo lý terma chân chính. Ví dụ, khẳng định 

rằng Guru Rinpoche có một người con trai và tiên đoán về những vị xuất hiện 

sau đó mà cá nhân tôi thấy không thuyết phục. Các phiên bản Padma Kathang 

khác nhau đều có phần chính yếu là những giáo lý của Đạo Sư 

Padmasambhava. Dĩ nhiên, chúng sở hữu ân phước lớn lao, nhưng đơn giản, 

tôi thấy rất khó để xem chúng là nguồn sử liệu đáng tin cậy. 

 

Nói chung, người thường không thể đánh giá được các vị Phật và các vị Đại 

thành tựu giả, những vị có thể biến chuyển được thời gian, hiển bày vô số thân 

vật lý, và thi triển các thần thông kỳ lạ. Đôi khi, một giáo lý hay hành động của 

Đức Phật cũng được nhìn nhận theo nhiều cách khác nhau từ các đệ tử, tùy 

theo căn cơ và tập khí của họ. Ví dụ, khi Đức Phật thi triển thần thông vĩ đại, 

hành giả Tiểu thừa thấy chúng chỉ kéo dài một ngày, trong khi đệ tử Đại thừa 

thấy chúng kéo dài nửa tháng. 

 

Mọi người nói chung chỉ chấp nhận 3 lần chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, những 

vị siêu phàm lại thấy Đức Phật đã ban vô số những giáo lý khác, chẳng hạn 

như Kinh Hoa Nghiêm Avatamsaka, Kim Cương Thời Luân Kalachakra và 

tương tự... Cho tới khi người ta đạt được Pháp nhãn, còn không sẽ là không 

thích hợp để cố đánh giá Phật Pháp hay người khác. 

 

Sau đây là một câu chuyện để chứng tỏ sự khác biệt lớn giữa nhận thức của 

Tiểu thừa và Đại thừa: 

 

Một lần Đức Văn Thù Sư Lợi Manjushri tôn quý an cư cùng với các hoàng phi 

của Vua Salgyal. Sau đó, Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp (Mahakashyapa) đã chỉ 

trích Ngài, vừa đánh cồng và tôn giả vừa nói rằng, “Bồ Tát, ngài đã phạm giới! 

Đừng ở đây với Tăng đoàn!”. Đức Phật sau đó đã khích lệ Đức Văn Thù bộc lộ 

năng lực các phẩm tính. Bằng năng lực của Ngài, mọi người đã thấy cách một 

vị Văn Thù hiện diện gần mỗi vị Phật trong từng cõi giới ở mười phương. 

Người ta cũng thấy một vị Mahakashyapa đang đánh cồng ở mỗi cõi giới. 

Đấng Thiện Thệ nói rằng, “Này Ma Ha Ca Diếp, con sẽ trục xuất tất thảy các 
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hình tướng Văn Thù hay chỉ vị này?”. Tôn Giả cảm thấy ăn năn. Ông muốn thả 

chiếc cồng ra nhưng không thể. Chiếc cồng vẫn tiếp tục phát ra âm thanh. Khi 

được thỉnh cầu sự tha thứ, Đức Phật bảo ông hãy thỉnh cầu điều đó từ Bồ Tát 

Văn Thù. 

 

Theo câu chuyện này, khi một vị A La Hán như Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp cũng 

không thể đánh giá được đúng đặc tính của người khác, thì làm sao những 

người thường như chúng ta có thể? Điều quan trọng là tránh tạo thêm che 

chướng! 

 

Cấp độ chứng ngộ của Đức Padmasambhava 
 

Đại Sư xứ Uddiyana nói rằng Ngài không phải một vị Phật hoàn hảo mà là một 

vị Phật đã đạt được bốn kết quả của thực hành tâm linh. Một vài người không 

hài lòng với tuyên bố này, họ đã phản đối theo nhiều cách. Tôi không thể tuyên 

bố liệu rằng Đức Padmasambhava đã chứng ngộ A La Hán hay chưa. Tuy 

nhiên, quan điểm của truyền thống Nyingma về điều này khẳng định rằng Ngài 

là hiện thân lòng bi của tất thảy Chư Phật trong mười phương. Đức 

Padmasambhava thị hiện như hóa thân để điều phục chúng sinh trong thời đại 

đen tối. Đây không chỉ là quan điểm cá nhân của chúng ta mà chúng ta cố bảo 

vệ với nỗi ám ảnh sai lầm. Đại Sư được tiên đoán bởi chính Đức Phật. Không 

cần phải thảo luận chi tiết về điều này hay xác định rõ Ngài là một người bình 

thường phải bước đi trên con đường qua các giai đoạn, chẳng hạn chứng quả A 

La Hán hay Duyên Giác Phật (1). 

 

(1) Trong Ao Sen Trắng, Đức Shechen Gyaltsab giải thích rằng Đạo Sư 

Padmasambhava được tiên đoán trong Mật Điển Chân Tâm Thể Tính Thường 

Hiện: “8 năm sau khi nhập Niết Bàn, Ta sẽ lại xuất hiện ở xứ Uddiyana với 

danh hiệu Padmasambhava. Ta sẽ trở thành Pháp chủ của giáo lý Mật thừa”. 

Theo tiên tri này, Đức Padmasambhava đã xuất hiện trên thế gian theo cách 

thức sau: Đức Vô Lượng Quang Như Lai Amitabha, Bậc Pháp Chủ ngữ kim 

cương của Chư Phật ba thời, Ngài an trú trong cung điện linh thiêng tạo thành 

từ sự tự hiển bày của giác tánh nội tại trong trung tâm cõi Cực Lạc thanh tịnh. 

Bất khả phân với tinh túy Pháp thân chói ngời của tâm Đức Vô Lượng Quang 

Amitabha, Đạo Sư Padmasambhava là sự hiển bày vi diệu không ngừng dứt 

của năng lượng từ bi tự nhiên, một sự xuất hiện của các hóa thân ngoại, nội và 

mật tùy theo căn cơ vô số chúng sinh nhằm làm lợi lạc cho họ. Đặc biệt, trong 

thế giới này, Đức Padmasambhaava đã xuất hiện như vị nhiếp chính của Đức 

Phật Thích Ca Mâu Ni bằng cách đản sinh ra từ một bông hoa sen ở hồ 

Danakosha. Nhờ sự hiển bày kỳ diệu các hoạt động lạ thường, Ngài được ví 

như vị Phật thứ hai của Phật giáo ở cả Ấn Độ và Tây Tạng. Ở cấp độ tương 
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đối, trong hang động Maratika, Ngài đã thành tựu cấp độ Trì Minh Vương 

trường thọ, giai đoạn thuộc con đường huân tập, sự chứng ngộ tương đương 

với một vị Bồ Tát cấp độ 8 theo Nhân thừa. Ở Động Yanglesho, Ngài hiển bày 

như thể đã đạt tới cấp độ Đại Ấn của con đường trưởng dưỡng nhờ đại định, 

cấp độ chiếu tỏa mạn-đà-la trí tuệ của 9 Bổn tôn Vishuddha và nhờ đó thành 

tựu sự chứng ngộ tương đương với một vị Bồ Tát cấp độ 10 theo Nhân thừa. 

Thực sự, trạng thái chứng ngộ của Ngài thì bất khả phân với Chư Phật ba thời 

và Ngài sở hữu bản tánh những hiển bày kỳ diệu, vượt ngoài sức tưởng tượng 

của hiểu biết thông thường. 
 

Năm phẩm tính vượt trội của Đức Padmasambhava 
 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tán dương những thiện hạnh của hóa thân tương 

lai Padmasambhava. Ngài miêu tả Đại Sư sở hữu 5 phẩm tính khiến Ngài vượt 

trội hơn các hóa thân khác của Chư Phật. Sau đây là trích dẫn từ Kinh Niết 

Bàn: 

 

Kye ho! Hãy nhất tâm lắng nghe, hỡi tất cả các con! 

Hóa thân của Ta 

Sẽ vượt trội các hóa thân khác trong ba thời. 

Không lệ thuộc vào tuổi tác và sự suy giảm, 

Thân lỗi lạc của Người Ấy sẽ siêu vượt hơn các hóa thân khác. 

Từ lần đầu đánh bại 4 ma, 

Sức mạnh phẫn nộ sẽ mạnh mẽ hơn các hóa thân khác. 

Giảng dạy Thừa lớn hơn của Phật quả trong một đời, 

Sự chứng ngộ của Người Ấy lớn lao hơn các hóa thân khác. 

Chuyển hóa vùng đất trung tâm và phụ cận xứ Nam Thiệm, 

Lợi lạc Ngài đem lại cho chúng sinh vĩ đại hơn các hóa thân khác. 

Trụ thế suốt cả thời Hiền Kiếp này, 

Tuổi thọ của Người Ấy kéo dài hơn các hóa thân khác. 

Bởi đó chính là hóa thân Đức Vô Lượng Quang Như Lai Amitabha. 

 

Dòng nói rằng Đức Padmasambhava “giảng dạy thừa lớn hơn của Phật quả 

trong một đời” không phải là Ngài thành tựu giác ngộ trong một đời. Nó có 

nghĩa là Đức Padmasambhava tối thắng hơn bởi là người đã giảng dạy những 

chỉ dẫn thâm sâu của Mật thừa, nhờ đó Phật quả có thể thành tựu chỉ trong đời 

này và thân này. 
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Phật quả Nguyên sơ theo Kim Cương Thừa 
 

Theo truyền thống Nyingma, suối nguồn tối thắng của Chư Phật được gọi là 

Đức Phật Ánh Sáng Bất Biến(1) (Buddha Unchanging Light hay sangs rgyas 

„od mi‟ gyur ba – ND). Vị Phật này là giác tánh tràn khắp, sự chứng ngộ của 

tất thảy các Đấng Chiến Thắng trong ba thời không ngoại lệ. Giác tánh này vốn 

vượt ngoài ảo mộng, là trạng thái nguyên sơ của đại lạc bất biến, tối thắng, nó 

vượt khỏi những giới hạn của khái niệm tinh thần. Nó cũng được biết tới là 

Pháp thân Phổ Hiền Như Lai, bậc thủy tổ của tất thảy Chư Phật. 

 

Sự hiển bày tự nhiên, không ngừng dứt của giác tánh này thị hiện như các thân 

trí tuệ, thoát khỏi che chướng. Các thân trí tuệ này là Đức Phật Kim Cương Trì 

Vajradhara, những Đấng Chiến Thắng trong 5 gia đình Báo thân Phật, và 

những vị được ban tặng 7 khía cạnh của sự hợp nhất. Các Ngài chỉ có thể được 

thấy bởi chư vị Đại Bồ Tát ở mười địa. 

 

Năng lượng từ bi của Báo thân Phật xuất hiện một sự hiển bày kỳ diệu. Sự hiển 

bày này không vơi cạn và bất tận với các hiện thân và Hóa thân giác ngộ siêu 

việt, chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sự hiển bày của các hóa thân 

này xuất hiện không ngừng nghỉ, chừng nào vẫn còn chúng sinh hữu tình cần 

được làm lợi lạc. 

 

Theo cách này, tất thảy các mạn-đà-la của Đấng Chiến Thắng trong mười 

phương và đặc biệt trong cõi Ta Bà này, điển hình là 1.000 vị Phật lần lượt 

xuất hiện trong Hiền Kiếp này, giống như trong Pháp giới rộng lớn của giác 

tánh nội tại. Sự hiển bày kỳ diệu của các hóa thân đơn giản xuất hiện phù hợp 

với những người có phước lành sẽ được ảnh hưởng. Như thế Chư Phật không 

phải người thường, các Ngài không phải là những người phải đạt được giác 

ngộ nhờ cách bước đi tuần tự thông thường trên con đường. 

 

Nếu điều này thực sự là vậy, người ta có thể nghi ngờ Kinh điển Đại thừa đã 

nói rằng Đức Phật đầu tiên phát khởi ý muốn thành tựu giác ngộ viên mãn, sau 

đó Ngài tích lũy công đức và trí tuệ trong ba a tăng kỳ kiếp, và cuối cùng thành 

tựu Phật quả khi thị hiện12 hành năng. Câu trả lời là những giáo lý Đại thừa là 

sự vận dụng theo ý nghĩa thích hợp vì lợi lạc cho các đệ tử bình phàm nhằm 

truyền tải với họ rằng mỗi hành động đều có một kết quả riêng biệt. 

 

Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Padmasambhava là hiện thân của 

tất thảy Chư Phật. Ngài xuất hiện để chuyển hóa chúng sinh trong thời kiếp  

trược đen tối, như ánh trăng từ bi chiếu trên mặt hồ đức tin của đệ tử (1) (Sự rõ 

ràng của bóng trăng trên nước tùy thuộc vào độ trong của nước. Giống như 
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vậy, nhận thức của chúng ta về Đạo Sư Padmasambhava phụ thuộc vào mức độ 

tín tâm của chúng ta). Từ quan điểm này, những tranh luận về việc liệu Ngài 

sinh ra từ bào thai hay xuất hiện một cách kỳ diệu? Liệu Ngài đã chứng quả A 

La Hán chưa và hay liệu Ngài đã giác ngộ trong một đời chưa hay tương tự…? 

- Mọi sự bác bỏ hay khẳng định như vậy đều giống như đứa trẻ cố gắng thám 

hiểm bầu trời. 

 

Quan trọng và đáng tin cậy nhất là những lời dạy của Đức Phật: “Hãy nương 

tựa vào ý nghĩa tuyệt đối, đừng dựa vào ý nghĩa nhất thời! Hãy nương tựa vào 

chân tánh, đừng dựa vào nhân duyên tương thuộc! Hãy nương tựa vào ý nghĩa, 

đừng dựa vào ngôn từ!”. 

 

Cách thức Đức Padmasambhava thọ nhận quán đảnh 
 

Như đã đề cập, chúng ta cần nhớ rằng Guru Rinpoche không phải một người 

bình thường. Ban đầu khi Ngài sinh ra từ bông hoa sen ở Danakosha, tất cả tám 

bộ quỷ thần của thế giới này đã kính lễ và cúng dường Ngài. Các Đấng Chiến 

Thắng trong mười phương xuất hiện, như những đám mây được xếp chồng lên 

nhau, đã ban quán đảnh và gia hộ cho Ngài. 

 

Ngài không chỉ thọ nhận quán đảnh Yoga Tantra từ Đạo Sư Prabhahasti, mà 

khi ở tám nền mộ địa lớn, Ngài đã nhận được những luận giảng về toàn bộ giáo 

lý 3 Nội Mật điển của Mật thừa từ Đức Garab Dorje, Manjushrimitra, Shri 

Singha, Dakini Leykyi Wangmo, và nhiều bậc Đạo Sư vĩ đại khác. Bên cạnh 

đó, Ngài đã du hành tới cung điện Pháp giới Akanishtha, nơi Ngài thọ nhận 3 

Nội Mật điển trước sự hiện diện của các vị thầy ba thân: Phổ Hiền Như Lai, 

Kim Cương Trì Như Lai và Kim Cương Tát Đỏa Như Lai. 

 

Khi Đức Padmasambhava đến Maratika và hành trì nghi quỹ trường thọ, mục 

đích của Ngài không phải là để thành tựu sự bất tử để không còn nỗi sợ hãi 

sinh tử, mà là để làm lợi lạc cho các thế hệ tương lai. Ngài hành động như thể 

mình đang thực hành nghi quỹ trường thọ, Ngài thọ nhận Mật điển, nghi quỹ 

và chỉ dẫn khẩu truyền từ Đức Phật Vô Lượng Thọ Amitayus và thành tựu thân 

bất tử. Không chỉ Đức Padmasambhava, mà Đức Công Chúa Mandarava cũng 

thành tựu điều này. Bà nổi tiếng là Bà Mẹ và Đấng Nữ Hoàng duy nhất của các 

thành tựu giả và vô số đệ tử. Các thực hành Bà giảng dạy vẫn được áp dụng bởi 

phái Tân Dịch. 

 

Đây chỉ là một ví dụ về cách Đức Padmasambhava hiển bày việc thành tựu cấp 

độ Trì Minh Vương trường thọ. Ba cấp độ Trì Minh Vương khác theo truyền 
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thống Nyingma là cấp độ Trì Minh Vương trưởng thành, đại ấn và hoàn thiện 

tự nhiên. 

 

Các chi tiết lịch sử 
 

Sự phân tích tỉ mỉ về thời điểm chính xác Vua Trisong Deuten thỉnh mời Đại 

Sư và khi nào Samye được xây dựng có thể được tiến hành. Các vấn đề khác 

được nêu lên là liệu Đức Padmakara đã bí mật điều hành đất nước trong vài 

năm sau khi nhà vua qua đời ở tuổi 56, và Đạo Sư đã ở lại bao lâu trong thời trị 

vì của Hoàng tử Lhasey, liệu Guru Rinpoche có thánh hóa Chùa Vajradhatu ở 

Karchung sau khi nó được hoàn thành, và Ngài đã làm gì khi bất đồng khởi lên 

giữa hệ thống Phật giáo Ấn Độ và Trung Hoa. 

 

Sự thật là vô số trước tác lịch sử nổi tiếng đều có nhiều điểm khác nhau, và thật 

khó để quyết định là sẽ dựa vào bản nào chính thức. Cũng rất khó để kiểm 

chứng liệu các tuyên bố trong Kathang là sai lạc hay chuẩn xác, bởi chúng ta 

vẫn cần các nguồn đáng tin cậy (1) (Kể từ thời kỳ của Đức Tsele Natsok 

Rangdrol (sinh năm 1680), nhiều bản văn cổ từ thời đại Vua Trisong Deutsen 

được tái phát hiện từ động Đôn Hoàng, cách 500 dặm về phía Bắc, Lhasa. Một 

vài trong số chúng có thể làm sáng tỏ về thời kỳ cổ của sự truyền bá Phật giáo 

đến Tây Tạng).  

 

Tuy nhiên, những câu chuyện lịch sử từ các giáo lý terma chân chính của 

truyền thống Nyingma thì nói rằng Vua Trisong Deutsen sinh vào năm Ngọ. 

Lúc 17 tuổi, Ngài khởi lên ý nghĩ về Phật Pháp và thỉnh mời học giả 

Shantarakshita đến thiết lập nền móng cho một ngôi chùa. Khi các vị trời và 

ma quỷ thù địch làm gián đoạn việc xây dựng, Đức Shantarakshita tuyên bố 

rằng cần phải thỉnh mời Guru Rinpoche. 

 

Đức Padmasambhava đã đến vào cuối năm Dần và điều phục địa điểm xây 

dựng. Nền móng được thiết lập vào năm Mão, và việc xây dựng kéo dài trong 5 

năm. Lễ thánh hóa được tổ chức trong 12 năm. 

 

Khi Phật Pháp trong thời gian được chuyển dịch, Đại Sư đã dành khoảng 10 

năm ở Samye và Chimphu. Ngài đưa các đệ tử xứng đáng đến sự chín mùi và 

giải thoát. Hơn thế nữa, có những miêu tả thuyết phục nói rằng Ngài đã ngự ở 

tất cả các địa điểm linh thiêng của Tây Tạng. 

 

Đức Padmasambhava không có mặt trong thời gian xảy ra bất đồng giữa hệ 

thống Ấn Độ và Trung Hoa. Đức Shantarakshita tiên đoán một đạo sư tên là 

Kamalashila sẽ là người sẽ giải quyết xung đột và vì thế cần được mời đến Tây 
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Tạng. Sau khi Kamalashila đánh bại Hashang - vị thầy Trung Hoa, Ngài tái lập 

lại hệ thống Phật Pháp như xưa. 

 

Để chắc chắn rằng tuổi thọ Vua Trisong Deutsen sẽ kéo dài chừng nào mặt trời 

và mặt trăng còn mọc, Đức Padmakara đã chuẩn bị quán đảnh và thuốc trường 

thọ. Nhưng khi Ngài sắp trao nó cho nhà vua, một vài thượng thư ác độc đã 

phản đối và vì vậy lễ quán đảnh tốt lành đã không được thực hiện. Sau đó, nhà 

vua hối hận và lại thỉnh cầu. Nhờ việc thọ nhận quán đảnh trường thọ, cuộc đời 

ông đã kéo dài thêm 13 năm. Mặc dù thọ mạng vốn không quá 56 năm, ông 

qua đời ở tuổi 69. 

 

Hoàng tử Muney Tsenpo, trưởng nam nhà vua, sau đó lên ngôi. Ông thiết lập 

bốn địa điểm chính thờ phượng Tam Tạng Kinh và Đấng Chánh Giác. Ông nỗ 

lực làm giảm sự bất công giữa người giàu và người nghèo. Sau đó, ông bị 

chính mẹ mình đầu độc. 

 

Con trai thứ được biết tới với các danh hiệu như Mutig Tseypo, Mutri Tsenpo, 

Hutse Tsenpo hay Lekpey Lodro, danh hiệu được Đức Padmasambhava ban 

tặng. Ông còn trẻ nhưng rất oai nghiêm. Ông lên ngôi khi 13 tuổi. Ông được 

gọi là Sheyna-lek Jing-yon, và ông đã cho xây dựng chùa Vajradhatu 9 tầng ở 

Karchung. Hoàng hậu của ông, Ngangchungma đã cho xây chùa Tsenthang ở 

Yarlung. Đức Padmakara đã thánh hóa cả hai ngôi chùa này (1) (Các nguồn 

khác đều chấp nhận rằng Mutig Tseypo là trẻ nhất).  

 

Hoàng tử trẻ nhất là Murub Tseypo hay Hoàng tử Bảo Hộ Thiện Lành. Đức 

Padmasambhava ban cho ông danh hiệu Hoàng tử Damdzin. Ông rất quyết 

đoán và mạnh mẽ. Trở thành một tướng quân và được giao trọng trách coi sóc 

biên giới ở bốn phương, sau khi đánh bại mọi kẻ thù, đến lượt mình, ông đã 

giao đấu với con trai của một vị thượng thư. Người con trai đó chết và Hoàng 

tử Damdzin phải bị lưu đày ở quận Kongrong trong 9 năm.  

 

Mutig Tseypo còn trẻ nhưng rất tin tưởng vào Đức Padmasambhava. Ông thỉnh 

cầu lời khuyên trong mọi vấn đề. Đó là lý do tại sao Đạo Sư Liên Hoa được nói 

là đã trị vì vương quốc. Đức Padmasambhava đã sống ba năm dưới triều đại 

của Mutig Tseypo. 

 

Hoàng tử Lhajey là vị lớn nhất trong 5 người con trai của Mutig Tseypo và ông 

cũng đã thọ nhận nhiều chỉ dẫn khẩu truyền và tiên tri từ Đức Padmakara. Cả 

ông và em trai Lhundrub đều qua đời khi còn rất trẻ. Con trai thứ ba, Tsangma 

sau đó xuất gia tu học. Bởi Langdarma không thể cai trị, Tri Ralpachen được 



28 

 

bổ nhiệm làm vua. Phần lớn các tài liệu đều đồng ý điểm này. Dù sao đi nữa, 

Đức Padmasambhava đã rời Tây Tạng khi Hoàng tử Mutig còn trẻ. 

 

Sự phụ thuộc vào nhận thức 
 

Dĩ nhiên, một người bình phàm không thể đánh giá trọn vẹn những phẩm tính 

thiện lành của thậm chí một lỗ chân lông trên thân Phật bởi nó vượt khỏi phạm 

vi ý nghĩ thông thường. Những mâu thuẫn và khác biệt trong các tiểu sử của 

các bậc giác ngộ xảy ra bởi những vị này được nhìn nhận khác biệt bởi các cấp 

độ chúng sinh khác nhau. Vì thế, hoàn toàn là không thích hợp khi đưa ra một 

sự tổng hợp chắc chắn. 

 

Trong quá khứ, vị Phật mang danh hiệu Bất Khuất đã xuất hiện với một thân 

tướng lớn tới 80 cubit, trong khi Đấng Như Lai Thiên Vương Tinh lại xuất hiện 

với một thân tướng chỉ bằng một in-sơ. Đấng Thiện Thệ Vô Lượng Thọ trụ thế 

100 tỷ năm trong khi Đấng Thiện Thệ Chúa Tể Tập Hội xuất hiện chỉ trong 

một ngày. Những vị Phật này chắc chắn không giống người thường, các Ngài 

có tuổi thọ và công đức khác nhau. Chư Phật xuất hiện theo nhiều cách khác 

nhau do nhận thức nghiệp khác biệt của chúng đệ tử.  

 

Những phẩm tính siêu việt của vị thầy chúng ta, Đấng Từ Phụ Thích Ca được 

nhìn nhận theo nhiều cách khác nhau, lần lượt bởi những người bình thường, 

đệ tử Thanh Văn của Tiểu thừa, và đệ tử Bồ Tát của Đại thừa. Đề Bà Đạt Na 

(Devadatta) và những kẻ theo dị giáo thấy Phật với ý nghĩ bất tịnh của họ. 

Điều này không phải là Phật có những cấp độ phẩm tính khác nhau, mà điều 

này cho thấy nhận thức khác nhau của mỗi người.  

 

Đạo Sư Liên Hoa là Hóa thân tối thắng. Ngài thoát khỏi những lỗi lầm và sở 

hữu mọi phẩm tánh lỗi lạc. Chắc chắn Ngài sẽ không trụ trong vòng bám chấp 

vững chắc của chúng sinh vào một thực tại cố định, mà ứng hiện tùy theo ai 

cần điều phục. Kết quả là, sự bám chấp vào sự tuyệt đối về việc liệu rằng Ngài 

được sinh ra từ tử cung thai tạng hay một cách kỳ diệu từ một bông hoa sen, 

liệu các danh hiệu và hành năng khác nhau của Ngài ở nhiều vùng Ấn Độ có 

hòa hợp, liệu có sự bất đồng về khoảng thời gian Ngài ở Tây Tạng hay tương 

tự chỉ là nguyên nhân làm cạn kiệt bản thân và minh chứng sự vô minh của 

chúng ta trong khi nỗ lực áp đặt điều không thể nghĩ bàn vào ranh giới của suy 

nghĩ thuộc ý niệm. 

 

Đại Sư diễn tả tinh túy thực sự của điều này trong lời khai thị của Ngài với tựa 

đề Tràng Hoa Hoàng Kim Trân Qúy: 
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Ta, Padmakara, đến Tây Tạng để làm lợi lạc. 

Nhờ những hiển bày kỳ diệu, Ta điều phục các tinh linh độc ác,  

Và an lập bao kẻ hữu duyên trên con đường chín mùi và giải thoát. 

Giáo lý terma thâm sâu sẽ sản sinh ra những thành tựu giả  

ở Tây Tạng và Kham. 

Đèo và thung lũng, núi non và hang động,  

khắp nơi cho đến nhỏ bằng móng guốc, 

Ta đã ban phước để chúng trở thành địa điểm linh thiêng. 

Tạo ra duyên hợp cát tường để an bình kéo dài mãi ở Tây Tạng và Kham, 

Ta sẽ trưởng dưỡng chúng sinh bằng vô số hóa thân liên tục. 

Lòng từ bi của Ta với Tây Tạng vĩ đại nhưng nó sẽ không được trân trọng! 

 

Ngài cũng nói rằng: 

 

Trong tương lai, vài kẻ với tà kiến lớn lao, 

Ngu dốt và sai lạc, giả bộ nghiên cứu, 

Lảm nhảm lời tán dương bản thân và chê bai kẻ khác, 

Sẽ tuyên bố rằng, Ta, Đạo Sư Padma không ở lại Tây Tạng lâu dài. 

Một số sẽ nói Ta chỉ ở lại một tháng, một số nói hai tuần, 

Nhiều kẻ tuyên bố rằng Đạo Sư Uddiyana đã trở về 

Với một đống vàng sau 10 ngày. 

Điều đó không đúng;  

Ta đã ở lại trong 111 năm. 

Ở khắp nơi trên mảnh đất Tây Tạng,  

trung tâm và biên địa, từ ba thung lũng nhỏ đến cỡ sải cánh tay, 

Chẳng có nơi nào Ta không viếng thăm. 

Hỡi những kẻ thông minh, hãy tin tưởng khi con thấy rõ 

Liệu Ta có bảo vệ Tây Tạng bằng lòng từ ái hay không! 

 

Đức Padmakara cũng nói rằng: 

 

Một lần trong tương lai, vài kẻ ngu ngốc và kiêu ngạo 

Sẽ tuyên bố rằng Padmakara Trẻ đã đến Tây Tạng 

Trong khi Padmakara Già không bao giờ đến Tây Tạng. 

Chẳng có vị Già và Trẻ nào cả; về bản chất, các vị là giống nhau. 

Hãy để kẻ với tà kiến nói điều chúng muốn. 

Nếu con có niềm tin và lòng sùng mộ, hãy khẩn cầu Ta không ngơi nghỉ! 

Sau đó, con sẽ nhận được ân phước, hỡi tất thảy chúng sinh tương lai! 

 

Đây là điều mà chính Đức Padmasambhava đã nói, và tôi hoàn toàn tin tưởng 

vào điều đó. 
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ĐẤNG SINH TRONG HOA SEN 

 

ĐOẠN MỞ ĐẦU 

 

 

Xin kính lễ ba thân linh thánh: 

Pháp thân Vô Lượng Quang Như Lai Amitabha, 

Báo thân Đại Bi Quán Tự Tại Avalokiteshvara, 

Hóa thân Đạo Sư Liên Hoa Sinh Padmasambhava. 

 

Hóa thân Đại Sư Liên Hoa Sinh hóa hiện từ Đức Phật Vô Lượng Quang 

Amitabha vì lợi lạc chúng sinh từ Cực Lạc Sukhavati Tây Phương, một cõi giới 

cao hơn tất thảy các cõi tịnh độ. Ngài hiển hiện đến Nam Thiệm Bộ Châu trong 

thế giới Saha (Ta Bà), cõi giới của Hóa thân Phật Thích Ca Mâu Ni, đến đất 

nước Uddiyana và Ấn Độ, và đặc biệt đến Tây Tạng – nơi Đức Quán Tự Tại 

Quán Âm tôn quý có thể điều phục toàn bộ xứ Tuyết. 

 

Nếu các con hỏi về những phẩm tính tối thắng nào mà hóa thân Liên Hoa Sinh 

này sở hữu và những chi tiết về cuộc đời Ngài, sau đây, Ta sẽ miêu tả chúng. 

 

 

 

 

 

 

 

  



32 

 

  



33 

 

1 
 

Phía Tây Ấn Độ, ở đất nước Uddiyana vinh quang, trong thành phố Châu Ngọc 

Rực Rỡ, có một cung điện ngọc xanh da trời được trang trí bằng nhiều chất liệu 

quý giá. Trong cung điện này có một vị vua Phật tử tên là Indrabodhi, người 

cai trị vương quốc trên chiếc ngai ngọc sáng ngời vĩ đại, vây quanh là 108 

Hoàng phi, các thượng thư nội, ngoại và ở giữa, cũng như vô số tùy tùng. 

 

Vì nhà vua không có con trai nên ông cho tập hợp tất cả các vị thầy tu lại để 

tiến hành một nghi lễ cúng dường lớn trước Tam Bảo vào ngày rằm tháng đầu 

tiên mùa hè. Khi trì tụng Kinh Pháp Vân, nhà vua hứa rằng sẽ tiến hành một 

thiện hạnh bố thí lớn để làm lợi lạc tất thảy. 

 

Nhiều năm trôi qua và ông đã bố thí gần hết tài sản. Việc bố thí ngừng lại, 

nhưng dòng người ăn xin vẫn không ngừng. 

 

Quan lại thưa rằng, “Ngân khố đã cạn kiệt và chẳng còn lại gì”. 

 

Nhưng đám ăn xin căn vặn, “Nếu như vậy, ngài chẳng thể cho chúng tôi thứ gì, 

tất cả đồ bố thí được trao cho kẻ khác trước đây đều sẽ vô ích”.  

 

Nhà vua liền nghĩ, “Trên một hòn đảo ở đại dương, có con gái của vua Rồng 

tên là Thiếu Nữ Đáng Yêu, cô sở hữu một viên ngọc quý giúp hoàn thành mọi 

mong muốn. Cô sẽ trao tặng nó nếu được yêu cầu bởi một vị Bồ Tát đang thực 

hành hạnh bố thí vì Phật Pháp. Vì thế, ta cần thỉnh cầu nó và tiếp tục bố thí 

cho dân chúng”. Nghĩ vậy, nhà vua chuẩn bị một con thuyền vượt biển, dẫn 

đầu bởi thuyền trưởng đã lấy được đá quý từ đại dương trong quá khứ. Khi nhà 

vua sắp khởi hành cùng đoàn tùy tùng, tất cả quan lại và dân chúng cố gắng 

ngăn cản, nhưng ngài không nghe. Ngài lên thuyền, và bốn cánh buồm được 

giương lên theo bốn hướng. 

 

Khi một cơn gió thích hợp thổi, con thuyền sẽ ra khơi. Khi một cơn gió không 

mong muốn thổi, nó sẽ không đi, và bốn mỏ neo treo bằng dây thừng lông lạc 

đà được hạ xuống ở bốn phía. Nhờ việc lái thuyền như vậy, nhà vua và đoàn 

tùy tùng tìm được đường ra đại dương. Cánh buồm được giương lên và một 

cơn gió thuận đưa họ lên đường. Họ tiếp tục hành trình với tốc độ của một mũi 

tên lao đi vun vút. 

 

Khi họ đến một hòn đảo đầy châu báu, đoàn tùy tùng ở lại trong khi nhà vua và 

thuyền trưởng tiếp tục hành trình trên một con thuyền nhỏ hơn. Một ngọn núi 

trắng xuất hiện và nhà vua hỏi, “Ngọn núi đó là gì?”.  
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“Ngọn núi đó làm từ bạc”. 

 

Họ tiếp tục và một ngọn núi xanh xuất hiện, nhà vua lại hỏi,  

 

“Ngọn núi đó là gì?”. 

 

“Ngọn núi ngọc xanh da trời”. 

 

Sau đó, họ thấy một ngọn núi màu vàng và nhà vua hỏi về nó. 

 

Thuyền trưởng đáp, “Đó là ngọn núi vàng, chúng ta sẽ đến đó”. 

 

Họ lên bờ và thấy mặt đất toàn bằng cát vàng, và phía trước ngọn núi có một 

cung điện được làm từ nhiều loại đá quý khác nhau. 

 

Thuyền trưởng thưa với đức vua rằng, “Ngài hãy tiếp tục trong khi thần ở đây. 

Cung điện được bao quanh bởi 7 chiếc hồ. Khi vượt qua chúng, ngài sẽ gặp 

những loài dã thú, chẳng hạn như rắn độc, bởi vậy hãy quán chiếu về bồ đề 

tâm khi bước đi. Ở giữa hồ nước có một bức tường làm bằng sắt và nhiều chất 

liệu quý khác nhau, với bốn cổng. Một cô gái Rồng là kẻ giữ cửa. Hãy cầu xin 

cô ta và cửa sẽ được mở. Trên cánh cửa cung điện bên trong, có một vòng sắt 

kim cương. Hãy sử dụng nó để gõ. 100 thiếu nữ sẽ xuất hiện và đưa cho ngài 

nhiều đá quý. Đừng nói chuyện với họ; Hãy gõ cửa lại. Cuối cùng, một cô gái 

Rồng, với thân xanh đẹp đẽ, cùng nhiều trang sức, tên là Thiếu Nữ Đáng Yêu 

sẽ đến. Hãy yêu cầu được kể cho cô ấy nghe câu chuyện của ngài và thỉnh cầu 

viên ngọc từ cô ta. Cô sẽ tặng ngài viên ngọc màu xanh chiếu ra ánh sáng ngũ 

sắc. Hãy lập tức nhận lấy, và đừng để nó trượt khỏi, hãy bọc nó cẩn thận trong 

tay áo của ngài và quay trở về đây. Đó là viên ngọc như ý rất quý giá”. Như 

thế, thuyền trưởng chỉ dẫn nhà vua và tiễn ông lên đường. 

 

Nhà vua sau đó lên đường như lời dặn dò, và vượt qua 7 hồ nước, ông tới chỗ 

rắn độc. Ở đây, vị vua thiền định về bồ đề tâm và nhờ đó không bị hại bởi hơi 

độc của lũ rắn. Dưới chân bức tường ông khẩn cầu cô gái Rồng giữ cửa và nó 

mở ra. Sử dụng vòng gõ cửa kim cương, ông gõ vào cánh cửa cung điện. Sau 

một hồi, cô gái Thiếu Nữ Đáng Yêu xuất hiện. 

 

“Rất ít người từng tới được cung điện của tôi. Ngài chắc chắn là một vị có 

công đức lớn lao. Ngài muốn gì?”, cô gái hỏi. 

 

Sau khi nhà vua kể toàn bộ câu chuyện, ngài nói, “Tôi đến để thỉnh cầu viên 

ngọc quý”. 



35 

 

Cô gái rất hoan hỷ và lấy viên ngọc từ vương miện trên đầu ra, cô trao nó cho 

nhà vua, ngài nhận lấy và rời đi. Nhờ sức mạnh của viên ngọc, ngài không phải 

đi bộ về. Ngay lập tức có mặt nơi thuyền trưởng đang chờ, ngài nói, “Người 

thật tốt bụng, thuyền trưởng!”. Sau đó, nhà vua và thuyền trưởng trong khoảnh 

khắc đã được đến nơi đoàn tùy tùng đang chờ đợi. 

 

Sau đó, thuyền trưởng, người rất giỏi trong việc thẩm định châu báu, đã chọn 

ra những viên ngọc tốt, đưa chúng cho đoàn tùy tùng và ông nói rằng, “Nếu 

chúng ta có quá nhiều, thuyền sẽ chìm và chúng ta sẽ mất mạng. Hãy biết đủ!”. 

Nhờ thuyền trưởng lèo lái con thuyền, nhà vua và đoàn tùy tùng khởi hành 

hướng về đất liền. 

 

Trên đường đoàn du hành chợt nhìn thấy trên một hòn đảo ở đại dương, mọc 

lên một bông hoa sen sặc sỡ, trên đó có một cậu bé đang ngồi, chỉ chừng 8 tuổi, 

rất đẹp, với những vẻ đẹp chính và phụ, cầm chày kim cương và bông hoa sen 

trên tay. Thấy cậu, đoàn người rất ngạc nhiên và nhà vua hỏi cậu bé: 

 

Này con, cha mẹ con là ai? 

Con thuộc giai cấp nào và quê hương con ở đâu? 

Con ăn gì và tại sao con lại ở đây? 

 

Đáp lại những câu hỏi này, cậu bé nói rằng: 

 

Cha con là Trí Tuệ Giác Tánh tự nhiên. 

Mẹ con là Nữ Hoàng Xuất Sắc, Pháp Giới. 

Con thuộc về Hư Không và Giác Tánh bất khả phân. 

Con lấy Pháp Giới Vô Sanh làm quê hương. 

Con sống bằng việc ăn những quan niệm nhị nguyên. 

Mục đích của con là giết cảm xúc phiền não. 

 

Cậu bé nói vậy, nhà vua vô cùng kinh ngạc và nghĩ rằng, “Đây chắc hẳn phải 

là một hóa thân kỳ diệu!”. Ngài nói, “Ta sẽ xem con như con trai ta và kính 

trọng con!”. Sau đó, ngài choàng lên mình cậu bé tấm vải lụa và cắt bông hoa 

sen, rồi trở về vương quốc. 

 

Cận thần và dân chúng vô cùng vui vẻ, nồng nhiệt chào đón đoàn người. Đức 

vua cầm viên ngọc trong tay và ước nguyện rằng, “Nếu viên ngọc này, thứ con 

đã tìm thấy thực sự là một viên ngọc như ý, nguyện cầu đứa bé này sẽ ngự trên 

ngai lớn được làm bằng thất bảo và được trang hoàng lọng báu”. Ngay khi 

những lời này được thốt ra, ngai và lọng liền xuất hiện. Cậu bé ngự trên ngai, 

trở thành Hoàng Tử và được ban danh hiệu Liên Hoa Kim Cương Vương. 
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Nhà vua lại nói rằng, “Nếu đây là viên ngọc như ý không chút sai lầm và vô 

giá, nguyện cho mọi ngân khố trống rỗng từ khi con bố thí cho mọi người trở 

nên đầy tràn như cũ!”. Lập tức ngân khố đầy ắp trở lại. Sau đó, nhà vua ra lệnh 

đánh trống lớn vang lừng và tin tức tốt lành được thông báo khắp nơi: “Ta, Vua 

Indrabodhi, tuyên bố rằng mọi ước nguyện sẽ được hoàn thành nhờ viên ngọc 

như ý của Ta. Hãy đến nhận điều mà các người muốn và cần!”. 

 

Nhà vua rửa sạch viên ngọc bằng nước sạch, đính nó trên đỉnh cờ chiến thắng, 

xông ướp nó trong mùi hương long não và đàn hương. Đặt vô số đồ cúng 

dường phía trước nó, sau đó Ngài tắm rửa, mặc quần áo đẹp và kính lễ các vị 

thánh trong bốn phương, nguyện cầu rằng, “Nếu viên ngọc mà con tìm thấy là 

ngọc như ý chân chính, quý giá, nguyện bất cứ điều gì mà loài người và các 

chúng sinh khác mong muốn đều trút xuống như mưa”. Ngay khi những lời 

này được thốt ra, gió nổi lên từ bốn phương và cuốn đi mọi điều bất tịnh, bẩn 

thỉu. Một cơn mưa dịu nhẹ không mang hạt bụi nào xuất hiện, và vì thế tất cả 

đều được tịnh hóa. 

 

Thức ăn trăm mùi vị xuất hiện từ viên ngọc, làm hài lòng tất cả những kẻ đang 

đói khát. Vải vóc quần áo tuôn xuống như thác đổ, làm những kẻ đang lạnh lẽo 

thỏa mãn, và sau đó một cơn mưa ngọc rơi xuống, hoàn thành mọi mong ước. 

 

Nhà vua ban sắc lệnh cho toàn dân rằng, “Tất cả cần thực hành giáo lý Đại 

thừa”. Như thế, mọi người phát triển bồ đề tâm và chứng quả bất thoái chuyển. 

 

 

 

Đây là chương đầu tiên trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa, kể về 

cách thức Ngài trở thành con trai Vua Indrabodhi và đăng quang ngôi vị 

hoàng gia. 
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Hoàng tử Hóa thân thấy rằng cậu sẽ không thể làm lợi lạc chúng sinh bằng việc 

cai trị vương quốc. Kết quả là, cậu đã thực hiện vài hoạt động du già (yoga) để 

chuyển hóa bám chấp của nhà vua và các thượng thư. Cậu trang hoàng thân 

mình trần trụi bằng trang sức từ xương, trên tay, cậu cầm trống damaru của hỷ 

lạc và tánh không hợp nhất và chĩa ba, biểu tượng tiêu trừ tam độc và bắt đầu 

nhảy múa trên mái cung điện. 

 

Dân chúng tụ tập đứng xem. Một ngày, cậu để chiếc chĩa ba trượt khỏi tay. Nó 

rơi trúng đầu con trai của Kamalatey, vị thượng thư có thế lực lớn nhất và giết 

chết anh ta (1) (Kyabje Thinley Norbu Rinpoche đã từ bi bổ sung rằng: “Chúng 

ta không nên xem Padmasambhava như một người thường với nhận thức nhị 

nguyên, mà phải xem đó là một vị Phật hoàn hảo. Hành động của Ngài là 

mang tính biểu tượng và kỳ diệu, nhờ đó Ngài giải phóng tâm thức của con trai 

vị thượng thư. Bên cạnh đó, hành động này là phương tiện thiện xảo được thực 

hiện bởi Đức Padmasambhava để không những tạo ra việc trục xuất Ngài, mà 

còn ngăn mọi người nghĩ rằng chỉ có hoàng tộc mới có thể thực hành Kim 

Cương Thừa. Hoạt động của một vị Phật là rất khó hiểu với những người có 

tâm thức bị trói buộc bởi hiện tượng hư vô”).  

 

Bất cứ ai phạm phải luật lệ của vương quốc đều phải bị trừng phạt. Mọi thượng 

thư tập hợp lại và thưa với đức vua, “Mặc dù cậu bé này được đăng quang là 

hoàng tử, nhưng cậu đã hành xử theo cách thức sai lầm. Cậu đã giết con trai 

một thương thư. Bây giờ, hoàng tử cần phải bị trừng phạt bằng cách đóng cọc 

xuyên qua”. 

 

Đức vua đáp, “Ta không biết hoàng tử là con của loài phi nhân hay là một hóa 

thân kỳ diệu. Giết cậu bé là không thích hợp, hãy lưu đày cậu ta!”. 

 

Các thượng thư đồng ý sẽ lưu đày hoàng tử. Bởi sự việc này, nhà vua rất buồn 

bã và tuyệt vọng. Nhưng, vì luật lệ vương quốc được áp dụng rất nghiêm ngặt, 

ngài không thể không trục xuất hoàng tử. Ngài triệu hoàng tử đến và thiết đãi 

cậu sơn hào hải vị. Sau đó, nhà vua nói rằng: 

 

“Từ bông hoa sen giữa hồ nước báu 

Con xuất hiện không cha, không mẹ, hỡi cậu bé hóa thân. 

Không có con trai, Ta phong con thành hoàng tử trong cung điện hoàng gia, 

Nhưng hành động của con, hỡi hoàng tử, khiến con trai thượng thư qua đời. 

Triều thần xét xử con theo luật hoàng gia. 

Bởi con sắp bị lưu đày, hãy đến bất cứ nơi nào con muốn!” 
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Nói những lời này, nhà vua ứa nước mắt. Hoàng tử dâng phần thức ăn ngon 

nhất cho vua cha và nói rằng: 

 

“Trong thế giới này, cha mẹ rất quý giá. 

Ngài là cha mẹ con và đã cho con ngai vàng. 

Bởi một món nợ nghiệp, con trai thượng thư bị giết chết, 

Và theo luật lệ nghiêm khắc của cha, con cần phải bị lưu đày. 

Tuy nhiên, con không sợ hãi, bởi tâm không biết đến sinh tử. 

Không tham luyến với quê hương, lưu đày không làm con sợ hãi. 

Cha mẹ hãy luôn hạnh phúc. 

Bởi nối kết nghiệp, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai!” 

 

Hoàng tử kính lễ cha mẹ, rồi bật khóc. Nhà vua và hoàng hậu nghĩ rằng, “Cậu 

chắc chắn là một Hóa thân!”. Cảm thấy đau buồn vô hạn, họ ôm đầu và lăn ra 

bất tỉnh. 

 

Các thượng thư dẫn hoàng tử đi và áp giải chàng đến mộ địa Rừng Lạnh ở phía 

Tây xứ Uddiyana. Đó là nơi rất đáng sợ, đầy hồn ma, xác chết, chim ăn xác 

chết cùng thú dữ ăn thịt. 

 

Theo phong tục tôn giáo địa phương, khi người chết được đưa tới mộ địa và bị 

bỏ lại, mỗi xác chết được cuốn lại trong một mảnh vải bông cùng với một giạ 

cháo đặc. Hoàng tử lúc này hành xử như một Yogi Mật thừa. Cậu mặc quần áo 

của tử thi và ăn thức ăn của người chết. Cậu nhập định Bất Động Chuyển và 

như thế an trụ trong hạnh phúc lớn lao. 

 

Một thời gian sau, nạn đói lan tràn khắp vùng. Phần lớn mọi người đều bị chết. 

Vô số xác chết được đem đến mà không có vải và cháo đặc. Vì thế, hoàng tử 

lột da người làm quần áo và ăn xác chết. Nhờ điều này, cậu kiểm soát mọi 

Dakini Mamo trong mộ địa và tiếp tục thực hành môn du già. 

 

Trong thời gian này, ở quận Gausho xứ Uddiyana, có tên lãnh chúa ác độc tên 

là Shakraraja. Hắn ta buộc mọi người trong quận bước vào con đường sai lầm, 

những con đường sẽ dẫn họ tới các cõi thấp hơn. Hoàng tử thấy rằng chẳng còn 

cách nào khác để chuyển hóa họ ngoại trừ hoạt động hàng phục và phẫn nộ. 

Cậu búi tóc trên đỉnh đầu với một con rắn, khoác lên mình da người làm áo và 

da hổ làm váy. Cầm trên tay cung và 5 mũi tên sắt, cậu đi tới vùng đất xấu xa 

đó. Hoàng tử giết tất cả đàn ông mà cậu gặp, ăn thịt, uống máu họ và quan hệ 

với tất cả phụ nữ. Cậu kiểm soát tất cả và tiến hành nghi lễ Tanagana hợp nhất 

và giải thoát. Vì thế, cậu được gọi là Ma-quỷ La-sát(1) (Kyabje Tulku Urgyen 

Rinpoche thấy rằng cần phải giải thích biểu tượng như sau: “Đàn ông và đàn 
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bà không được xem xét theo nghĩa đen, mà là biểu tượng cho sắc tướng và tánh 

Không. Thuật ngữ Tanagana, “hợp nhất và giải thoát”, là từ ngữ then chốt 

trong thực hành Kim Cương Thừa. Sử dụng 5 mũi tên trí tuệ phân biệt, Đức 

Padmasambhava đã tham gia vào hoạt động “giải thoát” năm độc bằng cách 

nhận ra tinh túy của chúng trong khi “hợp nhất” với tánh Không, bản tính căn 

bản của mọi sắc tướng”). 

 

Lãnh chúa xấu xa tập hợp dân chúng và họ cùng hợp lực săn tìm trong mộ địa 

nhằm sát hại Ma-quỷ La-sát. Y tự mình cầm thanh gươm Taramashi. Một cung 

thủ thiện xạ trong vùng canh giữ vùng hạ mộ địa, trong khi những người còn 

lại mang theo áo giáp và vũ khí, bắt đầu tìm kiếm từ vùng thượng. Ma-quỷ La-

sát bắn lính canh một mũi tên và tẩu thoát. Như thế, cậu được gọi là Quỷ Trẻ 

Tẩu Thoát. 

 

Đức Padmasambhava tới vùng Sahor, nơi Ngài thực hành ở mộ địa Rừng Hoan 

Hỷ trong khi sống cùng những xác chết. Ở đây, Ngài được quán đảnh và ban 

phước bởi Dakini Phục Ma. 

 

Sau đó, Ngài đi tới mộ địa Sosaling, nằm ở phía Nam xứ Uddiyana. Ở đây, 

Ngài thực hành pháp du già và được quán đảnh, ban phước bởi Dakini Bậc Trì 

Giữ An Bình. Sau đó, Ngài trở về hòn đảo giữa đại dương, nơi trước đây Ngài 

đã được sinh ra từ bông hoa sen. Bằng cách thực hành ngôn ngữ biểu tượng 

Dakini Mật thừa, Ngài thu hút bốn bộ Dakini cư ngụ trên hòn đảo. Tất thảy loài 

rồng biển và loài phi nhân hành tinh trên thế giới đều nguyện trở thành tùy tùng 

của Ngài và bị trói buộc bởi lời thệ nguyện. 

 

Sau đó, Ngài thực hành ở mộ địa Gồ Ghề xứ Uddiyana, và có một linh kiến 

trong đó Đức Vajra Varahi ban quán đảnh cho Ngài. Bốn bộ Dakini cùng các 

Daka và Dakini của ba cấp ban những thành tựu và trao truyền cho Ngài. Tất 

cả ban phước và thuyết giảng giáo pháp cho Ngài. Như thế, Ngài trở thành một 

Yogi oai hùng. Chư Dakini cũng ban cho Ngài danh hiệu bí mật Dorje Drakpa 

Tsal, Kim Cương Phẫn Nộ Oai Hùng. 

 

 

 

Đây là chương hai trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể về 

cách thức Ngài thực hành ở các mộ địa và được gia trì bởi chư Dakini. 
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Đức Padmasambhava đi tới Kim Cương Tòa (Vajrasana – Bồ Đề Đạo Tràng) ở 

Ấn Độ. Thỉnh thoảng, Ngài biến thành hàng trăm vị Tăng cúng dường lên ngôi 

chùa, đôi khi Ngài lại biến thành hàng trăm vị Yogi tiến hành các pháp tu khác 

nhau. Dân chúng vì thế hỏi thầy của Ngài là ai, Đạo Sư đáp rằng: 

 

Ta không có cha và Ta không có mẹ. 

Ta không có thầy cũng không có đạo sư. 

Ta không có giai cấp cũng chẳng có tên gọi. 

Ta là vị Phật tự sinh! 

 

Mọi người đều thấy hoài nghi và bảo rằng, “Kẻ hiển bày vô số thần thông mà 

không có thầy chắc chắn là một ma quỷ”. 

 

Đạo Sư Liên Hoa bèn quán chiếu rằng, “Mặc dù Ta là một Hóa thân tự sinh, 

nhưng để các thế hệ tương lại thấy sự cần thiết của một đạo sư, Ta phải hành 

xử như thể đang tìm kiếm một giáo lý ngoại và nội Mật thừa từ những đạo sư 

uyên bác và thành tựu của Ấn Độ”. 

 

Nghĩ vậy, Ngài hướng về nơi Đạo Sư Prabhahasti cư ngụ.Trên đường, Ngài 

gặp hai vị Tăng Shakyamaitri và Shakyamitra, những người đang trên đường 

thọ nhận giáo lý từ Đạo Sư Prabhahasti. Sau khi kính lễ, Ngài thỉnh cầu giáo lý 

từ họ. 

 

Hai vị này nghĩ rằng, “Ma-quỷ La-sát đã trở lại!”, và họ trở nên sợ hãi. 

 

Đức Padmasambhava nói rằng, “Tôi sẽ không làm điều xấu nữa, xin hãy chấp 

nhận tôi!”. 

 

Họ đáp, “Nếu thế, trước tiên hãy đưa cho chúng tôi vũ khí”. Sau đó, Ngài trao 

cho họ cung và tên sắt. Hai vị Tăng nói, “Bây giờ chưa phải lúc để chúng tôi 

dạy ông. Hãy đi đến nơi Kim Sí Điểu Đá Đỏ, nơi Đạo Sư Prabhahasti của 

chúng tôi đang sống”. 

 

Ngài đến trước Prabhahasti, từ vị này, Ngài thọ giới xuất gia và được đặt Pháp 

danh Shakya Sengye (Sư Tử Thích Ca). Đạo Sư dạy Ngài ba phần vĩ đại của 

Yoga Tantra: Sundha Jnanaya, Yogacharyana và Tattvasamgraha (1) (Ba bản 

văn này xuất hiện với nhiều cách phiên âm khác nhau. Ví dụ, trong Chuyện Kể 

Về Việc Phát Lộ Những Kho Tàng Terma Qúy Giá, Đức Longchen Rabjam gọi 
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là Yoga Jamuntaya, Tatvasamgraha và Yogacharya). Mặc dù Ngài hiểu tất cả 

những bản văn này ngay khi chúng được dạy, nhưng Ngài làm ra vẻ nghiên 

cứu chúng 18 lần và giả vờ được tịnh hóa che chướng. Cùng lúc đó, thậm chí 

không thực hành, Ngài vẫn có các linh kiến về 37 vị Bổn Tôn của Yoga Tantra. 

 

Đức Shakya Sengye ngẫm rằng, “Ta sẽ thực hành giáo lý Mahayoga và thành 

tựu cả cấp độ Trì Minh Vương Trường Thọ và Trì Minh Vương Tối Thượng 

Đại Ấn”. Nghĩ vậy, Ngài liền đến gặp Đại Sư Manjushrimitra, vị đang sống ở 

núi Malaya.   

 

Ngài thỉnh cầu giáo lý nhưng Đại Sư nói rằng, “Thời điểm vẫn chưa thích hợp 

để ta dạy con. Con phải đến mộ địa Rừng Đàn Hương, nơi Ni Sư Kungamo 

đang sống. Bà là một Dakini trí tuệ với nhiều ân phước lớn lao và thiện xảo 

trong việc ban các quán đảnh ngoại, nội và mật. Hãy đến đó và thỉnh cầu quán 

đảnh!”. Ngài đã được chỉ dẫn như vậy. 

 

Đức Shakya Sengye đi đến mộ địa Rừng Đàn Hương, nơi Ngài gặp thiếu nữ 

Damsel Trẻ Trung đang đi lấy nước. Ngài đưa bức thư thỉnh cầu ban các quán 

đảnh ngoại, nội và mật. Chưa nhận được lời đáp trả, Ngài hỏi, “Cô quên thông 

điệp của tôi rồi à?”. Cô ta vẫn không thốt lên một lời, vì vậy Đạo Sư Liên Hoa 

dùng năng lực thiền định ghì chặt thùng và đòn gánh của cô ta xuống. 

 

Không thể nhấc lên, cô rút một con dao pha lê trắng từ thắt lưng, nói rằng, 

“Ngài có chút năng lực, nhưng ta có thể làm điều kinh ngạc hơn!”. Nói vậy, cô 

rạch mở phanh lồng ngực để lộ ra 42 vị Bổn tôn an bình ở phần trên và 58 vị 

Heruka phẫn nộ ở thân dưới, như thế cô đã hiển lộ 100 vị Bổn tôn an bình và 

phẫn nộ. 

 

Ngài nghĩ rằng, “Đây chắc hẳn là Ni Sư” và bắt đầu kính lễ và đi nhiễu quanh 

cô gái. 

 

Tuy nhiên, cô nói, “Ta chỉ là nữ đầy tớ thôi. Hãy đi vào trong!”.  

 

Ngài đi vào trong và gặp Ni Sư Kungamo đang ngự trên ngai. Được chư Daka 

bảo vệ, Bà đeo trang sức bằng xương và cầm tách sọ người cùng trống gỗ trên 

tay. Được bao quanh bởi 33 thiếu nữ, Bà đang tiến hành lễ tiệc cúng dường. 

Sau khi cúng dường một mạn-đà-la, lễ lạy và đi nhiễu quanh Ni Sư Kungamo, 

Ngài thỉnh cầu quán đảnh ngoại, nội và mật. Sau đó, Bà biến Đức Shakya 

Sengye thành chủng tự HUM và nuốt Ngài, Bà trao các quán đảnh bên trong 

mạn-đà-la thân Bà. Phóng âm HUM qua hoa sen bí mật, Bà tịnh hóa các che 

chướng về thân, ngữ, tâm cho Ngài. 
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Quán đảnh bên ngoài là Phật Vô Lượng Quang Amitabha, Ni Sư Kungamo ban 

phước để Ngài thành tựu cấp độ Trì Minh Vương Trường Thọ. Quán đảnh bên 

trong là Đức Quán Tự Tại Avalokiteshvara, Bà ban phước để Ngài thành tựu 

cấp độ Trì Minh Vương Đại Ấn. Quán đảnh bí mật là Mã Đầu Minh Vương 

Hayagriva vinh quang, Bà ban phước để Ngài thu hút mọi Dakini Mamo, các 

vị thần thế gian và các tinh linh ma quỷ kiêu mạn. Cuối cùng, Bà ban cho Ngài 

danh hiệu bí mật Loden Chogsey - Thánh Chủng Trí. 

 

Đức Loden Chogsey trở về gặp Đại Sư Manjushrimitra và bắt đầu nghiên cứu 

mọi giáo lý nội và ngoại về Đức Văn Thù Sư Lợi Manjushri. Sau đó, Ngài có 

linh kiến về Đức Văn Thù. Ngài du hành đi gặp Đạo Sư Hungkara và nghiên 

cứu mọi giáo lý về Vishuddha. Từ Đại Sư Prabhahasti Quang Tượng, Đức 

Loden Chogsey thọ nhận mọi giáo lý Kim Cương Phổ Ba Vajra Kilaya và có 

linh kiến về các Bổn Tôn Kilaya. Sau đó, Ngài tới gặp Đại Sư Nagarjuna-

garbha Long Thọ Tạng, và nghiên cứu mọi giáo lý triết học thuộc về nhân và 

giáo lý về Khẩu Liên Hoa. Dưới sự chỉ dạy của Đại Sư Buddhaguhya, Ngài 

nghiên cứu mọi giáo lý về sự hiển bày kỳ diệu của các Bổn Tôn an bình và 

phẫn nộ. Sau đó, Ngài du hành tới gặp Đại Sư Mahavajra và thọ nhận mọi giáo 

lý về Phẩm Tánh Cam Lồ. Đến gặp Đại Sư Shanskrita, Ngài nghiên cứu mọi 

giáo lý về tất cả các Bổn Tôn Mẹ vũ trụ. Kế đó, Ngài tới gặp Đại Sư 

Rombuguhya Devachandra, với vị này, Ngài nghiên cứu mọi giáo lý về Thờ 

Phượng Thế Tục. Từ Đại Sư Shantigarbha Tịch Tạng, Ngài thọ nhận mọi giáo 

lý về Đại Hung Mãnh Trở Chú và các mật chú phẫn nộ, điều phục những vị 

bảo hộ Pháp. Sau đó, Ngài khởi hành tới gặp Đại Sư Shri Singha, Ngài nghiên 

cứu mọi giáo lý về Đại Viên Mãn linh thiêng (1) (Trong Chuyện Kể Về Việc 

Phát Lộ Những Kho Tàng Terma Qúy Giá, Đức Longchen Rabjam giải thích 

rằng Ngài Padmasambhava đã thọ nhận tiên tri từ Vajra Varahi: “Hỡi kẻ xứng 

đáng, giáo lý chân chính về đạo quả chỉ trong một đời là độc đáo và không 

được chứng ngộ bởi tất cả. Nó nằm trong Tâm Kim Cương của Shri Singha. Ở 

Rừng Gồ Ghề, con sẽ đạt chứng ngộ!”. Nhờ thần thông kỳ diệu, Đức 

Padmasambhava đi đến mộ địa Rừng Gồ Ghề chỉ trong một khoảnh khắc, ở đó 

Ngài lễ lạy trước Đại Sư Shri Singha và khẩn cầu được chấp nhận là đệ tử. Đức 

Shri Singha sau đó dạy Đức Padmakara trọn vẹn Ba Phần Đại Viên Mãn: Tâm, 

Hư Không và Chỉ dẫn, bao gồm Mật Điển Đại Viên Mãn Đồng Đẳng Hư 

Không Giới. Đặc biệt, khi thọ nhận các bộ ngoại, nội và mật của Tâm Yếu Đại 

Quảng Trí, Đức Padmasambhava đã hỏi rằng, “Đại Sư, con thỉnh cầu Thầy hãy 

ban cho con chỉ dẫn cho phép thân vật lý biến mất trong chính đời này, tạo ra 

linh kiến về các cõi Báo thân và đánh thức Phật quả trong cõi Pháp thân”.  

Shri Singha đáp, “Xuất sắc, con trai cao quý! Ta có một chỉ dẫn chót đỉnh của 

mọi giáo lý, cao nhất trong mọi tri kiến. Nó vượt khỏi mọi thừa và là tâm yếu 

của Chư Không Hành Nữ Dakini, nó bí mật hơn những bí mật thông thường. 
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Nó là thừa vĩ đại của Tâm Yếu Kim Cương Chói Ngời, vượt khỏi niệm tưởng, 

thoát khỏi tri kiến thông thường và nằm ngoài phạm vi ý thức nhị nguyên. Nó 

không nằm trong những giới hạn của tồn tại hay không tồn tại và vượt qua các 

vấn đề của tri kiến và thiền định, phát triển và hoàn thiện. Nó là mẹ của tất 

thảy các Đấng Chiến Thắng trong ba thời, con đường tắt của mọi Trì Minh 

Vương vĩ đại, chỉ dẫn tuyệt đối và vô song, nhờ đó một người đạt đến được sự 

giác ngộ của Chư Phật chỉ trong ba năm. Ta sẽ dạy nó cho con!”. Đức Shri 

Singha sau đó ban cho Ngài các quán đảnh Dzogchen Khandro Nyingthig, vô 

số bản văn về chỉ dẫn cách hành trì và giáo lý bổ trợ, 18 Mật điển Dzogchen 

Đại Viên Mãn: Mật Điển Gốc Dra Thalgyur, Mật Điển Đại Cát Tường, Mật 

Điển Phổ Hiền Tâm Cảnh, Mật Điển Bảo Diễm Huy Hoàng, Mật Điển Gương 

Tâm Kim Cương Tát Đỏa, Mật Điển Chân Tâm Tự Hiện, Mật Điển Trang 

Hoàng Trân Bảo, Mật Điển Khai Thị Trực Chỉ, Mật Điển Lục Đại Phổ Hiền 

Vương, Mật Điển Vô Tự, Mật Điển Sự Hiện Diện, Mật Điển Bảo Châu Mani, 

Mật Điển Tự Tánh Giải Thoát, Mật Điển Bảo Châu Thứ Đệ, Mật Điển Xá Lợi 

Huy Hoàng, Mật Điển Nhật Nguyện Giao Hòa, Mật Điển Đại Viên Mãn Tự 

Nhiên và Mật Điển Vô Biên Nhật Quang Phổ Hiền Vương Mẫu). Ngài đạt được 

sự thấu suốt ngay lập tức các giáo lý này, và không cần thực hành, Ngài có linh 

kiến về tất cả các Bổn Tôn. Giờ đây Ngài lừng danh với danh hiệu Loden 

Chogsey – Thánh Chủng Trí 

 

 

 

Đây là chương thứ ba trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể 

về cách thức Ngài nương tựa các vị thầy, thọ nhận giáo lý và hiển bày việc 

huân tập tâm thức. 
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Sau đấy, Đức Loden Chogsey nghĩ rằng, “Nhờ Mật thừa, Ta sẽ thành tựu cấp 

độ Trì Minh Vương Trường Thọ vượt khỏi sinh và tử. Ta phải khiến tất thảy 

dân chúng Uddiyana và Ấn Độ bước vào con đường Phật Pháp”. 

 

Để thực hành Mật thừa, người ta phải có một vị phối ngẫu tâm linh, bởi thế 

Ngài đi tới vương quốc Sahor. Ở đây, Arshadhara, vua xứ Sahor có một công 

chúa tên là Hoa Mandarava, một thiếu nữ 16 tuổi, cô có những dấu hiệu thích 

hợp. Đạo Sư Liên Hoa đã nhiếp phục cô và đưa cô đi cùng như nghiệp ấn 

(karma mudra) của Ngài, một vị phối ngẫu tâm linh hỗ trợ trong thực hành. 

 

Phía Nam núi Potala, cung điện của Đức Quán Tự Tại, có hang động Maratika. 

Nó hướng mặt về phía Nam, và có một trận mưa hoa đổ xuống không ngừng. 

Dưới vòm ánh sáng cầu vồng, mùi hương trầm tràn ngập không gian. Gần đó 

có một khu rừng đàn hương và nó được gia trì bởi Bậc Chúa Tể của Ba Gia 

Đình. Đạo Sư và vị phối ngẫu tâm linh đã đến địa điểm này và khai mở mạn-

đà-la Đức Phật Vô Lượng Thọ Amitayus, họ tiến hành pháp tu Trường Thọ Trì 

Minh Vương. 

 

Sau ba tháng, họ có linh kiến về Đức Vô Lượng Thọ. Ngài đặt bình cam lồ lên 

đỉnh đầu Đạo Sư và vị phối ngẫu, rồi rót cam lồ vào miệng họ, thân thể họ trở 

thành thân kim cương vượt  khỏi sinh và tử. Ngài ban phước cho Đạo Sư Liên 

Hoa thành Daka Hayagriva và vị phối ngẫu là Vajra Varahi. Như thế, cả hai vị 

đều thành tựu cấp độ Trì Minh Vương Trường Thọ. 

 

Để dân chúng Sahor bước vào con đường Phật Pháp, Đạo Sư Liên Hoa và vị 

phối ngẫu đã đến thành phố để hành khất. Khi làm vậy, người dân đố kỵ và nói 

rằng, “Đây là kẻ ăn xin ngoại quốc, kẻ trong quá khứ đã giết chết đàn ông và 

quan hệ với đàn bà. Hắn quyến rũ công chúa và làm mất danh dự hoàng gia. 

Hắn sẽ lại tạo ra sự tàn phá; hắn cần bị trừng trị!”. 

 

Nói vậy, mọi người chất gỗ đàn hương với dầu cho mỗi đống gỗ. Sau đó, họ 

thiêu sống Đạo Sư Liên Hoa cùng vị phối ngẫu của Ngài ở giữa làng.(1) (Địa 

điểm này được tin rằng là Rewalsar, nằm cách Mandi khoảng một giờ lái xe ở 

Himachal Pradesh, phía Bắc Ấn Độ và bây giờ nổi tiếng với tên gọi Tso Pema, 

Hồ Liên Hoa.) 

 

Thông thường, khi người ta bị thiêu, khói sẽ ngừng sau 3 ngày, nhưng lúc đó, 

thậm chí sau 9 ngày khói vẫn chưa hết. Khi mọi người đến gần để nhìn rõ hơn, 
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thì ngọn lửa chợt bùng lên, thiêu cháy toàn bộ cung điện hoàng gia. Dầu biến 

thành một cái hồ, ở giữa đầy hoa sen. Trên bông hoa sen nở, ở giữa hồ, Đạo Sư 

Liên Hoa cùng vị phối ngẫu ngự một cách an nhiên tự tại. Khi ấy, nhà vua và 

quan lại, vô cùng kinh ngạc đã cất tiếng tán thán như sau: 

 

HUNG! 

Thân Ngài là thân kim cương bất biến. 

Ngữ Ngài là ngữ Phạm âm bất biến. 

Tâm Ngài là tâm hư không bất biến. 

Chúng con tán thán và kính lễ Ngài, Đức Padma Vajra! 

Vì vô minh, chúng con đã ngược đãi Ngài; Xin hãy tha thứ cho chúng con! 

Xin hãy từ bi đem đến an bình cho đất nước chúng con! 

 

Nhờ cầu nguyện như vậy, ngọn lửa trong thị trấn tắt dần và mọi thứ trở nên đẹp 

đẽ, an vui hơn trước. Đạo Sư từ đó được xưng tụng là Padmakara và 

Padmasambhava - Liên Hoa Sinh. 

 

Ngài khiến toàn bộ xứ Sahor đi theo Phật Pháp và đưa chúng sinh đến cấp độ 

bất thoái chuyển. 

 

Đạo Sư Liên Hoa nghĩ rằng, “Bây giờ, Ta cần phải đưa dân chúng Uddiyana 

vào Phật Pháp”. Đạo Sư và vị phối ngẫu của Ngài đi tới khất thực ở vương 

quốc Uddiyana. 

 

Dân địa phương nhận ra Ngài và nói rằng, “Trong quá khứ, người này đã phá 

vỡ luật lệ hoàng gia và giết chết con trai thượng thư của chúng ta. Hắn sẽ lại 

làm hại đất nước; hắn cần bị trừng phạt!”. 

 

Vị thượng thư trước kia có con trai bị giết đã cùng với dân chúng trong vùng, 

trói chặt Đạo Sư Liên Hoa và vị phối ngẫu. Họ xếp gỗ đàn hương xung quanh 

với dầu cho mỗi đống củi và thiêu Đạo Sư cùng vị phối ngẫu của Ngài. Trong 

quá khứ, khói ngừng sau 7 ngày, nhưng bây giờ, thậm chí sau 21 ngày, khói 

vẫn không ngừng. Nhà vua bảo các thượng thư đến điều tra. Không ai đủ gan 

để đến đó. Đức vua, người cha của Đạo Sư Liên Hoa trước đây, hoài nghi và 

nghĩ rằng, “Nếu Đại Sư thực sự là hóa thân diệu kỳ, Ngài không bị thiêu”. 

 

Cùng với đoàn tùy tùng, đức vua tự mình đến xem. Ở đó, giữa hồ, được tạo ra 

từ dầu, giữa một vòm than hồng đồ sộ, Đạo Sư Liên Hoa và vị phối ngẫu ngự 

trên bông hoa sen, tự tại và rạng ngời với những giọt sương. Vì lòng bi mẫn để 

giải thoát chúng sinh, các Ngài mang tràng hoa sọ người. Nhà vua cùng mọi 
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người đều kinh ngạc và sau khi lễ lạy, đi nhiễu quanh Đạo Sư, họ dâng lời tán 

thán: 

 

Sau khi thành tựu tối thắng, thân Ngài vô cùng kỳ diệu. 

Vượt khỏi sinh và tử, Ngài sinh ra từ bông hoa sen. 

Ngài đeo tràng hoa sọ người để giải phóng vòng luân hồi nhờ lòng bi mẫn. 

Chúng con tán thán Thánh thân Ngài, hỡi Padma Vajra! 

 

Nhà vua chạm đầu vào chân Đạo Sư Liên Hoa và thỉnh cầu Ngài trở thành đối 

tượng tối thắng tôn kính ở triều đình nhưng Đạo Sư đáp: 

 

Sinh ra trong ba cõi luân hồi là ngục tù đau khổ. 

Thậm chí sinh ra làm một vị vua Phật tử cũng chỉ là sự ồn ào và xao lãng. 

Nếu ngài không biết rằng tâm ngài là Pháp thân vô sanh, 

Thì sự tái sinh trong luân hồi sẽ không ngừng, và ngài sẽ trôi lăn liên miên. 

Hỡi Đức Vua vĩ đại, hãy nhìn vào bản tánh trống rỗng và thấu suốt của ngài! 

Sau đó, ngài sẽ nhanh chóng thành tựu Phật quả viên mãn! 

 

Ngay khi Đạo Sư Liên Hoa nói những lời này, nhà vua liền chứng ngộ tâm là 

Pháp thân. Chứng ngộ và giải thoát xảy ra đồng thời, và vua cha cùng với đoàn 

tùy tùng thành tựu “sự chấp nhận về bản tánh không sinh khởi”. Sau đó nhà 

vua tán thán: 

 

HUM! 

Đấng diệu kỳ vĩ đại, vị thành tựu tối thắng, 

Nhờ chứng ngộ vô song lỗi lạc của Ngài, 

Ngài mở ra bí mật lớn lao của mọi chỉ dẫn từ Chư Thiện Thệ. 

Con xin đảnh lễ và tán thán Ngài! 

 

Sau lời tán thán này, bởi đang mang tràng hoa sọ người, Đại Sư được gọi là 

Padma Thotreng Tsal, Đạo Sư Hoa Sen Vòng Sọ (Liên Hoa Thiên Linh Tràng). 

Vì trước đây Ngài là con trai của nhà vua, nên Ngài được gọi là Liên Hoa 

Vương. Sau đó, Ngài ở lại 13 năm ở triều đình của vua cha và an lập toàn bộ 

vương quốc Uddiyana trên con đường Phật Pháp. Vua Indrabodhi, hoàng hậu 

và thượng thư, cùng 500 thương nhân thành tựu cấp độ Trì Minh Vương Đại 

Ấn. 

 

Đạo Sư Liên Hoa sau đó đi đến mộ địa Jalandhara để thực hành. Lúc này, có 

vài vị thầy dị giáo được gọi là bốn đại phù thủy, mỗi vị có 500 môn đồ, những 

kẻ tiến tới bốn phía của Kim Cương Tòa để tranh luận. 
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Họ nói, “Nếu chúng tôi, những kẻ ngoại đạo, chiến thắng, các ông phải theo 

giáo lý của chúng tôi. Nếu các ông, những Phật tử, chiến thắng, thì chúng tôi 

sẽ theo Phật”. 

 

Bốn vị học giả giữ cửa ở Kim Cương Tòa và tất thảy các học giả khác đều nghĩ 

rằng, “Mặc dù chúng ta có thể thắng trong tranh luận, nhưng chúng ta không 

thể thắng khi thi đấu pháp lực”. Nghĩ vậy, không ai dám nói cả. 

 

Khi các học giả ở Kim Cương Tòa mở hội nghị trong cung điện của nhà vua, 

một bà lão xanh xao xuất hiện với cây gậy gẫy trên tay. Bà nói, “Các vị chỉ có 

thể chiến thắng nếu anh trai ta đến đây”. 

 

Họ hỏi, “Anh trai bà là ai và đang ở đâu?”. 

 

“Anh trai ta là Padma Vajra và Người đang thực hành ở mộ địa Jalandhara”. 

 

Sau đó họ hỏi, “Nếu vậy, làm sao chúng tôi có thể thỉnh mời Ngài tới?”. 

 

Bà lão đáp, “Các ông không thể mời Ngài đến bằng cách cử một sứ giả. Thay 

vào đó hãy tập hợp trong chùa Đại Giác, sắp xếp một lễ cúng dường lớn và 

cầu nguyện. Ta sẽ đi thỉnh mời Ngài (1)”.  

 

(1) Trong Bạch Liên Hoa, Mipham Rinpoche miêu tả cách thức Dakini dạy cho 

các học giả bài khẩn nguyện nổi tiếng đến Đức Padmasambhava, “Bài nguyện 

bảy dòng”: 

 

HUM! Orgyen Yulgi Nubjang Tsam 

Pema Gesar Dong po la 

Yamtsen chog gi ngorub nyey 

Pema jungney shesu drag 

Khordu khandro mangpo kor 

Khyekyi jeysu dagdrub kyi 

Jingyi lobchir shegsu sol 

GURU-PADMA-SIDDHI-HUM 

 

  



49 

 

HUM! Ở biên giới Tây Bắc xứ Orgyen 

Được sinh ra trong nhụy một bông hoa sen 

Kỳ diệu thay sự thành tựu viên mãn của Ngài 

Lừng danh là Đấng Liên Hoa Sinh. 

Được vây quanh bởi tập hội thánh chúng Dakini 

Khi con tiếp bước theo sau dấu chân Ngài 

Con khẩn cầu Ngài quang lâm đến đây và ban những ân phước! 

GURU-PADMA-SIDDHI-HUM 

 

Nói xong, bà lão biến mất. Tất cả các học giả sau đó đã tề tựu trong chùa, và 

như lời bà lão, họ bày biện một lễ cúng dường và khẩn cầu như sau: 

 

Phía trước Kim Cương Tòa, nơi Chư Phật ba thời xuất hiện, 

Một bất đồng bùng lên với những kẻ dị giáo ma quỷ. 

Chúng con thiếu một Đấng Cứu Độ, người có thể đánh bại kẻ thù. 

Xin hãy bảo vệ chúng con, hỡi Đấng Tôn Qúy, Bậc Sư Tử của loài người! 

 

Họ cầu nguyện như vậy. Lúc rạng sáng, Đạo Sư Liên Hoa đã bay đến chánh 

điện Kim Cương Tòa, đáp xuống như chú chim đậu trên cành. Đại Sư nhập 

định “Chiến Thắng Toàn Bộ Thế Lực Ma Quỷ” và lắc trống gỗ trên tay. 

 

Khi được hỏi về ý nghĩa của âm thanh, một vị hiểu biết âm thanh của phương 

Đông nói rằng, “Tiếng trống lớn bồ đề tâm của lòng Từ đánh bại những kẻ 

ngoại đạo xảo quyệt”. 

 

Vị hiểu biết âm thanh ở phương Nam nói rằng, “Tiếng trống lớn bồ đề tâm của 

lòng Bi khuất phục đạo quân ma quỷ của những kẻ dẫn đường sai lạc”. 

 

Vị hiểu biết âm thanh ở phương Tây nói rằng, “Tiếng trống lớn bồ đề tâm của 

Hỷ tiêu diệt đám man rợ bất hòa”. 

 

Vị hiểu biết âm thanh ở phương Bắc nói rằng, “Tiếng trống lớn bồ đề tâm của 

Xả khiến mọi thế lực đen tối tan biến”. 

 

Lúc mặt trời mọc, cả phe ngoại đạo và phe Phật tử bắt đầu tranh luận. Đạo Sư  

Liên Hoa ngự trong chánh điện của Kim Cương Tòa, trụ trong thiền định 

“Chiến Thắng Toàn Bộ Thế Lực Ma Quỷ”, trong khi hóa hiện bốn hóa thân 

khác nhau ở bốn phương. Như thế Ngài bước vào cuộc tranh luận, vây quanh là 

500 học giả. Sau khi phe Phật tử chiến thắng, bốn thầy phù thủy, cùng một số 

môn đệ, những kẻ có thần thông đã bay lên không trung. Đạo Sư Liên Hoa bắt 

ấn “Bọ Cạp Hăm Dọa” nhắm vào họ, quay một bánh xe lửa trên trời, Ngài 
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buộc bốn thầy dị giáo phải bỏ chạy, kẻ nào kẻ nấy trở về chốn của mình. Tất cả 

môn đồ của họ chuyển sang đi theo Phật giáo. 

 

Bốn vị thầy dị giáo sau đó nói rằng, “Ngài có thể giỏi hơn về lý luận và thần 

thông, nhưng chúng tôi chắc chắn Ngài sẽ chết trong vòng 7 ngày”. Nói vậy, 

họ bắt đầu đọc các thần chú tà ma. 

 

Đạo Sư Liên Hoa cử hành một lễ tiệc cúng dường dâng lên chư Dakini và cầu 

nguyện. Lúc bình minh, Dakini Hàng Ma đặt hộp sắt tê giác dấu trong tay Đại 

Sư. Bà chỉ dẫn Ngài cách thức hàng phục mọi ma quỷ và dị giáo. Trong hộp tê 

giác này, Ngài tìm thấy các mật chú hàng phục của chư Dakini bao gồm chỉ 

dẫn về bánh xe kỳ diệu, mưa đá và sấm sét. Đạo Sư Liên Hoa đã tạo ra một cơn 

mưa sao băng rơi xuống nơi cư ngụ của các vị thầy dị giáo. Họ bị thiêu cháy 

toàn bộ và tan thành tro bụi. Mọi học giả ở Kim Cương Tòa xem Ngài là ngọc 

báu vương miện của họ và gọi Ngài là Senge Drakdog - Sư Tử Hống. 

 

 

 

Đây là chương bốn trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể về 

cách Ngài chuyển hóa mọi người bằng thần thông, điều phục những kẻ dị 

giáo và xiển dương giáo lý Phật Đà. 
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Sau đó, Đạo Sư Liên Hoa nghĩ rằng, “Ta đã thành tựu cấp độ Trì Minh Vương 

Trường Thọ; bây giờ là lúc Ta phải thành tựu cấp độ Trì Minh Vương Đại Ấn 

Tối Thượng”. 

 

Nghĩ vậy, Đạo Sư đi tới động Yanglesho nằm ở giữa Ấn Độ và Nê-pan. Đó là 

địa điểm cát tường và được gia trì, nơi này hoa không bao giờ tàn, thậm chí 

ngay cả trong mùa đông. Ở đây, Ngài đã đi cùng với Shakyadevi, con gái vua 

Thiện Hạnh xứ Nê-pan, chọn cô như là nghiệp ấn và hỗ trợ tâm linh trong thực 

hành. 

 

Đầu tiên, Ngài khai mở mạn-đà-la Heruka Vishuddha chín mặt vinh quang, 

nhưng ba dạng chướng ngại nảy sinh. Rồng Gyongpo, Dạ xoa Gomakha và 

Logmadrin từ cõi trời bắt đầu gây chướng ngại. Trong ba năm, không một giọt 

mưa rơi nào rơi xuống. Bởi thế, đất đai không thể tạo ra rau cỏ hay mùa màng. 

Trên khắp xứ Ấn Độ, Nê-pan và Tây Tạng, nạn đói, dịch bệnh đổ dồn như 

những đám mây đen, giết chết con người và súc vật. Đạo Sư Liên Hoa suy 

ngẫm, “Những tình cảnh này không thể có nguồn gốc tự nhiên. Các vị thần bản 

địa chắc hẳn đang cố ngăn cản Ta thành tựu cấp độ Đại Ấn”. 

 

Đức Padmakara trao cho hai đệ tử người Nê-pan là Jilajisa và Kunlakunsa một 

drey bụi vàng và cử họ đi đến gặp các đạo sư trước đây của Ngài ở Ấn Độ. Họ 

được dặn dò mang theo một thông điệp, “Ba tinh linh xuất hiện để ngăn cản 

con thành tựu cấp độ Đại Ấn. Con thỉnh cầu Thầy ban cho con một giáo lý để 

xua tan những chướng ngại này”. 

 

Các học giả Ấn Độ trả lời rằng, “Đại Sư Prabhahasti có giáo lý Vajra Kilaya 

là phương thuốc trị chướng ngại. Hãy đến thỉnh cầu!”. 

 

Họ đến gặp Đại Sư Prabhahasti và thỉnh cầu giáo lý. Đại Sư đã lựa chọn từ 100 

nghìn giáo lý Kilaya ra được hai pho nghi quỹ điều phục sự thù địch và các thế 

lực chướng ngại. Các đệ tử trở về với những kinh văn này. 

 

Khi các đệ tử về đến động Yanglesho, ba tinh linh gây chướng liền được làm 

an dịu. Hơi nước bốc lên từ biển, mặt đất trở nên ấm áp, mây ùn ùn kéo tới và 

mưa bắt đầu rơi. Cỏ cây, mùa màng và hoa quả đều chín thành một cách tự 

nhiên, và chỉ nhờ ăn quả trái, bệnh tật của cả loài người và động vật đều được 

tiêu trừ. Nạn đói được đẩy lùi và mọi người đều hoan hỷ. 
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Sau đó, Đạo Sư Liên Hoa có linh kiến về Vishuddha và Bổn tôn Kilaya vinh 

quang. Vishuddha giống như một thương lái đi buôn; thành tựu rất lớn lao, 

nhưng có chướng ngại. Còn Kilaya giống như vệ binh; Ngài cần thiết để vượt 

qua chướng ngại. Nghĩ như vậy, Đạo Sư Liên Hoa biên soạn một nghi quỹ kết 

hợp Vishuddha và Kilaya dựa trên Mật điển Heruka Gyalpo và 100 nghìn giáo 

lý Kilaya được biết tới như là Trí Tuệ Vô Song. Tiếp đó, Ngài thực hành nghi 

quỹ và thành tựu cấp độ Đại Ấn.  

 

Vào lúc hoàng hôn, bốn chị em Shvana dâng tinh hoa sinh lực sống của họ lên 

Đạo Sư Liên Hoa và bị trói buộc bởi lời thệ nguyện. Nửa đêm, bốn chị em gái 

Remati dâng tinh hoa sinh lực sống và bị trói buộc bởi lời thệ nguyện. Lúc bình 

minh, bốn chị em Semo dâng tinh hoa sinh lực sống và bị trói buộc bởi lời thệ 

nguyện. Ngoài ra các tinh linh Sey, Chak và Dung nam nữ oai hùng đều dâng 

tinh hoa sinh lực sống của họ. Những vị này đều bị ràng buộc bởi lời thệ 

nguyện và được giao phó bảo vệ giáo lý Vajra Kilaya. 

 

Đạo Sư Liên Hoa với thân Ngài là mạn-đà-la của các Bổn tôn đã đánh bại mọi 

tinh linh kiêu mạn. Với ngữ của Ngài là mạn-đà-la của mật chú, Ngài đã thu 

hút mọi tinh linh kiêu mạn. Với tâm Ngài là mạn-đà-la của Pháp tánh, Ngài đã 

tự nhiên làm an dịu và xua tan mọi vọng tưởng năm độc. Như vậy, Ngài an trụ 

không rời khỏi chứng ngộ Đại Ấn. 

 

 

 

Đây là chương năm trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể 

về cách thức Ngài thành tựu cấp độ Trì Minh Vương Đại Ấn nhờ Bổn tôn 

Vishuddha và Kilaya.  
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Sau đây là câu chuyện về cách Đạo Sư Liên Hoa được thỉnh mời tới Tây Tạng. 

 

Vua Trisong Deusen của Tây Tạng, một hóa thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 

Manjushri cao quý, đã thỉnh mời Đạo Sư Liên Hoa tới vương quốc để điều 

phục vùng đất nhằm xây dựng chùa Samye vinh quang. 

 

Trước đó, Đấng Pháp Chủ trí tuệ Văn Thù Sư Lợi, khi đang ngự trên đỉnh Ngũ 

Đài Sơn ở Trung Hoa, đã hướng mặt về Tây Tạng, nghĩ rằng, “Ta phải chuyển 

hóa người dân xứ Tuyết Tây Tạng. Trong quá khứ, Đấng Đại Bi đã hóa hiện 

như là vua Songtsen Gampo, người đã xây dựng 108 ngôi chùa như Lhasa 

Trulnang và Ramochey, cũng như nhiều chùa chính, phụ khác, nhờ đó tạo 

dựng nên truyền thống Giáo Pháp linh thiêng. Giờ đây, Ta phải làm cho Giáo 

Pháp được truyền bá và phát triển ở xứ Tuyết Tây Tạng bằng một hóa thân 

Văn Thù. Hóa thân này sẽ trở thành vị vua hùng mạnh và quyền uy nhiếp phục 

mọi thần dân”. 

 

Quán chiếu như vậy, bằng đôi mắt trí tuệ, Ngài nhìn từ Ngũ Đài Sơn Trung 

Hoa và nhận thấy rằng Tridey Tsugten là người trị vì hiện tại của Tây Tạng. 

Khi Vua Tridey Tsugten và vị phối ngẫu, Hoàng phi Angchung từ Mashang, 

đang nằm ngủ trên ngai làm bằng nhiều chất liệu quý báu, ở cung điện Đá Đỏ, 

Đức Văn Thù cao quý đã phóng ra từ giữa tim một luồng ánh sáng ngũ sắc, 

trên đỉnh ánh sáng là một bé trai cao quý, nhỏ bằng ngón tay. Đứa bé thể nhập 

vào tử cung thai tạng của Hoàng phi Angchung và bà đã thụ thai. Đồng thời, bà 

nằm mộng rằng vô số ánh sáng, giống như mặt trời mọc, xuất hiện với một bé 

trai ở trên và đi vào bụng bà. Sau khi kể lại với nhà vua, ngài nói rằng, “Một 

bậc thánh từ cõi trời đã trở thành con trai chúng ta. Đây quả là một giấc mơ 

rất tốt lành”. Đức vua vô cùng hoan hỷ. 

 

Không hề khó chịu, Hoàng phi Angchung bắt đầu cảm thấy những chuyển 

động và hồi hộp. Thân thể bà trở nên đầy hỷ lạc và nhẹ nhàng. Tâm bà sáng 

suốt, không chút cảm xúc phiền não. Sau 9 tháng, hóa thân chào đời ở cung 

điện Đá Đỏ mà không gây đau đớn gì cho người mẹ. 

 

Hoàng tử mới sinh đã có nhiều răng và trên đỉnh đầu, ở giữa mái tóc đen 

nhánh, có một lọn tóc xoăn xoáy sang phải. Hoàng tử rất đẹp, giống như con 

của chư thiên. Câu sinh ra khi mặt trời vừa mọc, vào ngày của chòm sao Chiến 

Thắng, tháng đầu tiên của mùa xuân, năm Ngọ. Hoàng tử được đặt tên là 

Trisong Deutsen. 
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Khi hoàng tử 13 tuổi, vua cha Tridey Tsugten qua đời, và hoàng tử đăng quang. 

Cậu kết hôn với 3 thiếu nữ: Tsepang Margyen, Tro Jangchub Men và Pho-

gyong Gyalmo Tsun. Trong 7 năm, cậu cai trị vương quốc bằng cách bên ngoài 

trấn giữ biên cương và bên trong duy trì luật pháp. 

 

 

Đây là chương sáu trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể về 

cách thức Đức Vua Tây Tạng nắm quyền trị vì vương quốc. 
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Năm Sửu khi bước sang tuổi 20, Vua Trisong Deutsen khởi lên ý nghĩ về thực 

hành Giáo Pháp linh thiêng, và mong ước sâu sắc này bám rễ trong ngài: “Đức 

vua thuở xưa, Songtsen Gampo, đã xây dựng rất nhiều chùa chiền ở vùng đất 

tăm tối Tây Tạng này. Ngài đã cho dịch nhiều bản văn cao quý và ngài đã rất 

mực từ bi với xứ Tây Tạng. Giờ đây, Ta sẽ khiến Thánh Pháp được truyền bá 

và phát triển! Ta sẽ xây dựng một ngôi chùa, là cung điện cho Tam Bảo, địa 

điểm của lòng sùng mộ và tôn kính cho tất thảy dân chúng. Ta sẽ tôn tạo một 

ngôi chùa để hoàn thành ước nguyện linh thiêng của mình. Ta sẽ xây kiểu chùa 

nào?”. Đức vua quyết định rằng, “Ta sẽ xây một ngôi chùa giống như bốn lục 

địa và Núi Tu Di, được vây quanh bởi những ngọn núi Thiết Vi!”. 

 

Vua Trisong Deutsen thiết lập nền móng vào năm Dần, khi bước sang tuổi 21. 

Sau đó, ngài nghe nói rằng, ở Ấn Độ có một vị Bồ Tát nổi tiếng được gọi là 

Đại Sư Bồ Tát (Khenpo Bodhisattva), với trí tuệ vĩ đại. Vua trao cho Jnana 

Kumara - một dịch giả thông thạo Tạng ngữ và Phạn ngữ một drey bụi vàng 

làm quà tặng và cử ông cùng với hai hầu cận đến thỉnh mời vị đạo sư này đến 

Tây Tạng. 

 

Jnana Kumara gặp Đại Sư Bồ Tát trong ngôi chùa Nalanda vinh quang, dâng 

lên ngài bụi vàng và khẩn cầu, “Đức Vua Tây Tạng muốn xây dựng một ngôi 

chùa và cử tôi đến mời ngài đến điều phục địa điểm xây dựng. Hỡi Đạo Sư, xin 

hãy từ bi chấp thuận!”. 

 

Đại Sư Bồ Tát đáp, “Ta có nối kết nghiệp với Vua Tây Tạng từ các đời trước, 

bởi thế Ta sẽ đi”. Nói vậy, ngài đến Tây Tạng. 

 

Đại Sư Bồ Tát được tháp tùng đến cung điện Đá Đỏ và được Vua Trisong 

Deutsen chào đón, ngài nói rằng, “Đại Sư, tôi muốn xây dựng một lâu đài để 

thờ cúng Tam Bảo, hoàn thành ước nguyện của tôi và là một đối tượng để kính 

ngưỡng với tất thảy dân chúng. Xin hãy ban phước cho địa điểm xây dựng!”. 

 

Đại Sư Bồ Tát đáp, “Quỷ thần, tinh linh Tây Tạng rất tàn ác. Tôi sẽ cố gắng 

chuyển hóa họ bằng bồ đề tâm, nhưng tôi không chắc có thể thành công hay 

không. Hỡi Đức Vua, hãy đặt xuống những nền móng đầu tiên!”. 

 

Đại Sư Bồ Tát sau đó khai mở mạn-đà-la Vajradhatu các Bổn Tôn an bình và 

làm lễ thánh hóa vùng đất. Vua Trisong Deutsen khoác lên một áo choàng bằng 

lụa trắng và bắt đầu đào đất bằng cuốc vàng. Khoảng gần nửa mét dưới đất, 
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ông tìm thấy một giạ gạo trắng và một chút bột nhão như cam lồ với những vị 

ngọt khác nhau. Đức Vua ăn một chút và xoa một chút lên đầu. “Ước nguyện 

của Ta chắc chắn sẽ được viên thành. Giáo Pháp sẽ phát triển ở Tây Tạng”, 

ngài nói. 

 

Nền móng được tạo ra và họ bắt đầu xây dựng, nhưng loài tinh linh Dạ Xoa 

của Tây Tạng, như 21 vị Genyen và nhiều vị khác bắt đầu gây chướng ngại. 

Những gì mà dân phu xây vào ban ngày, thì ban đêm đều bị phá hoại và san 

bằng bởi các tinh linh. Vì thế, việc xây dựng không thể tiến triển. 

 

Đại Sư Bồ Tát nói rằng, “Ta thấy rằng dường như việc xây dựng không thể 

hoàn thành”. Vua Trisong Deutsen hỏi, “Không có cách nào làm sao, thưa Đại 

Sư?”. 

 

Đại Sư Bồ Tát đáp, “Hỡi Đức Vua vĩ đại, ta biết mọi giáo lý nhân thừa triết 

học, và ta đã làm chủ bồ đề tâm; nhưng dường như ta chưa thể điều phục được 

các vị thần và tinh linh xấu ác. Nhưng vẫn có cách để làm”. 

 

 

 

Đây là chương bảy trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể về 

cách nhà vua phát khởi tín tâm với Giáo Pháp, thỉnh mời Đại Sư Bồ Tát đến 

Tây Tạng để hoàn thành ước nguyện và thiết lập nền móng cho ngôi chùa.    
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Đại Sư Bồ Tát nói rằng, “Những vị trời và quỷ ma ở Tây Tạng phải được điều 

phục nhờ phương tiện phẫn nộ. Ở động Yanglesho xứ Nê-pan có một thành tựu 

giả, vị này đã trở thành con trai Đức Vua xứ Uddiyana. Ngài là hóa thân 

Padmasambhava, bậc sở hữu năng lực tâm linh vĩ đại uy lực vô song. Ngài 

sống nhờ việc thực hành Mật thừa. Nếu Đức Vua có thể mời Đại Sư tới, Đại Sư 

sẽ hoàn thành ước nguyện của ngài và điều phục các tinh linh bản địa. Hỡi 

Đức Vua Tôn Quý, hãy giả vờ những chỉ dẫn này đến với ngài trong một giấc 

mộng!”. 

 

Sau đó, Vua Trisong Deutsen tuyên bố với thần dân, người hầu ngoại và nội, 

“Đêm qua, Ta đã mơ thấy một vị đạo sư đến từ Uddiyana với danh hiệu 

Padmasambhava, Ngài sống trong động Yanglesho ở biên giới Ấn Độ và Nê-

pan. Mong ước của Ta sẽ được hoàn thành nếu Ngài đến xứ Tạng. Các ngươi 

hãy cử người đi mời Ngài. Hãy thành lập một hội động để thảo luận việc cử đi 

ba sứ giả!”. 

 

Thần dân cân nhắc và bàn bạc, nhưng không đồng ý cử sứ giả. Vua Trisong 

Deutsen đã ban chỉ dẫn cho Bey Mangjey Selnang và Sengey Go Lhalung. 

Ngài cấp cho họ ba người hầu cận, một drey bụi vàng và cử năm người lên 

đường. 

 

Cùng lúc đó, tất thảy các vị hộ pháp Phật Giáo đã dâng lời thỉnh cầu lên Đạo 

Sư Liên Hoa, “Vua Tây Tạng đã thỉnh cầu Ngài đến xây dựng một ngôi chùa ở 

chân núi Hepori, Tây Tạng. Ông ấy đã cử năm cận thần đến gặp Ngài, nhưng 

họ đã rất mệt mỏi và chán nản. Hỡi Đại Sư, hãy chuẩn bị đến gặp họ ở vùng 

biên giới Đồng Bằng Bầu Trời”. 

 

Nhờ thần thông kỳ diệu, Đạo Sư Liên Hoa đã du hành qua bầu trời và lưu lại ba 

tháng trên cao nguyên Đồng Bằng Bầu Trời ở Mang-yul. Khi Đại Sư gặp đoàn 

người, mặc dù biết họ là ai và đang đi đâu, Ngài vẫn hỏi họ. 

 

Bey Mangjey Selnang đáp, “Chúng tôi được Vua Tạng cử đến gặp Đạo Sư 

Padmasambhava. Có phải là Ngài không?”. 

 

Đạo Sư Liên Hoa đáp, “Ồ, đúng! Ba tháng trước, Ta nhận được lời thỉnh cầu 

từ những vị hộ trì Phật Pháp. Họ sợ rằng các con quá mệt mỏi, bởi thế, Ta đã 

đợi ở đây. Các con thực sự mất quá nhiều thời gian! Bây giờ, hãy trao cho Ta 

thứ mà các con phải cúng dường!”. 
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Họ lễ lạy và dâng cúng bụi vàng. Đạo Sư Liên Hoa nói, “Hãy cúng dường 

thêm nữa!”. Những sứ giả cởi bỏ quần áo và dâng chúng lên, nhưng Đại Sư lại 

nói, “Hãy trao cho Ta bất cứ thứ gì các con có!”. 

 

Họ đáp, “Nhà vua không cho chúng con gì hơn. Chúng con cũng chẳng có gì 

nữa, bởi vậy chúng con xin dâng lên thân, ngữ và tâm để phục vụ Ngài”. Sau 

đó, họ lễ lạy và đi nhiễu quanh Đạo Sư Liên Hoa, sau đó họ đặt chân Ngài lên 

đỉnh đầu họ. 

 

Đạo Sư hài lòng với điều này và nói rằng, “Ta đang xem liệu niềm tin của 

người Tạng có kiên định. Với Ta, mọi hình tướng đều là vàng”. Nói vậy, Ngài 

chỉ tay phải về phía Đồng Bằng Bầu Trời ở Mang-yul, và những ngọn núi bên 

trái chuyển sang phải. Khi Ngài chỉ tay trái về phía Tây, đất và đá biến thành 

đá zi, mã não, san hô, ngọc lam, Ngài trao một số cho đoàn sứ giả. Phóng mắt 

nhìn, Ngài khiến mặt trời và mặt trăng chìm xuống đất, và với ấn đe dọa, Ngài 

khiến dòng sông chảy ngược. “Đây là thần thông và khả năng mà Ta sở hữu! 

Các con cần tin tưởng điều này. Ta không cần vàng của các con, nhưng để 

hoàn thành ước nguyện của nhà vua và để ngài tích lũy công đức, Ta cần giữ 

một số”. Nói xong, Đạo Sư Liên Hoa tung một ít vàng về Mang-yul và Nê-pan. 

“Sau này, vàng ở Tây Tạng sẽ dồi dào ở vùng Mang-yul và phía Nê-pan”. 

 

Ban đầu, đoàn người không tin vàng và ngọc lam được Đạo Sư Liên Hoa ban 

tặng là thật, họ nghĩ rằng nó là giả. Sau đó, khi họ đi cùng và xem xét nó một 

cách bí mật, họ thấy nó là thật và thực sự tin tưởng Đức Padmasambhava. 

 

 

Đây là chương tám trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể về 

cách thức Đức Padmasambhava đến Tây Tạng vì lòng bi mẫn và gặp đoàn 

sứ giả. 

 

  



59 

 

9 
 

Sau đó, Đạo Sư Liên Hoa và đoàn người đến đèo ở vùng thượng Mang-yul. Ở 

đây, nữ chiến thần Shangshung tên là Mutsamey cố gắng gây chướng ngại. Bà 

tự biến thành hai ngọn núi rồi dồn chặt Đạo Sư Liên Hoa cùng các tùy tùng. 

Nhưng Đạo Sư đã mở đường bằng cách đánh cây gậy của Ngài vào đá. Khi nữ 

chiến thần hiện hình dần từ trên xuống, đầu lộ ra phía trước, bà trở nên bối rối 

và sợ hãi. Sau đó, bà dâng tinh hoa sinh lực sống và phát nguyện trở thành một 

vị bảo hộ. Đức Padmakara ban cho bà danh hiệu bí mật Lam Ngọc Vụ Lộ Vô 

Địch Băng Hà Nữ Vương. 

 

Khi họ du hành xuống Đồng Bằng Thiên Đường ở phía Bắc, Nammen Karmo 

phóng tia sét vào Đạo Sư Liên Hoa. Nhưng Đại Sư đặt một chiếc gương trong 

lòng bàn tay và đưa nó lên. Khi chạm vào nó, tia sét trở nên vô hiệu và vỡ ra 

như bảy hạt đậu. Quá choáng váng, Nammen Karmo hoảng hốt và bỏ trốn 

xuống hồ Huy Hoàng. Đạo Sư Liên Hoa hướng ấn bọ cạp về hồ nước và quán 

tưởng nó bùng cháy. Như thế, hồ nước bắt đầu sôi sùng sục, tách rời thịt khỏi 

xương bà. Bà cố gắng chạy trốn, nhưng Đạo Sư Liên Hoa tung chày Kim 

Cương từ tay Ngài và đập vào mắt phải bà. Bà kêu lên, “Bậc kế nhiệm Đức 

Phật, Vajra Thotreng Tsal, con sẽ không gây chướng; xin hãy chấp nhận 

con!”. Như thế, bà dâng mạng sống, bị trói buộc bởi lời thề và được đặt tên là 

Độc Nhãn Vô Nhục Bạch Băng Hà Kim Cương Mẫu. 

 

Sau đó, khi Đại Sư và đoàn tùy tùng đi xuống từ O-yuk, các nữ thần Tenma cố 

gắng ép đoàn người vào giữa những ngọn núi. Đạo Sư Liên Hoa đã hướng ấn 

đe dọa vào ngọn núi và tiến bước. Các vị nữ thần không thể di chuyển những 

ngọn núi và bỏ chạy. Ở vùng hạ O-yuk, họ phá vỡ đá trên núi và lăn chúng 

xuống, nhưng Đại Sư bắt ấn đe dọa và tiếp tục đi. Tất cả đá quay ngược trở lại, 

phá hủy những nơi cư ngụ của các vị nữ thần Tenma như núi xám đen, núi đá, 

và núi tuyết. 12 nữ thần Tenma, 12 nữ thần Kyongma và 12 nữ thần Yama, với 

đoàn tùy tùng của họ, dâng tinh hoa sinh lực sống và bị trói buộc bởi lời thệ 

nguyện. Ban cho mỗi vị một danh hiệu bí mật, Đức Padmasambhava cho phép 

họ trở thành những vị bảo hộ Phật Pháp. 

 

Kế đó, khi tiếp tục tới thung lũng Chephu Shampo, Yarlha Shampo tự hóa 

thành một con yak trắng to bằng ngọn núi. Với cái mũi xì hơi ra khói như 

những đám mây xếp chồng lên nhau, tiếng gầm như sấm, hơi thở dữ dội như 

cơn bão tuyết, hắn phóng sấm sét và mưa đá xuống. Sau đó, y xuất hiện với 

một bộ dạng khủng khiếp. Đạo Sư Liên Hoa xỏ mũi con yak bằng ấn móc câu, 

trói phần giữa bằng ấn thòng lọng, cùm kẹp bốn chân bằng ấn dây xích, và 

đánh mạnh với ấn chuông. Như thế, Yarlha Shampo biến thành một cậu bé với 



60 

 

những bím tóc bằng lụa trắng. Y dâng mạng sống và bị trói buộc bởi lời thệ 

nguyện.  

 

Tiếp đó, Đạo Sư Liên Hoa hướng về Đồng Bằng Bầu Trời của Lhaitsa, ở đó 

Tanglha thị uy với Đại Sư. Hóa thành một dạ xoa to lớn, hắn đến gần, cố gắng 

nuốt chửng Đại Sư. Khi Đạo Sư Liên Hoa bắt ấn đe dọa, Tanglha biến thành 

một đứa trẻ với mái tóc ngọc lam và bị trói buộc bởi lời thệ nguyện. Đạo Sư 

Liên Hoa nói rằng, “Hãy nghe này! Đây là kẻ được gọi là Long Vương Cao Tổ 

Bạch Thiên Linh hay Ngũ Kế Càn Thát Bà Vương. Đôi khi ông ta được gọi là 

Nyenchen Tanglha. Ta phải tìm cho ông ấy một bữa ăn”. Nói vậy, Ngài bỏ đi. 

Vào khoảng bữa cơm chiều, Ngài trở lại mang theo một ít bánh quy dẹt không 

vị và nhiều món khác trong nếp tay áo. Như vậy Ngài điều phục Tanglha. 

 

Họ tiếp tục hướng về thung lũng Phen ở phía Bắc. Các vị dạ xoa nam nữ dẫn 

đầu bởi Tingting Tinglomen, Takmen Sordongma và Changphukma dồn gió 

tuyết của ba đồng bằng phương Bắc thành một và thổi vào Đạo Sư Liên Hoa 

cùng các tùy tùng của Ngài. Người tùy tùng gần như cứng đờ và thậm chí Đại 

Sư cũng cảm thấy đôi chút ớn lạnh. Ngài quay bánh xe lửa trên đầu ngón tay 

của ấn đe dọa. Tất cả núi tuyết nơi những dạ xoa này sống, tan chảy như bơ 

chạm phải sắt nóng đỏ. Như vậy, tất cả dạ xoa nam và nữ của Tây Tạng dâng 

tinh hoa sinh lực sống và đều bị trói buộc bởi lời thệ nguyện. 

 

Sau đấy, họ đi tới rừng Trambu ở thung lũng Tolung. Tại nơi này, Đạo Sư Liên 

Hoa gặp một đoàn tháp tùng 21 vị đến chào đón. Hướng về vùng hạ thung lũng 

Tolung, Đại Sư và mọi người định ăn trưa, nhưng không tìm thấy nước. Đạo 

Sư Liên Hoa liền chọc cây gậy của Ngài vào nền đá và nước phun lên. Nó 

được gọi là Nước Thung Lũng Thiêng. 

 

Qua đêm ở vách Khala, Đức Padmakara trói buộc mọi tinh linh Tsen. Hôm sau, 

Đại Sư cùng đoàn tùy tùng ở tại Sulphuk, nơi đó tất cả tinh linh ma quỷ bị trói 

buộc. Nơi Đỉnh Núi Xám, họ ở lại một ngày, và Đức Padmakara trói buộc tất 

thảy các tinh linh Gyalpo và Gongpo. 

 

 

Đây là chương chín trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể 

về cách thức Đại Sư trói buộc mọi vị thần và quỷ ma ở Tây Tạng.   
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Đạo Sư Liên Hoa hướng về Hepori, nơi Vua Tạng và dân chúng tổ chức đón 

tiếp Ngài. Vua Trisong Deutsen nghĩ rằng, “Ta là kẻ cai trị của những người 

Tây Tạng đầu đen. Ta là sư tử chúa. Vì Ta cũng là vị vua hộ trì giáo pháp, Đại 

Sư phải kính lễ Ta!”. 

 

Đạo Sư Liên Hoa nghĩ rằng, “Ta là yogi đã thành tựu, và bởi Ta được mời đến 

để trở thành quốc sư, ngài cần kính lễ Ta!”. Buổi diện kiến không hòa hợp, bởi 

thế Đạo Sư Liên Hoa cất tiếng hát bài ca “Ta là Đấng Vĩ Đại Oai Hùng”: 

 

NAMO RATNA-GURU! 

Hỡi Vua Tạng, hãy nghe đây! 

Ta thấy được cái chết của sáu loài chúng sinh 

Và đã thành tựu pháp du già huy hoàng, cấp độ Trì Minh Vương Trường Thọ. 

Ta là Padmakara bất tử, 

Sở hữu giáo huấn về việc thành tựu Trường Thọ bất hoại. 
 

Trong mạn-đà-la tâm hiển bày ra sắc tướng, 

Ta khiển tám bộ quỷ thần hầu cận. 

Ta là Pháp chủ Padmakara, 

Sở hữu giáo huấn về việc kiểm soát tam giới. 
 

Từ các sắc tướng, cuốn sách về luân hồi và niết bàn, 

Ta thuyết giảng về quyền nghĩa và chân nghĩa. 

Ta là học giả Padmakara, 

Sở hữu giáo huấn về việc tách biệt luân hồi và niết bàn. 
 

Trên giấy da tự nhiên của tinh túy tâm, 

Ta viết những chữ viết vô ngôn. 

Ta là tác giả Padmakara, 

Sở hữu giáo huấn về giáo lý vô ngôn. 
 

Trên mặt tường của bất cứ thứ gì xuất hiện, 

Ta phác họa bức tranh bất nhị. 

Ta là Họa sĩ Padmakara, 

Sở hữu giáo huấn về sắc, không khả phân. 
 

Dân chúng mắc phải bệnh tật của năm độc 

Ta chữa lành bằng thứ thuốc của chân tánh. 

Ta là y sĩ Padmakara, 

Sở hữu giáo huấn về thần dược cải tử hồi sinh. 
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Hiện thân mục đích cho những ai có tín tâm lớn lao, 

Ta làm họ lợi lạc trong đời này và các đời tương lai. 

Ta là Thuyền trưởng Padmakara, 

Sở hữu giáo huấn về cách cắt đứt gốc rễ luân hồi. 
 

Mang vũ khí tinh túy tri thức, 

Ta điều phục kẻ thù là ý nghĩ sai lạc. 

Ta là Chiến Binh Anh Hùng Padmakara, 

Sở hữu giáo huấn về chiến thắng trong trận chiến với luân hồi. 
 

Năm độc tai hại, hiện ra như kẻ thù địch, 

Ta tống giam trong căn hầm diệu kỳ của ngũ trí. 

Ta là Pháp Sư Padmakara, 

Sở hữu giáo huấn về cách thức tiêu trừ năm độc. 
 

Này Vua Tạng, kẻ man rợ mặt đỏ, 

Tâm ngài tràn đầy cao ngạo thế tục. 

Kiêu mạn là nhân tái sinh trong luân hồi. 

Chẳng phải ngài, kẻ cai trị xứ Tạng, được trang hoàng bằng 

trang sức năm độc phiền não hay sao? 
 

Phổi ngài căng phồng quyền lực vĩ đại. 

Ta không lễ lạy Vua Tạng, 

Nhưng Ta kính lễ trang phục ngài mặc! 

 

Hát như vậy xong, Đức Padmakara đưa một tay lên trong tư thế kính lễ, và 

những tia sáng từ tay ngài thiêu cháy y phục của nhà vua. Các thượng thư kinh 

hãi, và vua Trisong Deutsen tự mình cúi lạy. 

 

Đạo Sư Liên Hoa sau đó được đưa tới cung điện, ở đó Ngài ngự trên một ngai 

vàng. Ngài được dâng lên nhiều thức ăn, đồ uống, các loại bánh trái và được 

cúng dường một tấm áo choàng gấm nâu thêu kim tuyến để mặc. Như một món 

quà, Vua Trisong Deutsen dâng mạn-đà-la vàng và lam ngọc, thưa rằng: 

 

E MA HO, Kính lễ Đạo Sư Tôn Qúy! 

Tôi là vua của những kẻ La Sát mặt đỏ. 

Bởi dân Tây Tạng rất khó điều phục, 

Tôi đang xây dựng một điện thờ cho Giáo Pháp linh thiêng. 

Ngài, Hóa Thân, xin hãy chủ trì như Bậc Kim Cương Thượng Sư, 

Và ban phước cho địa điểm xây dựng! 

 

Như thế, Đức Vua thỉnh cầu, và Đại Sư đáp rằng, “Hỡi Đức Vua tôn quý, đất 

nước Tây Tạng này là vùng đất ma quỷ của loài La Sát. Trên đường đi, Ta đã 
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trói buộc nhiều vị trời và quỷ ma ở Tây Tạng. Nhưng, trên ngọn núi kia có một 

Long Vương, kẻ thống trị toàn bộ Tây Tạng và Kham. Bởi thế, Ta phải lập một 

kho tàng Rồng ở đó”. 

 

Nói vậy, Ngài đi tới vùng hạ thung lũng Maldro và tiến hành nghi lễ Đoạn Tận 

Luân Hồi Hải Để. Hiển bày mạn-đà-la vinh quang Tịnh Hóa Các Cõi Thấp, 

Ngài tiến hành nghi lễ tiêu trừ che chướng cho nhà vua và thần dân. Đến vùng 

thượng thung lũng Maldro, Ngài tiến hành một nghi lễ thiết lập một kho tàng 

cho Long Vương uy quyền của Maldro. Sau đó, tới Hepori, nhờ năng lực thiền 

định, Đạo Sư Liên Hoa biến torma nước trong bát mã não trở nên to lớn. Điều 

phục mọi vị thần và quỷ ma của Tây Tạng, Ngài cất lên tiếng ca về việc chinh 

phục mọi tinh linh xấu: 

 

HUM! 

Hãy nghe này, Ta là Đức Liên Hoa Sinh, 

Không bị vấy bẩn bởi thai sinh, Ta là Padma Vajra. 

Thân Ta, không thọ bệnh của tứ đại, 

Đã thành tựu sự trường thọ của một Trì Minh Vương bất tử. 

 

Hiển bày thân, ngữ, và tâm như một Bổn Tôn, 

Ta sở hữu sức mạnh chiếu sáng mọi tinh linh gây hại. 

Nhờ chứng ngộ mọi vọng tưởng là tâm, 

Sự đe dọa của các vị trời và quỷ đáng sợ không làm Ta kinh hãi. 

 

Trong mạn-đà-la không gian rộng lớn, 

Tứ đại dễ dàng được dung nạp. 

Chúng được dung nạp, nhưng vẫn mênh mông. 

Trong mạn-đà-la tính Không của tâm yếu, 

Thế giới và hữu tình, trời và quỷ dễ dàng được dung nạp.  

Chúng được dung nạp, mà vẫn mênh mông. 

 

Trong tâm yếu trống không, vượt ngoài ý niệm, 

Không vị trời hay quỷ ma nào tồn tại. 

Bất cứ trò lừa bịp nào mà các ông thi thố trước Ta, 

Ta chẳng hề dao động dù là nhỏ nhất. 

Chẳng có cách nào để các ông có thể phá hủy bản tánh tâm. 

 

Để ngăn các ông bất tuân mệnh lệnh của Ta, 

Ta trao cho mỗi người một thần chú để thọ nhận 

Torma dâng cúng vĩ đại này 

Được nhân lên nhiều lần nhờ đại định của Ta. 



64 

 

Nhờ ấn quyết, các ông sẽ vượt khỏi được và mất, xung đột và cãi cọ 

(1)(Khi chiếm cứ vùng đất xây chùa, các tinh linh tin rằng vùng đất thuộc về 

họ, trước tiên phải được an ủi dỗ dành. Torma cúng dường vì thế được ban 

phước và dâng lên các vị thần địa phương bằng thủ ấn, mật chú và thiền định.) 

Hãy nhận nó vì lời nói chân thực của Ta. 

Hãy chấp nhận torma và ưng thuận để Ta sử dụng vùng đất này. 

 

Hỡi các vị trời và ma quỷ, hãy giúp đỡ xây dựng ngôi chùa! 

Hoàn thành ước nguyện của Vua Trisong Deutsen. 

Đừng kháng lệnh của Mật Chú Sư này. 

Kính cẩn và khiêm nhường, hãy tập trung cho Phật sự này! 

 

Ca như vậy xong, Ngài điều phục tất cả các vị trời và ma quỷ. Khi trói buộc họ 

bởi lời thệ nguyện, Machen Pomra đã không tuân lệnh, bởi thế Đạo Sư Liên 

Hoa đã câu triệu hắn bằng cách tóm vào tim hắn bằng ấn móc câu. Machen 

Pomra, cũng được biết tới là Hầu Diện Thủ Lĩnh của Shang thình lình hạ xuống 

phía trước Đại Sư, mặc áo khoác da sói. Hắn đặt một chân lên Đồng Bằng 

Yarmo ở Kham và một chân lên núi Hepori và nói, “Này tu sĩ trẻ, ta có một lời 

thệ nguyện lớn, nhưng bởi ông đã khăng khăng ra lệnh như vậy, ta không thể 

không tuân theo. Ta đã đến. Bây giờ hãy nói xem ta phải làm gì”. 

 

Đạo Sư Liên Hoa đáp, “Hãy chấp nhận món cúng dường và hoàn thành các 

ước nguyện Đức Vua”. 

 

Machen Pomra nói, “Ta sẽ làm bởi ông ra lệnh. Nhưng ta rất tham lam và rất 

thích châu báu. Torma làm từ nước rót quanh đáy đống bột nhão hư hỏng này 

không thể làm ta hài lòng. Hãy cho ta châu báu!”. 

 

Đạo Sư Liên Hoa bỏ mạt vụn của năm chất liệu quý vào đĩa bạc, ban phước và 

trói buộc hắn bởi lời thề. 

 

 

 

Đây là chương mười trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể 

về cách thức Đức Padmasambhava được mời tới cung điện Đá Đỏ và điều 

phục vùng đất xây dựng. 
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Đạo Sư Liên Hoa đã trói buộc các tinh linh hùng mạnh như 21 vị Genyen, 21 

nữ thần ở vùng núi xám, núi tuyết và núi đá, 21 nam nữ La Sát của Tây Tạng. 

Ngài khiển mọi vị thần của các hành tinh và chòm sao. Các tinh linh gom góp 

đất và đá từ các thung lũng và ngọn núi (1). (Biên Niên Sử Tràng Hoa Hoàng 

Kim nói thêm rằng Đức Padmasambhava đã mang trang sức gồm ngọc quý và 

xương, cầm chuông và chày trên tay và thốt âm HUM, bay lên trời, nơi Ngài 

tiến hành thánh hóa vùng đất bằng vũ điệu kim cương. Những tinh linh địa 

phương cùng giúp đỡ thiết lập nền móng bằng cách đặt đá thành các hàng nơi 

bóng Ngài đổ xuống.) 

 

Khi thiết lập nền móng cho ngôi chùa, Vua Trisong Deutsen đã đặt chùa Trung 

Tâm Ba Tầng mô phỏng Núi Tu Di. Cấu trúc bao quanh theo kiểu 7 núi vàng. 

Hai chùa Yaksha được bố trí theo kiểu mặt trời, mặt trăng. Bốn chùa chính và 

tám chùa phụ được sắp xếp theo kiểu các lục địa và tiểu lục địa. 

 

Về ba chùa đặc biệt, Hoàng phi Pho-gyong Gyalmo Tsun xây dựng chùa Mồ 

Côi Vàng, Hoàng phi Tsepang Margyen xây dựng chùa Đồng Đỏ Khamsum, 

và Hoàng phi Tro Jangchub Men xây dựng chùa Gegye Jema. 

 

Bốn ngôi chùa chính và tám ngôi chùa phụ được xây dựng gồm: Chùa Văn Thù 

Sư Lợi, chùa Palo Vô Song, chùa Di Lặc, chùa Kim Cương Thủ, chùa Vô 

Lượng Quang, chùa Tịnh Hóa, chùa Thiền Định, chùa Dịch Thuật, chùa Pekar, 

chùa Mật Chú Điều Phục Ma Vương, chùa Vishva và chùa Bồ Đề. 

 

Ở bốn góc, nền móng cho bốn bảo tháp được thiết lập. Ở bốn phương, đền thờ 

các Hộ Pháp được xây dựng. Ở bốn cửa, bốn trụ lớn được dựng lên, và trên đó 

đặt bốn con chó săn lớn làm bằng đồng. Cuối cùng, nền móng cho tường bao 

quanh bên ngoài được xây dựng. 

 

Đạo Sư Padmasambhava nhập định, lệnh cho tám bộ các quỷ thần trợ giúp việc 

xây dựng. Họ lăn đá từ ngọn núi xuống thung lũng. Những gì các vị trời và quỷ 

ma xây dựng ban đêm vượt xa những gì con người xây ban ngày. 

 

Đạo Sư Liên Hoa nghĩ rằng, “Giờ đây liệu Ta đã trói buộc thân, ngữ, tâm của 

tám bộ trời và quỷ ma này?”. An trú trong thiền định, Ngài thấy rằng thân, 

ngữ, tâm của tám bộ này đã được trói buộc bởi lời thề và đang tuân lệnh Ngài. 

Ngài cũng thấy rằng, loài Rồng với thân bị trói buộc, đang xây dựng Samye, và 

với ngữ bị trói buộc, họ nói đang tuân lệnh Đức Padmasambhava. Nhưng bởi 
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tâm họ không bị trói buộc bởi lời thề, họ tạo ra mọi sự hỗn loạn. Bởi thế, Đạo 

Sư đã nhập định và điều phục loài Rồng. 

 

Vào thời điểm này, các bậc thầy về xây dựng gồm Hashang Mahayana, Yag 

Krakama từ Mông Cổ, và nhiều vị khác đã hoàn thành việc xây các bức tường. 

Thợ mộc giỏi nhất, dẫn đầu bởi Langtsang từ Trung Hoa và Vasu từ Nê-pan, 

lắc đầu thưa rằng, “Đức Vua, lấy gỗ ở đâu đây? Gỗ đã cạn kiệt”. 

 

Vua Trisong Deutsen vô cùng lo âu nghĩ rằng, “Chúng ta có thể tìm nhiều gỗ 

như vậy ở đâu?”. Ngài cảm thấy hoàn toàn nản lòng. 

 

Vị Rồng ở rừng Gyalchang, xứ Surphuk đã đến gây chướng cho vua Trisong 

Deutsen. Hắn biến thành một người đàn ông trắng cưỡi con bạch mã. Như vậy, 

hắn gặp nhà vua và nói rằng, “Thưa Bệ Hạ, tôi sẽ dâng lên ngài tất cả số gỗ 

cần thiết cho Samye. Xin hãy yêu cầu Đạo Sư Padmasambhava chấp thuận”. 

 

Nhà vua nghĩ rằng, “Đây là một món quà linh thiêng”, ngài hứa chấp nhận và 

tuyên bố, “Đạo Sư Liên Hoa chắc chắn sẽ ưng thuận”. 

 

Vua Trisong Deutsen đến gặp Đạo Sư Liên Hoa ở Động Tregu, Chimphu. Vua 

thỉnh cầu, “Đại Sư, xin hãy cho phép”, nhưng Đức Padmakara không đồng ý. 

“Bằng mọi giá, xin hãy chấp thuận. Thứ tôi có được là một món quà diệu kỳ”. 

Đạo Sư Liên Hoa cho phép vua Trisong Deutsen nói và ngài đã kể lại câu 

chuyện trên. 

 

Đại Sư đáp rằng, “Gỗ cho ngôi chùa sẽ tự động đến. Ta đã trói buộc thân, ngữ, 

tâm của tám bộ trời và quỷ ma. Nhưng, bởi tâm loài Rồng vẫn chưa bị trói 

buộc, Ta định trói buộc chúng. Vào thời 500 năm cuối cùng, mọi đất đai sẽ bị 

kiểm soát bởi loài Rồng. Bên trong, 18 loại bệnh hủi sẽ lan tràn. Tất cả chùa 

chiền ở vùng biên ải và chúng sinh cư ngụ sẽ bị cai quản bởi loài Rồng và bị 

phá hủy. Khắp nơi, trên và dưới đất, đều do loài Rồng kiểm soát”. 

 

Khi vua Trisong Deutsen trở về Samye, tất cả gỗ của loài Rồng trao tặng đã 

được vận chuyển theo sông Tsangpo và cập bến gần chùa Samye. Theo cách 

này, nhà vua đã xây dựng ngôi chùa. Việc xây dựng bắt đầu vào năm Dần, khi 

ngài 21 tuổi. Phật sự được hoàn thành vào năm Ngọ (1)(Toàn bộ việc xây dựng 

kéo dài trong 5 năm. Bắt đầu vào năm Dần (810 SCN), nó tiếp tục qua các năm 

Mão, Thìn, Tỵ và hoàn thành vào năm Ngọ (814 SCN)). 

 

Tầng mái cùa chùa Trung Tâm Ba Tầng được xây dựng theo phong cách Ấn 

Độ, bởi Ấn Độ là suối nguồn của truyền thống Phật Pháp. Tầng giữa được xây 
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theo kiểu Trung Hoa, bởi Trung Hoa là nơi tổ chức. Tầng thấp hơn được xây 

theo kiểu Tây Tạng, bởi Tây Tạng là nơi sáng lập. 

 

Cấu trúc xung quanh được bố trí theo kiểu 7 ngọn núi vàng. Hai ngồi chùa 

Yaksha được làm giống như mặt trời và mặt trăng. Bốn chùa chính và tám chùa 

phụ được sắp xếp giống như các lục địa và tiểu lục địa. Với ba ngôi chùa đặc 

biệt cùng tường ngoài, toàn bộ quần thể chùa chiền này được hoàn thành chính 

xác theo ước nguyện của vua Trisong Deutsen và vì thế được gọi là Tự Nhiên 

Viên Thành Vô Biên Thệ Nguyện Vinh Quang. 

 

Đức Padmasambhava tiến hành lễ thánh hóa vào năm Dậu, và 5 lễ gia trì đặc 

biệt được thực hiện: Hình tượng Tỳ Lô Giá Na trong chùa Bồ Đề hiện lên bầu 

trời, và mọi biểu tượng linh thánh của chùa trung tâm tự nhiên đi ra ngoài. Nhà 

vua lo sợ nghĩ rằng, “Bây giờ chúng không thể trở lại”, nhưng Đạo Sư Liên 

Hoa búng tay và tất cả trở về vị trí. Bốn con chó săn lớn bằng đồng trên những 

trụ đá ở bốn cổng chồm lên về bốn phía, sủa ba lần. Cây tre ở cấu trúc bao 

quanh không mọc lên dần dần, mà tức thời cao lớn cùng một lúc. Bầu trời sáng 

chói bởi sự xuất hiện tràn ngập của các Đấng Thiện Thệ, các Ngài phóng ra vô 

lượng ánh sáng, chúng tan biến vào các Bổn Tôn. Các thiên nữ của các cõi trời 

rải mưa hoa. 

 

 

 

Đây là chương mười một trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, 

kể về cách thức Đức Vua Tôn Qúy và Đại Sư xây dựng chùa Samye vinh 

quang và làm lễ thánh hóa. 
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12 
 

 

Khi Đức Padmasambhava và Đại Sư Bồ Tát dự định trở về Ấn Độ, Đạo Sư 

Liên Hoa nói với vua Trisong Deutsen như sau: 

 

Ngài, vua Trisong Deutsen, sinh ra giữa Tây Tạng, 

Bồ Tát thông thái đến từ xứ Sahor, 

Và Ta, Padmakara đến từ xứ Uddiyana. 
 

Trong quá khứ, chúng ta sinh ra, 

Là 3 anh em trai hạ tiện ở Magadha. 

Chúng ta xây một bảo tháp và phát nguyện. 
 

Bởi nghiệp quả, chúng ta tái sinh tương ứng, 

Đại Sư Bồ Tát sinh ra thành một bà-la-môn, 

Đức vua sinh ra trong dòng họ các hiền triết, 

Và Ta sinh ra là kẻ man rợ Tramen. 
 

Khi ba chúng ta gặp nhau 

Tại bảo tháp đó trong quá khứ, 

Chúng ta dâng cúng vô số vật phẩm cúng dường, 

Và phát khởi những đại nguyện này. 
 

Con trai hiền triết phát nguyện rằng: 

“Nguyện trong đời tiếp theo, 

Con sẽ sinh ra làm vua Phật tử ở xứ Tuyết Tây Tạng, 

Và thiết lập giáo lý của những Bậc Giác Ngộ”. 

Bởi lời nguyện này, 

Giờ đây ngài sinh ra là một vị vua hộ trì Phật Pháp. 
 

Con trai bà-la-môn phát nguyện rằng: 

“Con muốn trở thành một học giả uyên bác, 

Một đạo sư thiện xảo về ngũ minh, 

Có thể thiết lập Phật Pháp của Đấng Chiến Thắng”. 

Vì thế, giờ đây ngài là một vị Bồ Tát. 
 

Con trai Tramen phát nguyện rằng: 

“Nguyện cầu con trở thành Mật Chú Sư hùng mạnh, 

Và bảo vệ Phật Pháp của vương quốc”. 

Như thế, Ta phát khởi nguyện ước, 

Và đã hoàn thành mong ước của ngài. 
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Nhờ nguyện lực chúng ta đã phát khởi, 

Mặc dù sinh ở các quốc gia khác nhau, 

Uddiyana, Tây Tạng và Sahor, 

Chúng ta trở thành đạo sư, đệ tử và quốc sư. 

 

Ngôi chùa Samye này, ước nguyện linh thiêng của ngài, 

Được khởi công năm Dần và hoàn thành năm Ngọ, 

Trong 5 năm, nó được thiết lập và các chướng ngại được tiêu trừ. 

 

Samye, Vô Biên Ước Nguyện, giờ đây đã thành, 

Và ước nguyện của ngài đã được đáp ứng. 

Đại Sư Bồ Tát và Ta, Padmakara xứ Uddiyana, 

Nay xin phép ngài trở về Ấn Độ. 

 

Sau khi Đức Padmakara nói vậy, vua Trisong Deutsen đổ đầy bụi vàng vào hai 

bình bạc và dâng chúng lên nhị vị đạo sư cùng với nhiều món quà khác. Ngài 

cúi lạy, đi nhiễu quanh, khóc và dâng lên thỉnh cầu: 

 

EMAHO! 

Xin hãy lắng nghe, Hai Bậc Đạo Sư Tôn Qúy! 

Trong các đời trước đây, chúng ta đã phát những đại nguyện, 

Khi chúng ta sinh ra ở Ấn Độ. 

Nhờ các đại nguyện khác nhau, 

Hai bậc Đại Sư đản sinh ở Ấn Độ, 

Vùng đất của Thánh Pháp. 

 

Bởi nghiệp, Ta sinh làm vua xứ Tây Tạng, 

Vùng đất của người mặt đỏ. 

Nhờ công đức lành, Ta trở thành vua của dân đầu đen, 

Và tại Đá Đỏ, bước vào năm Ngọ, 

Ta sinh ra làm con Hoàng phi Gya Angchung. 

 

Năm 13 tuổi, vua cha qua đời, 

Và 20 tuổi, hạnh nguyện phát khởi trong tâm. 

21 tuổi, năm Dần, Ta đặt nền móng. 

Mặc dù Bồ Tát Đại Sư, 

Tiến hành thánh hóa địa điểm xây dựng, 

Nhưng các thế lực chướng ngại khiến Phật sự không hoàn thành. 

Sau đó, Ta thỉnh mời Đạo Sư Liên Hoa, 

Để hoàn thành ước nguyện cao quý. 
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Theo tiên đoán của Đại Sư Bồ Tát, 

Ngài đến nhờ những hứa nguyện trước đây. 

Và từ năm Dần tới năm Ngọ, việc xây dựng đã hoàn thành. 

Mặc dù lòng Từ hai Ngài là vô cùng lớn lao, 

Nhị vị Đạo Sư, thân hóa sinh và thân thai sinh, 

Xin đừng bỏ rơi Ta! 

Hai bậc Đạo Sư, xin đừng rời xứ Tạng! 

Hãy thay đổi ý định, khẩn cầu các ngài! 

 

Khi vua Trisong Deutsen thỉnh cầu như vậy, các ngài hội ý và Đạo Sư Liên 

Hoa nói rằng, “Hỡi Đức Vua, bởi chúng ta, ba anh em, đã có kết nối này trong 

các đời quá khứ, Ta sẽ không làm trái thỉnh cầu của ngài”. 

 

Đại Sư Bồ Tát tuyên bố rằng, “Lành thay, Ta cũng sẽ làm vậy!”. 

 

Đạo Sư Liên Hoa sau đó bảo với Đức vua rằng: 

 

Ba chúng ta, các đạo sư và đệ tử, 

Cùng tới Tây Tạng do nghiệp lực chín mùi, 

Từ những đại nguyện trong ba đời chúng ta. 

Trong quá khứ, Ta đã làm hài lòng Đức vua, 

Và trong tương lai, Ta sẽ không làm trái thỉnh nguyện của ngài. 

 

Nghe vậy, vua Trisong Deutsen vô cùng hoan hỷ. 

 

Đức Vua thỉnh cầu hai Đạo Sư thuyết Pháp. Đạo Sư Liên Hoa ngự trên ngai 

vàng, và Đại Sư Bồ Tát ngự trên ngai bạc. Đức Vua, ngự ở hàng giữa. Hàng 

trái là Chokro Lui Gyaltsen và Kawa Paltsek ngồi trên nệm lụa. 

 

Vua Trisong Deutsen dâng lên mỗi vị một mạn-đà-la vàng lớn cỡ năm tấc, với 

những chồng ngọc lam tượng trưng cho Núi Tu Di và bốn lục địa. Ngài dâng 

lên hai dịch giả một mạn-đà-la đá quý. Sau đó, ngài thỉnh cầu chư vị chuyển 

Pháp luân: 

 

EMAHO! 

Sinh ra ở Ấn Độ, 

Các ngài trở thành những học giả uyên bác, thành tựu, 

Làm chủ toàn bộ Giáo Pháp. 

Hai bậc Đạo Sư Tôn Qúy, 

Xin hãy thuyết giảng tỉ mỉ cho đến khi chúng con thỏa mãn, 

Mọi giáo lý Mật và Hiển. 
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Hỡi các dịch giả, xin hãy chuyển dịch! 

Xin thắp lên ngọn lửa giáo pháp, 

Nơi vùng đất tăm tối Tây Tạng. 

Xin đổ xuống cơn mưa Giáo Pháp, 

Lên đám lửa hung tàn của cảm xúc não phiền. 

 

Như thế, ngài thỉnh cầu các bậc thầy thuyết pháp, và hai đạo sư đáp rằng, 

“EMAHO! Đức Vua vĩ đại, người Tạng không có niềm tin lớn lao, các thượng 

thư chống đối Pháp và nhiều thế lực mạnh mẽ tạo ra chướng ngại. Vì thế, 

chúng ta sẽ sắp xếp sự khế hợp tốt lành để thoát khỏi chướng ngại, bởi vậy, 

ngài, Đức Vua, cần ban hành luật lệ của Giáo Pháp”. Vua Trisong Deutsen 

sau đó đã ban hành luật tôn giáo. 

 

Từ năm Mùi đến cuối năm Thân(1) (Một khoảng thời gian xấp xỉ hai năm.), 

Đạo Sư Liên Hoa và Chokro Lui Gyaltsen chuyển dịch 18 Nội Mật Điển của 

Mật chú thừa cùng nhiều bản văn khác. 

 

Đầu tiên, các ngài chuyển dịch Mật Điển Nhập Thất Sáng Ngời Oai Nghi để 

ngăn chướng ngại khởi lên chống lại thực hành Mật thừa. Tiếp theo, Mật Điển 

Bổn Tôn An Bình Linh Thánh được chuyển dịch nhằm giải thoát luân hồi vào 

bản tánh nội tại và thành tựu thân như là mạn-đà-la linh thiêng, vì chấp ngã là 

nguồn gốc của luân hồi. Sau đó, các vị chuyển dịch Mật Điển Lửa Vũ Trụ Chói 

Ngời để tiêu trừ ma vương, dị giáo, la sát, tinh linh gây hại và thành tựu thân 

giác ngộ. Kế đó, các ngài dịch Mật Điển Hiển Hiện Đại Uy Lực để thành tựu 

ngữ giác ngộ, Mật Điển Hoa Sen Xanh Dương Phẫn Nộ để thành tựu tâm giác 

ngộ, Mật Điển Thiên Nữ Chánh Đạo để thành tựu phẩm tánh giác ngộ và Mật 

Điển Thành Tựu Trì Minh Vương để thành tựu hoạt động giác ngộ. Các ngài 

cũng dịch Mật Điển Tổng Tập Thành Tựu Minh Chú, Mật Điển Tập Hội 

Heruka Vinh Quang, Mật Điển Thân Văn Thù gọi là Hoạt Hiện Mã Đầu Minh 

Vương Tối Thượng, Mật điển Tâm Vishuddha gọi là Heruka Gyalpo và Bản 

Văn Siêu Nhiên, các Mật Điển Phẩm Tánh Cam Lồ gọi là Hoạt Hiện Cam Lồ 

Chính Phụ và Bản Văn Tám Chương, Mật Điển Hoạt động Kilaya gọi là Trăm 

Nghìn Trí Tuệ Vô Song, và Mật Điển Pháp giải thoát Bổn Tôn Mẹ, gọi là Trăm 

Nghìn Bản Văn Tika(1) (Biên Niên Sử Tràng Hoa trích dẫn những điều này 

như là 18 Mật điển Mahayoga. Một hệ thống khác được liệt kê trong Bảng 

thuật ngữ.) 

 

Hơn thế nữa, các ngài chuyển dịch Mật điển và bản văn trao truyền Sáu Phần 

Nghi Qũy. Để cải thiện các hoạt động và trang hoàng, Mật Điển Trang Hoàng 

Trí Tuệ Ngàn Phần được dịch. Để biểu lộ cách thức tiến hành các hoạt động 

rộng lớn như đại dương, các ngài chuyển dịch Mật Điển Tràng Hoa Hoạt 
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Động. Để viên mãn hai sự tích lũy công đức và trí tuệ, các ngài dịch Mật Điển 

Tích Tập Chính Phụ. Để ban phước cho vật phẩm cúng dường trở thành kho 

tàng không vơi cạn, các ngài dịch Mật Điển Gia Trì Hư Không Tạng. Để tự 

nhiên tịnh hóa hoạt động giải thoát, các ngài dịch Mật Điển Giải Thoát Uy Lực. 

Để tự nhiên tịnh hóa hoạt động hợp nhất, các ngài dịch Mật Điển Tinh Túy Hỷ 

Lạc Vô Biên. Để thực hiện pháp du già phẫn nộ, các ngài dịch Mật Điển Hung 

Tợn. Để làm lễ hỏa tịnh cho sự cát tường, các ngài dịch Mật Điển Hủy Diệt. 

Bởi torma là sự mở đầu cho mọi hoạt động, các ngài dịch Mật Điển Torma 

Chính Phụ. Để triệu thỉnh hành động những vị hộ pháp ngoại vi của mạn-đà-la 

đi vào thọ nhận cúng phẩm thừa, các ngài dịch Mật Điển Phẫn Nộ Mẫu Vinh 

Quang. Để điều phục và đánh bại kẻ thù cùng những thế lực ngăn cản, các ngài 

dịch Mật Điển Giải Thoát Mười Đối Tượng. Đây là những Mật Điển thuộc về 

Mahayoga. 

 

Về Mật Điển Anu Yoga, các ngài dịch Bốn Bản Văn và Tổng Tập, tổng cộng là 

năm bộ: Tập Hội Trí Tuệ, Lôi Chấn Trí Luân, Chim Cu Mộ Địa Phô Diễn và 

Đại Tiên Tri về Tâm Giác Ngộ. Như là sự tổng kết của tất cả các giáo lý, các 

ngài dịch Chư Như Lai Hiện Thân Chứng Ngộ. 

 

Bên cạnh đó, các ngài dịch Bí Mật Lục Phần được biết tới là Sarvabuddha 

Samayoga – Mật điển về thân Nhất Thiết Như Lai Thệ Nguyện Du Già, Mật 

Điển về ngữ Tâm Yếu Mặt Trăng Bí Mật, Mật Điển về tâm Tập Hội Bí Mật, 

Mật Điển về phẩm tính Đại Nhật Như Lai Diệu Huyễn Võng, Mật Điển về hoạt 

động Tràng Hoa Hoạt Động và Mật Điển tổng kết để cô đọng ý nghĩa của 

chúng, Tứ Kim Cương Tòa Mật Điển (1) (Cả Bí Mật Lục Phần và Bát Phần 

Maya thuộc về Mahayoga và đôi khi chúng được xếp vào 18 Mật điển 

Mahayoga. Bởi tri kiến trong các Mật điển này là Ati Yoga, trong khi hành 

động là Mahayoga, chẳng có điều gì sai khi xếp chúng ở giữa, thuộc về kinh 

văn Anu Yoga.) 

 

Sau đó, các ngài dịch Bát Phần Maya: Tâm Yếu Bí Mật để giảng dạy về tâm và 

trí tuệ theo kiểu tự nhiên của chúng, Tứ Thập Huyễn Võng để làm sáng tỏ các 

hoạt động trong sự trọn vẹn của chúng, Vô Song Huyễn Võng để thấu đạt sự 

làm chủ, Huyễn Võng Leulag để giải thích những giáo huấn khẩu truyền cùng 

những hứa nguyện linh thiêng, Bát Phần Diệu Huyễn Võng để giải thích ý 

nghĩa vắn tắt, Chư Minh Phi Diệu Huyễn Võng để thành tựu sự hóa hiện, Bát 

Thập Chương Diệu Huyễn Võng để làm viên mãn sự bất toàn trong kẻ khác, và 

Văn Thù Huyễn Võng để chứng tỏ rằng trí tuệ là tối hậu. 

 

Những Nội Mật Điển của Mật thừa này được dịch bởi Đức Padmakara và dịch 

giả Chokro Lui Gyaltsen. Nhờ năng lực thần thông, Đạo Sư Liên Hoa đem về 
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các bản gốc tiếng Phạn được cất giữ trong tu viện Nalanda vinh quang Xứ Ấn 

Độ. Không để ở Ấn Độ, chúng được giữ gìn cẩn thận trong thư viện Samye(1) 

(Khi Đại Sư Ấn Độ Atisha Dipamkara đến Samye nhiều thế kỷ sau đó, Ngài vô 

cùng ngạc nhiên trước sự phong phú của văn học Kim Cương Thừa được bảo 

tồn ở Tây Tạng, bởi phần lớn các bản văn này đã biến mất ở Ấn Độ vào thời 

điểm đó.) 

 

Đại Sư Bồ Tát và dịch giả Kawa Paltsek dịch tất cả các giáo lý của Ngoại Mật 

Điển. Đầu tiên, 6 Mật điển Kriya nói chung: Khuôn khổ của mọi thần chú trí 

tuệ – Mật Điển Kriya Đại Hùng Lực, quán đảnh của mọi thần chú trí tuệ – Mật 

Điển Mệnh Lệnh Kim Cương Thủ, sự sáng tỏ của mọi thần chú trí tuệ – Mật 

Điển Trí Tối Thắng, tóm lược mọi thần chú trí tuệ gọi là Susiddhikara: Mật 

Điển Thành Tựu Siêu Việt, hoạt động của mọi thần chú trí tuệ – Mật Điển Siêu 

Vượt Tam Giới, và giáo lý về mục đích của mọi thần chú trí tuệ – Mật Điển 

Hậu Thiền Định. 

 

Sau đó, các ngài dịch những Mật Điển Kriya riêng biệt. Trong các bộ của Pháp 

Chủ Ba Gia đình, bộ của Đức Quán Âm là Mật Điển Gốc Rễ Mũ Liên Hoa, 

Mật Điển Thần Chú Đồi Liên Hoa, Mật Điển Nghi Lễ Thần Chú Thâm Sâu, 

Mật Điển Quốc Vương Ngọc Như Ý, Amogha Pasha được biết tới là Mật Điển 

Bất Không Quyến Sách, Mật Điển Bài Trí Tráp Nhỏ Chính Phụ và nhiều Mật 

Điển khác. 

 

Từ bộ Văn Thù Sư Lợi, các ngài dịch Mật Điển Văn Thù Trí Tuệ Hoàn Hảo, 

Mật Điển Văn Thù Linh Nhuệ Đại Trí, Mật Điển Văn Thù Cắt Đứt Mạng Lưới, 

Mật Điển Tán Lễ Manjushri Nama Sangiti cùng nhiều Mật Điển khác. 

 

Từ bộ Kim Cương Thủ, các ngài dịch Mật Điển Quán Đảnh Kim Cương Thủ, 

Mật Điển Hạ Phương Kim Cương, Mật Điển Thượng Phương Kim Cương, Mật 

Điển Điều Phục Ngũ Đại, Mật Điển Kim Cương Chử, Mật Điển Hỷ Lạc Phẫn 

Nộ Bất Hoại, Mật Điển Linh Nhuệ Kim Cương, Mật Điển Mật Lý Bất Hoại, 

Mật Điển Kim Cương Sơn Huy Hoàng, và nhiều Mật Điển khác. Hơn thế nữa, 

Ngũ Bộ Linh Phù, Tam Bách Lục Thập Linh Phù và nhiều bản văn khác cũng 

được dịch. 

 

Sau đó, các ngài dịch Bốn Mật Điển Ubhaya: Mật Điển Tỳ Lô Giá Na Viên 

Giác, Mật Điển Hỏa Quang Hủy Diệt Phiền Não, Mật Điển Quán Đảnh Kim 

Cương Trì và Mật Điển Tâm Vô Niệm. 

 

Về Yoga Tantra, các ngài không dịch 300  phần trong các bản văn gốc vĩ đại(1) 

(Đức Padmasambhava để lại chúng, Ngài nói rằng trong tương lai, nhiều học 
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giả và dịch giả sẽ xuất hiện và dịch chúng.), thay vào đó các ngài đã dịch Bốn 

Phần Chính của Yoga Tantra: Mật Điển Gốc Tattvasamgraha, Mật Điển Kim 

Cương Đỉnh, Mật Điển Vinh Quang Nguyên Sơ và Mật Điển Trích Yếu Nhận 

Thức. 

 

Đại Sư Bồ Tát và dịch giả Kawa Paltsek dịch những Ngoại Mật Điển này của 

Mật thừa, và mọi bản gốc của các Mật điển được đặt trong thư viện Samye. 

 

 

 

Đây là chương mười hai trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, 

kể về cách thức nhị vị đạo sư, Padmasambhava và Khenpo Bodhisattva, 

cùng hai dịch giả, Kawa Paltsek và Chokro Lui Gyaltsen chuyển dịch và 

thiết lập giáo lý Mật thừa.  
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13 
 

 

Đạo Sư Liên Hoa sau đó nghĩ rằng, “Để nhà vua và thần dân Tạng thực sự tin 

tưởng vào giáo lý của Ta, chúng cần được mang từ Ấn Độ đến Tây Tạng”. 

Ngài nói với vua Trisong Deutsen rằng, “Hỡi Đức Vua Tôn Qúy, để nhà vua và 

thần dân Tạng thực sự tin tưởng vào giáo lý của Ta và để ngài đoạn tuyệt các 

chướng ngại trong tư tưởng, ngài phải cử người đi thỉnh cầu giáo lý Kim 

Cương Thừa, các chỉ dẫn để thành tựu Đại Ấn tối thắng chỉ trong một đời, từ 

chư vị đạo sư Ấn Độ uyên bác, thành tựu. Nếu không thành tựu giả nào xuất 

hiện ở Tây Tạng, các thế hệ tương lai sẽ không có niềm tín tâm”. 

 

Vua Trisong Deutsen chấp thuận. Đại Sư Bồ Tát truyền giới cho năm người 

Tây Tạng là: Nub Namkhai Nyingpo, Drugu Epagsha, Lang Palgyi Yeshe, 

Ruley Singharaja, và Drey Gyalwey Lodro. Đức Vua lấy đá cuội từ dưới chân 

họ và đặt chúng lên đầu ngài. Ngài ban chỉ dụ rằng năm vị này cần được kính 

trọng như những đối tượng tôn kính tối thượng. Đức Vua yêu cầu họ trau dồi 

việc dịch thuật từ Ấn ngữ sang Tạng ngữ. Ngài ban cho mỗi vị một drey bụi 

vàng và cử họ tới Ấn Độ để tìm kiếm giáo lý Mật thừa. 

 

Trên đường sang Ấn Độ, các dịch giả trải qua nhiều khó khăn. Ở vùng phía 

Đông Kamarupa, họ gặp một phụ nữ Ấn Độ và hỏi, “Xin hãy cho chúng tôi biết 

danh hiệu của các đạo sư đã thành tựu giáo lý Mật thừa hiện nay?”. 

 

Bà đáp, “Ở Rừng Kim Sí Điểu Đá Vàng có một đạo sư tên là Hungkara”. 

 

Năm dịch giả đến nơi ở của Đại Sư Hungkara. Họ trao một ít vàng cho thị giả 

Saukhya Deva và thưa rằng, “Chúng tôi được vua Tạng cử tới để thỉnh cầu 

giáo lý từ đạo sư. Xin hãy giúp chúng tôi được đỉnh lễ ngài”. 

 

Vị thị giả đáp rằng, “Đại Sư đang nhập định bên trong ngôi nhà được bao 

quanh bởi 9 lớp tường. Tôi không thể gặp ngài, nhưng tôi có thể đưa các ông 

vào trong. Hãy đến trước Đại Sư, dâng cúng ngài và thỉnh cầu giáo lý. Sau đó, 

ngài sẽ chấp thuận”. 

 

Ông ta mở cánh cổng dẫn đến ngôi nhà với 9 bức tường liên tiếp, và năm vị tỳ 

kheo người Tạng tiến đến trước Đại Sư(1) (Biên Niên Sử Tràng Hoa Hoàng 

Kim nói thêm rằng ban đầu Đức Hungkara không chấp thuận, nói rằng, “Một số 

tinh linh xấu xa Tây Tạng đã đến. HUM HUM!” Đồng thời, Ngài phóng ánh 

sáng từ miệng và năm dịch giả người Tạng ngất đi vì sợ hãi.). Họ lễ lạy, cúng 

dường vàng và thưa rằng, “Đại Sư, chúng con được Pháp Vương của Tây Tạng 
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cử tới để tìm kiếm một giáo lý mà nhờ đó người ta có thể thành tựu Đại Ấn tối 

thắng chỉ trong một đời. Xin hãy ban nó cho chúng con, Đại Sư. Nếu không 

nhận được giáo lý, chúng con sẽ bị trừng phạt. Hãy chấp nhận chúng con với 

lòng bi mẫn của ngài, hỡi Đại Sư!”. 

 

Đạo Sư Hungkara đáp, “Lành thay! Đức Vua Tây Tạng có bản tánh của một 

Bồ Tát lại biết phát tâm với Phật Pháp. Cũng lành thay khi các con, những tỳ 

kheo đã vượt qua bao khó khăn và không tiếc mạng sống để tới gặp Ta. Vì thế, 

chúng ta đã có nối kết nghiệp. Đầu tiên, các con phải thọ nhận quán đảnh. 

Quán đảnh là gốc rễ của Mật thừa. Không nhận quán đảnh, người ta chẳng thể 

được nghe giải thích về Mật thừa và không thể thực hành”. 

 

Nói vậy, Đức Hungkara khai mở mạn-đà-la 68 Trăng Lưỡi Liềm, ban quán 

đảnh và nhờ đó, cho họ thấy linh kiến về sáu 68 Heruka. Sau đó, ngài từng 

bước mở ra các mạn-đà-la 58 Trăng Lưỡi Liềm, 9 Trăng Lưỡi Liềm và Một 

Trăng Lưỡi Liềm, và Ba Tầng Ba Trăng Lưỡi Liềm và cho họ thấy linh kiến về 

các Bổn Tôn. 

 

Đức Hungkara sau đấy ban quán đảnh Thuốc Cam Lồ và khai mở linh kiến về 

các Bổn Tôn dựa trên ba mạn-đà-la của nghi quỹ y dược: Nghi Qũy Đoạn Hoa 

Sen Tám Cánh, Nghi Qũy Bột Bánh Xe Tám Nan Hoa, và Nghi Qũy Hỗn Hợp 

Ướt Chất Thể Samaya Của Chín Vầng Trăng Khuyết. 

 

Kế đó, Đức Hungkara gia trì trường thọ cho họ trong ba mạn-đà-la và ban quán 

đảnh sự sống bất tử: Nghi Qũy Trường Thọ Chư Diệu Cát Tường, Nghi Qũy 

Trường Thọ Hư Không Bí Mật Minh Phi và Nghi Qũy Trường Thọ Hư Không 

Viên Mãn Bí Mật. 

 

Ngài cũng ban quán đảnh về hành năng Mật thừa trong ba mạn-đà-la: Nghi 

Qũy Bản Tánh Thanh Tịnh Nguyên Sơ Của Tâm Giác Ngộ, Nghi Qũy Bồ Đề 

Tâm Hợp Nhất Của Hư Không Thanh Tịnh và Nghi Qũy Bồ Đề Tâm Giải 

Thoát Từ Bi Thanh Tịnh. 

 

Sau khi giải thích cách thức hành trì các nghi quỹ này, ngài biên soạn bản thực 

hành hằng ngày Vishuddha và nói rằng, “Bây giờ, hãy thực hành miên mật 

trong một năm, có vài dấu hiệu và sau đó, các con có thể trở về Tây Tạng”(1) 

(Biên Niên Sử Tràng Hoa Hoàng Kim nói thêm rằng năm dịch giả người Tạng 

đều sở hữu một vài thành tựu nhỏ: Namkhai Nyingpo, vô cùng thông minh, 

tinh tấn và sở hữu công đức lớn lao, có thể đi bằng chân cách mặt đất một bàn 

tay, 28 vị nữ thần Ishvari tuân theo lệnh Ngài, và thực sự Ngài có thể hợp nhất 

với 7 dạng nữ thần trí tuệ. Ru-yong Virya có thể hiển bày nhiều thần thông 
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khác nhau, Drugu Epagsha sáng ngời với ánh sáng trí tuệ, và Gyalwey Lodro 

có thể hồi sinh người chết, thậm chí sau 7 ngày. Một lý do khác khiến họ muốn 

trở về Tây Tạng là bởi đã nhận được lá thư từ vua Trisong Deutsen nói rằng 

các thượng thư đã tung tin đồn xấu rằng các dịch giả chẳng nghiên cứu gì ngoài 

tà thuật và họ có ý định chiếm vương quốc khi trở về. Lo sợ rằng tất cả sẽ vô 

nghĩa nếu họ không trở về nhanh, họ xin phép được trở về. Mặt khác, Đức 

Hungkara răn họ như sau: “Cuộc đời các con sẽ bị đe dọa nếu các con mang 

Mật thừa thâm sâu về xứ Tạng mà chưa thực hành xong được hơn một mạn-đà-

la. Hãy ở lại thêm một năm và tiếp tục thực hành nghi quỹ! Hãy tạo ra một số 

dấu hiệu thành tựu thực sự, sau đó các con có thể trở về Tây Tạng”). 

 

Năm tỳ kheo Tây Tạng trao đổi với nhau về những cảm nhận khác nhau của họ 

về những gì mà Đại Sư Hungkara đã dạy. Lang Palgyi Yeshe nói rằng, “Như 

tôi thấy, Đại Sư sợ rằng Pháp sẽ được truyền bá tới Tây Tạng. Bởi người Ấn 

thường khư khư giữ lấy Phật Pháp, tính mạng chúng ta đang gặp nguy hiểm”. 

 

Nub Namkhai Nyingpo vặn lại, “Mẹ không bao giờ giết con. Đại Sư không ban 

lời khuyên lừa dối nào. Kẻ không nương theo lời dạy của thầy mình và xem 

thường lời khuyên của ngài sẽ đọa địa ngục. Tôi sẽ không đi; các vị có thể đi 

nếu muốn”. 

 

Khi bốn người họ chuẩn bị trở về Tây Tạng, Đại Sư đã gia trì lên một dao găm 

bằng gỗ tếch và trao nó cho Palgyi Yeshe. “Hãy cầm nó trên tay khi con đi và 

cắm nó ở gối khi con ngủ. Con sẽ gặp nhiều chướng ngại”. 

 

Bốn vị tỳ kheo khởi hành về Tây Tạng. Khi họ ngủ bên bờ một cái hồ ở Nê-

pan, Palgyi Yeshe đã cắm dao găm xuống đất chỗ gối đầu của ông. Drugu 

Epagsha rút dao găm ra khỏi chiếc gối. Bởi vì trước đây họ không tin tưởng 

những lời của Đại Sư, nên có một con rồng ác, nó sống trong hồ đó, với tên gọi 

là Chúa Tể Đầm Lầy Đen, nó đã biến thành một con rắn đen và giết chết Palgyi 

Yeshe bằng một vết cắn vào ngón chân út. 

 

Ba vị tỳ kheo sau đó trở về gặp vua Trisong Deutsen, dâng giáo lý và tường 

thuật lại câu chuyện về hai người còn lại. Nhà vua không tin họ. Các thượng 

thư xấu ác ghen tỵ với Phật Pháp, nói rằng, “Trong năm người được cử tới Ấn 

Độ, hai người không trở về, bởi thế, ba người còn lại sẽ bị lưu đày”. Drey 

Gyalwey Lodro bị lưu đày ở To-yor Nagpo thuộc phương Bắc; Drugu Epagsha 

tới thung lũng Shangshung; và Ruley Singharaja bị lưu đày ở Dokham Hạ. 

 

Ở Ấn Độ, Đại Sư biên soạn một luận giảng mở rộng tựa ngọn đèn cho Mật 

Điển gốc của Nghi Quỹ Vishddha, và giải thích cho Namkhai Nyingpo. Ngài 
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ban Độc Hỏa Tịnh và Độc Thiên Linh, tiêu biểu cho kinh văn của Vishuddha, 

như tim trong ngực(1) (Chi tiết về đoạn này có thể được tìm thấy trong Biên 

Niên Sử Tràng Hoa Hoàng Kim.). Bằng cách thực hành một năm ở Rừng Kim 

Sí Điểu Đá Vàng, Namkhai Nyingpo đã có một linh kiến về Đấng Vinh Quang 

cùng vị phối ngẫu. Ông đạt được những thành tựu thông thường và siêu việt. 

Đại Sư sau đó bảo với Namkhai Nyingpo rằng, “Bây giờ đã đến lúc con trở về 

Tây Tạng”. 

 

Trở về Tây Tạng một cách kỳ diệu, Namkhai Nyingpo đến gặp vua Trisong 

Deutsen và thưa rằng, “Hỡi Đức Vua, thần đã có một giáo lý để ngài thực hành 

giúp thành tựu Phật quả. Nó được gọi là Nghi quỹ Vishuddha Vinh Quang”.  

 

Sau đó, Namkhai Nyingpo nói rằng: 

 

Nghi quỹ Vishuddha duy nhất này 

Là hiện thân đại hỷ lạc của Chư Phật, 

Pháp du già thâm sâu hoàn thiện ba thân, 

Thần thông của chư Dakini, hỷ lạc tối thắng. 

 

Nói vậy, Namkhai Nyingpo mổ phanh ngực bằng lưỡi dao cong làm từ bạc 

trắng. Ngài chỉ cho vua Trisong Deutsen thấy linh kiến về 42 vị Bổn Tôn an 

bình ở phần ngực trên và 58 vị Bổn Tôn Heruka ở phần dưới. Vua Trisong 

Deutsen cảm thấy tin tưởng những lời dạy và ý nghĩa trọng yếu. Vua cũng cảm 

thấy tin tưởng vào các vị Bổn Tôn và bậc Đạo Sư. Đức Vua lễ lạy, cúi đầu với 

lòng sùng mộ lớn lao. 

 

Từ đó trở đi, vua Trisong Deutsen xem Namkhai Nyingpo như đối tượng tối 

thượng của lòng kính trọng. Từ ngài, Đức Vua thọ nhận Nghi Quỹ Vishuddha 

Vinh Quang. Nhưng các thượng thư ghen ghét nói rằng, “Đức Vua không nên 

biến một thần dân trở thành đạo sư. Điều đó gây tổn hại lớn tới luật hoàng gia 

và không đúng theo truyền thống”. Sau đó, Đức Namkhai Nyingpo bị lưu đày 

tới Kharchu ở Lhodrak. 

 

Đức Namkhai Nyingpo đã thực hành nghi quỹ tại Nũi Đá Dao Găm Sắt ở phía 

Tây. Các dấu hiệu thành tựu trong thực hành của ngài là đèn bơ tự nhiên được 

thắp lên, ngài để lại dấu thân, dao găm đâm xuyên đá rắn và ngài có thể du 

hành bằng cách cưỡi trên các tia sáng mặt trời. 

 

Một thời gian sau, vua Trisong Deutsen ngã bệnh, và không nghi lễ chữa lành 

nào giúp ích được. Dù bao nhiêu lễ cúng dường cứu chuộc và quẻ chiêm tinh 

được thực hiện, nhưn gchúng cũng không đem lại kết quả. Một quẻ chiêm tinh 
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chỉ ra rằng mọi phương pháp đều vô ích, ngoại trừ việc thỉnh mời Đức 

Namkhai Nyingpo trở lại. Hai sứ giả được cử tới Lhodrak, nơi đó họ thỉnh cầu 

Đại Sư. Đức Namkhai Nyingpo đáp, “Hai người hãy đi trước, Ta sẽ theo sau”. 

Đại Sư bảo hai người đi trước, những ngài đã đến trước họ bằng thần thông. 

 

Đạo Sư Namkhai Nyingpo được hỏi rằng, “Cần phải làm gì để chữa lành cho 

Đức Vua?”. 

 

Ngài đáp rằng, “Ta không cần điều gì khác ngoài thứ mà Đức Vua đã ăn và 

uống. Hãy đem đến cho Ta!”. Đức Namkhai Nyingpo sau đó dùng thức ăn của 

nhà vua để thực hiện một lễ tiệc cúng dường và tự mình dùng nó. 

 

Khi ngài dùng khoảng một phần ba, người hầu cận hỏi vua Trisong Deutsen về 

sức khỏe, Đức Vua đáp rằng, “Một người phụ nữ thân trắng đến và đánh Ta 

một roi. Ta cảm thấy tốt hơn một chút”. Điều này giúp phục hồi các mật 

nguyện bị hư hỏng về thân, điều mà Đức Vua phạm phải khi trục xuất Kim 

Cương Thượng Sư của ngài. 

 

Khi Đức Namkhai Nyingpo dùng hai phần, một người hầu cận lại hỏi vua 

Trisong Deutsen về sức khỏe của ngài, Đức Vua nói rằng, “Một người phụ nữ 

thân nâu đã đến và đánh ta một roi. Bây giờ Ta cảm thấy khỏe hơn nhiều”. 

Điều đó phục hồi sự phá hỏng mật nguyện về ngữ. 

 

Khi Đạo Sư Namkhai Nyingpo ăn xong, một người hầu lại hỏi vua Trisong 

Deutsen về sức khỏe, và lần này, Đức Vua nói rằng, “Một phụ nữ thân đen đến 

và đánh Ta một roi. Giờ đây, Ta chẳng cảm thấy chút bệnh tật nào”. Điều đó 

phục hồi sự phá hỏng mật nguyện về tâm của Đức Vua. 

 

Sau đó, các thượng thư nói rằng, “Đây là bằng chứng cho thấy rằng hai người 

họ, Đức Vua và Namkhai Nyingpo đơn giản muốn gặp lại nhau”. Họ muốn 

trừng phạt Đức Namkhai Nyingpo và bảo rằng, “Này nhà sư, khi mặt trời sắp 

lặn, ngài có thể gội đầu cho Đức Vua, nhưng ngài sẽ bị trừng phạt nếu không 

rời đi khi mặt trời lặn”, Đức Namkhai Nyingpo cắm dao găm bằng gỗ tếch ở 

ranh giới giữa mặt trời và bóng của nó. Sau đó, Ngài gội đầu cho Đức Vua. 

 

Khi đã dừng mặt trời trong khoảng nửa ngày, Đức Namkhai Nyingpo nói rằng, 

“Bây giờ, hãy lùa gia súc về nhà”. Lúc Ngài rút dao găm ra khỏi ranh giới, mặt 

trời đỏ rực và biến mất. 

 

Các thượng thư kinh hãi, “Vị tăng phù thủy đã tiến hành tà thuật với chúng ta. 

Hắn phải bị giết. Vua Trisong Deutsen và Đạo Sư đang trên đường đến đây; 
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hãy cùng chờ họ”. Nhất trí như vậy, họ phục kích Đức Vua và Namkhai 

Nyingpo. 

 

Đức Namkhai Nyingpo biết điều này và thốt lên một cách phẫn nộ, “HUM 

HUM!”. Một tia sét xé toạc bầu trời và quay quanh đầu ngón tay của ấn đe dọa, 

khiến vài thượng thư xấu xa bị ngất tại chỗ, trong khi số khác choáng váng vì 

sợ hãi. Thậm chí vua Trisong Deutsen cũng kinh sợ. 

 

Đạo Sư hỏi, “Đức Vua, ngài có bị giật mình chút nào không?”. 

 

Đức Vua đáp, “Ta hoàn toàn hoảng sợ. Hỡi Đạo Sư, âm thanh chữ HUM của 

ngài thậm chí còn kinh sợ hơn tiếng sấm sét. Điều này sẽ nhiếp phục những 

thượng thư đầu óc đen tối trong một lúc”. 

 

Đức Namkhai Nyingpo bay lên trời và trở về Kharchu ở Lhodrak. 

 

 

Đây là chương mười ba trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, 

kể về cách thức năm vị Tăng người Tây Tạng đến Ấn Độ tìm kiếm giáo lý và 

việc Đức Namkhai Nyingpo thành tựu. 
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Sau đó Đức Vua Trisong Deutsen nằm mộng thấy Đức Kim Cương Tát Đỏa 

vinh quang xuất hiện trên bầu trời và ban một lời tiên tri: “Này Đức Vua, ở một 

vùng đất của Ấn Độ, có một giáo lý gọi là Đại Viên Mãn linh thiêng, đem lại sự 

giải thoát đồng thời với sự hiểu, không giống các giáo lý về nhân. Ngài phải cử 

hai dịch giả Tây Tạng đi tìm”. 

 

Đức Vua đi đến trước Đạo Sư Liên Hoa ở chính điện Chimphu và thuật lại giấc 

mộng. Đại Sư nói rằng, “Giấc mộng này rất cát tường. Hãy để hai người thông 

minh nhất của ngài xuất gia với Đại Sư Bồ Tát và học dịch thuật. Ta sẽ chỉ dạy 

một số pháp môn về thần thông để họ không gặp chướng ngại trên hành trình”. 

 

Vua Trisong Deutsen được thông báo rằng hai vị thông minh nhất ở Tây Tạng 

là Vairochana từ gia đình Pagor - con trai của Pagor Hedo và Lekdrub từ gia 

đình Tsang - con trai Thần Đồng Bằng Tsang. Ngài ra lệnh cho họ và họ liền 

xuất gia theo Đại Sư Bồ Tát. Họ nghiên cứu kỹ thuật biên dịch, và Đại Sư Liên 

Hoa ban các chỉ dẫn về thần thông. 

 

Đức Vua trao cho họ mỗi người một drey bụi vàng và patra vàng rồi cử họ đi 

tìm giáo lý Đại Viên Mãn thiêng liêng ở Ấn Độ. Lính gác biên giới cố gắng 

trộm vàng, nhưng Vairochana đã thi triển thần thông; ngài biến vàng thành cát 

và một drey cát thành vàng rồi trao cho lính canh. Rất hài lòng, họ cho phép 

ngài vào Ấn Độ một cách tự do. 

 

Khi các dịch giả đến Ấn Độ, họ hỏi về vị uyên bác nhất nắm giữ Đại Viên Mãn 

linh thiêng. Tất cả đều đồng ý rằng Đại Sư Shri Singha là uyên bác nhất(1). 

(Ngài Shechen Gyaltsab đề cập trong Ao Sen Trắng rằng, trước khi gặp Đại Sư 

Shri Singha, Vairochana đã gặp thân tướng trí tuệ của hai vị Trì Minh Vương 

Garab Dorje và Manjushrimitra trong một ngôi chùa kỳ diệu ở Dhahena. Sau 

khi ngài cúng dường lên nhị vị rất nhiều vàng, các vị đã ban quán đỉnh và gia 

trì cho ngài, với tiên tri rằng ngài sẽ thọ nhận giáo lý trọn vẹn từ Đức Shri 

Singha.) Họ tới đảnh lễ trước Đức Shri Singha và thỉnh cầu, cúng dường vàng 

và patra vàng “Hỡi Đại Sư, Vua Tây Tạng đã nhận được tiên tri rằng, „Hãy 

mang những chỉ dẫn, đạt giác ngộ chỉ trong một đời, giáo lý Đại Viên Mãn 

linh thiêng từ Ấn Độ‟. Vì thế, chúng con được cử tới để tìm kiếm. Chúng con 

thỉnh cầu ngài hãy từ bi ban giáo lý này”. 

 

Đại Sư đồng ý với những lời này: “Vua Tây Tạng có tín tâm lớn lao và hai con 

là tinh tấn nhất. Vì giáo lý về Đại Viên Mãn sẽ phát triển ở xứ Tạng, Ta sẽ dạy 
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nó cho các con. Vua Ấn thì ích kỷ canh giữ Phật Pháp bởi thế chúng ta phải 

cẩn trọng”. 

 

Nói vậy, Đức Shri Singha đưa họ vào một ngôi nhà được bao quanh bởi 9 bức 

tường và ban quán đảnh gia trì trực tiếp. Sau đó, ngài đặt bình đồng lớn lên 

kiềng và Đại Sư tự ngồi lên trên đó. Ngài khoác lên mình y áo bông, đặt ống 

đồng vào miệng, và ban giáo lý(2). (Bởi sự hoang tưởng và canh giữ ích kỷ của 

người Ấn với các giáo lý Đại Viên Mãn linh thiêng, Vairochana phải trốn trong 

một cái nồi đồng trong khi Đức Shri Singha thì thầm ban giáo lý cho Ngài qua 

một cái ống.) 

 

Đức Shri Singha giảng 25 Mật Điển: Đầu tiên, để giải thích tỉ mỉ các điểm 

chính và phụ của tâm giác ngộ, ngài giảng dạy Mật Điển Hư Không Đại Rộng 

Mở. Để thực hành ý nghĩa của tâm giác ngộ, điều rất khó hiểu, ngài giảng dạy 

Mật Điển Chiti Hư Không Quảng Đại. Để giải thích rằng bản tánh tâm là hoàn 

toàn tự do, ngài giảng dạy Mật Điển Đại Hư Không Giải Thoát. Để giải thích 

rằng bản tánh tâm là bất biến, ngài giảng dạy Mật Điển Tinh Túy Vương. Để 

giải thích rằng bản tánh tâm được hiện diện trong cảnh giới tinh túy, ngài giảng 

dạy Mật Điển Cảnh Giới Tâm Giác Ngộ. Để giải thích rằng bản tánh tâm là trí 

tuệ tự sinh, ngài giảng dạy Mật Điển Tinh Túy Trí Tuệ. Để giải thích bản tánh 

tâm theo các giai đoạn mở rộng, ngài dạy Mật Điển Tràng Hoa Chỉ Dẫn. Để 

giải thích bản tánh tâm là chung với mọi hữu tình, ngài thuyết giảng Mật Điển 

Đại Dương Bí Mật. Để chứng ngộ và hiểu rằng bản tánh tâm là giác tánh của 

chính chúng ta, ngài dạy Mật Điển Tri Thức Trí Tuệ. Để hợp nhất vạn pháp 

trong hư không của Đức Phổ Hiền Như Lai, bản tánh tâm, ngài dạy Mật Điển 

Hư Không Thanh Tịnh. Để đạt được xác quyết về chân như tối thắng của bản 

tánh tâm, ngài dạy Mật Điển Tinh Túy Chiti. Để giải thích hoàn hảo nền tảng 

của bản tánh tâm, ngài dạy Mật Điển Tâm Giác Hư Không Quảng Đại. Để giải 

thích rằng bản tánh tâm là Cảnh Giới duy nhất, ngài dạy Mật Điển Nhất Tâm. 

Để duy trì không sai lầm trong tính tự nhiên của bản tánh tâm, ngài dạy Mật 

Điển Thiền Định Duy Nhất. Để giải thích một cách gián tiếp, theo từng giai 

đoạn bản tánh tâm, ngài dạy Mật Điển Thiền Định Gián Tiếp Ngắn. Để giải 

thích rằng bản tánh tâm là quan trọng trong mọi kinh văn, ngài dạy Mật Điển 

Cát Tường Đăng. Để giải thích bản tánh tâm theo các bước quán đảnh, ngài 

dạy Mật Điển Quán Đảnh Đại Hư Không Tóm Lược. Để giải thích rằng bản 

tánh tâm vượt lên khỏi sự hiển bày của ngôn từ, ngài dạy Mật Điển Tuệ Đăng. 

Để giải thích rằng bản tánh tâm giống như hư không, là vô ngã, ngài dạy Mật 

Điển Đại Hư Không Vô Tự Tuyệt Đỉnh. Để giải thích cách thức mọi hiện tượng 

tinh thần tự sinh khởi, ngài dạy Mật Điển Tràng Hoa Bảo Châu. Để giải thích 

rằng bản tánh tâm hiển lộ trong các cõi giới, ngài dạy Mật Điển Ngọn Đèn Tam 

Giới. Để giải thích ý nghĩa tuyệt đối và chuẩn xác của bản tánh tâm, ngài dạy 
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Mật Điển Tinh Túy Tuyệt Đối. Để giải thích rằng bản tánh tâm là bất biến, ngài 

dạy Mật Điển Kim Cương Tối Mật. Để giải thích rằng bản tánh tâm luôn hiện 

hữu như Phật quả, ngay lúc này, trong hữu tình chúng sinh, ngài dạy Mật Điển 

Phật Quả Nguyên Sơ. Như thế, ngài giảng dạy tổng cộng 25 Mật Điển. 

 

Sau đó, Đại Sư Shri Singha giảng dạy 18 Kinh Văn Chính. Bởi mọi thứ phát 

khởi từ tâm giác ngộ, ngài dạy Bản Văn Giác Tánh Chim Cu. Để làm sáng tỏ 

mọi nỗ lực và tạo tác, ngài dạy Bản Văn Giác Tánh Đại Lực. Bởi bản tánh tâm 

được hoàn thiện trong Pháp Giới, ngài giảng dạy Bản Văn Tịnh Kiến Đại Kim 

Sí Điểu. Bởi bản chất thiền định được hoàn thiện trong hư không, ngài dạy Bản 

Văn Vàng Ròng Trong Đá. Để hoàn thiện bản chất thiền định, ngài dạy Bản 

Văn Pháp Tràng Bất Bại Đại Hư Không(1) (Trong 18 Bản Văn Chính của 

Phần Tâm Đại Viên Mãn, Đức Vairochana chỉ có thể dịch năm bản văn đầu 

tiên này sang tiếng Tạng, và vì thế chúng được biết tới là Năm Bản Dịch Trước 

của Phần Tâm. Khi Ngài bị lưu đày, Vimilamitra và Yudra Nyingpo đã dịch 13 

bản văn còn lại.). Để xác quyết bản tánh tâm là tánh Không, ngài giảng dạy 

Bản Văn Trí Tuệ Vi Diệu. Để giải thích phương tiện thiền định, ngài dạy Bản 

Văn Thành Tựu Thiền Định. Để giải thích rằng bản tánh tâm một cách tự nhiên 

là Pháp thân, ngài dạy Bản Văn Tối Thắng Vương. Để giải thích rằng bản tánh 

tâm là Cảnh Giới Duy Nhất, ngài giảng dạy Bản Văn Tilaka Bất Sinh. Để 

chuyển pháp luân trong ba hình thái sinh tồn, chỉ ra rằng bản tánh tâm là vượt 

khỏi sinh và tử, ngài dạy Bản Văn Pháp Luân Sinh Lực. Để giải thích rằng tính 

tham luyến khởi nguồn từ bản tánh tâm, ngài dạy Bản Văn Bảo Châu Như Ý. 

Để mọi ý niệm nhị nguyên an trú trong trạng thái Pháp tánh, ngài dạy Bản Văn 

Bảo Châu Nhất Thiết Thị Hiện. Để giải thích chi tiết rằng mọi thừa đều được 

hoàn thiện và khởi nguồn trong bản tánh tâm, ngài dạy Bản Văn Đại Không 

Vương. Để giải thích rằng an trú trong bản tánh tâm, trạng thái của Đức Phổ 

Hiền Như Lai là vô song, đỉnh cao trong tất thảy, ngài dạy Bản Văn Đỉnh Cao 

Tự Nhiên. Để giải thích rằng ý nghĩa của bản tánh tâm thoát khỏi tạo tác và tự 

nhiên an trú trong sự thư thái, ngài dạy Bản Văn Hỷ Lạc Viên Dung. Để giải 

thích rằng tâm giác ngộ không bị nhiễm ô bởi các lỗi lầm của phiền não và 

được trang hoàng bởi những phẩm tánh quý giá, ngài dạy Bản Văn Hỷ Lạc 

Trang Hoàng Trân Bảo. Để giải thích rằng tất thảy Luân hồi và Niết bàn đều 

khởi lên trong sự trải rộng của tâm giác ngộ, ngài dạy Bản Văn Đại Bảo Tàng 

Phong Phú. Để giải thích và cô đọng mọi thừa trong tâm giác ngộ, ngài dạy 

Bản Văn Giáo Lý Tinh Yếu. Như thế, ngài giảng dạy 18 bộ văn bản. 

 

Đại Sư Shri Singha sau đó nói rằng, “Ta đã giảng giải toàn bộ giáo lý. Người 

Ấn rất ích kỷ về Pháp, bởi thế trên đường về Tây Tạng, mạng sống của các con 

sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, hãy thực hành thuật phi hành”. Sau đó, Đại Sư ban 

cho họ chỉ dẫn về thuật phi hành. Đại Sư ban cho Pagor danh hiệu Vairochana. 
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Tsang Lekdrub không thành tựu thuật phi hành, và muốn gây ấn tượng với Đức 

Vua, đã đi trước, nhưng bị những lính canh ở biên giới sát hại(1). (Theo Biên 

Niên Sử Tràng Hoa Hoàng Kim và Ao Sen Trắng, Đức Vairochana thọ nhận 

nhiều trao truyền khác từ Đại Sư Shri Singha về các Mật Điển thuộc Phần Tâm 

và Hư Không của Đại Viên Mãn trước khi trở về Tây Tạng. Khi đã chứng ngộ 

nhờ những giáo lý này, Đức Shri Singha bảo với ngài rằng, “Vairochana, con 

đã sở hữu trọn vẹn Mật Điển, kinh văn và chỉ dẫn; bây giờ là lúc xiển dương 

Phật Pháp ở Tây Tạng”.) 

 

Đức Vairochana sợ rằng lính canh cửa sẽ tước bỏ giáo lý, bởi thế, ngài đã sao 

chép tất cả các bản văn lên lá cọ bằng loại mực vô hình từ nước ép quả 

arura(2). (Cách viết diệu kỳ này là bằng mực vô hình, chữ sẽ xuất hiện khi 

được hơ chậm trên lửa. Một bản thảo khác nói rằng Đức Vairochana sử dụng 

mực làm từ sữa dê.) 

 

Buổi tối, khi ngài rời đi, tất cả khóa ở các cửa Kim Cương Tòa tự nhiên phát ra 

âm thanh. Lính gác tu viện cảnh báo nhóm giữ cửa, “Vị Tăng người Tạng sẽ 

mang Giáo Pháp đi! Đừng để ông ta đi”. Họ khóa tất cả cửa và canh giữ 

chúng. Sáng hôm sau, Đức Vairochana đến nơi và họ nói rằng, “Đêm qua, tất 

cả đều đã có những giấc mơ xấu, bởi thế hãy xem vị Tăng người Tạng đem 

theo thứ gì?”. Họ lột trần ngài, nhưng vì ngài không mang gì khác ngoài hai 

chồng lá cọ, họ nói, “Không phải người này. Ông ta không có gì khác ngoài 

đống lá cọ trống không; hãy để ông ta đi”, và họ cho phép ngài tiếp tục hành 

trình. 

 

Vairochana nghĩ rằng ngài sẽ không thể trốn khỏi đám lính canh biên giới, mặc 

dù ngài đã thành tựu thuật phi hành, bởi thế ngài kết thân với quan trấn biên ải 

tên là Trẻ Trung, tặng ông ta vàng và buộc ông ta thệ nguyện. Ông ta đã cho rút 

bớt lính canh để Vairochana có thể vượt biên giới. 

 

Mọi học giả Ấn Độ đều nằm mơ thấy mặt trời bị một vị Tăng đem tới Tây 

Tạng và biến mất. Cây và hoa héo tàn, và đàn chim ngừng tiếng hót. 

 

Vua của Kim Cương Tòa tham vấn các học giả, “Nguyên nhân của điều này là 

gì?”. 

 

“Một vị Tăng người Tạng đã mang Phật Pháp đi mất”, họ đáp. 

 

Đội quân giỏi về thuật phi hành được cử đi, nhưng quan trấn biên nói rằng, 

“Không ai trông giống một tỳ kheo người Tạng đi qua đây cả. Chỉ có người 
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cạo đầu từ Mon đi qua, và ông ta chẳng mang theo thứ gì. Nếu đó là vị sư, ông 

ấy bây giờ chắc đã tới Tây Tạng rồi”. Đội quân giỏi thuật phi hành quay lại. 

 

Nhờ thành tựu thuật phi hành, Đức Vairochana đến Tây Tạng từ Kim Cương 

Tòa trong bảy ngày. Ngài đến gặp vua Trisong Deutsen và thuật lại câu 

chuyện, “Tôi đã trở về cùng với giáo lý mà ngài mong mỏi. Những người Ấn 

khư khư giữ giáo pháp, thượng thư Tây Tạng thì thù địch với Pháp, và ngài, 

Đức Vua Tôn Qúy, dễ dàng bị dao động. Có thể những lời vu khống sẽ được 

lan truyền. Tôi thỉnh cầu ngài đừng để tâm tới nó”. Đại Sư khuyên như vậy. 

 

Vua ở Kim Cương Tòa sau đó nói rằng, “Đã quá muộn để bắt tỳ kheo người 

Tạng. Hãy trừng phạt kẻ đã ban giáo lý cho ông ấy, dù đó là ai!”. Những nhà 

tiên tri được tham vấn, các cách bói toán và chiêm tinh được thử, nhưng họ 

không thể tìm ra vị đạo sư đó là ai. 

 

Một bà lão Bà La Môn giỏi về phép tiên tri của các bậc hiền triết nói rằng, “Bởi 

tôi có một linh kiến và nó đối lập với lương tri của tôi nên tôi không thể nói nó 

cho Bệ Hạ được”. 

 

Vua đáp, “Không sao, hãy nói đi!”. 

 

Bà lão đáp, “Ồ, tôi thấy một cái hồ trên đỉnh của ba ngọn núi. Trên đó, tôi thấy 

một đồng bằng rực rỡ. Tôi thấy một vị trên thân có nhiều mắt và cái mũi đỏ dài 

bằng sải tay. Đó là vị đã ban giáo lý”. Mọi người thấy điều này thật khó tin. 

 

Vua nói, “Chúng ta phải cử một đội phi hành đến Tây Tạng và loan tin đồn”. 

Hai người lính giỏi về phi hành đã được phái đi. 

 

Hai kẻ hành khất sau đó đi đến phòng cao nhất của Samye nơi Đức Vairochana 

đang thuyết Pháp cho nhà vua và nói rằng, “Vị tỳ kheo người Tạng này không 

mang giáo pháp trở về từ Ấn Độ. Thay vào đó, ông ta mang nhiều tà pháp của 

ngoại đạo, điều sẽ làm hủy hoại ngài. Ông ta là một vị thầy dị giáo; ngài cần 

giết ông ấy!”. Nói vậy xong, họ bỏ trốn. 

 

Các thượng thư khẳng định rằng, “Đây là sự thật; ông ta sẽ phá hủy Tây Tạng! 

Hãy dìm chết ông ta!”. 

 

Vua Trisong Deutsen nghĩ, “Điều này không đúng! Chính những người Ấn 

đang cố gắng giữ lấy Phật Pháp một cách đầy đố kỵ!”. Các thượng thư không 

nghe, bởi thế nhà vua bắt một kẻ ăn xin của một bộ tộc lạc hậu đội mũ và mặc 

quần áo của Đức Vairochana. Người đàn ông này bị bỏ vào trong nồi đồng, đậy 
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chặt nắp, và nó được ném xuống dòng sông Tsangpo và trôi xuôi dòng(1)(Biên 

Niên Sử Tràng Hoa Hoàng Kim giải thích thêm rằng, Đức Vairochana đã khóc 

vì vô cùng thương tiếc khi nghe rằng một người ăn xin vô tội đã phải thế chỗ 

ngài và bị ném xuống sông trong một chiếc nồi đồng, được cung cấp thức ăn và 

đồ uống. Ngài chí thành cầu nguyện cho tương lai của người ăn xin. Câu 

chuyện tiếp tục rằng người ăn xin đến một nơi gọi là Khartag, ở đó, chiếc nồi 

đồng được mở ra bởi thủ lĩnh của khu rừng địa phương. Vị này kinh ngạc đến 

mức ông đã nhận nuôi người ăn xin và cho ông ấy một ngôi nhà, cưới vợ cho 

ông ta ở một nơi mà sau này phát triển thành thị trấn.). Đức Vairochana trốn ở 

một chỗ bí mật ở trên cao cung điện, đằng sau chiếc cột được chạm khắc. Nửa 

đêm, vua Trisong Deutsen dâng đồ ăn thức uống cho Đức Vairochana và thọ 

nhận các chỉ dẫn. 

 

Khi Đại Sư Vairochana hoàn thành giáo lý 18 Điều Huyền Diệu Của Tâm 

trong Chương 50, một người hầu cận và Hoàng phi Tsepang Margyen đã phát 

hiện ra và loan tin khắp nơi(2). (Các phiên bản khác của Sanglingma nói rằng, 

“Khi năm phần đầu tiên này thuộc18 Điều Huyền Diệu Của Tâm được hoàn 

thành”. Điều này dường như hợp lý hơn, bởi Đức Vairochana được biết là ngài 

chỉ dịch 5 trong số 18 Mật Điển Của Phần Tâm. Hơn thế nữa, Biên Niên Sử 

Tràng Hoa Hoàng Kim kể rằng bà Margyen rất căm ghét Đức Vairochana, vì 

khi ngài là một vị tăng đã từ chối những mối quan hệ với bà. Câu chuyện chi 

tiết được tìm thấy trong Năm Biên Niên Sử.) Các thượng thư tập trung và nói 

rằng, “Đức Vua đã phạm phải một lỗi lầm ghê gớm. Ngài đã phung phí tất cả 

vàng bạc trong ngân khố quốc gia, bôi chúng vào những bức tượng đất trong 

khi tuyên bố đang xây chùa. Giả bộ thực hành Pháp, ngài bắt một thổ dân và 

ném hắn xuống sông. Một cách kín đáo, ngài giữ một phù thủy tà ác, kẻ sẽ phá 

hủy Tây Tạng và tuân theo bất cứ điều gì hắn nói. Hắn phải bị trừng phạt. Xin 

hãy mở cửa! Nếu hắn không bị trừng phạt, ngài sẽ phá hủy luật lệ của vương 

quốc!”. 

 

Vua Trisong Deutsen thất vọng và thỉnh ý Đại Sư Vairochana. Ngài đáp rằng, 

“Hỡi Đức Vua, trong quá khứ, Ta sinh ra ở Gyalmo Tsawarong, là con trai 

vua Leksher và Palmo. Ta vẫn còn một vài nghiệp quả và nhân duyên với 

chúng sinh ở đó, vì thế hãy lưu đầy Ta đến đấy. Đức Vua, hãy nghe Ta! Ở Ấn 

Độ, có một vị đạo sư tên là Vimalamitra, ngài uyên bác nhất trong tất thảy các 

học giả Ấn Độ. Hãy thỉnh ngài tới và thiết lập một Pháp hội. Lúc đó, hãy để 

những giáo lý mà Ta đã ban được kiểm chứng, và mọi thượng thư sẽ tin tưởng. 

Sau đó, Ta và ngài sẽ gặp lại”. Vua Trisong Deutsen bất lực và bị ép buộc bởi 

các thượng thư, vì thế Đức Vairochana đã bị lưu đầy đến Gyalmo Tsawarong. 
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Khi Đại Sư tới địa điểm phía Bắc Yakla Sewo, ngài nhìn lại miền Trung Tây 

Tạng. Nó giống như buổi bình minh. Khi ngài nhìn về Kham, nó dường như 

màn đêm đang bao trùm lúc mặt trời lặn. Nước mắt tự nhiên chảy ra, nhưng 

ngài tiếp tục phải hành trình. 

 

Đến Gyalmo Tsawarong ngài ở trên sườn núi. Tất cả chim chóc miền Trung 

Tây Tạng tập trung quanh Đại Sư ở không gian phía trên và chúng bay lượn 

quanh ngài. Dân chúng Tsawarong không thể tin điều này là thật. Khi họ thấy 

vậy, họ phát hiện ra Đại Sư. “Một kẻ ngụy biện từ Tây Tạng đã đến”, họ nói và 

ném ngài vào một hố rận. Sau đó, ngài bị ném vào một hố ếch, nhưng ngài 

không hề hấn gì. Họ đưa ngài ra và tuyên bố ngài là một bậc thánh. Đức 

Vairochana nói rằng, “Ta được vua Tạng và các thượng thư cử đến Ấn Độ để 

tìm kiếm Giáo Pháp. Người Ấn rất ích kỷ về Pháp, buộc tội Ta là một thầy tà 

thuật. Vì thế, Ta bị lưu đày. Trong đời trước, Ta đã sinh ra ở đây. Trong quá 

khứ, Ta là một tỳ kheo tên là Purna, con trai vua Leksher và Palmo”. 

 

Dân chúng tin tưởng vào ngài và nói rằng, “Thật tuyệt vời khi ngài biết các đời 

quá khứ”. Họ lễ lạy trước ngài và chí thành sám hối. Đặt chân ngài lên đầu họ, 

họ phục vụ ngài và tỏ lòng kính trọng. 

 

Sau đó, Đức Vairochana nghĩ rằng, “Ta phải xiển dương giáo pháp Đại Viên 

Mãn ở Gyalmo Tsawarong”. Như thế, ngài đến nơi mà lũ trẻ đang chăn gia súc 

và dạy chúng nói, “Vajra Being – Thực Thể Kim Cương, Great Vajra Being -, 

Đại Thực Thể Kim Cương”. Phần lớn chúng không thể phát âm và chỉ nói 

được, “Va-bey va-bey”, nhưng có hai đứa trẻ đã phát âm đúng. Đó là Hoàng Tử 

Lam Ngọc và Hoàng Tử Rồng(1). (Hoàng tử Lam Ngọc sau đó trở thành đệ tử 

chính của Đức Vairochana và được biết tới như là Yudra Nyingpo, “Tinh Túy 

Lam Ngọc”.)  

 

Buổi tối, Đại Sư Vairochana đặt hai đứa trẻ ở hai bên và hướng dẫn chúng các 

điểm cơ bản, trong khi ban ngày ngài dạy chúng các kinh văn. Hai cậu bé học 

và chứng ngộ Đại Viên Mãn. Sau đó, họ hoằng dương Phật Pháp và khiến cho 

Giáo Pháp phát triển ở Gyalmo Tsawarong giống như mặt trời mọc. 

 

 

Đây là chương mười bốn trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, 

kể về cách ngài Vairochana từ gia đình Pagor đến Ấn Độ để tìm cầu giáo 

pháp và bị lưu đày tới Tsawarong. 
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Vua Trisong Deutsen ngẫm nghĩ rằng, “Mong ước của ta là đưa vương quốc 

Tây Tạng đi vào con đường Phật Pháp. Ta đã cử những người Tạng xuất 

chúng nhất đến Ấn Độ để đem giáo lý kỳ diệu về xứ Tạng. Tuy nhiên, các 

thượng thư thù địch với Pháp cảm thấy đố kỵ và không cho phép Ta thực hành 

những giáo lý này. Theo luật hoàng gia, các thượng thư trừng phạt và trục 

xuất những dịch giả được cử đi cầu Phật Pháp. Bây giờ, Ta phải thỉnh mời một 

học giả Ấn Độ, người uyên bác cả giáo lý ngoại và nội. Trong tất cả những cậu 

bé người Tạng thông minh, ta phải chọn một số để đào tạo về dịch thuật, một 

số xuất gia và một số thực hành Pháp”. 

 

Nghĩ vậy, vua Trisong Deutsen đưa tất cả bốn vùng của Tây Tạng vào sự kiểm 

soát của ngài và công bố luật mới: “Ta là vị vua xiển dương Giáo Pháp, bởi thế 

từ nay trở đi, ta sẽ ban hành luật tôn giáo. Ta sẽ lấy đá cuội để dưới chân bất 

kì ai xuất gia, học dịch thuật hay thực hành Pháp. Ta sẽ để viên đá cuội này, 

đối tượng của sự kính trọng trên đầu Ta”. 

 

Sau đó, Đạo Sư Padmakara, Bậc Thấu Suốt Ba Thời, cảm thấy rất xúc động và 

nói với vua Trisong Deutsen cùng các quan lại của ngài rằng: 

 

Hỡi Đức Vua Toàn Quyền, Pháp Vương, 

Thật tuyệt vời khi ngài thiết lập luật tôn giáo. 

Ta, Liên Hoa Sinh, 

Thấy ba độc là thân, ngữ, tâm giác ngộ. 

Ta nhận ra ý niệm là Pháp giới. 

Mọi cảm xúc phiền não tự nhiên tan biến. 

Ta tự nhiên giải thoát khỏi xiềng xích bám chấp. 

Trí tuệ tự nhiên chiếu sáng không ngừng. 

 

Như sự minh chứng rằng, nhờ phẩm tánh của trí tuệ siêu việt, 

Ta nhận thấy điều sẽ xảy ra trong tương lai. 

Giống như vậy, Ta thấy điều đã xảy ra trong quá khứ. 

 

Trước đời này, ba chúng ta, 

Padmakara, Khenpo Bodhisattva, 

Và ngài, nhà vua Trisong Deutsen, 

Là ba anh em trai hạ tiện, 

Ở vùng Magadha. 

Mẹ chúng ta là một phụ nữ chăn nuôi nghèo khó. 
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Như một thiện hạnh, chúng ta xây dựng bảo tháp cho mẹ. 

 

Trước bảo tháp Jarung Khashor đó, 

Chúng ta cúng dường và phát nguyện rằng: 

“Nguyện cầu chúng con thiết lập giáo pháp 

Ở biên địa chìm trong băng tuyết!” 

 

Bởi lời nguyện này, 

Trong đời tiếp theo, 

Chúng ta sinh ra là con của La sát, Hiền Triết và Bà La Môn. 

Chúng ta cúng dường lớn lao, 

Trước cùng một bảo tháp, 

Và mỗi người phát một lời nguyện. 

 

Lời nguyện của con trai nhà Hiền Triết như sau: 

“Nguyện cầu con sẽ sinh ra làm vua Pháp 

Ở Tây Tạng, vùng đất tuyết, 

Và nguyện cầu con thiết lập giáo lý Phật Đà ở đó!”. 

Nhờ sức mạnh của nguyện lực đó, 

Giờ đây ngài sinh ra là quốc vương, 

Và xứng đáng được gọi là một vua Pháp. 

 

Lời nguyện của con trai Bà La Môn như sau: 

“Khi ngài là một vị vua Pháp, 

Nguyện cầu tôi trở thành một học giả uyên bác 

Và trì giữ giáo lý Phật Đà”. 

Nhờ sức mạnh của lời nguyện đó, 

Chúng ta có thể gặp nhau ở đây, mặc dù ngài sinh ra ở Sahor. 

Ngài là một tu viện trưởng có thể truyền giới tu sĩ. 

 

Ta, Padmakara, con trai của La Sát, phát nguyện như sau: 

“Khi ngài trở thành vị vua Pháp, 

Nguyện cầu tôi trở thành một thành tựu giả với sức mạnh kỳ diệu, 

Người có thể bảo vệ giáo lý Phật Đà”. 

 

Nhờ sức mạnh của nguyện lực đó, 

Mặc dù sinh ra ở Uddiyana, chúng ta đã gặp nhau ở đây, 

Và Ta sẽ bảo vệ giáo lý Đức Phật. 

 

Ở vùng Magadha xứ Ấn Độ, khi 

Con trai Hiền Triết Shriman 
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Và vợ Kramati, 

Tên là Asamaru qua đời, 

Ngài tái sinh làm vua Tây Tạng. 

Mọi thứ người ta có thể muốn hay yêu thích 

Và tất cả giáo lý Tam Tạng Kinh 

Sẽ xuất hiện trong triều đại của vị vua này. 

 

Ở vùng Kushaka Ấn Độ, khi 

Con trai của một gái điếm, 

Tên là Pramani Lata qua đời, 

Hắn trở thành thượng thư Trisang Yablhag. 

Dharmashila, khi qua đời, 

Đã đầu thai thành thượng thư Gyalto Rami. 

Dharmaprajna, khi qua đời, 

Đã đầu thai thành thượng thư Trisang Lhalo. 

Dharmakya, khi qua đời, 

Đầu thai thành Palgyi Senge từ gia đình Shubu. 

Dharmasukha, khi qua đời, 

Đầu thai thành thượng thư Dosher Trelchung. 

Dharmamitra, khi qua đời, 

Trở thành kẻ được gọi là Tara Lugong. 

 

6 thượng thư này 

Đã phát nguyện gặp nhau 

Ở vùng hoang sơ, xứ tuyết Tây Tạng. 

Nghiệp lực còn lại của họ ở Ấn Độ 

Giờ đây chín mùi ở xứ Tạng. 

Họ trở thành các thượng thư trong triều đình 

Và xuất hiện dưới triều đại của ngài. 

 

6 thượng thư này, những kẻ thù ghét Pháp, 

Trong nhiều đời trước 

Đã sinh làm những con vật khác nhau. 

Trong đời này, họ có dấu hiệu 

Của loài vật mà họ đã từng sinh ra. 

 

Gyatsa Lhanang, con lợn 

Kẻ đến từ vùng đất trung tâm Nairanjara, 

Bây giờ có nốt ruồi đen trên chóp mũi, 

Cho thấy rằng trước đây hắn là lợn. 
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Tara Lugong, con bò cày bừa, 

Kẻ đến từ phía bắc vùng đất trung tâm đó, 

Bây giờ có nốt ruồi trên cổ. 

Bằng chứng cho thấy hắn trước kia là một con bò 

 

Yablhag, chó giữ nhà, 

Từng là con chó ở vùng đất đó, 

Giờ có nốt ruồi giữa trán, 

Bằng chứng cho thấy hắn trước kia là chó giữ nhà. 

 

Một con gà trống ở vùng đó, 

Giờ là thượng thư Dosher Trelchung. 

Hắn có lông ở rốn, 

Bằng chứng cho thấy hắn trước kia là gà. 

 

Chó rừng ở xứ đó, 

Giờ trở thành Gyalto Rami. 

Hắn có sọ giống chó rừng, 

Bằng chứng của lần tái sinh trước đó. 

 

Sau khi chết, các con vật này 

Sinh ra là những con trai của một gái điếm 

Và họ mong ước sẽ gặp lại nhau ở Tây Tạng. 

Bây giờ, họ sinh ra là các thượng thư của Đức Vua. 

 

Những thượng thư ủng hộ một vương quốc tôn giáo 

Sẽ sinh ra trong các cõi cao hơn trong tương lai, 

Trong khi kẻ bất cần Pháp sẽ đọa vào cõi thấp. 

 

Con trai Bà La Môn Purna Surya 

Tái sinh thành một vị tên là Bodhisattva. 

Ngài thành tựu những điều xuất sắc, rồi trở thành một bậc giáo thọ 

Cho vô số tăng sĩ. 

 

Khi Hiền Triết rừng Dragyur, 

Vị Tăng Singha qua đời, 

Ngài sinh ra là tu sĩ Pal-yang. 

 

Ở vùng đất trung tâm Nairanjara, 

Vị Tăng Gyalbu Nyingpo trì giữ giới luật tu sĩ. 

Khi người con trai của kỹ nữ Tinh Túy Trì Giới này 
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Và Hiền triết Kamaraja qua đời, 

Ngài sinh ra là Gyalwa Cho-yang. 

 

Khi vị Tăng Jeta, 

Con trai Bà La Môn Gunasiddhi 

Và Leksher Palmo, 

Qua đời ở vùng Mutra xứ Ấn Độ, 

Ngài tái sinh là Namkhai Nyingpo. 

 

Khi vị Tăng Manjushri 

Con trai Bà La Môn Trí Tuệ Phong Phú 

Và kỹ nữ Kumari Toruna 

Qua đời ở Kim Cương Tòa, 

Ngài tái sinh là Lui Gyaltsen. 

 

Khi con trai của Gau Nyijor Tita 

Và kỹ nữ trinh nguyên Naraya 

Qua đời ở Ấn Độ 

Ngài tái sinh là Kawa Paltsek. 

 

Khi cô gái rồng qua đời 

Ở đại lục địa Thiết Mộc, 

Cô gái tái sinh là Drenpa Namkha. 

 

Khi năm con gái Hiền Triết từ Vaishali 

Qua đời ở xứ Ấn, 

Họ tái sinh thành năm vị Tăng(1). (Trong Biên Niên Sử Tràng Hoa Hoàng 

Kim, năm vị tăng là năm dịch giả sau đây: Yeshe Yang, Drenka, Lekdrup, 

Dharma và Vairochana.) 

 

Khi hai công chúa Đức Hạnh và Hoan Hỷ 

Qua đời ở Ấn Độ, 

Họ trở thành Yeshe Yang và Drenka. 

 

Hai người con gái của cư sĩ Ananda 

Tái sinh thành Lekdrub và Darma. 

 

Khi hoàng tử xứ Tsawarong 

Tỳ kheo Purna qua đời 

Ông tái sinh thành Vairochana. 
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Một kẻ như Ta, Liên Hoa Sinh 

Biết điều đã xảy ra trong quá khứ. 

Luật lệ Phật Pháp sẽ phát triển rộng khắp 

Trong thời đại của ngài, hỡi Đức Vua Toàn Quyền! 

 

Đại Sư cất lên lời ca như vậy. Vua Trisong Deutsen, các thượng thư, đệ tử và 

mọi người ở bốn vùng của Tây Tạng dưới sự cai trị của nhà vua đều cảm thấy 

vô cùng hoan hỷ. 

 

Sau đó, Đức Vua củng cố Luật Lệ Phật Pháp, khiến nó trở nên bền chặt như 

dây lụa. Ngài kính trọng bất kỳ những ai xuất gia và thành lập tăng đoàn đáng 

kính. Ngài khuyến khích cư sĩ Mật thừa thực hành nghi quỹ và thiết lập cộng 

đồng Ngakpa. Đức Vua cho phép mọi thần dân thực hành giáo lý tùy theo ý 

muốn của họ. Ngài ban danh hiệu “bậc tôn kính” cho bất kì ai sao chép và trì 

tụng lời dạy của Đấng Thiện Thệ. Ngài cử những người thông minh và giỏi 

hùng biện nhất đến Ấn Độ để học dịch thuật. 

 

Đại Sư Bồ Tát dạy các thuật ngữ Phật Pháp và những ngôn ngữ thông thường. 

Ngài ban chỉ dẫn cho cư sĩ về cách viết, bói toán và chiêm tinh. Ngài trở thành 

thầy giáo thọ và đạo sư của những vị tu sĩ. Đạo Sư Padmakara tiến hành mọi 

nghi lễ Pháp của Mật thừa, như ban quán đảnh và thánh hóa. 

 

 

Đây là chương mười lăm trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, 

kể về cách Đức Vua thiết lập Luật Lệ Phật Pháp. 
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Vua Trisong Deutsen sau đó ngẫm nghĩ sâu xa và khởi lên ý nghĩ này, “Ở Tây 

Tạng, Ta sẽ khiến Thánh Pháp tỏa rọi như mặt trời mọc. Vì thế, Ta phải thỉnh 

mời Đại Sư Vimalamitra, bậc nổi tiếng uyên bác nhất trong 500 học giả ở Ấn 

Độ(1)”.(Đức Jamgon Kongtrul đề cập trong Bách Khoa Tri Thức rằng Ngài 

Vimalamitra được mời đến Tây Tạng để hoàn thành tiên tri được ban cho Đức 

Vua bởi Nyang Tingdzin Sangpo, thầy tu hoàng gia của Ngài, vị có thể nhập 

định “diệt tận định” trong 7 năm và sở hữu sự sáng suốt lớn lao.) 

 

Đạo Sư Vimalamitra là một hóa thân của Đấng Đại Bi. Vua Pháp Ấn Độ 

Ashoka có một người con gái tên là Dharmabodhi, với vẻ đẹp quyến rũ giống 

như một thiên nữ. Lần nọ, khi ngủ trong vườn hoa, cô nằm mộng rằng một 

người đàn ông đẹp trai trắng trẻo đến và ban phước cho cô bằng bình chứa đầy 

cam lồ. Khi chất lỏng chảy qua đỉnh đầu, toàn thân cô tràn đầy hỷ lạc. 

 

Sau 21 ngày, không chút đau đớn nào, cô hạ sinh ra một bé trai. Nghĩ rằng thật 

xấu hổ khi sinh ra đứa bé mà không có chồng, cô bế đứa bé đi và bỏ cậu lại 

trong hoang mạc. Sau đó, khi cô đi tìm đứa trẻ, cậu đang ngồi với đôi mắt mở 

to và tỉnh táo. Thương con, cô đưa về nhà và nuôi dạy. 

 

Năm tháng trôi qua, cậu bé lớn nhanh hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. 5 

năm sau, cậu tới tu viện Nalanda. Từ các học giả ở đây, cậu nghiên cứu 5 

ngành khoa học và Tam Tạng Kinh. Đặc biệt, cậu trở nên uyên bác về mọi Mật 

Điển. 

 

Sau đó, cậu thọ giới xuất gia từ Đạo Sư Shri Singha và được ban danh hiệu 

Vimilamitra – Vô Cấu Hữu. Sau đó, cậu trở thành vị lỗi lạc nhất trong các bậc 

uyên bác. Vimilamitra trở thành thầy tế cho vua Dharmachakra và ngụ tại tu 

viện Vikramashila với 500 học giả. 

 

Vua Trisong Deutsen trao mỗi người một drey bụi vàng cho Kawa Paltsek, 

Chokro Lui Gyaltsen và Ma Rinchen Chok. Ngài phái họ lên đường với mệnh 

lệnh rằng, “Hãy cúng dường vàng cho vua Pháp Dharmachakra ở chùa 

Vikramashila xứ Ấn Độ. Thỉnh cầu Đức Vua cử một học giả giỏi về cả giáo lý 

ngoại và nội. Các ông, những dịch giả sẽ thỉnh mời học giả và quay trở về!”. 

Ba dịch giả dâng vàng lên vua của Vikramashila và thưa rằng, “Bởi ngài là 

quốc vương hộ trì Giáo Pháp, Vua Trisong Deutsen, vua Pháp của Tây Tạng 

thỉnh cầu ngài cử một học giả tinh thông về cả giáo lý ngoại và nội”. 
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Vua Dharmachakra đáp, “Được, chúng ta phải thỉnh ý của hội đồng 500 học 

giả, những vị sẽ đến vào trưa mai”. 

 

Trưa hôm sau Đức Vua triệu tập 500 học giả, dâng lên họ một mạn-đà-la vàng 

và nói rằng, “Vua Tây Tạng dâng tặng vàng cho ta và thỉnh cầu ta cử một học 

giả giỏi về cả giáo lý ngoại và nội. Ngài đã cử ba dịch giả này đi hộ tống, bởi 

thế ta khẩn cầu vị uyên bác nhất trong các ngài hãy chấp nhận!”. 

 

Đạo Sư Vimalamitra, bậc uyên bác nhất trong 500 học giả ngồi ở hàng giữa. 

Tất thảy 500 học giả - 250 vị bên phải và 250 vị bên trái – nhìn về phía Đại Sư 

và nhà vua nói rằng, “Điều này nghĩa là ngài phải đi”. 

 

Đức Vimalamitra suy nghĩ rằng, “Vua Tạng có thể có niềm tin lớn lao với 

Pháp, nhưng các thượng thư lại thù ghét giáo lý Phật Đà. Họ đã lưu đày dịch 

giả Vairochana. Ta không chắc có thể điều phục được họ. Tuy nhiên, ta không 

thể quay lưng lại với tín tâm của Vua Tạng. Để không trái mệnh lệnh của Vua 

Ấn Độ, Ta phải đi!”. Nghĩ như vậy, ngài đứng dậy và thốt lên “Bodhisattva 

Dathim!” ba lần. 

 

Ba dịch giả hiểu điều này theo các cách khác nhau. Kawa Paltsek hiểu rằng 

ngài đồng ý đi, nói: 

 

Khi mũi tên được giương lên bởi cây cung 

Nó được bắn đi với sức mạnh từ cung thủ, 

Mũi tên có thể chạm đích. 

 

Rinchen Chok hiểu rằng ngài đồng ý đi, nói: 

 

Khi con thuyền được nâng đỡ bởi đại dương 

Được chèo bởi sức mạnh kẻ lái thuyền với mái chèo, 

Nó có thể vượt qua biển cả. 

 

Theo sự hiểu của Chokro Lui Gyaltsen, nó nghĩa là: 

 

Ở một nơi không phải quê hương mình, 

Người với những phẩm tính 

Sẽ rót vào dòng sông tâm thức 

Từ chiếc bình đầy của thân ngài. 

 

Khi nhận được sự cho phép của Vua và mọi học giả, các dịch giả thỉnh mời Đại 

Sư Vimalamitra. Ngài tới Samye, cầm kapali to bằng bốn ngón tay, trên đó có 
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tám chữ Ấn Độ. Vua Trisong Deutsen và dân chúng mở tiệc chào đón ngài. 

Khi Đức Vimalamitra đến Samye, họ đưa ngài tới Khorsa Chenmo. Đại Sư 

không lễ lạy Đức Vua cũng không tỏ lòng tôn kính các linh tượng. Bởi vậy, các 

thượng thư nói rằng, “Trong quá khứ, chúng ta đã mời nhiều học giả đến chùa. 

Trong tương lai, chúng ta cũng sẽ mời họ. Tại sao, ngài, một học giả lại không 

lạy Đức Vua cũng không cung kính trong chánh điện?” 

 

Vimalamitra đáp, “Các ông, nhà vua và thượng thư có biết ý nghĩa của việc 

kính lễ không?” 

 

Đức Vua đáp, “Ta không biết ý nghĩa của việc kính lễ”. 

 

Vimalamitra đáp, “Ta kính lễ bằng việc bất khả phân với Bổn Tôn. Bởi điều 

này, các Bổn Tôn biểu tượng không thể chịu nổi việc hành lễ của ta. Vì thế, ta 

không lễ lạy trước tượng của một Bổn Tôn. Ta cũng không lễ lạy trước một vị 

vua”. 

 

Vua Trisong Deutsen nghĩ, “Ta tự hỏi liệu ngài là một vị thầy Phật Giáo hay 

ngoại đạo”. 

 

Vimalmamitra đọc được ý nghĩ này và nói, “Đức Vua, ngài không hài lòng 

sao?”. 

 

Sau đó, Đức Vimilamitra mặc Pháp y và kính lễ bức tượng Đức Phật Tỳ Lô 

Giá Na, bức tượng dành cho thực hành riêng của Đức Vua, Ngài nói rằng: 

 

Vimalamitra, Bổn Tôn trí tuệ kính lễ 

Vairochana, sắc thân Bổn Tôn tối thắng, 

Trong trạng thái hư huyễn tương đối. 

 

Với động tác kính lễ này, bức tượng nứt từ trên đỉnh xuống tới bệ. Vua Trisong 

Deutsen nghĩ rằng, “Ngài thực sự là vị thầy tà giáo”, và vô cùng thất vọng. 

 

Vimalamitra lại hỏi, “Đức Vua, ngài không hài lòng sao?”. 

 Đức Vua đáp, “Ta không hài lòng”, 

 

Làm một cử chỉ kính lễ khác, Đức Vimalamitra thốt lên rằng: 

 

Sắc uẩn của Vimalamitra 

Ban quán đảnh chân chính với ngũ trí 

Cho Vairochana, Bổn Tôn trí tuệ tối thắng. 
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Đặt tay ngài lên đỉnh đầu bức tượng Tỳ Lô Giá Na, bức tượng trở nên oai 

nghiêm hơn trước. Vô số hào quang phát ra, tràn ngập Chùa Trung Tâm Ba 

Tầng. Tiếp đến, Đại Sư Vimalamitra tiến hành lễ thánh hóa bằng cách phóng 

vô số hào quang vào mọi linh tượng của chùa Samye. 

 

Vua Trisong Deutsen sau đó thốt lên rằng, “Kính Lễ Đạo Sư!”. Đức Vua lễ lạy 

và nói rằng, “Bên ngoài, ngài đắp y tỳ kheo, nhưng bên trong, ngài là một vị 

Yogi thành tựu Mật thừa. Vì thế Ta không yêu cầu ngài phải kính lễ Ta!”. 

 

Đức Vimalamitra đáp rằng, “Bởi ngài là một vị vua xiển dương giáo pháp ở 

Tây Tạng, Ta chắc chắn phải kính trọng ngài”. Ngài chắp tay và vô số ánh 

sáng từ tay ngài chiếu ra làm cháy sém quần áo Đức Vua. Sau đó, Đức Vua lại 

tự mình lễ lạy. 

 

Vua Trisong Deutsen thỉnh cầu Đại Sư Vimalamitra ngự trên ngai sư tử với 9 

lớp nệm và dâng lên ngài áo choàng gấm lớn, nhiều thức ăn, và một bình bạc 

chứa đầy ba drey bụi vàng. Đại Sư dường như không hài lòng và chẳng nói lời 

nào, bởi thế Đức Vua nghĩ rằng, “Người đàn ông tham lam từ miền Nam Nê-

pan này vẫn chưa thỏa mãn!”. 

 

Đại Sư biết vậy và nói, “Đức Vua, hãy nâng tay áo của ngài lên!”. Nhà vua 

làm vậy và Đức Vimalamitra đổ ba drey cát vào tay áo và nói, “Hãy giữ vậy 

một lúc!”. Vua Trisong Deutsen không thể giữ lâu được và thả nó xuống. Cát 

sau đó biến thành vàng và Đạo Sư bảo, “Đại Vương, với Ta, mọi hình tướng 

đều là vàng. Nhưng để hoàn thành những ước nguyện của ngài, chỉ lúc này, Ta 

sẽ chấp nhận món quà!”. 

 

Trên bãi cỏ phía trước chùa trung tâm, người ta dựng lên một Pháp tòa, và Đức 

Vimalamitra được thỉnh cầu thuyết Pháp. Đại Sư quán chiếu, “Trước đây, 

Vairochana đã giảng dạy thừa Quả, nhưng nó không điều phục được người 

Tạng và ngài bị lưu đày. Vì thế, Ta phải dạy dần dần, bắt đầu với thừa Nhân”. 

 

Khi ngài đang thuyết giảng về nhân thừa triết học (1) (Xem Bảng thuật ngữ, 

“Mật thừa và Triết học” và Nhân thừa và Quả thừa.) cho vua Trisong Deutsen 

và các thượng thư, Đức Vua yêu cầu trà từ vùng Shangpo. Trên đường đi, 

những thương lái đến Gyalmo Rongkhar, nơi Đức Vairochana hỏi họ, “Các 

ông từ đâu đến?”. 

 

Họ trả lời rằng, “Chúng tôi tới từ miền Trung. Chúng tôi được Đức Vua cử đi 

mua trà”. 
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Ngài Vairochana nói, “Ồ, Đức Vua vẫn khỏe chứ? Cái ách Luật Lệ hoàng gia 

vẫn còn chắc chắn chứ? Chiếc nơ bạc của Luật Lệ Phật Pháp vẫn buộc chặt 

chứ? Ai là quốc sư? Và tựa đề các giáo lý đang được dịch là gì?”. 

 

Đáp lại, họ nói, “Đức Vua vẫn khỏe. Luật hoàng gia rất nghiêm minh. Luật Lệ 

Phật Pháp cũng vậy. Quốc Sư là Đức Vimalamitra, ngài được thỉnh mời từ Ấn 

Độ. Họ đang dịch các giáo lý được gọi là Nhân thừa”. 

 

Đạo Sư Vairochana nói, “Ta bị lưu đày khi dịch Quả thừa, như là Đại Viên 

Mãn linh thiêng, nhưng nay, họ đang lắng nghe Nhân thừa. Yudra Nyingpo hãy 

đến đó và làm điều gì đó để thuyết phục các thượng thư Tây Tạng này, những 

kẻ thù ghét Phật Pháp”. 

 

Yudra Nyingpo mặc áo choàng bằng vải dệt, đội mão pháp sư và cầm thanh 

kiếm gỗ trên tay. Các bộ giáo lý Đại Viên Mãn cũ và mới được ngài xếp thành 

hai cuộn trên đó ngài viết Sáu Dòng Kim Cương. Ngài đặt chúng phía sau tai 

trái và phải rồi đi tới Tây Tạng. 

 

Yudra Nyingpo đến Samye, nơi Đại Sư Vimalamitra đang thuyết giảng Nhân 

thừa cho Vua Trisong Deutsen và các thượng thư. Lột trần, ngài cưỡi trên kiếm 

gỗ như thể nó là một con ngựa và quất roi đằng sau hét, “Kakapari, 

Kakapari!”. 

 

Bởi sự thù ghét giáo pháp của các thượng thư, Vimalamitra e sợ rằng sẽ bị 

trừng phạt theo luật lệ, ngài chưa từng mỉm cười từ khi tới Tây Tạng. Nhưng 

khi thấy vị Yogi này, ngài mỉm cười và nói, “Dathim, Dathim!”. 

 

Đức Vimalamitra sau đó được mời vào cung điện. Dâng lên thức ăn, Vua 

Trisong Deutsen hỏi, “Kể từ khi tới Tây Tạng, hỡi Đại Sư, ngài chưa từng mỉm 

cười dù chỉ một lần, nhưng hôm nay, ngài đã cười. Tại sao vậy?”. 

 

Ngài Vimalamitra đáp, “Việc ta không cười trước đây là bởi ta buồn vì các 

thượng thư người Tạng phỉ báng Pháp. Hôm nay, ta mỉm cười bởi ta thấy hài 

lòng khi một vị Yogi như vậy sống ở Tây Tạng”. 

 

Đức Vua nói, “Ồ, vị Yogi nói „Kakapari, kakapari‟ nghĩa là gì vậy?”. 

 

Đức Vimalamitra đáp, “Ông ấy nói về những giáo lý: 
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Phật quả không đạt được nhờ giáo lý của các bậc Thanh Văn. 

Một khoảng cách diệu vợi không thể vượt qua bởi sức bay của một con quạ. 

Không có giáo lý Kim Cương Thừa Quả, 

Mục đích của việc giảng dạy Nhân thừa là gì?”. 

 

Vua Trisong Deutsen hỏi, “Vậy tại sao ngài nói „Dathim, Dathim‟?”. 

 

Đại Sư trả lời rằng, “Nó nghĩa là mọi giáo lý đều là sự chứng ngộ của các 

Đấng Chiến Thắng và chúng đều bất nhị. Giống như bản tánh của mật hay 

muối, tất thảy giáo pháp đều thoát khỏi nhị nguyên(1)”.(Bản tánh tuyệt đối của 

tất thảy Phật Pháp là như nhau: chứng ngộ rằng trạng thái nội tại là tánh Không 

và chói ngời bất nhị, giống như đường luôn ngọt và muối thì mặn.) 

 

Đức Vua ra lệnh, “Hãy tìm ra vị Yogi đó!”. 

 

Vị Yogi được tìm thấy, đang ngồi và uống trong khi tán tỉnh một cô gái chang. 

Khi được hỏi, “Tên ngài là gì? Thầy ngài là ai? Giáo lý của ngài là gì?” ngài 

đáp, “Ta là Yudra Nyingpo. Thầy Ta là Đại Sư Vairochana. Giáo lý của Ta là 

Đại Viên Mãn linh thiêng”. 

 

Khi được thuật lại cho Vua Trisong Deutsen, ngài tuyên bố rằng, “Hãy mời 

ngài đến đây! Ta phải thỉnh ngài giảng Pháp!”. Yudra Nyingpo được mời ngự 

trên ngai làm từ nhiều chất liệu quý và được cúng dường mạn-đà-la vàng. Đức 

Vua và các đệ tử thân thiết thọ nhận giáo lý từ Đại Sư Vimalamitra vào buổi 

sáng và từ Đức Yudra Nyingpo vào buổi chiều. Như thế, họ thọ nhận 5 Bộ Cũ 

và 13 Bộ Mới của Giáo lý Đại Viên Mãn. Bởi giáo lý của hai đạo sư hóa ra là 

giống nhau nên các thượng thư cảm thấy hối hận vì đã trục xuất Đức 

Vairochana. Ba sứ giả được cử đi với patra vàng để thỉnh cầu Đại Sư 

Vairochana trở về từ Tsawarong. Vua Trisong Deutsen cùng các thượng thư 

chạm đầu vào gót sen ngài và kính trọng ngài hết mực. 

 

 

 

Đây là chương mười sáu trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, 

kể về cách Đức Vimalamitra được thỉnh mời và sự trục xuất Đức 

Vairochana được nhận ra là sai lầm. 
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17 
 

 

Vua Trisong Deutsen lúc này thỉnh mời Đại Sư Danashila uyên bác từ xứ 

Singala và Đức Kamalashila từ Trung Hoa. Trước đây, ngài mời Đại Sư Bồ Tát 

xứ Sahor, Đức Vimalamitra từ Kashmir, và Đạo Sư Padmakara xứ Uddiyana. 

Như vậy, ngài đã thỉnh mời 5 đạo sư uyên bác, thành tựu vĩ đại. 

 

Các dịch giả lúc này gồm Kawa Paltsek, Chokro Lui Gyaltsen, Nanam Yeshe 

Dey, Ma Rinchen Chok và Nyag Jnana Kumara. Các dịch giả phụ là Denman 

Tsemang, Namkhai Nyingpo, Ba Atsara Yeshe Yang, Gobum Yujin, Loki 

Chung và nhiều vị khác. Theo cách này, mở rộng lời thỉnh mời tới vô số dịch 

giả và học giả, Vua Trisong Deutsen thỉnh cầu Pháp được giảng dạy. 

 

Đạo Sư Padmakara không sinh ra từ bào thai, mà từ một bông hoa sen. Nói 

chung, bởi Ngài là Đấng Điều Ngự chúng sinh tam giới và sở hữu sức mạnh 

soi sáng ba cấp độ sinh tồn, nên tất thảy các vị trời và quỷ ma ở Ấn Độ và 

Uddiyana đều dâng lên ngài tinh hoa sinh lực. Đặc biệt, ngài trói buộc tất cả 

các vị trời, quỷ ma và dạ xoa ở Tây Tạng. Bởi đã điều phục được vùng đất 

Samye, Ngài ngự trên tòa sư tử ba tầng. 

 

Đạo Sư Vimalamitra là vị lỗi lạc nhất trong 500 học giả. Ngài trở thành cầu nối 

để tất cả Phật Pháp được biên dịch sang tiếng Tạng và nắm vững đại dương chỉ 

dẫn; mọi giáo lý Kim Cương Thừa ngoại và nội, cũng như Kinh, Luật và Luận 

Tạng. Bởi ngài đã thành tựu trí nhớ hoàn hảo và thấu suốt mọi giáo pháp không 

một chút mơ hồ, ngài ngự trên ngai sư tử hai tầng. 

 

Đại Sư Bồ Tát được trang hoàng bởi ba sự tu tập quý giá và hiểu mọi pháp 

không chút sai lầm. Nhưng, bởi ngài là đạo sư đầu tiên của triều đình, ngài ngự 

trên ngai sư tử với ba tấm nệm. 

 

Nhị vị đạo sư Danashila và Kamalashila sở hữu vô số phẩm tính của sự nghiên 

cứu, vì thế mỗi vị ngự trên một ngai sư tử. 

 

Dịch giả Vairochana được cử đến Ấn Độ để thỉnh cầu giáo lý và gặp nhiều đạo 

sư uyên bác, thành tựu. Ngài hiểu mọi giáo pháp và đạt tới thành tựu tối thắng. 

Người đồng hành đầy tham vọng của ngài là Lekdrub trở về sớm hơn và bị sát 

hại bởi lính gác biên giới. Đức Vairochana, sau khi thành tựu thuật phi hành, 

đã trở về sau đó. Ngài bị truy đuổi bởi lính phi hành từ Ấn Độ, nhưng không để 

bị bắt, và ngài đã đánh lừa lính canh bằng vàng giả. Bởi sự khéo léo của ngài, 

không có lính phi hành hay lính gác nào đuổi theo nữa. Ngài có thể dịch từ 21 
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ngôn ngữ và vì thế siêu việt hơn các dịch giả khác. Ngài bị lưu đày tới Gyalmo 

Tsawarong nhưng không chết, mặc dù bị ném vào hố rận và ếch. Bởi ngài là 

một Bồ Tát trụ trong các địa, ngài ngồi trên ngai sư tử. Các dịch giả khác ngồi 

trên nệm lụa(1). (Đoạn này dường như bị sai trong bản thảo Sanglingma và 

được viết lại, sử dụng Biên Niên Sử Tràng Hoa Hoàng Kim.) 

 

Vua Trisong Deutsen dâng mạn-đà-la vàng lên mỗi dịch giả và học giả. Ngài 

cúng dường họ trà Trung Hoa, gola Nê-pan, rượu Tây Tạng, rượu gạo Ấn Độ 

và nhiều thứ khác tùy theo sự mến mộ của Đức Vua. Ngài còn dâng tặng họ vô 

số tặng phẩm thông thường khác. Đức Vua lễ lạy, đi nhiễu và cuối cùng nói 

rằng: 

 

EMAHO  

Đạo Sư Padmakara xứ Uddiyana, 

Đại Sư Bồ Tát xứ Sahor, 

Đạo Sư Vimalamitra xứ Kashmir, 

Đạo Sư Danashila xứ Singala, 

Đạo Sư Kamalashila xứ Trung Hoa, 

Đại Dịch Sư Vairochana, 

Cùng các dịch giả và học giả khác, 

Những đối tượng kính trọng của Ta, 

Bởi Ta đã phát nguyện trở thành vị vua nắm giữ Giáo Pháp, 

Ta thỉnh cầu các ngài dịch sang tiếng Tạng, tất thảy 

Những lời dạy và luận giảng của Đức Phật,  

Cùng Mật Điển, Kinh Văn và chỉ dẫn. 

Hãy chuyển Pháp Luân linh thiêng! 

Hãy nhóm lên đuốc Pháp linh thiêng! 

Hãy ban mưa Pháp cam lồ! 

Hãy thổi ốc Pháp thiêng liêng! 

Hãy gióng trống Pháp thiêng liêng! 

 

Vua Trisong Deutsen sau đó thỉnh mời tất cả các dịch giả và học giả đến Chùa 

Palo Cao Quý. Ở chùa Bồ Đề, họ phát đại nguyện; trong chùa Tịnh Hóa, họ 

tắm; trong chùa Di Lặc, họ tiên đoán; trong chùa Thiền Định, họ thiết lập một 

trung tâm thiền định; trong chùa Dịch Thuật, họ chuyển dịch kinh sách; và 

trong chùa Vishva, họ giảng giải các thừa. Như thế, chư vị thiết lập Pháp hội 

trong khoảng thời gian 13 năm. Các ngài thuyết giảng Phật Pháp, chuyển dịch 

từ tiếng Ấn Độ, Uddiyana, Sahor, Kashmir, Singala và Trung Hoa. 

 

Đạo Sư Jnanamitra, Danashila, Kamalashila và dịch giả Kawa Paltsek, Chokro 

Lui Gyaltsen cùng Nanam Yeshe Dey chuyển dịch tất cả Kinh Điển. Các ngài 
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dịch Đồi Châu Báu, Phật Hoa Nghiêm và ba bản mở rộng cùng trung bình của 

kinh văn Bát Nhã Ba-la-mật. 

 

Đại Sư Bồ Tát, các dịch giả khác và Denman Tsemang dịch mọi bản văn gốc 

của Luật Tạng, Kinh Tạng và Luận Tạng. Đạo Sư Kamalashila và Rinchen 

Chok dịch nhiều Kinh Điển từ tiếng Trung, bao gồm Bản văn Bách Kính Lễ 

Phục Hồi Giới Nguyện. Đạo Sư Vimalamitra và dịch giả Jnana Kumara dịch 

nhiều giáo lý ngoại và nội Mật thừa. Đạo Sư Liên Hoa cùng các dịch giả 

Namkhai Nyingpo và Vairochana dịch nhiều Mật Điển thuộc về Giáo Lý 8 

Nghi Quỹ. Đặc biệt, Đức Vairochana hỏi Đại Sư Liên Hoa nhiều vấn đề về Mật 

thừa và biên soạn vô số giáo lý dưới hình thức vấn đáp từ những trao đổi này. 

 

 

 

Đây là chương mười bảy trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, 

kể về cách thức giáo pháp được chuyển dịch và thiết lập ở Samye. 
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Vua Trisong Deutsen nói với Đại Sư Padmakara rằng, “Bởi nghiệp lực tốt lành 

của mình, mọi ước nguyện đã được hoàn thành. Đặc biệt, thật may mắn khi 

Giáo Pháp đã được chuyển dịch và giảng dạy, chiếu sáng như mặt trời. Bây 

giờ, xin Ngài hãy ban một giáo lý để kéo dài tuổi thọ của ta”. 

 

Đức Vua thỉnh cầu như vậy khi tổ chức buổi yến tiệc. Đạo Sư Liên Hoa đáp 

rằng, “Hỡi Đức Vua, người với công đức tốt lành nhất chưa chắc có cuộc đời 

dài nhất. Bởi Ta đã đạt được cấp độ Trì Minh Vương Trường Thọ, Ta sẽ tiến 

hành nghi lễ trường thọ và ban quán đảnh cho ngài”. 

 

Như thế, Đức Padmakara thực hành nghi quỹ trường thọ, khai mở mạn-đà-la để 

thành tựu mạng sống bất hoại. Các dấu hiệu thành tựu xuất hiện, và Ngài gửi 

một thông điệp đến Vua Trisong Deutsen: “Hãy đến và Ta sẽ ban cho ngài 

quán đảnh trường thọ và rót cam lồ bất tử từ bình trường thọ!”. 

 

Các thượng thư phản đối, “Đức Vua, bởi ngài sở hữu công đức lớn lao như 

vậy, ngài sẽ có cuộc đời lâu bền. Đừng uống thứ nước từ bình trường thọ đó! 

Đạo Sư chỉ là một người Nê-pan tâm địa xấu xa, thèm muốn của cải. Đạo Sư 

có thể đầu độc để hại ngài và chiếm lấy vương quốc”. 

 

Vua Trisong Deutsen nghĩ rằng. “Đại Sư Hóa thân không mắc lỗi lầm!”. 

Nhưng điều đó không hiệu quả. Vì thế, các thượng thư ngăn nhà vua nhận quán 

đảnh. 

 

Đạo Sư Liên Hoa búng tay một lần, phát lộ mạn-đà-la Đức Phật Vô Lượng Thọ 

Amitayus trong chiếc bình phía trước nhà vua và quan lại, và sau đó, mạn-đà-la 

tan biến vào hư không. Đạo Sư Liên Hoa tự mình uống cam lồ trường thọ, nhờ 

đó tất cả lỗ chân lông trên thân Ngài đều tràn ngập chày kim cương màu vàng 

nhỏ bằng hạt gạo. Vua Trisong Deutsen cảm thấy hối hận và nói, “Bây giờ, con 

sẽ không nghe lời những thượng thư xấu xa. Xin hãy chấp nhận con, Đại Sư!”. 

 

Đạo Sư Liên Hoa lại khai mở mạn-đà-la trường thọ và thực hành. Khi thời 

điểm trao truyền quán đảnh chín mùi, các thượng thư lại nói, “Đạo Sư không 

chết bởi Ngài biết bùa chú về độc dược. Đức Vua, ngài không biết kiến thức 

đó, bởi thế, chắc chắn ngài sẽ chết”. Các thượng thư lại ngăn Đức Vua thọ 

nhận quán đảnh. 
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Sau đó, Đạo Sư Liên Hoa chôn giấu bình trường thọ với một chỉ dẫn terma 

diệu kỳ cùng bát sọ người như một kho tàng terma ở Động Pha Lê Drag 

Yangdzong. Ngài chôn dấu nó và phát nguyện rằng: “Vào 500 năm cuối cùng, 

một Hóa thân của Ta sẽ xuất hiện, một bậc phẫn nộ, oai hùng và có nốt ruồi 

đen ở giữa tim với hình chày kim cương. Ngài sẽ mở cánh cửa dẫn tới kho tàng 

tâm này. Ngài sẽ lấy bình trường thọ ra và chỉ dẫn terma diệu kỳ, và khi thành 

tựu cấp độ Trì Minh Vương Trường Thọ, ngài sẽ điều phục tất cả ma vương và 

tà giáo bằng sức mạnh kỳ diệu”. 

 

Vua Trisong Deutsen nói, “Mặc dù ta không hề nghi ngờ gì về việc Ngài ban 

quán đảnh trường thọ cho ta, nhưng các thượng thư thù ghét Pháp sẽ không 

cho phép ta. Bây giờ, xin hãy ban cho ta một phương pháp để kéo dài tuổi 

thọ!”. 

 

Đạo Sư Liên Hoa cất lên bài ca: 

 

Bởi Đức Vua có năng lực lớn lao, 

Và bởi người Tạng có niềm tin chí thành, 

Có thể vương quốc sẽ phát triển một chút. 

Nếu ngài nhận quán đảnh trường thọ của Ta, 

Ngài sẽ sống tới 108 tuổi. 

Các thượng thư không cho phép ngài, 

Bởi thế, đầu năm Sửu, 

Khi ngài 56 tuổi, 

Thần Chết sẽ gõ cửa. 

Nếu các nghi lễ trường thọ có thể được tiến hành vì ngài, 

Tuổi thọ có thể kéo dài thêm 13 năm. 

Sau khi Đức Vua qua đời, 

Sức mạnh vương quốc sẽ suy giảm. 

Sau đó, khi ba thế hệ trôi qua, 

Một hóa thân Kim Cương Thủ sẽ xuất hiện 

Với danh hiệu Vua Ralpachen. 

Ngài sẽ xiển dương Phật Pháp mạnh mẽ. 

Nửa sau của cuộc đời ngài, 

Một hóa thân ma vương với hành động xấu ác 

Sẽ xuất hiện với tên gọi “Lang(1)  

(Đây là vị vua bạo chúa của Tây Tạng, kẻ bị ám sát bởi Lhalung Palgyi Dorje. 

Từ lang nghĩa là “Bò”, liên quan đến lần tái sinh trước đó của hắn ta là một con 

vật thồ hàng, được sử dụng để mang đất đá xây dựng Đại Bảo Tháp Boudha. 

Đức Padmasambhava giải thích rằng các anh em phát những lời nguyện thiện 
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lành, còn con bò đã mong ước xấu xa rằng có thể phá hủy bất cứ điều gì mà 

những anh em trai có thể xây dựng. Lịch sử chỉ ra rằng ước nguyện xấu xa  

này gần như đã thành công.)”. 

Hắn sẽ khiến Phật Pháp suy giảm. 

Không nghi ngờ gì thời kỳ đen tối sẽ đến. 

Luật hoàng gia sẽ bị phá hủy và Vua sẽ gây chiến tranh. 

Dân Tây Tạng tuyệt vọng. 

Xứ Tây Tạng bị chia rẽ và các vùng bị phân chia. 

Một hóa thân của Đấng Bí Mật Chủ 

Lhalung Palgyi Dorje 

Sẽ đánh bại quốc vương xấu xa. 

Một hóa thân của Đức Văn Thù 

Được biết đến với tên gọi Gongpo Sal 

Sẽ lại nhóm lên đống than hồng Phật Pháp. 

Và giáo lý cùng luật pháp sẽ phát triển trong một thời gian. 

Hỡi Đức Vua, ngài phải tiến hành các nghi lễ trường thọ. 

 

Sau khi Đức Padmakara nói vậy, mọi dịch giả và học giả thảo luận về nghi lễ 

trường thọ nào sẽ đem lại lợi lạc lớn nhất cho Vua Trisong Deutsen. Về nghi lễ 

hoàn thành bên ngoài, họ dịch 10 Kinh điển sau đây để Đức Vua hành trì hàng 

ngày. Tinh Túy Trí Tuệ - Kinh Điển về Tri Kiến, Trí Tuệ Siêu Việt – Kinh Điển 

về Thiền định, Trang Nghiêm Giới Hạnh – Kinh Điển về Đại Nguyện, Tồi 

Hoại Kim Cương – Kinh Điển về Sự Tịnh Hóa, Sám Hối Phạm Giới Bồ Đề 

Tâm – Kinh Điển về Sám Hối, Đỉnh Kế Bạch Tán Cái Phật Mẫu – Kinh Điển 

về Hàng Ma, Thanh Y Bảo Hộ Tôn – Kinh Điển về Bảo Hộ, Vô Lượng Thọ - 

Kinh Điển về Trường Thọ, Tài Bảo Phật Mẫu – Kinh Điển về Thịnh Vượng và 

Chủng Tự Duy Nhất – Kinh Điển về Tinh Túy. Sau khi những kinh điển này 

được chuyển dịch, chúng được dâng lên Đức Vua để ngài hành trì hàng ngày. 

 

Về nghi lễ hoàn thành bên trong, các ngài dịch Mật Chú Sám Hối với phần 

nghi thức thực hành. Trong quá khứ, một chúng sinh với thân của Sulpo đã giết 

chết đạo sư của hắn và phạm phải tội vô gián. Y đọa ngay xuống các cõi địa 

ngục và được tịnh hóa nhờ nghi thức sám hối của Đức Phổ Hiền. Giống như 

vậy, Đạo Sư Liên Hoa phục hồi mọi hủy phạm mật nguyện của Đức Vua và 

nhờ đó tịnh hóa các che chướng của ngài. 

 

Như những nghi thức sám hối cho nghi lễ hoàn thành bí mật, Đức 

Padmasambhava biên soạn bốn nghi quỹ sám hối cho bốn khía cạnh của con 

đường và thành tựu: Sám Hối Thắng Thân Trí Tuệ, Sám Hối 28 Giới Thủ Xả, 

Sám Hối Bốn Bộ Không Hành Mẫu và Sám Hối Quảng Kiến, cũng được biết 

tới là Sám Hối Tự Nhiên. Giống như Đức Kim Cương Tát Đỏa trong quá khứ 
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đã dạy vị Bà La Môn tên Sọ Người và tịnh hóa che chướng của ông ta, Đạo Sư 

Liên Hoa sửa chữa mọi hủy phạm mật nguyện của Đức Vua và như thế tịnh 

hóa các che chướng của ngài. 

 

Hơn thế nữa, để đối trị sự kết hợp của các bệnh tật gây ra bởi việc mất cân 

bằng tứ đại, y sư người Trung Hoa Hashang Tetsa và ngự y hoàng gia Nyang 

Tsen biên soạn bài giảng các Mật Điển Y Học. Bên cạnh đó, họ cũng bào chế 

nhiều loại thuốc và chiết xuất các tinh chất. 

 

Như một phương thuốc chống lại các tinh linh gây hại bên ngoài, Đại Sư 

Padmakara dịch 1000 chương về các kiểu đồ hình (thread-cross) dựa trên Lưới 

Ngàn Vị Trời Và Quỷ Ma, cũng như Bốn Bổn Tôn Mẹ Vũ Trụ, như là đồ hình 

bên ngoài, bên trong, nam và nữ, hay tương tự. Đặc biệt, bởi loài rồng cai quản 

Tây Tạng, Đạo Sư Liên Hoa biên soạn nhiều nghi thức cho loài này, chẳng hạn 

như: An Dịu Loài Rồng, Chôn Giấu Kho Tàng Rồng, Kết Buộc Phó Thác Cho 

Loài Rồng, Hồi Phục Thành Trì Rồng, Đoạn Tuyệt Nhiễu Hại và nhiều bản văn 

khác. Ngài cũng biên soạn nhiều thực hành Kim Cương Thừa, chẳng hạn như 

Nghi Quỹ Phương Thuốc Kim Sí Điểu, Mã Đầu Minh Vương Hàng Long và 

Nghi Quỹ Kết Hợp Tam Phẫn Nộ Tôn. 

 

Đức Liên Hoa cũng dịch 100 nghi lễ bảo vệ phụ trợ bao gồm Nghi Lễ Hộ Trì 

Oai Đức Hiền Vương, Nghi Lễ Hộ Trì Quyền Trượng Vô Hình Hàng Phục 

Ngàn Vị Trời Và Quỷ Ma, cùng nhiều nghi quỹ về linh phù bảo vệ để đeo hay 

treo trên cửa. 

 

Nhờ thực hiện những nghi lễ bổ trợ này, Đức Liên Hoa Sinh đã kéo dài thọ 

mạng của nhà vua Trisong Deutsen thêm 13 năm nữa so với thọ mạng ban đầu 

là 56 năm được cho là lúc nhà vua băng hà.  

 

Sau đó, Đạo Sư Liên Hoa nói rằng, “Nhờ công đức vô cùng lớn lao, ngài sẽ đạt 

được một cuộc đời dài lâu và không gặp chướng ngại. Giờ đây, ngài sở hữu cả 

hai phẩm tính”. 

 

 

Đây là chương mười tám trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, 

kể về cách thức Ngài tiến hành nghi lễ hỗ trợ cho Đức Vua và kéo dài tuổi 

thọ của Đức Vua.  
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Sau đó, Vua Trisong Deutsen dâng mạn-đà-la ba drey vàng lên tất cả các học 

giả mà ngài đã thỉnh mời từ Ấn Độ. Ngài dâng nhiều y phục, thức ăn, đồ uống 

và tổ chức một lễ tạ pháp rộng lớn. Đức Vua tặng những món quà cho tất cả 

các dịch giả vì đã có công đức chuyển dịch Phật Pháp và tuyên bố họ xứng 

đáng được tôn kính trên đỉnh đầu ngài. 

 

Các học giả Ấn Độ, bao gồm Đại Sư Vimalamitra, được phép trở về quê 

hương. Các dịch giả và nhiều đệ tử đưa họ về Ấn Độ. Như thế, nhờ công đức 

và sự hào phóng của Vua Trisong Deutsen, những vị vua Pháp của Ấn Độ đã 

cho phép nhiều học giả đến giảng dạy Phật Pháp ở Tây Tạng. 

 

Đạo Sư Padmakara và Đại Sư Bồ Tát nhiều lần là anh em trong các đời quá 

khứ. Bởi thế, Đức Vua không cho phép họ đi. Hai vị đạo sư hứa sẽ ở lại, và Đại 

Sư Bồ Tát đã nhập định trong Chùa Bồ Đề.  

 

Đại Sư Padmakara chọn con gái 16 tuổi của Kharchen Palgyi Wangchuk – 

Công chúa Kharchen Tsogyal làm phối ngẫu và hỗ trợ nghi quỹ. Bà có phẩm 

tính của một Dakini trí tuệ. Họ miên mật thực hành thiền định Mật thừa thâm 

sâu với sự vân tập của chư Dakini tại Động Tregu, Chimphu. 

 

Vua Trisong Deutsen nghĩ rằng, “Giáo lý sẽ chẳng đem lại lợi lạc nếu không 

được hành trì. Vì thế, ta phải thỉnh cầu chỉ dẫn về các nghi quỹ Mật thừa!”. 

Suy niệm như vậy, ngài tới gặp Đạo Sư Liên Hoa ở Chimphu vinh quang và 

bày một pháp tòa cùng áo choàng màu hạt dẻ thêu gấm. Sau khi đổ đầy các 

bình bạc bằng nhiều loại rượu khác nhau làm từ gạo và nho, ngài cầm chúng 

trên tay trái và phải. Khi đã cúng dường vô số các cúng phẩm thế tục, ngài 

thỉnh cầu bằng cách tán thán thân, ngữ và tâm của Đại Sư: 

 

OM 

Đức Đại Từ Đại Bi, Đấng Pháp Chủ điều phục chúng sinh hữu tình, 

Thánh Thân chói ngời đánh bại các tinh linh thế gian.  

Thành tựu các cấp độ, thân ngài vượt khỏi sự suy giảm. 

Con kính lễ và tán thán Thánh Thân ngài như Pháp thân! 

 

AH 

Từ tâm điểm lưỡi liềm hoa sen trong lưỡi kim cương của ngài, 

Âm thanh hoàn hảo và oai hùng ngài phóng ra và nhiếp về  

các thần chú điều phục, 
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Tức tai, tăng ích, kính ái và điều phục 

Tối thắng vương của Mật thừa, 

Con xin kính lễ và tán thán Kim Khẩu của ngài như âm thanh  

Đấng Mã Đầu Minh Vương Hayagriva. 

 

HUM 

Các đối tượng tôn thờ khác nhau của thân, ngữ và tâm(1) (Các bức tượng và 

tranh cuộn là đối tượng thờ cúng về thân giác ngộ. Bản văn là đối tượng về 

ngữ giác ngộ. Bảo tháp và những hộp khác chứa đựng xá lợi linh thiêng  

là đối tượng về tâm giác ngộ.) 

Và Samye linh thiêng, ước nguyện của con, 

Được xây dựng và thánh hóa bởi Ngài, Đại Sư. 

Con chí thành đảnh lễ trước Ngài, bậc Hóa thân tôn quý. 

Mặc dù con không xứng đáng thỉnh cầu Ngài, 

Con xin Ngài hãy từ bi để tâm tới con! 

Xin hãy nghĩ về con với lòng từ ái và ban cho chúng con 

Những nghi quỹ Mật thừa đạt giác ngộ chỉ trong một đời! 

 

Nói vậy, ngài lễ lạy trước Đại Sư. Đức Liên Hoa Sinh sau đó đáp rằng: 

 

EMAHO 

Nhà Vua và các thí chủ của giáo lý, bậc trì giữ giáo pháp, 

Ta đã thành tựu cấp độ Trì Minh bất tử. 

Ta đã đạt thành tựu Đại Ấn tối thắng. 

Ta đã nhận những quán đảnh hiển bày Giác Tánh trong Mật thừa siêu việt. 

Ta sẽ đáp ứng những ước nguyện của ngài! 

 

Đức Vairochana, vị có thể dịch từ 21 ngôn ngữ; Lekjin Nyima, người biết 21 

loại chữ viết của Ấn Độ và Tây Tạng; Denma Tsemang, vị lỗi lạc nhất về tốc 

ký; dịch giả Namkhai Nyingpo và Ba Atsara Yeshe Yang –5 vị này là những 

dịch giả và người trợ giúp đã dịch các bản văn nghi quỹ từ tiếng Uddiyana, Ấn 

Độ và nhiều ngôn ngữ khác sang Tạng văn(1). (Yeshe Tsogyal, nữ đệ tử sở hữu 

trí nhớ hoàn hảo cũng hiện diện.) 

 

Đạo Sư Padma soạn 9 Nghi Qũy dựa trên Chín Mật Điển Gốc. Dựa trên Mật 

Điển Tử Thần Yama Hoạt Hiện và Mật Điển Tử Thần Yama Đỏ Sậm, Ngài biên 

soạn nghi quỹ Thân Văn Thù. Dựa trên Mật Điển Mã Đầu Minh Vương Hoạt 

Hiện và Mật Điển Hùng Lực Liên Hoa, Ngài biên soạn các nghi quỹ Khẩu Liên 

Hoa. Dựa trên Heruka Galpoche và Bản Văn Siêu Nhiên, Ngài biên soạn các 

nghi quỹ Tâm Vishuddha. Dựa trên Mật Điển Hiển Hiện Tối Thắng và Tám 

Phần, Ngài biên soạn nghi quỹ Phẩm Tính Cam Lồ. Dựa trên Mật Điển Căn 
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Bản Hiển Hiện Kim Cương Đồng Tử Thân và Thập Nhị Mật Điển Kim Cương 

Đồng Tử, Ngài biên soạn các nghi quỹ Hoạt Động Kilaya. Dựa trên Mật Điển 

Gốc Về Sự Hiển Bày Các Nữ Bổn Tôn và Mật Điển Minh Phi Tập Hội, Ngài 

biên soạn các nghi quỹ Khu Trừ Chủ Nữ Thần Ác Chú. Dựa trên Trì Minh 

Vương Hiển Hiện Căn Bản Mật Điển và Mật Điển Thành Tựu Trì Minh Vương, 

Ngài biên soạn Đạo Sư Trì Minh Vương Nhất Bách Bát Nghi Qũy. Dựa trên 

Mật Điển Điều Phục Tinh Linh Kiêu Mạn, Ngài biên soạn các nghi quỹ chung 

và riêng về Lễ Tán Thế Tục. Dựa trên Mật Điển Mật Chú Phẫn Nộ, Ngài biên 

soạn các nghi quỹ Đại Hung Mãnh Trở Chú. 

 

Sau đó, Ngài soạn Tứ Chỉ Dẫn Quan Yếu. Bởi Bánh Xe Tử Thần rất khó hiểu, 

Ngài biên soạn Bánh Xe Huyền Thuật; bởi Kilaya rất khó thành tựu, Ngài soạn 

Nghi Qũy Tinh Túy Căn Bản Hợp Nhất. Bởi Bổn Tôn Mẹ, thậm chí khi đã 

thành tựu cũng khó sai khiến hoạt động, Ngài biên soạn Bánh Xe Thế Giới Của 

Bổn Tôn Mẹ Hiển Lộ Mộ Địa. Hơn thế nữa, bởi các tinh linh thuộc bộ nam, 

mặc dù nhanh chóng hành động, nhưng rất ngang bướng và khó tin tưởng, 

Ngài biên soạn Bánh Xe Giao Ước Và Áp Chế. 

 

Đạo Sư Padmakara sau đó biên soạn nghi quỹ vô cùng thâm sâu và xuất sắc 

nhất về Tập Hội Chư Thiện Thệ vinh quang, một nghi quỹ cô đọng Tám Giáo 

Lý Nghi Qũy thành một. Dựa trên Mật Điển Gốc Tập Hội Chư Thiện Thệ, Mật 

Điển Giác Ngộ Chân Thật Tối Hậu, Mật Điển Mật Chú Tối Hậu, Mật Điển Bổ 

Khuyết và Mật Điển Khai Quang, Ngài biên soạn các nghi quỹ: Nghi quỹ an 

bình Bách Bộ Tối Thượng, Ngũ Bộ, Đại Mật Độc Bộ, Đơn Tướng và nhiều 

nghi quỹ khác. Để thực hành mạn-đà-la chư tôn phẫn nộ với 725 vị Heruka 

trong một mạn-đà-la duy nhất, Ngài biên soạn các bản văn mở rộng, trung bình 

và cô đọng cho giai đoạn phát triển và hoàn thiện, Thực Hành Mật Chú Miên 

Mật, và nhiều bản văn khác(1). (Toàn bộ pho Tập Hội Chư Thiện Thệ vinh 

quang được tìm thấy trong những kho tàng terma được phát lộ bởi Ngài Nyang 

Ral Nyingma Oser.) 

 

Tám đệ tử, dẫn đầu bởi Vua Trisong Deutsen, sau đó thọ nhận các giáo lý trọn 

vẹn về những giai đoạn này ở ẩn thất Động Chimphu. Đạo Sư Liên Hoa khai 

mở mạn-đà-la các vị Phật an bình và phẫn nộ. Ngài tiến hành trì tụng cho quán 

đảnh. Đầu tiên, Ngài ban đủ mọi quán đảnh chung cho mạn-đà-la các Bổn tôn 

an bình. Sau đó, khi đưa họ vào mạn-đà-la các Bổn tôn phẫn nộ, tám đệ tử tung 

hoa làm từ drey vàng. Đạo Sư Liên Hoa ban cho họ giáo lý tương ứng với Bổn 

tôn mà họ tung hoa vào(1). (Trong Chuyện Kể Về Việc Phát Lộ Những Kho 

Tàng Terma Qúy Giá, Đức Longchen Rabjam đề cập rằng 25 đệ tử hiện hữu, 

bao gồm Nyang Tingdzin Sangpo, tất cả đều đạt thành tựu và sau đó trở thành 

25 thành tựu giả Chimphu.) 
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Hoa của Vua Trisong Deutsen rơi vào giữa mạn-đà-la của Đấng Tối Thắng 

nhất, do đó, ngài nhận các Mật Điển và nghi quỹ về Tập Hội Chư Thiện Thệ. 

Hoa của Đức Namkhai Nyingpo rơi vào mạn-đà-la Tâm Vishuddha. Nub 

Sangye Yeshe tung hoa vào mạn-đà-la Văn Thù, do vậy ngài nhận các giáo lý 

về Thân Văn Thù. Ngenlam Gyalwa Cho-yang tung hoa vào Ngữ Liên Hoa, vì 

thế ngài nhận được giáo pháp về Ngữ Liên Hoa. Công Chúa Kharchen tung 

vào mạn-đà-la Vajra Kilaya, bởi vậy Bà nhận được các Mật Điển và nghi quỹ 

Hoạt động Kilaya. Palgyi Yeshe tung hoa vào mạn-đà-la Bổn Tôn Mẹ, do đó 

ngài được trao truyền các Mật Điển và nghi quỹ về Khu Trừ Chủ Nữ Thần Ác 

Chú. Lang Palgyi Senge tung hoa vào mạn-đà-la Bổn Tôn Điều Phục Tinh 

Linh Kiêu Mạn, và ngài nhận được Mật Điển và nghi quỹ về Thờ Phượng Thế 

Tục. Hoa của Vairochana rơi vào mạn-đà-la Đấng Oai Hùng Đen, bởi thế ngài 

được ban Mật Điển và nghi quỹ về Đại Hung Mãnh Trở Chú. 

 

Đạo Sư Liên Hoa sau đó trao truyền toàn bộ các giai đoạn của quán đảnh cùng 

những chỉ dẫn khẩu truyền tương ứng. Ngài làm chín mùi và giải thoát Nhà 

Vua và các đệ tử. 8 đệ tử hành trì các nghi quỹ khác nhau, và mỗi vị đều đạt 

được những dấu hiệu thành tựu nhất định. 

 

Mặc dù được định là sẽ qua đời ở tuổi 56, nhưng Vua Trisong Deutsen đã kéo 

dài cuộc đời thêm 13 năm và qua đời khi 69 tuổi. Ngài nhận ra thân vật lý là 

mạn-đà-la của các Bổn tôn và có thể du hành qua mọi Phật Quốc. 

 

Các đệ tử khác cũng đạt thành tựu: Namkhai Nyingpo có thể du hành trên các 

tia sáng mặt trời, Sangye Yeshe có thể cắm dao găm vào đá, Gyalwa Cho-yang 

có thể cất lên tiếng hí của Đức Mã Đầu Minh Vương vinh quang, Công chúa 

Tsogyal có thể làm người chết sống lại, Palgyi Yeshe có thể thấy các Dakini và 

ra lệnh cho Chư Không Hành Mẫu tiến hành nhiều hoạt động, Palgyi Senge có 

thể ra lệnh cho tám bộ quỷ thần và Vairochana có thể buộc các tinh linh xấu ác 

của thế gian hoàn thành những hoạt động. Như vậy, các ngài đạt được vô số 

thành tựu. 

 

 

Đây là chương mười chín trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa 

Sinh, kể về cách Đại Sư trao truyền các nghi quỹ Mật thừa và cách thức Vua 

cùng các đệ tử khác dấn thân hành trì nghi quỹ. 
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Vua Trisong Deutsen nghĩ rằng, “Trong 500 năm suy đồi, một vị bảo hộ phải 

trông giữ ngôi chùa của Ta”. Ngài dâng tiệc cúng dường lên Đức 

Padmasambhava, thưa rằng: 

 

EMAHO! Đạo Sư Tôn Qúy, 

Từ nay cho tới 500 năm cuối cùng 

Sẽ không có vị vua nào có công đức như ta. 

Các thượng thư xấu ác và Tây Tạng sẽ bị chia cắt. 

Ai sẽ bảo vệ tất cả chùa chiền ở miền Trung Tây Tạng. 

Ở bốn vùng và các ngôi chùa vùng biên? 

Hỡi Đại Sư, để bảo vệ Phật Pháp, 

Xin hãy từ bi trao truyền các Mật chú điều phục sinh lực,  

mưa đá và lời nguyền. 

 

Đạo Sư Liên Hoa đáp rằng, “Trong giai đoạn 500 năm cuối cùng của thời ác 

trược, chúng ta rất cần một vị bảo hộ giáo pháp trông nom chùa chiền của 

ngài và cũng cần các Mật chú điều phục để bảo vệ Phật Pháp. Vì thế, Ta sẽ 

trói buộc bất cứ vị trời hay quỷ ma nào mà ngài muốn và buộc họ trở thành vị 

hộ pháp cho các chùa”. 

 

Vua Trisong Deutsen thỉnh cầu: “Nói chung, các vị rồng cai quản bốn vùng 

của Tây Tạng. Đặc biệt, họ là bạn ta và họ có nhiều khả năng, sức mạnh lớn 

lao. Hơn thế nữa, họ là những kẻ canh giữ kho tàng. Bởi vậy, xin Đại Sư hãy 

đưa loài rồng trở thành hộ pháp các chùa”. 

 

Đạo Sư Liên Hoa, nhà vua và các đệ tử thân thiết đến bờ Hồ Maldro, nơi họ đặt 

bát làm từ đá zi với nước cúng dường. Đại Sư nhập định, nhằm điều phục và 

câu triệu loài rồng. Ngài cho ngón chân cái của chân trái vào hồ, bắt ấn câu 

triệu và nói, “NAGA RAJA ANGKUSHA JAH”. Lập tức hồ nước trở nên cuộn 

sóng. Vua loài rồng cùng với đoàn tùy tùng xuất hiện từ trong hồ, đầu hướng 

xuống dưới và ngự trên mặt nước. Đạo Sư Liên Hoa nói, “Tại sao các ông lại 

đến theo cách bất kính như vậy với đầu hướng xuống dưới?”. 

 

Vua Rồng nói, “Chúng tôi không hề bất kính. Nếu chúng tôi đến theo cách thức 

thông thường, mặc dù chúng tôi không thể gây hại cho Đại Sư, nhưng vì sự 

xuất hiện, tiếp xúc và hơi thở của chúng tôi là độc nên đoàn tùy tùng đáng kính 

của Ngài sẽ bị tổn thương. Chúng tôi sợ rằng sẽ khiến Đại Sư tức giận và phá 

hủy tất cả thành trì của chúng tôi”. 
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Đại Sư đáp, “Lành thay! Bây giờ các ông phải trở thành hộ pháp cho chùa 

Samye!”. 

 

Vua Rồng đáp, “Xin đừng nói điều đó. Khi 500 năm cuối cùng đến, dân chúng 

sẽ nghèo túng. Họ đào đất linh, xẻ đá thiêng và chặt cây thần. Chúng tôi, loài 

rồng không thể bất tuân mệnh lệnh của Đại Sư, nhưng dân chúng của chúng 

tôi sẽ trút giận bằng cách tàn phá”. 

 

Lúc này, Vua Trisong Deutsen nói, “Đại Sư, nếu họ cảm thấy không thể trở 

thành hộ pháp, bởi loài rồng là kẻ canh giữ của cải, xin hãy yêu cầu họ ban 

tặng sự giàu có của họ bởi ngân khố của ta đã cạn kiệt”. 

 

Đại Sư bảo Vua Rồng, “Vậy, nếu các ông không thể trở thành hộ pháp cho 

chùa, hãy làm đầy ngân khố của Vua Trisong Deutsen bằng ngọc quý”. 

 

Vua Rồng đáp, “Ta sẽ ban của cải cho Đại Sư và nhà vua! Sau 7 ngày bắt đầu 

từ hôm nay, hãy để cửa ngân khố mở rộng! Vua và dân chúng, hãy quay lưng 

lại và đừng nhìn, dù bất cứ âm thanh nào mà các ông nghe thấy”. Nói vậy, tất 

cả loài rồng trong hồ biến mất. 

 

Đạo Sư Liên Hoa và Vua Trisong Deutsen cùng các đệ tử thân thiết trở về. 

Buổi sáng ngày thứ bảy, họ để cửa ngân khố mở. Ban đầu, Samye ngập trong 

sương mù, các âm thanh, tiếng khóc và tiếng ồn được nghe thấy. Cung điện và 

chùa chiền rung động, bởi thế Đức Vua lo sợ và cử một thượng thư đi xem tình 

hình. Vị này nói rằng, “Đồng bằng xung quanh Samye tràn ngập rắn”. Sau đó, 

bỗng nhiên ông ta phun máu và chết. 

 

Khi âm thanh biến mất và sương mù tan dần, Đại Sư bảo Vua Trisong Deutsen 

xem ngân khố. Vua có 108 kho tàng với nhiều đồ quý giá, nhưng chúng đều bị 

cạn kiệt bởi các thiện hạnh của ngài. Bây giờ, chúng lại đầy như trước. Nhà 

vua vô cùng hoan hỷ và cất lên tiếng ca: 

 

EMAHO 

Viên ngọc như ý, suối nguồn hoàn mãn mọi ước muốn và nhu cầu, 

Ngài giải thoát mọi chúng sinh cần được điều phục 

Thoát khỏi khổ đau của nghèo đói và tham muốn. 

Xin kính lễ Ngài với lời tán thán dâng lên Hóa thân cao quý! 

 

Vua Trisong Deutsen sau đó hỏi Đạo Sư Liên Hoa: 
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Hóa thân Toàn tri và Tôn quý, 

Bậc Thầy thấu suốt, xin hãy cho con biết 

Ai sẽ là Hộ Pháp bảo vệ chùa chiền 

Samye quang vinh, ước nguyện cao quý của con? 

 

Đại Sư đáp: 

Chao ôi, Đức Vua vĩ đại, 

Thời thế sẽ ngày càng tệ hơn. 

Thậm chí Samye, ước nguyện cao quý của ngài, 

Sẽ bất ngờ bị phá hủy bởi cát. 

 

Trái tim của kẻ cai trị sẽ bị sở hữu bởi tinh linh ma quỷ. 

Hoàng gia sẽ buồn đau vì bất hòa bên ngoài. 

Chùa chiền trở thành trường đấu cho xung đột 

Và bị phá hủy bởi chất nổ, lửa và sao băng. 

 

Chùa chiền ở các vùng trung tâm và ngoại vi 

Sẽ bị chiếm giữ bởi kẻ tội phạm. 

Những trung tâm nghiên cứu sẽ trở thành kho vũ khí 

Và hành giả sẽ phá hoại Phật Pháp. 

 

Hành giả Mật thừa sẽ chết vì lưỡi kiếm, 

Và những cố vấn của vua sẽ không thành công trong việc duy trì vương quốc. 

Dân chúng giữ dao dưới y áo, 

Và kẻ cai trị sẽ bị ám sát bởi độc dược. 

 

Dân thường sẽ chìm trong mâu thuẫn gia đình và chết bởi vũ khí. 

Hành giả Mật thừa sẽ mâu thuẫn gia đình và dấn thân vào tà thuật. 

Mọi người mang áo giáp suốt đời, 

Và binh lính sẽ canh giữ những cửa bên ngoài. 

 

Con cái sẽ chống lại cha mẹ, 

Và thời đại của vũ khí sẽ đến sớm. 

Hành giả Phật Pháp không phụng sự, 

Mà sẽ tin tưởng vào những kẻ gian trá, bịp bợm. 

 

Mọi người sẽ mặc áo khoác xấu xa làm từ da chó và mũ hộ giáp nhọn. 

Họ mang theo vũ khí xấu xa như gậy gộc giáo mác 

Và thuyết giảng tà pháp, tánh không của hư vô. 

Pháp thoại được nghe trong quán bia. 
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Đây là những dấu hiệu cho thấy Phật Pháp sắp suy tàn. 

Lúc đó, tinh linh chiến binh Vua Pekar 

Là cần thiết như một vị bảo hộ chùa chiền. 

Vị đó hiện ở vùng Mông Cổ. 

 

Hỡi Đức Vua, hãy ra chiếu tuyên chiến 

Và đánh chiếm vùng Gomdra, xứ Mông Cổ. 

Ông ta sẽ đến đây, theo đuổi những thứ giá trị. 

Sau đó, Ta sẽ bổ nhiệm ông ấy trở thành vị bảo hộ chùa chiền. 

 

Như vậy Vua Trisong Deutsen liền chuẩn bị cho chiến tranh và đánh bại vùng 

Bhata Mông Cổ. Sau đấy, vua Shingja Chen, gọi là Dupo Yabje Nagpo và cũng 

là vua Pekar của các tinh linh chiến binh đến, theo đuổi các giá trị. Đội quân 

bên phải là 100 chiến binh mặc áo da hổ. Đội quân bên trái là 100 vị tỳ kheo A 

La Hán. Theo sau là 100 vị hành khất mang đồ đen. Đội quân tiên phong là 100 

phụ nữ mặc đồ đen. Các thượng thư bên ngoài gồm 100 vị cưỡi ngựa. Các 

thượng thư nội gồm 100 chiến binh man rợ. Phục vụ ngài là 100 con sư tử và 

hổ. Các hóa thân và tái hóa thân của ngài là 100 con khỉ và 100 con công cùng 

mèo. 

 

Đạo Sư Liên Hoa sau đó ra lệnh và trói buộc vua Pekar bởi lời thệ nguyện. Ở 

chùa Pekar, Ngài thiết lập một điện thờ và bổ nhiệm Pekar là vị bảo hộ chùa 

Samye linh thiêng và của toàn bộ tổng thể chùa. 

 

Sau đó, Đạo Sư Liên Hoa, Đức Vairochana, Namkhai Ningpo, Yeshe Yang và 

nhiều người khác kết tập các Mật chú điều phục nhằm bảo vệ Phật Pháp. Các 

ngài biên soạn và dịch vô số Mật Điển cùng nghi quỹ liên quan tới tám bộ quỷ 

thần như: Ging trắng, Mara (Ma Vương) đen, Tsen đỏ, Yaksha (Dạ Xoa) giết 

người, Raksha (La Sát) ăn thịt, Mamo gieo dịch bệnh, Rahula phẫn nộ và Naga 

(Rồng) độc.  

 

Bên cạnh đó, các ngài dịch vô số Mật Điển và nghi quỹ liên quan tới những vị 

bảo hộ Phật Pháp như Hắc Hộ Pháp Vinh Quang, Hắc Thiên Nữ Vinh Quang, 

Thần Chú Hộ Pháp Xanh Dương Đậm, và nhiều vị khác. Shenpa Pekar, 

Gingchen Sogdak và Tsangtsen Dorje Lekpa là ba vị đứng đầu trong tám bộ 

trời và quỷ ma, bởi thế rất nhiều Mật Điển và nghi quỹ liên quan đến họ được 

chuyển dịch. Với các vị Rahula, những vị cai quản cõi trời, làm đóng băng và 

tạo bão đá, sấm chớp và với Rồng độc, những vị cai quản vùng sâu dưới đất và 

gây ra nhiều dạng dịch bệnh, các ngài dịch vô số mật chú điều phục và phẫn 

nộ. Những vị bảo hộ Phật Pháp này được giao phó cho Vua Trisong Deutsen. 
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Khi Đạo Sư Liên Hoa, Vairochana và nhiều vị khác trao cho Đức Vua những 

mật chú điều phục này để bảo vệ Phật Pháp, Đại Sư nói rằng, “Này Trisong 

Deutsen, bậc cai trị phước lành của Tây Tạng, chúng tôi trao cho ngài toàn 

quyền đối với những giọt cam lồ thâm sâu này, tinh túy tâm yếu của các học 

giả và dịch giả. Hãy giữ gìn chúng; Hãy ghi nhớ trong tâm! 

 

Tốt nhất, khi một người là kẻ thọ nhận thích hợp, 

Tiếp theo, khi anh ta có lòng bi mẫn lớn lao, 

Hay chí ít, khi anh ta chân thành cúng dường của cải vật chất, 

Ngoài ba trường hợp này, 

Nếu mật chú phẫn nộ được truyền bá, phó thác không thích hợp, 

Những chúa tể nam nữ của Mật thừa 

Sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. 

Này Đức Vua, ngài sẽ phải trả giá bằng tính mạng 

Và ngài sẽ rơi vào các cõi thấp hơn 

Bởi thế, hãy trông giữ các mật chú phẫn nộ này như chính cuộc đời ngài.” 

 

Nói vậy, họ trao phó hoàn toàn các mật chú phẫn nộ cho Vua Trisong Deutsen 

gìn giữ. Vô cùng hoan hỷ, Đức Vua cúng dường Đạo Sư Liên Hoa sáu con 

ngựa từ chuồng ngựa hoàng gia, dẫn đầu bởi chú ngựa Tsalu Jadong. Chúng 

được trang hoàng bởi hàm thiếc bằng vàng, mũ trùm khảm đá xanh, và yên 

ngựa làm từ gỗ tếch. Đức Vua cũng dâng áo lụa kiểu Mông Cổ, vàng và chuỗi 

đá xanh của riêng mình, gọi là Hồ Sáng. Sau khi cúng dường như vậy, ngài lễ 

lạy và đi nhiễu quanh Đại Sư. 

 

Đạo Sư Liên Hoa đáp rằng, “Tuyệt vời thay, ngài có thể cúng dường những của 

cải hư huyễn, thoát khỏi tham luyến. Đó là một hành động tốt lành.” 

 

Lúc này vua Trisong Deutsen nghĩ rằng, “Đạo Sư có thể là một thành tựu giả, 

nhưng vì Ngài đến từ phía Nam Nê-pan, nên Ngài dường như rất thích của 

cải”. 

 

Đại Sư Liên Hoa đọc được tâm nhà vua và nói, “Hỡi Đức Vua tôn quý, hãy 

nâng tay áo lên”. Sau đó, Đại Sư đổ ba drey cát và ba drey đá cuội vào ống tay 

áo và nói, “Hãy giữ như vậy một lúc!”. Đức Vua không thể giữ được. Khi nhà 

vua buông xuống, ông thấy tất cả cát đều biến thành vàng và đá cuội biến thành 

lam ngọc. 

 

Đại Sư Liên Hoa nói, “Đức Vua, Ta chỉ chấp nhận món quà của ngài để ngài 

có thể tịnh hóa những che chướng và tích lũy công đức. Với Ta, mọi hình tướng 
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đều là vàng. Bởi Ta chẳng cần của cải, ngài có thể sử dụng như ý muốn”. Như 

thế, Đại Sư trả lại toàn bộ đồ cúng dường cho Đức Vua. 

 

Quá bối rối, Vua Trisong Deutsen cảm thấy vô cùng hối lỗi và tác bạch, “Đại 

Sư, ta là vua của bộ tộc nguyên thủy và bởi che chướng sâu dày, ta khởi lên 

nghi ngờ này. Ta cảm thấy rất hổ thẹn và hối tiếc, hỡi Hóa thân cao quý! Xin 

hãy chấp nhận chúng với lòng bi mẫn của Ngài. Cầu xin Ngài cho ta phương 

pháp để chữa lành các mật nguyện bị hư hỏng”. 

 

Nói vậy, vua Trisong Deutsen lễ lạy, chạm đầu vào gót sen Đạo Sư Liên Hoa 

với lòng sùng kính và òa khóc.  

 

Đạo Sư đáp, “Hỡi Đức Vua, bởi ngài chỉ là một chúng sinh hữu tình, ngài sẽ 

khởi lên những ý niệm thuộc tâm trí, nhưng điều đó thực sự không phá hỏng 

mật nguyện của ngài. Bởi chúng ta là những vị Yogi, chẳng có điều gì để buồn 

bã cả. Đức Vua, hãy áp dụng tri kiến và thiền định làm sự sám hối của ngài! 

Đừng trưởng dưỡng các quan niệm sai lầm trong tâm! Quan trọng hơn tất 

thảy, hãy thực hành mười thiện hạnh, từ bỏ mười ác hạnh, hòa hợp với Pháp 

trong bất cứ điều gì ngài làm, cai quản đất nước bằng luật lệ Phật Pháp, và 

đừng làm theo lời khuyên của các thượng thư xấu ác. Hoài nghi là kẻ thù của 

Pháp, bởi thế hãy thực hành thoát khỏi sự nghi ngờ!”. 

 

Nói vậy xong, Đại Sư ban cho Đức Vua ”Đại Dương Tịnh Hóa Mật Nguyện”, 

Mật chú Trăm Âm của Đức Kim Cương Tát Đỏa, Mật chú Trăm Âm của các vị 

Heruka, và Mật chú Trăm Âm của chư Thiện Thệ, cùng với các nghi quỹ tương 

ứng, như là Sám Hối Hàng Ngày Chữa Lành Mật Nguyện. 

 

 

Đây là chương hai mươi trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, 

kể về cách Ngài bổ nhiệm vị bảo hộ các chùa chiền, dịch các Mật chú phẫn 

nộ để bảo vệ Phật Pháp và giảng dạy những phương pháp chữa lành Mật 

nguyện. 
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Đạo Sư Padmakara sau đó nói với Vua Trisong Deutsen rằng,  

 

“Để duy trì luật lệ hoàng gia, Ta, Padmakara, Vairochana, Namkhai Nyingpo, 

Atsara Yeshe cùng nhiều vị khác đã chuyển dịch các Mật chú phẫn nộ. Chúng 

ta đã dịch các Mật chú phẫn nộ và điều phục từ những ngôn ngữ gồm 

Uddiyana, Ấn Độ, Singala, Merutsey, Nê-pan, Sahor, Hashang, Sangling, 

Serling, Bhaita, Kashmir, ngôn ngữ biểu tượng của chư Dakini, ngôn ngữ ma 

quỷ của loài Dạ Xoa và La Sát và từ âm thanh diệu kỳ. 

 

Ta đã thỉnh mời Hộ Pháp Pekar từ xứ Bhata Mông Cổ và bổ nhiệm ngài là bảo 

hộ kho tàng Samye. 

 

Vì ngài, Đức Vua tôn quý, chúng tôi đã dịch nhiều giáo lý để thành tựu Phật 

quả trong một đời. Nhưng, bởi ngài thường bị lay động bởi sự xao lãng, ngài sẽ 

không thực hành giáo lý mà chỉ duy trì chúng như định nghiệp còn lại. Vào đời 

cuối cùng trong chuỗi 17 lần tái sinh, ngài sẽ gặp lại chúng. Vì thế, Ta cất giấu 

chúng như những kho tàng terma. Một vài người may mắn sẽ phát lộ kho tàng 

các Mật chú phẫn nộ này để bảo vệ Phật Pháp. Những người sinh ra vào bốn 

“năm mạnh mẽ” là: Sửu, Mùi, Tuất và Thìn, hay các “năm oai nghiêm” gồm 

Dậu hay Thân sẽ sở hữu tiềm năng nghiệp và không chết nếu họ khai mở 

những giáo lý này. Những người sinh ra vào sáu năm khác (1) (Sáu năm còn lại 

là Tý, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ và Hợi.) thiếu khả năng phát lộ kho tàng và thậm chí 

nếu họ làm vậy, họ sẽ sớm qua đời. Bởi luật lệ bây giờ rất mạnh mẽ, không cần 

phải sử dụng phương pháp dữ dội như „bánh xe vòng đời, mưa đá và lời 

nguyền‟, nhưng chúng sẽ cần thiết vào những thời đại đen tối, bởi thế Ta sẽ 

chôn giấu chúng trong các kho tàng terma. 

 

Cách thức mà những kho tàng được chôn giấu như vậy. Trong mỗi kho tàng 

của Chùa Trung Tâm Ba Tầng, Ta chôn giấu một kho tàng trọng yếu cho Đức 

Vua. Đây là những kho tàng Pháp. Ta chôn giấu những kho tàng trọng yếu 

trong ba ngôi chùa đặc biệt, được xây dựng bởi ba Hoàng phi: Chùa Putsab 

Serkhang, Chùa Khamsum Đồng Đỏ (2) (Terma chứa đựng Tiểu sử 

Sanglingma được tìm thấy trong ngôi chùa này, Chùa Khamsum Đồng Đỏ, nơi 

hiện vẫn được duy trì tốt.) và Chùa Gegye Jema. Trong hai Chùa Yaksha, Ta 

chôn một kho tàng terma. Tại mỗi nơi thuộc bốn chùa chính và tám chùa phụ, 

Ta chôn giấu một kho tàng. Cuối cùng, ở Chùa Pekar, và trong bốn chùa Hộ 

Pháp, Ta cất giấu một kho tàng pháp thuật. Trong các bảo tháp ở bốn phương, 
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Ta chôn giấu một kho tàng Pháp màu trắng, một kho tàng pháp thuật màu đen, 

một kho tàng nghệ thuật, thủ công màu đỏ và kho tàng y dược màu vàng. 

 

Tại ẩn thất Chimphu, Ta chôn dấu một kho tàng lớn lao về tâm đạo sư. Ở Chùa 

Kyerchu về phía Nam, Ta chôn giấu Mật Điển Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu và Hiện 

Thân Của Tam Tạng. Ở Tsilung, Bumthang, Ta chôn giấu Minh Phi Tập Hội 

và mọi Mật Điển Mẹ khác. Ở Chùa Changtra Duntsey, Ta chôn giấu 

Yamantaka Đỏ Sậm và Mật chú phẫn nộ khác. Ở Tra Duntsey về phía Bắc và 

Kyor Duntsey, Ta chôn dấu 108 Mật chú phẫn nộ. Ở bên phải Changdram, Ta 

chôn giấu các bản văn về y dược, chiêm tinh và đá quý. Ở Chùa Tsi, Ta chôn 

giấu Mật Điển, Kinh Văn cùng nhiều chỉ dẫn. 

 

Ở Longthang Dronma xứ Kham, Ta chôn dấu Không Hành Mẫu Thập Tam 

Mật Điển và Phổ Ba Súy Mật Điển. Trong chùa ở Gampo Lha Chukhar, Ta 

chôn dấu các giáo lý về thần thông và Mật chú phẫn nộ. Ở Yuru Tramdrug, Ta 

chôn dấu 13 Mật chú phẫn nộ. Ở Lhodrak Po-ting, Ta chôn dấu Tập Hội Chư 

Thiện Thệ cùng nhiều nghi quỹ Mamo và sợi chỉ giao chéo. Trong Động Sư Tử 

Taktsang, Ta chôn dấu những giáo lý để thành tựu Phật quả chân chính. Ở 

Đồng Cỏ Monkha, Ta chôn dấu các giáo lý Chiti Yoga và Tứ Phần Nhuệ Đao 

Đốn Ngộ. Ở Drag Yangdzong, Ta chôn giấu mọi nghi quỹ về Kilaya và 

Yamantaka. Ở Thành Vinh Quang xứ Lhodrak và Động Sư Tử Taktsang, Ta 

chôn dấu 100 Mật chú điều phục và 30 Mật chú phẫn nộ. Ở Động Thành Trì 

Phula, Ta chôn giấu các Mật chú phẫn nộ của bốn chị em Semo, Mật chú phẫn 

nộ bí mật, và một pháp Kilaya bí mật. Ở núi đá Dấu Ấn Móng Vuốt La Sát, Ta 

chôn giấu một kho tàng của chư Dakini. Trong Động Thang Trời Dài, Ta chôn 

giấu kho tàng Tâm Đạo Sư. Ở Núi Đá Trời Tuyết Phủ, Ta chôn giấu các pho 

nghi quỹ và chỉ dẫn về y học. Ở Động Trường Thượng, Ta chôn giấu các giáo 

lý về Phổ Ba Hàng Phục Chư Độc Long. Trong Động Vĩ Đại xứ Tsang, Ta 

chôn giấu các giáo lý về Pháp Chủ Trường Thọ Yamantaka và 21 Chogdung. Ở 

hẻm núi hẹp Shula Dragmo, Ta chôn giấu ba giáo lý liên quan tới Ging, ma 

vương và tinh linh Tsen. 

 

Hơn thế nữa, trong tất cả những ngọn núi và đá thiêng, Ta chôn giấu 108 loại 

kho tàng nhỏ. Ta giấu chúng sau khi phát một lời nguyện vì lợi lạc cho những 

đệ tử tiền định. Khi những điều sau đây xảy ra, các terma này sẽ được phát lộ: 

 

Khi người ta nguyền rủa và đeo trang sức đen không tốt lành, khi những trung 

tâm nghiên cứu pháp bị phá hủy và các ẩn thất bị thiêu cháy, khi những lời dạy 

linh thiêng bị đổi chác như hàng hóa và kẻ sát nhân có thể được miễn tội nhờ 

tiền bạc, khi người ta gây chiến và mặc giáp sắt, khi những vị thầy tâm linh trở 

thành thủ lĩnh của trận chiến và các tu sĩ bị giết bởi dao, khi xung đột bùng nổ 
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ở những vùng đất thiêng và người ta xây dựng ẩn thất ở trung tâm thị trấn, khi 

nhưng hành giả Mật thừa đánh nhau và bỏ thuốc độc vào đồ ăn, khi kẻ cai trị từ 

bỏ lời thề và chiến binh bị giết bởi đao kiếm, khi xứ Tây Tạng tan rã như áo 

giáp rời ra từng mảnh, khi cha – con đánh nhau và các thành viên trong gia 

đình đánh lộn với nhau, khi ma vương và quỷ Tsen được triệu hồi như các tinh 

linh chiến binh và kẻ cướp trông giữ những con đường, khi tinh linh Gongpo 

sở hữu tim người nam, tinh linh Senmo sở hữu người nữ, tinh linh Theu-rang 

xâm chiếm trẻ nhỏ và mọi người chịu ảnh hưởng bởi những thế lực tà ma, khi 

tám bộ trời và quỷ ma bị khuấy động, rồi bệnh tật, nạn đói xảy đến – đó là thời 

điểm khi ba dấu hiệu của việc không thể kiềm chế sẽ xảy ra: Trái Đất không 

thể giữ những kho tàng, bởi thế kho tàng Pháp, kho tàng của cải, vàng, bạc và 

nhiều đá quý được tìm thấy. Các Hộ Pháp không thể giữ được những ngôi đền 

được giao phó, vì vậy di sản giá trị của Tam Bảo sẽ bị cướp và đánh cắp. Các 

hành giả Phật Pháp sẽ không thể duy trì việc thực hành sadhana, do vậy họ sẽ 

buôn bán, làm giàu các giáo lý mà chính họ cũng không thực hành và từ sự 

ham muốn danh vọng, họ sẽ rao giảng chi tiết giáo lý cho kẻ khác trong khi bản 

thân mình lại không áp dụng được. Khi các biến cố này xảy ra, ngài sẽ gặp lại 

giáo lý và huấn thị của Ta. 

 

Bệ Hạ, trong kiếp cuối cùng từ 16 hóa thân tái sinh sau này của ngài, ngài sẽ 

được sinh ra ở một nơi có hình dạng một con ngựa bị phanh xác còn tươi, được 

gọi là Tamshul, về phía Tây Nam từ đây. Sinh ra trong năm Thìn, ngài sẽ thuộc 

về một gia đình quý tộc và được tôn trọng bởi tất cả mọi người. Sở hữu sự 

thông tuệ và lòng từ bi trỗi vượt, ngài sẽ cực kỳ tinh tấn và có sự nỗ lực lớn lao 

trong thực hành, ngài sẽ có thể trì giữ các thệ nguyện samaya của mình một 

cách chính xác và chỉ có một mức độ nhỏ của tham ái. Ngài sẽ có lòng can đảm 

và ít dấn thân vào các cuộc nói chuyện phiếm vô bổ nhàn rỗi. Ngài sẽ có sự 

nhẫn nại và kìm chế trước sự vu khống từ người khác. Ngài sẽ sở hữu một tâm 

thức sắc bén và đáng tin cậy, công bằng và kiên nhẫn. Được sinh ra như một 

nhân vật như vậy, Bệ Hạ, ngài sẽ sở hữu tất cả những giáo lý mà Ta đã ban cho 

ngài lúc này và đạt giác ngộ ngay trong đời đó. 

 

Vì ngài đã có một rạn nứt nhiễm ô từ một lần bị hư hoại cam kết thiêng liêng 

của mình bằng cách cho phép trục xuất Vairochana, Namkhai Nyingpo xứ Nub 

và các dịch giả khác, nên mọi người sẽ không tin những lời dạy của ngài. Thậm 

chí ngay cả những người có liên kết mạnh mẽ với các giáo lý cũng sẽ cùng loạt 

mất niềm tin. Vì lý do đó, ngài phải thực hiện nhiều sự sám hối và tịnh hóa 

trước những bậc thầy của ngài, những bậc tôn quý và bậc đạo sư. 

 

Khi thời điểm đó đến, nếu ngài làm theo lời khuyên của Ta như sau,  
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“Hãy chấp nhận pháp giới như là xứ sở thiết yếu của ngài và từ bỏ quê hương 

của mình. 

 

"Hãy đi tới những nơi nhập thất cô tịch trong rừng và những chốn xa xôi hẻo 

lánh như chốn cư ngụ thiết yếu của ngài và để ngôi nhà của ngài lại phía sau. 

 

"Hãy thực hành pháp tánh trống rỗng và chói sáng như thiền định thiết yếu 

của ngài và giữ mình trong sự ẩn cư. 

 

"Như ngôi nhà thiết yếu của ngài, hãy ở trong pháp giới vô hạn. 

 

"Như tri thức thiết yếu của ngài, hãy giữ sự chú tâm vào sự hiện diện của tâm 

thức và phát huy bản thân ngài trong thực hành tâm linh. 

 

"Như kho tàng thiết yếu của ngài, hãy thu thập sự giàu mạnh của ba thân trong 

bản tánh nền tảng tâm giác ngộ. 

 

"Như công đức thiết yếu của ngài, hãy đừng để thân, khẩu, tâm của ngài ở 

trong sự tầm thường dung tục, mà hãy thực hành Phật Pháp siêu diệu. 

 

"Như lời khuyên thiết yếu của ngài, hãy trông dựa vào những lời lẽ của Đấng 

Thiện Thệ và Đạo Sư của ngài. 

 

"Như người cha thiết yếu của ngài, hãy tỏ lòng tôn kính đến Đức Phổ Hiền 

Samantabhadra - lòng từ bi, và đối xử tốt lành với tất cả chúng sinh. 

 

"Như người mẹ thiết yếu của ngài, hãy tỏ lòng tôn kính đến Đức phối ngẫu Phổ 

Hiền Samantabhadri - lòng từ ái, và yêu mến tất cả chúng sinh như con cái của 

ngài. 

 

"Như người vợ thiết yếu của ngài, hãy thiền định không nhầm lẫn trên đại định 

samadhi của sự chói sáng và tánh không trống rỗng, đồng thời giữ sự đồng 

hành liên tục, không gián đoạn với người vợ này. 

 

"Như con cái thiết yếu của ngài, hãy quán tưởng năm gia đình Phật và thực 

hành các đại định samadhi giai đoạn phát triển và hoàn thiện. 

 

"Như sự giàu mạnh thiết yếu của ngài, hãy biên chép các kinh điển của các 

Đấng Thiện Thệ, và xem xét kỹ lưỡng cũng như giữ ý nghĩa của chúng trong 

tâm. 
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"Như mảnh đất nông trại thiết yếu của ngài, hãy gieo trồng, trưởng dưỡng 

cánh đồng đức tin và dấn thân vào các hành động hòa hợp với Pháp. 

 

"Như đoàn tùy tùng thiết yếu của ngài, hãy để tâm tới các Dakini cùng chư Hộ 

Pháp và dâng lên các vị với những cúng dường lễ tiệc cũng như các torma. 

 

"Như thực phẩm thiết yếu của ngài, hãy nếm cam lồ mật hoa bất sinh của pháp 

tánh, và thực hành đại định bất biến. 

 

"Như đồ uống thiết yếu của ngài, hãy uống cam lồ những huấn thị khẩu truyền 

từ bậc đạo sư của ngài và hãy liên tục khẩn cầu đạo sư. 

 

"Như y phục thiết yếu của ngài, hãy nhận lãnh những quán đảnh cùng những 

cam kết thiêng liêng, và mang chúng tới sự hoàn thiện, viên mãn. 

 

“Như sự giải trí thiết yếu của ngài, hãy dấn thân vào đại định samadhi của 

phát tỏa và thu rút, đồng thời hãy tu tập trong sự phô diễn của giác tánh. 

 

"Như sự vui hưởng thiết yếu của ngài, hãy thực hành thiền định cùng nghi quỹ 

sadhana, và mang thân, khẩu, ý của ngài tới sự trưởng thành nhờ các giai 

đoạn tiến bộ của thực hành Pháp. 

 

"Như hình ảnh thiết yếu của ngài, hãy tu tập từng bước trong giai đoạn phát 

triển cũng như hoàn thiện và áp dụng chúng vào trong sự thực hành. 

 

"Như tinh thần chiến binh thiết yếu của ngài, hãy liên tục thực hiện những 

cúng dường tới vị bổn tôn trí tuệ. 

 

"Như vị giáo sĩ cung đình thiết yếu của ngài, hãy quán tưởng bậc đạo sư kim 

cương trên vương miện đỉnh đầu ngài và khẩn cầu tới bậc đạo sư ấy. 

 

"Như hoạt động thiết yếu của ngài, hãy sở hữu những kinh văn được sao chép 

và đưa chúng cho bất kỳ ai cần đến. 

 

"Như tấm gương thiết yếu của ngài, hãy nhìn vào Giáo Pháp thiêng liêng và 

phát huy bản thân ngài trong việc dâng lên những thỉnh cầu. 

 

"Như phòng thờ linh thiêng thiết yếu của ngài, hãy thiền định về thân ngài như 

là mạn đà la và quán tưởng Bổn Tôn. 
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"Như món trang sức thiết yếu của ngài, hãy tu tập trong tứ vô lượng tâm và 

hành động vì lợi ích chúng sinh, không chút thiên vị hay thành kiến nào. 

 

"Như thực hành Pháp thiết yếu của ngài, hãy để tâm trí ngài ngơi nghỉ trong 

trạng thái bẩm sinh, không hư cấu của tánh không và sự chói sáng. 

 

"Như samaya thiết yếu của ngài, hãy liên tục nhìn vào tâm thức ngài và hiển lộ 

sự thuần khiết bản chất của nó. 

 

"Như huấn thị thiết yếu của ngài, hãy giữ cho tâm tánh ngài tự do khỏi sự dối 

trá và đạo đức giả, hãy thiền định về lời khuyên khẩu truyền của dòng truyền 

thừa nghe. 

 

"Như mạn đà la thiết yếu của ngài, hãy không ngừng để cho tâm ngài ngơi 

nghỉ trong trạng thái bẩm sinh. 

 

"Như cái thấy thiết yếu của ngài, hãy nhìn vào pháp thân bất biến và nhận ra 

khuôn mặt tự nhiên của ngài. 

 

"Như sự thiền định thiết yếu của ngài, hãy thực hành bổn tôn yidam của sự 

không sinh khởi và trở nên ổn định trong trạng thái bẩm sinh.(1)  

 

(Trong Những Biên Niên Sử Tràng Hoa Vàng Ròng, Đức Padmasambhava 

thay vì như trên, Ngài nói: "Như sự thiền định thiết yếu của ngài, hãy thực 

hành tâm tỉnh giác tối hậu và ổn định trong trạng thái bẩm sinh, tự nhiên) 

 

"Như đạo hạnh thiết yếu của ngài, hãy hành động mà không chấp nhận hay 

chối bỏ và tự do khỏi sự ràng buộc, dính mắc. 

 

"Như quả thiết yếu của ngài, hãy đừng tìm kiếm kết quả ở nơi nào khác, vì ba 

thân là vốn sẵn, bẩm sinh ở trong chính ngài. 

 

"Nếu ngài thực hành như vậy, ngài sẽ đạt tới Phật quả trong Cõi Cực Lạc 

Sukhavati ngay sau kiếp sống đó bằng cách nhận lấy sự tái sinh trong nhụy 

một bông hoa sen." Như vậy, Đức Padmakara đã ban lời tiên tri này cho Vua 

Trisong Deutsen. 

 

Đạo Sư Padma đã cất giấu những lời dạy như các kho tàng terma và đã đưa ra 

những tiên tri xa hơn nữa cho nhà vua.(1)  
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(Các tiên tri dự báo thì không bao gồm trong Sanglingma, mà xuất hiện trong 

Những Biên Niên Sử Tràng Hoa Vàng Ròng,  (trang 570-581). Những lời tiên 

tri bao gồm các điềm báo trước rằng sự xuất hiện của 100 vị terton, những bậc 

thầy phát lộ các giáo lý ẩn mật của Đức Padmasambhava vào những thời điểm 

định mệnh của họ. Một số vị nổi tiếng được biết đến như sau: Sangye Lama, 

bậc được coi là vị terton đầu tiên, Dangma Lhungyal, Drapa Ngonshey, Nyang 

Ral Nyima Oser, Guru Chowang, Sangye Lingpa, Rinchen Lingpa, Orgyen 

Lingpa, Drimey Oser (Longchen Rabjam), Ratna Lingpa, Chojey Lingpa, 

Terdag Lingpa, Kunkyong Lingpa, Do-Ngag Lingpa, Tennyi Lingpa, Dorje 

Lingpa, Pema Lingpa, Leytro Lingpa, Shikpo Lingpa, và Dechen Lingpa.)  

 

Vua Trisong Deutsen vô cùng hoan hỷ và dâng lên cúng dường cùng lễ lạy. 

Đạo Sư Padma sau đó an trụ trong thiền định ở Chimphu, và Vua Trisong 

Deutsen đã cai trị phù hợp theo luật lệ thế tục cùng tôn giáo. 

 

Theo cách này, Đức Vua thiết lập nền móng cho Samye vào năm Dần và hoàn 

thành việc xây dựng vào năm Ngọ .Vào năm Mùi, Phật Pháp được chuyển 

dịch. Năm Sửu, ở tuổi 56, ngài được nói là sẽ qua đời nhưng nhờ những nghi lễ 

chữa lành, ngài đã sống thêm 13 năm. Ngài qua đời ở tuổi 69 vào năm Dần, 

không mang theo nhiều kẻ hầu cận. Ngài để lại di chúc cho các thượng thư và 

thần dân. Sau khi qua đời, ngài tan biến vào tim Đức Văn Thù. 

 

 

Đây là chương hai mươi mốt trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa 

Sinh, kể về cách Đại Sư chôn giấu giáo lý và chỉ dẫn như các kho tàng và 

ban những tiên tri cho Đức Vua. 
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22 
 

 

Hoàng tử Mutig Tsenpo lên ngôi vua và cai trị đất nước theo luật lệ của Vua 

Cha. Ngài chạm đầu vào gót sen Đạo Sư Liên Hoa, bày những tấm nệm thêu 

gấm và dâng lên Đại Sư áo choàng da sói trắng để mặc. Dâng đồ uống gồm 

rượu nho và rượu gạo, ngài phục vụ vô số món ăn khác nhau. Sau khi dâng 

mạn-đà-la vàng cùng vàng khảm, ngọc xanh, ngài thỉnh cầu quán đảnh và huấn 

thị khẩu truyền 

 

Đạo Sư Padma đã trao riêng cho hoàng tử quán đảnh mạn đà la chư Phật hiền 

minh và phẫn nộ. Ngài ban những hướng dẫn, huấn thị khẩu truyền về các 

sadhana (nghi quỹ) kết hợp các vị bổn tôn hiền minh và phẫn nộ cũng như thực 

hiện sự thuần thục chín mùi và giải thoát trong toàn bộ chư vị. 

 

Sau đó, Đạo Sư Bồ Tát hòa tan mạn đà la hiện thân (tan biến nhục thân) của 

mình trong Điện Thờ Bồ Đề. Đạo Sư Padma và Hoàng Tử Mutig đã bọc thân 

thể Bồ Tát bằng lụa quý, niêm phong nó với vàng và lam ngọc trong một ngôi 

chùa gỗ đàn hương, rồi đặt nó như là một nơi tôn nghiêm thờ phượng. Sau đó 

Đạo Sư Padma nói: 

 

Ta, Padmakara, 

Được sinh ra trong mảnh đất Uddiyana nhờ công đức tích tập. 

Ta đã ở lại Ấn Độ trong 3600 năm. (1) 

 

(Những năm này nên được tính toán là 6 tháng cho 1 năm bây giờ. Những Biên 

Niên Sử Vàng đề cập rằng Đức Padmakara đã ở lại 5 năm trong cung điện 

hoàng gia xứ Uddiyana, 5 năm trong Rừng Mát Lạnh, và đã trải qua 10 năm 

nghiên cứu Phật Pháp. Trong mỗi xứ sở sau, Ngài đã ở lại 200 năm là: Ấn Độ 

và Trung Hoa, Uddiyana và Sahor, Magadha (Ma Kiệt Đà) và Tirthika, 

Kashmir và Singala, Li và Marutsey. Trong mỗi xứ sở sau, Ngài đã trải qua 98 

năm là: Asha và Drusha, Shambhala và Shangshung, Ba Tư và Gesar, Tokar và 

Rubala, Rakshasa và cõi Rồng Naga. Cuối cùng, Ngài ở lại 40 năm ở Nepal và 

111 năm ở Tây Tạng.)  

 

Được thúc đẩy bởi nghiệp, Ta đã đến trung tâm Tây Tạng. 

Bây giờ Ta đã ở đây trong Xứ Tuyết 51 năm. 

 

Dưới sức mạnh của những khát ngưỡng,  

Ta đã trở thành Đạo Sư của nhà vua. 

Đã đặt nền móng cho Samye trong năm Dần, 
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Nhờ nguyện vọng thiêng liêng của nhà vua,  

Samye đã được hoàn tất trong năm Ngọ. 

Vì vậy Ta đã hoàn thành nguyện vọng của vua Tây Tạng. 

 

Trong năm Sửu, nhà vua được 56 tuổi. 

Mặc dù lúc đó định mệnh tới cho cái chết của vua, 

Nhưng nhờ các nghi lễ kéo dài thọ mạng,  

Ta đã mở rộng thọ mạng của nhà vua thêm được 13 năm. 

Sau đó nhà vua qua đời ở tuổi 69, trong năm Dần. 

 

Mutig Tsenpo, con đã nối ngôi nhà vua trên chiếc ghế quyền lực, 

Ta đã truyền đạt cho con trọn vẹn những quán đảnh  

và các huấn thị khẩu truyền. 

Quốc vương cùng các thần dân mở rộng và bảo vệ vương quốc 

Theo pháp luật của cha con, nhà vua. 

Đức Tu Viện Trưởng Khenpo Bồ Tát 

Đã tan biến mạn đà la hiện thân của mình trong Điện Thờ Bồ Đề. 

Rồi Ta cũng sẽ phải rời đi và không ở lại đây được lâu hơn nữa, 

Ta sẽ tìm kiếm một nơi sadhana để thực hiện thực hành tâm linh. 

 

Nói vậy xong, Đức Padmasambhava đã an trụ trong thiền định 3 tháng 3 ngày 

ở khu nhập thất phía trên của Chimphu. Tại Drag Yangdzong, Ngài đã ở lại 

trong 5 tháng 5 ngày. Tại Núi Đá Trắng của Tidro, Ngài đã thiền định trong 7 

tháng 7 ngày. Tại Đồng Cỏ của Monkha, Ngài đã thiền định trong 1 tháng 10 

ngày. Tại Montha Dragtha Tramo, Ngài đã thiền định trong 3 tháng 3 ngày. 

Trong Hang Động Man-gong, Ngài đã thực hành trong 1 tháng 7 ngày. Tại 

Hang Động Pha Lê Ngọc Trai của Đỉnh Pama, Ngài đã thiền định trong 1 tháng 

10 ngày. Trong Động Pha Lê của Yarlung, Ngài đã thiền định trong 3 tháng 3 

ngày. Ở Tsibri của Gyal, Ngài đã thực hành trong 2 tháng 4 ngày. Ở núi tuyết 

Ngân Sơn Kailash, Ngài đã thiền định trong 5 tháng 5 ngày. Tại Kharchu ở 

Lhodrak, Ngài đã thực hành trong 8 tháng 8 ngày. Tại Tsagong của Tsari, Ngài 

đã thiền định trong 7 tháng 7 ngày. 

 

Đạo Sư Padma đã ban phước cho những địa điểm hẻo lánh trở thành những 

chốn thiêng liêng cho nghi quỹ sadhana. Ngài đích thân tự mình đến thăm 

viếng khắp mọi nơi trên vùng đất Tây Tạng và cất giấu vô số các kho tàng 

terma vì lợi ích của những người xứng đáng trong các thế hệ tương lai. Ngài 

cũng đã chôn những danh sách các vị trí riêng biệt, các bản văn hướng dẫn, và 

các bản văn quan trọng. Vì lợi ích của mỗi người có khả năng lĩnh hội định 

mệnh, Ngài đã phát những lời nguyện sau, "Cầu mong kho tàng này khế hợp 

với một người có duyên tiền định thích hợp! Cầu mong nó được thực hành bởi 
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những người định mệnh!"  Ngài cũng ban 3 dấu ấn niêm phong theo từng cấp, 

"dấu ấn của kho tàng, dấu ấn của sự phó thác, dấu ấn của sự cất giấu." Cũng 

như vậy, Ngài ban những sắc lệnh này, "Đã ủy thác, đã ủy thác trọn vẹn! Đã 

cất giấu, đã cất giấu như kho tàng! Thâm sâu, hãy giữ nó thiêng liêng!" 

 

Đạo Sư Padma sau đó nói, "Cầu mong tất cả những người khế hợp với những 

giáo lý terma của Ta trong tương lai cũng hãy giữ chúc thư này trong tâm: 

 

"Hỡi người định mệnh khế hợp với các giáo lý kho tàng của Ta trong tương lai, 

nếu con không thể thực hành những huấn thị khẩu truyền của Ta, con sẽ gặp 

những khó khăn, vì thế hãy giữ kín dấu ấn bí mật. 

 

"Nếu con tiết lộ các huấn thị quá sớm, những người khác sẽ ghen tị, thèm 

muốn những giáo lý, hoặc phỉ báng, vu khống, hiểu lầm chúng, vì thế trước 

tiên hãy đưa ra những dấu hiệu thành tựu trong sadhana nghi quỹ thực hành 

của con. 

 

"Nếu ham muốn của con cho sự gia tăng lợi ích vật chất, danh vọng, và sự vĩ 

đại là quá lớn, thì những người khác sẽ cố gắng để gây tổn hại cho con, vì thế 

hãy sở hữu những lời dạy về các sức mạnh, năng lực kỳ diệu. 

 

"Hãy giữ những cam kết thiêng liêng của con như nền tảng. Nếu con làm hư 

hỏng các samaya của mình, con sẽ không có những hoàn cảnh tốt đẹp trong 

đời sống này và theo những đời sau đó con sẽ đi đến các cõi địa ngục. 

 

"Giữ một cái thấy cao như bầu trời. Con sẽ rơi vào những sai lạc, trừ khi con 

xác quyết được cái thấy. 

 

"Hãy có được một sự thiền định giống như một cọc vàng ròng được đóng 

xuống nền đất. Nếu sự thiền định của con loạng choạng, không ổn định, con sẽ 

không đạt được sự ổn định bằng cách đơn giản giả vờ thực hành. 

 

"Hãy khiến đạo hạnh của con sở hữu sự tự tin vô úy, không chút sợ hãi. Với 

thói đạo đức giả và sự giả vờ, con không thể chuyển hóa những người khác 

được. 

 

"Hãy cất giấu những huấn thị khẩu truyền của con giống như một kho tàng. 

Nếu con phổ truyền chúng quá công khai, rộng mở. Chúng sẽ tiêu tan và mất đi 

giá trị. 
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"Bất cứ sự thiền định hay sadhana nào con có thể thực hành, hãy tìm kiếm một 

bậc đạo sư, người sở hữu các huấn thị khẩu truyền. Nếu con thiếu đi những ân 

phước của một bậc đạo sư, sẽ không có ân phước từ thực hành Pháp của con. 

(1) 

 

(Những Biên Niên Sử Tràng Hoa Vàng Ròng (trang 583) gồm một số lượng lớn 

các giáo lý truyền thống về điểm này). 

 

"Nếu cái thấy và hành vi của con thô tháo, con sẽ gặp những trở ngại trong 

thực hành Pháp của mình. Đừng để cái thấy của con chỉ trở thành cái vô vị, 

nhạt nhẽo hoặc hành vi của con trở nên phù phiếm, ngớ ngẩn. 

 

"Nền tảng cho thực hành Pháp là thệ nguyện samaya và lòng từ bi. Hãy giữ 

những cam kết thiêng liêng của con thuần khiết và ôm ấp lấy những người 

khác với lòng bi mẫn. 

 

"Trừ khi con đã đạt tới những dấu hiệu thành tựu trong một giáo lý cho chính 

mình, còn không thì đừng ban nó cho những người khác. Nếu con làm vậy, 

những người khác sẽ không tin tưởng vào giáo lý và thiếu đi sự trân trọng. 

 

"Đừng ban các giáo lý thông thường, nói chung và những huấn thị khẩu truyền 

cùng một lúc. Nó có thể xảy ra việc liên kết bị phá vỡ sau các giáo lý thông 

thường, chung chung; Vì vậy đầu tiên hãy kiểm tra người thọ nhận. 

 

"Những giáo lý terma thì cực kỳ sâu sắc: hãy thực hành chúng một cách cẩn 

thận. 

 

"Nếu con thực hiện được như vậy, những ban phước sẽ tự nhiên xuất hiện. 

Phật sẽ được phát hiện trong chính con. Loài người sẽ cung cấp cho con tất cả 

những nhu cầu thiết yếu. Mọi người sẽ tôn trọng con và các chúng sinh thần 

thánh sẽ ban phương tiện sinh sống, thực phẩm đồ ăn thức uống bổ dưỡng. Tất 

cả ước nguyện của con sẽ được hoàn mãn; Con sẽ tiếp nối dòng dõi truyền 

thừa của chư Phật và chứng ngộ, nhận ra ý nghĩa của Giáo Pháp. Con sẽ thiết 

lập hội chúng Tăng Đoàn và khiến Giáo Pháp lan tỏa, hưng vượng. 

 

"Nếu con không làm được vậy, và con không tự mình ứng dụng thực hành các 

giáo lý mà thay vào đó con chỉ tìm cách lấy lòng những người khác vì lợi ích 

thực phẩm và sự giàu có, thì con đang buôn bán sinh lực của chư Phật và là 

một điều đáng xấu hổ với Giáo Pháp đồng thời con cũng là một tấm gương xấu 

cho tăng đoàn. Con sẽ là một bậc thầy tà đạo và một kẻ dẫn đạo người khác đi 

tới các cõi địa ngục. Quăng hạnh phúc và lợi ích của mình đi một cách bất 
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cẩn, con sẽ phải chịu sự lãng phí thân người quý báu của mình. Những giáo lý 

terma của Ta là thiêng liêng nhất; nên hãy gìn giữ, trân trọng chúng một cách 

tha thiết". (1) 

 

(Đức Padmasambhava đã hát ý này một bài ca dài hơn lời khuyên tâm huyết: 

Những Biên Niên Sử Tràng Hoa Vàng Ròng (trang 584-588)… 

 

 

 

Đây là chương hai mươi hai trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa 

Sinh, kể về cách Ngài viếng thăm những địa điểm linh thiêng cho việc hành 

trì ở Tây Tạng, chôn giấu các kho tàng tâm và ban những huấn thị khẩu 

truyền. 
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23 
 

Tiếp theo, Đạo Sư Padmakara hướng tâm mình về phía loài La Sát Rakshasas 

sống trên Lankapuri, xứ sở La Sát có hình giống như chiếc rìu có tay cầm của 

lục địa Jambu Nam Diêm và nằm gần xứ Uddiyana. (1)  (Lục địa Jambu được 

nói là có hình dạng đầu một chiếc rìu.) Ngài đã thấy rằng loài La Sát sẽ xâm 

nhập và hủy diệt tất cả Ấn Độ, Nepal, Tây Tạng v.v… để tàn sát loài người. 

Đạo Sư Padma thấy có sự cần thiết phải bảo vệ chống lại loài La Sát, ban món 

quà vô úy, không sợ hãi cho loài người cư dân lục địa Jambu. Ngài đã quyết 

định rời khỏi Samaye vinh quang và thay vào đó đi tới Đỉnh Núi Huy Hoàng 

Màu Đồng Đỏ. 

 

Vào lúc này, Hoàng tử Mutig Tsenpo và các vị vua, bộ trưởng, các nam và nữ 

hành giả được thọ ký, những vị thầy tâm linh, các hành giả mật thừa tantrika, 

các thiền giả, hành giả yogi, y sĩ, người biên chép và người tụng niệm, các thủ 

lĩnh, phụ nữ, các nhà bảo trợ nam, nữ Tây Tạng, tóm lại, tất cả các người dân 

Tây Tạng đã khẩn cầu Ngài ở lại, nhưng Ngài không chấp thuận lời khẩn cầu 

này. Thay vào đó, Ngài đã hát bài ca về cảm giác mệt mỏi với Tây Tạng này. 

 

NAMO RATNA GURU – Xin kính lễ Đạo Sư Tôn Quý! 

 

Đấng Chúa Tể Amitabha và Đức Quán Âm Avalokiteshvara, 

Lòng từ bi của các Ngài ôm trọn tất cả chúng sinh. 

Xin ban những ân phước của các Ngài để con có thể được làm đệ tử của Ngài 

Và làm trống rỗng vòng luân hồi sinh tử. 

Bây giờ hãy nghe đây, hỡi nhà vua Tây Tạng và các thần dân. 

Ta, Padmakara của Uddiyana, 

 

Đã đến Tây Tạng do dòng tương tục nghiệp quá khứ 

Và đã hoàn thành tâm nguyện khát ngưỡng của nhà vua. 

Ở vùng đất Tây Tạng này, một cõi giới bao phủ trong bóng tối dày đặc, 

Ta đã khiến mặt trời Giáo Pháp tỏa sáng rạng ngời. 

Và thiết lập tất cả chúng sinh trong cả hạnh phúc và sung túc. 

Kể từ khi, vua Tây Tạng qua đời. 

 

Bây giờ Ta sẽ không ở lại Tây Tạng nữa. 

Những người Tây Tạng và Ta không đồng ý! 

Ta sẽ rời đi; Ta sẽ đến Ấn Độ! 

 

Vua cùng các bộ trưởng Tây Tạng và Ta không đồng ý! 

Họ không cai trị vương quốc phù hợp theo Pháp. 
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Thay vào đó, các bộ trưởng điều khiển vua Pháp. 

Ta đã mệt mỏi về những vị vua dấn thân vào các hành động tà ác. 

Ta sẽ rời đi; Ta sẽ đến Ấn Độ! 

 

Các tăng sĩ Tây Tạng và Ta không đồng ý! 

Họ không giữ giới luật tinh thuần, 

Mà bí mật lén lút say sưa rượu, thịt và phụ nữ. 

Ta đã mệt mỏi về những kẻ đạo đức giả. 

Ta sẽ rời đi; Ta sẽ đến Ấn Độ! 

 

Các bậc thầy Tây Tạng và Ta không đồng ý! 

Họ không giải nghĩa lời Đức Phật và luận giảng một cách chính xác, 

Mà đánh lừa người dân với những giáo lý bị bóp méo. 

Ta đã mệt mỏi về những kẻ làm sai lệch lời Phật dạy. 

Ta sẽ rời đi; Ta sẽ đến Ấn Độ! 

 

Các thiền giả Tây Tạng và Ta không đồng ý! 

Họ không trộn lẫn, hòa hợp trạng thái thiền định với hậu thiền định, 

Mà chỉ hiểu biết trí óc cạn cợt kinh nghiệm cùng chứng ngộ của mình. 

Ta đã mệt mỏi về những hành giả chỉ tập trung lên sự yên lặng trơ lỳ 

Ta sẽ rời đi; Ta sẽ đến Ấn Độ! 

 

Các tantrika – hành giả Mật thừa Tây Tạng và Ta không đồng ý! 

Họ không giữ những cam kết thiêng liêng thuần tịnh. 

Thay vào đó họ để cho cả Đại Thừa và Mật Thừa đi lạc vào Shaman giáo  

(bùa chú, pháp thuật, phù thủy). 

Ta đã mệt mỏi về những kẻ vi phạm samaya . 

Ta sẽ rời đi; Ta sẽ đến Ấn Độ! 

 

Những hành giả yogi Tây Tạng và Ta không đồng ý! 

Họ không sở hữu ý nghĩa của cái thấy và sự thiền định trong thực hành Pháp, 

Mà tự lừa dối bản thân mình với những khoe khoang tầm thường, vô vị. 

Ta đã mệt mỏi về những kẻ khoe khoang, khoác lác. 

Ta sẽ rời đi; Ta sẽ đến Ấn Độ! 

 

Các thủ lĩnh Tây Tạng và Ta không đồng ý! 

Họ không trộn lẫn, hòa hợp những vấn đề xã hội với Giáo Pháp linh thánh, 

Mà làm lãng phí, hao hụt các giáo lý và vương quốc với những ý đồ xấu. 

Ta đã mệt mỏi về những kẻ ác tâm với ý định tiêu cực. 

Ta sẽ rời đi; Ta sẽ đến Ấn Độ! 
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Những bảo trợ Tây Tạng và Ta không đồng ý! 

Họ không thực hành sự hào phóng, rộng lượng tự do khỏi thành kiến, 

Mà luôn tạo ra những nguyên nhân tái sinh trong loài ngạ quỷ. 

Ta đã mệt mỏi về những kẻ dối trá và bủn xỉn. 

Ta sẽ rời đi; Ta sẽ đến Ấn Độ! 

 

Những người phụ nữ Tây Tạng và Ta không đồng ý! 

Họ không có tín tâm và lòng từ bi thật sự, 

Mà đi theo những tay lang băm, với đức tin rỗng tuếch. 

Ta đã mệt mỏi về những phụ nữ không chung thủy và dâm đãng. 

Ta sẽ rời đi; Ta sẽ đến Ấn Độ! 

 

Các đệ tử Tây Tạng, hãy ở lại trong bình yên. 

Ta sẽ rời đi; Ta sẽ đến vùng đất của loài La Sát. 

Ta cầu nguyện rằng chúng ta có thể gặp lại nhau trong tương lai! 

 

Lúc này tất cả các đệ tử Tây Tạng đều cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Với 

trái tim đau thắt, với đôi mắt đẫm lệ, bị dày vò bởi nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, họ 

đã nằm sát mình lễ lạy. Đặt bàn chân Đức Padmakara lên vương miện đỉnh đầu 

mình, họ nắm chặt lấy áo choàng của Ngài, và cầu nguyện, "Xin hãy lắng nghe, 

hỡi Đạo Sư vĩ đại! Nếu Ngài rời đi Ấn Độ, chúng con sẽ không có cách nào để 

quét sạch những nhận thức sai lầm bên ngoài và bên trong của mình. Trước 

đây, khi vua Trisong Deutsen còn sống, thiện tâm của Ngài thật bao la. Giờ 

đây, xin hãy tiếp tục chăm sóc chúng dân Tây Tạng với lòng bi mẫn của Ngài. 

Dù thế nào, bằng mọi cách, xin hãy ở lại!" 

 

Trả lời cho thỉnh cầu của họ, Đạo Sư Padma nói: "Trong suốt triều đại của nhà 

vua, Ta đã khiến Phật Pháp lan rộng và phát triển. Các con, những người đi 

theo Ta, nhà vua và những thần dân, hãy nên duy trì, gìn giữ truyền thống của 

Ta chính xác như nó là, như những nhà bảo trợ và các đối tượng của sự tôn 

kính. Vì Ta sẽ đến Ấn Độ, nên sẽ không có bất cứ ai xóa tan những nhận thức 

sai lầm bên ngoài và bên trong của các con. Nhưng trừ khi loài La Sát được 

hàng phục, còn không chúng sẽ tràn từ vùng đất của chúng là Lankapuri, và ăn 

thịt tất cả loài người ở lục địa Jambu Nam Diêm Phù Đề. Thời điểm đã đến để 

Ta hàng phục chúng vì vậy Ta phải đi." Nói vậy, rồi Ngài hát lên bài ca này: 

 

Bậc Chúa Tể Guru, Đấng ban những ân phước, 

Hóa thần Bổn Tôn, Đấng ban những thành tựu, 

Chư Dakini, những Đấng xua tan trở ngại, che chướng 

Con khẩn cầu các Ngài; xin ban những ân phước! 
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Ta, Padmakara xứ Uddiyana, 

Được hóa sinh trong một bông hoa sen. 

Không bị nhiễm ô bởi bất tịnh của một tử cung thai tạng, 

Nơi Ta sinh ra là cao quý nhất! 
 

Đầu tiên, trong cõi giới xứ Uddiyana, 

Ta đã trở thành con trai vua lndrabodhi 

Và thiết lập vương quốc trong Giáo Pháp thiêng liêng. 
 

Tiếp đó, trong những vùng khác nhau của xứ Ấn, 

Ta đã gặp những bậc đạo sư lỗi lạc, thông thái và thành tựu nhất. 

Tinh tấn trong tu tập, quán chiếu và thiền định, 

Ta đã đạt được quyền làm chủ trên tâm thức và khí năng (prana). 

Cuối cùng, Ta đã đến xứ Tây Tạng. 

Ta đã thuần hóa các tinh linh thế tục ngạo mạn, 

Hoàn thành tâm nguyện của nhà vua, 

Và đưa những đệ tử tới sự viên mãn của thuần thục và giải thoát. 
 

Trong thời đại này, thời đại ngũ trược, 

Thời kỳ cuối của Kỷ Xung Đột. 

Nó là rất hiếm, nói chung, chúng sinh trong ba cõi 

Đi vào vào một con đường không lầm lạc. 

Mà loài người bị rơi vào làm mồi cho lũ ma quỷ tà niệm. 
 

Đặc biệt, lũ ma quỷ cướp sinh lực chúng sinh 

Và sau đó dẫn họ vào những cõi thấp. 

Như vậy là loài La Sát xâm lược, 

Sẽ cai trị tiểu lục địa của Chamara về phía tây nam. 

Ngoài Ta, không ai có thể hàng phục chúng. 

Thân Ta là thân kim cương bất hoại 

Và Ta đã đạt được cấp độ vidyadhara Trì Minh Vương trường thọ. 
 

Khẩu ngữ của Ta đã đạt được thành tựu các giáo lý Mật Chú 

Cùng các năng lực viên mãn và sức mạnh. 

Tâm thức Ta đã chứng ngộ trạng thái của chư Phật trong ba thời; 

Vì vậy, Ta đã hiện thực hóa được bản chất tâm thức về bản tánh bất nhị. 

Để ban tặng món quà vô úy, không sợ hãi 

Tới sáu loài chúng sinh hiện tại, 

Ta sẽ đi để chế ngự loài La Sát ở tây nam. 

Nhờ tình yêu thương, lòng bi mẫn và bồ đề tâm, 

Ta sẽ thuần hóa một cách thiện xảo và thiết lập chúng trong Giáo Pháp 

Tất cả các loài La Sát ăn thịt người ác tâm hư hỏng. 
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Ta rời đi để thiết lập tất cả mọi người trong 2 lần hạnh phúc, sung túc, 

Trong các cõi Tịnh độ của chư Phật. 

Tất cả các con, nhà vua Tây Tạng, các thần dân và các đệ tử, 

Hãy ở lại và giữ gìn sức khỏe tốt trong một thời gian dài. 

Ta đã đạt được thân vượt lên khỏi sinh tử, 

Vì vậy, Ta không nằm trong cái chết và vòng luân hồi. 

Ta đã đạt được quyền làm chủ trên thân tứ đại, 

Vì vậy, Ta không phải chịu những nhiễm ô của sự khó chịu và đau khổ. 

 

Đã hoàn toàn làm chủ cả lòng từ ái và lòng bi mẫn, 

Ta cảm thấy không mệt mỏi và cũng không chán chường  

khi hoạt động vì lợi ích của chúng sinh. 

Đã làm chủ hoàn toàn các giáo lý của cả tâm thức và khí năng (prana), 

Không có trở ngại hoặc cản trở nào cho bốn hoạt động của Ta. 

Vua, các thần dân, và chúng đệ tử ở lại đây, 

Hãy thỉnh cầu nhiệt tâm với đức tin và lòng sùng mộ. 

Ta sẽ gìn giữ các con với móc câu của lòng bi mẫn. 

Hãy chắc chắn không bao giờ được do dự trong lòng sùng mộ của các con. 

Rồi sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. 

 

Vì Ngài không đồng ý ở lại, nên Vua Mutig và các đệ tử đã buồn đau như tan 

nát trái tim họ và cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. 

 

 

Đây là chương hai mươi ba trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa 

Sinh, kể về cách vua Tây Tạng và thần dân thuyết phục Ngài ở lại, nhưng 

không thành công khi Đại Sư có ý định đến lục địa Tây Nam.  
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24 
 

 

Vào lúc Đạo Sư Padma định khởi hành tới lục địa phía tây nam để chế ngự loài 

La Sát, Hoàng tử Mutig Tsenpo và các vị vua khác đã nài xin Ngài trong những 

lời này: "Hỡi Đạo Sư, vì Ngài có ý định rời đi tới xứ Ấn và sẽ không còn ở lại 

đây nữa, xin hãy ban cho các vị vua Tây Tạng của các thế hệ tương lai lời 

khuyên nên hành xử thế nào?" 

 

Đạo Sư Padma sau đó đã hát bài ca này tới các vị vua Tây Tạng: 

 

Những vị vua Tây Tạng, những người sở hữu công đức, 

Đừng đánh đồng tầng lớp hoàng tộc của các con với những thần dân của mình. 

Một vị vua không nên tham gia vào các hành động của một người bình thường, 

Mà an trụ trong một phong thái đĩnh đạc, trang nghiêm và cân bằng. 

Một cách cởi mở, hãy hỏi lời khuyên từ các đại thần nội các bên trong, 

Trong khi đó cũng phải quyết đoán trong các trách phận và  

nói năng có chừng mực. 

Đừng nghe lời khuyên gây nguy hiểm cho đất nước. 

Hãy nhẹ nhàng, thân thiện và không bao giờ được tàn nhẫn. 

Là khôn ngoan khi ban hành một sắc lệnh hay ban tặng những món quà. 

Đừng ban cho quá nhiều sự khác biệt – mà hãy vừa phải. 

Những bộ trưởng tham lam và kém thông tuệ, 

Gây ra mối hiểm họa lớn nhất của sự hủy diệt pháo đài đất nước. 

 

Khi các bộ trưởng dành quyền kiểm soát đất nước, 

Phải rất cẩn thận với các loại quỹ và tránh những ác hạnh. 

Nếu đất nước suy thoái, vương quốc bị mất. 

Đừng cả tin hay dễ dàng bị ảnh hưởng. 

Hãy bỏ qua một nửa những gì các con nghe và trụ vững không nản chí. 

Rồi vương quốc sẽ tồn tại trong một thời gian dài. 

Nếu bắt nguồn từ tham vọng cho các hoàng hậu và những người nữ khác 

Các con tăng trưởng quá nhiều luyến ái và buộc ràng, 

Các con sẽ bị chế ngự bởi những cảm xúc của mình và mất kiểm soát. 

 

Đừng đặt niềm tin vào những người không đáng tin cậy . 

Làm vậy không đem lại thành công mà chỉ khiến tiêu hao cuộc sống con. 

Hãy duy trì hòa bình với những cận sự trung thành bên ngoài của con  

và duy trì những hầu cận bên trong với thực phẩm. 

Hãy xả bỏ thành kiến; trở nên không thể lay chuyển và công bằng với tất cả. 

Hãy xây dựng những điện thờ, chốn linh thiêng và những bảo tháp,  
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tất cả đều là công đức lớn lao, 

Nhưng cuối cùng chúng trở thành nguyên nhân cho những hành động xấu,  

Nên tốt hơn là tỏ lòng tôn kính tới các nơi chốn linh thiêng đã được xây dựng. 

 

Hãy chính xác khi biên dịch Giáo Pháp thiêng liêng. 

Hãy quyết đoán và gìn giữ lời Phật dạy được xác thực. 

Hãy trân quý Tam Bảo thân cận như tròng mắt của con. 

Các Thừa khác nhau đều có lối tiếp cận riêng của họ, 

Và thông qua bất kỳ thừa nào trong số chúng thì thành quả  

đều có thể đạt được; 

Tuy nhiên, hãy ưu tiên cao hơn cho Kim Cương Thừa Mật Chú. 

Quá nhiều nơi nương dựa quyến rũ khiến gây ra nguy cơ thất bại. 

Hãy rất ổn định và xem xét thật kỹ lưỡng. 

 

Một số học giả và dịch giả sẽ sai lầm và thiếu sáng suốt. 

Đừng tin tưởng họ; có sự nguy hiểm của lừa lọc. 

Những cuộc tấn công từ các tinh linh gongpo sẽ đe dọa hủy hoại vương quốc. 

Đừng thay đổi liên tục mà an trụ kiên định, trang nghiêm. 

Các hoàng hậu, các con là nền tảng cho những người thừa kế vương quốc. 

Hãy cởi mở, hào phóng và kiên nhẫn. 

Duy trì một chế độ ăn uống tốt và giữ sạch sẽ bàn tay cùng khuôn mặt. 

Hãy giữ sự chừng mực, đúng đắn và coi sóc những tài sản của mình. 

Tránh mất tập trung và hãy tiết chế hành vi của các con. 

Đừng nói chuyện nhiều và phù phiếm quá chừng mực  

Mà hãy nói với một phong thái nhẹ nhàng, thật lịch sự. 

 

Hãy chăm lo cho những hầu cận bên ngoài và  

bên trong của con chu đáo cùng với sự chiếu cố. 

Hãy mang con cái và vị phối ngẫu của con tới Giáo Pháp. 

Khi đức hạnh trong đời sống này, thì con sẽ đạt tới các cảnh giới 

các chư thiên và con người trong những đời sau này. 

 

Ta, Padmakara, bây giờ sắp rời đi, 

Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai, 

Hãy giữ điều này trong tâm các con, hỡi những vị vua Tây Tạng. 

 

Ngài đã ban những chỉ dẫn như vậy. 

 
Đây là chương hai mươi tư trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể 

về cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho các vị vua Tây Tạng. 
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Sau đó Trisang Yablhag và các đại thần khác khẩn xin Đức Padmasambhava, 

"Hỡi Đạo Sư, vì Ngài có ý định rời đi xứ Ấn và sẽ không còn ở lại đây nữa, xin 

hãy ban lời khuyên cho các thượng thư, đại thần của các thế hệ tương lai nên 

hành xử như thế nào?" 

 

Trả lời cho điều này, Đạo Sư Padma hát: 

 

Tất cả những người hoạt động như thượng thư, đại thần của một vị vua 

Nên phụng sự bậc cai trị với thân và khẩu tận tâm. 

Chăm sóc các hoàng hậu là nhiệm vụ bên trong của các con. 

Và cai trị vương quốc bên ngoài nhờ Giáo Pháp. 

Hãy đối xử tốt với các thần dân và chăm sóc trìu mến cho hạnh phúc của họ. 

Mục đích của một thượng thư đại thần là cố vấn cho nhà vua. 

Hãy duy trì hòa bình trong đất nước trong khi thực thi luật pháp  

một cách nghiêm minh. 

Hãy thiết lập những chốn linh thiêng cho Tam Bảo và thành lập  

các trung tâm Giáo Pháp cho Đại Thừa. 

 

Hãy giữ quân đội canh gác bên ngoài, bảo vệ cung điện, đất nước,  

và chính phủ. 

Hãy nhận ra tình yêu, lòng hận thù và phân biệt được giữa thiện và ác. 

Đừng bao giờ bị động thiếu sự chuẩn bị, mà hãy dự đoán và tránh xa  

những sai lầm. 

Để sau này không còn phải hối tiếc; vì sẽ là quá muộn để thay đổi. 

Khi con đã hành động với sự tiên liệu trước, thì con có thể tự do  

khỏi hối tiếc ngay cả khi kết quả có là tồi tệ. 

 

Con là một thượng thư tôn giáo nếu con hành xử đúng theo Giáo Pháp, 

có đức tin, và tôn kính Tam Bảo. 

Con là một thượng thư khôn ngoan nếu con cố vấn, khuyên can với  

trí thông minh và óc phán đoán tốt. 

Con là một thượng thư can đảm nếu con dũng cảm, cẩn trọng, và  

lão luyện vượt qua sự thù hằn. 

Con là một thượng thư tài tình nếu con không nuôi dưỡng sự thù địch,  

mà hành động khéo léo và thiện xảo trong chính trường. 

Tốt và xấu của đất nước phụ thuộc vào chất lượng của các thượng thư 

công thần 

Hãy giám sát cẩn thận và bảo vệ vương quốc. 
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Ta, Padmakara, bây giờ sắp rời đi, 

Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai, 

Hỡi các thượng thư của các thế hệ tương lai,  

Hãy giữ điều này trong tâm các con. 

 

Ngài đã chỉ dẫn như vậy. 

 

 
Đây là chương hai mươi năm trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, 

kể về cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho các thượng thư Tây Tạng. 
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Jnana Kumara của xứ Nyag và các tăng sĩ Tây Tạng khác sau đó đã hỏi, "Hỡi 

Đạo Sư, vì Ngài có ý định rời đi tới xứ Ấn và sẽ không còn ở lại đây nữa, xin 

hãy ban lời khuyên dành cho các tăng sĩ Tây Tạng của các thế hệ tương lai nên 

hành xử thế nào?" 

 

Đạo Sư Padma đã hát: 

 

Các tu sĩ của các thế hệ tương lai, những người hành trình trên  

con đường giải thoát, 

Hãy tự do khỏi những mục đích vị kỷ, thế tục và hãy đi vào  

con đường giải thoát. 

Hãy để lại cha mẹ, gia đình, bằng hữu và tự do khỏi sự ràng buộc. 

Hãy xuống tóc, đắp Pháp y và đạt tới sự xuất sắc. (1) 

(Để "đạt tới sự xuất sắc" nghĩa là trở thành một tu sĩ thọ cụ túc giới  

hay sư ni.) 

 

Hãy thọ nhận những thệ nguyện và giới luật của một tu sĩ hoặc người mới 

Từ những tăng sĩ thông thái, những người được tôn phong  

chứng nhận là một bậc thầy và bậc dẫn đạo. 

Hãy quán sát những điểm trong tu tập mà không chút tà hạnh. 

 

Hãy giữ nơi cư ngụ của con và khất thực với bình bát sạch. 

Phục vụ những bậc thầy, bậc giáo thọ và các sư trưởng. 

Hãy lau dọn và quét sạch nơi cư ngụ của con cẩn thận. 

Bày biện những cúng dường trong một cách đẹp mắt. 

 

Đừng ngủ lúc hoàng hôn và bình minh, mà hãy dấn thân vào tu hành tâm linh. 

Áp dụng các hoạt động Pháp đa dạng, đức hạnh và đi qua các giai đoạn  

của con đường. 

Vào những ngày thích hợp, hãy sám hối những vi phạm giới luật của con. 

Hãy tận lực tuân thủ những tu tập và tránh những vi phạm nghiêm trọng. 

 

Ở trong cộng đồng tăng đoàn và không sống trong các gia đình. 

Không giữ sự đồng hành với phụ nữ ngay cả với mẹ hoặc chị em gái của con. 

Vì con là đối tượng tôn kính cho tất cả mọi người, nên hãy từ bỏ  

những ác hạnh. 

Nếu con hành động như vậy, con sẽ có bình an trong thế giới này và  

thể nhập vào con đường trong các đời kế tiếp. 
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Những phụ nữ ngoan đạo từ bỏ cuộc sống luân hồi và trở thành những nữ tu sĩ, 

Bởi do nghiệp bất thiện, nên tái sinh của con thấp kém, 

Con có thể không có khả năng hành động như một bậc thầy thông thái. 

Tuy nhiên, hãy cắt đứt ràng buộc của con tới những người đàn ông và  

quán sát các giới luật với sự thuần tịnh. 

Đừng ở lại thường xuyên nhà của giáo dân, mà hãy sống trong  

một ngôi chùa dành cho nữ tu sĩ. 

Hãy tham gia giảng dạy, nghiên cứu và tích tập thật nhiều đức hạnh  

như con có thể . 

Hãy tụng niệm những lời cầu nguyện và tràn đầy nhiệt tâm trong việc  

đi nhiễu và lễ lạy. 

Giữ các quy tắc của giới luật tự do khỏi thói dối trá và đạo đức giả. 

Người nữ tu sa ngã  bị khinh thường trong đời sống này và  

đi đến các địa ngục ở các đời kế tiếp. 

Hãy khơi dậy sự kiên cường của tâm thức và quán chiếu giới luật tinh thuần. 

 

Ta, Padmakara, giờ đây sắp rời đi, 

Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai, 

Các tu sĩ nam và nữ Tây Tạng, hãy giữ điều này trong tâm các con. 

 

 

Ngài đã chỉ dẫn như vậy. 

 

 

 
Đây là chương hai mươi sáu trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, 

kể về cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho chư tăng, ni Tây Tạng. 
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27 
 

 

Kawa Paltsek, Chokro Lui Gyaltsen và các bậc thầy Giáo Pháp Tây Tạng khác 

sau đó hỏi, "Hỡi Đạo Sư, vì Ngài có ý định rời đi tới xứ Ấn và sẽ không còn ở 

lại đây nữa, xin hãy ban lời khuyên dành cho các bậc thầy Giáo Pháp Tây 

Tạng của các thế hệ tương lai nên hành xử thế nào?" 

 

Đạo Sư Padma trả lời: 

 

Các bậc thầy tâm linh của Tây Tạng, những người có học  

và được phú bẩm những phẩm tánh tốt, 

Các con nên nghiên cứu, đọc và viết một cách cẩn thận,  

Hãy lắng nghe các giáo lý, và quán niệm về chúng, 

Trong sự hiện diện của một bậc thầy kinh nghiệm và thành tựu. 

 

Hãy tu tập triệt để trong tất cả những lời dạy về các Thừa khác nhau, 

Tam Tạng Kinh và Mật Chú Thừa Nội, Ngoại. 

Cũng hãy tu tập đầy đủ trong Ngũ Minh 

Nghiên cứu tất cả các chủ đề tri thức. 

 

Khi con trở thành một đối tượng cho sự tôn kính của người khác 

Và tham gia vào cuộc chơi những hành vi đáng được tán dương, 

Hãy từ bỏ niềm tự hào, lòng tự phụ và sự ganh tị, 

Và không can dự vào những hoạt động tự thổi phồng bản ngã. 

 

Hãy hành động phù hợp theo những ngôn từ mà con đã rao giảng. 

Tự rèn giũa mình hòa hợp theo Pháp và trong sự hài hòa với  

tất cả mọi người. 

Hãy vứt bỏ những hành vi xấu ác của lòng đố kị , 

Như tuyên bố: "Tôi được học còn ông thì không." 

 

Hãy dạy cho bất kỳ ai muốn học, 

Giáo Pháp đặc biệt với sự quan tâm của họ. 

Hãy phụng sự đạo sư và các bậc thầy của con. 

Với thân, khẩu, tâm tôn kính. 

Dâng lên bất cứ điều gì con sở hữu, sự giàu có, thực phẩm, và v.v... 
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Đừng khoe khoang về thực hành Pháp của con, 

Mà hãy hỏi và tùy theo vào những người được học. 

Đừng giả vờ vĩ đại, thùng rỗng kêu to. 

Thay vào đó, hãy có đầy đủ các đức hạnh của Pháp. 

 

Hãy từ bỏ sự tranh đấu với các bạn Pháp của con. 

Khi con có được ngay chút xíu nhỏ nhất của tri thức, 

Đừng ngạo mạn và tham vọng, 

Vì điểm chính là hãy yêu mến tất cả mọi người với lòng bi mẫn. 

Hãy khoác lấy bộ áo giáp tứ vô lượng tâm. 

 

Trừ khi con thuần hóa tâm thức mình với Giáo Pháp, 

Không thì sao con có thể thuần hóa tâm thức những người khác? 

Hãy học tập và kiểm soát những cảm xúc của con. 

 

Ta, Padmakara, giờ đây sắp rời đi, 

Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai, 

Các bậc thầy Giáo Pháp của những thế hệ tương lai,  

Hãy giữ điều này trong tâm các con. 

 

 

Ngài đã chỉ dẫn như vậy. 

 

 

 
Đây là chương hai mươi bảy trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, 

kể về cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho các vị thầy Phật Pháp Tây Tạng. 
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28 
 

 

Sangye Yeshe và các hành giả Mật thừa Tantrika Tây Tạng khác sau đó hỏi, 

"Hỡi Đạo Sư, vì Ngài có ý định rời đi tới xứ Ấn và sẽ không còn ở lại đây nữa, 

xin hãy ban lời khuyên cho các hành giả Mật thừa Tây Tạng của các thế hệ 

tương lai nên hành xử thế nào?" 

 

Đạo Sư Padma trả lời: 

 

Các hành giả Mật thừa Tây Tạng, những người đi vào cánh cửa Mật Chú, 

Hãy tìm một bậc đạo sư thành tựu, gốc rễ của Mật Chú. 

Nhờ các bước quán đảnh, hãy mở ra cánh cửa Mật Chú Thừa. 

Hãy quán sát một cách chính xác những cam kết thiêng liêng của con,  

Đó chính là sinh lực của Mật Chú Thừa. 

 

Hãy coi vị kim cương sư quý giá tựa cái đầu trên cổ con. 

Hãy giữ hóa thần Bổn Tôn tựa trái tim trong lồng ngực con. 

Hãy giữ sự đồng hành liên tục với chư Dakini và chư Hộ Pháp 

tựa cái bóng của con. 

Hãy bảo vệ Mật Chú Thừa thâm sâu như tròng mắt của con. 

  

Hãy gìn giữ thần chú tinh yếu thâm sâu như hơi thở của con. 

Hãy định lượng giai đoạn phát triển và hoàn thiện sâu sa  

gắn bó tựa thân thể và sinh mạng con. 

Hãy bay vút lên nhờ cái thấy, thiền định, hành vi và đạo quả. 

Hãy từ bỏ mười điều không đức hạnh và trưởng dưỡng thập thiện. 

 

Hãy sẵn sàng dâng hiến cuộc đời con vì lợi ích Giáo Pháp. 

Như điều thiết yếu nhất, hãy nỗ lực trong cách tiếp cận và thành tựu. 

Vào các ngày mùng 1 và rằm, mùng 8 và 23, 

Hãy thực hiện lễ tiệc và những torma cúng dường,  

Hãy thực hành các nghi lễ và thỉnh cầu các đấng thủ hộ. 

 

Đừng phù phiếm và tự tin thái quá, mà hãy đi theo một bậc đạo sư tuyệt hảo. 

Đừng để sadhana nghi quỹ của con trở thành pháp phù thủy tụng niệm,  

mà hãy tụng niệm ứng hợp với sự thiền định. 

Hãy bận rộn đeo đuổi lối tiếp cận và thành tựu cùng bốn hoạt động  

trong một cách thế đúng đắn, chính xác. 

Hãy từ bỏ sự nghi ngại và do dự về Mật Chú Thừa. 

Không buôn bán Mật Chú để làm giàu và cũng không phát tán rộng rãi nó. 
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Một khi con đạt đến thành tựu, các năng lực sẽ xuất hiện tự nhiên. 

 

Ta, Padmakara, giờ đây sắp rời đi, 

Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai, 

Các hành giả Mật thừa của những thế hệ tương lai,  

Hãy giữ điều này trong tâm các con. 

 

 

Ngài đã chỉ dẫn như vậy. 

 

 
Đây là chương hai mươi tám trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, 

kể về cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho các hành giả Mật thừa Tây Tạng. 
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29 
 

 

Kyemey Tokdrol của xứ Shang và các thiền giả Tây Tạng khác sau đó hỏi, 

"Hỡi Đạo Sư, vì Ngài có ý định rời đi tới xứ Ấn và sẽ không còn ở lại đây nữa, 

xin hãy ban lời khuyên dành cho các thiền giả Tây Tạng của các thế hệ tương 

lai nên hành xử thế nào?" 

 

Đạo Sư Padma trả lời: 

 

Các thiền giả Tây Tạng, những người thực hành đại định như  

điều quan trọng nhất, 

Để xác quyết cái thấy, hãy hỏi những người có chứng ngộ thực chứng. 

Để thực hành thiền định, hãy lắng nghe những người có thể nghiệm  

và sự thấu suốt. 

Hãy dấn thân vào đạo hạnh, hòa trộn giữa thiền định và hậu thiền định. 

Hãy chứng ngộ, nhận ra Quả ba thân là giác tánh của chính con. 

  

Như một lời nhắc nhở, hãy đọc lời Đức Phật và các Mật Điển Tantra,  

các kinh văn cùng các chỉ dẫn, huấn thị. 

Đừng bị mê hoặc bởi ngôn từ; mà thay vào đó,  

Hãy xem xét kỹ lưỡng ý nghĩa của chúng. 

Hãy đi theo một bậc thầy xuất sắc, bậc sở hữu những huấn thị khẩu truyền. 

Thiền giả với học thức bao la sẽ không đi lạc lối. 

  

Trong khi thiếu sự tự tin đúng đắn, hãy đừng phô trương lớp vỏ một thiền giả. 

Cắt đứt nghi ngờ, hãy trông dựa vào một bậc đạo sư thành tựu. 

Trong khi vô minh, không biết gì, đừng hành động với thói đạo đức giả. 

Khi an trụ trong sự thong dong, điềm tĩnh của pháp tánh, 

Đừng thua cuộc trước những khiếm khuyết của hôn trầm và trạo cử. 

Suốt cả ngày lẫn đêm, hãy thiền định trong trạng thái nhận biết trống không. 

 

Khi cái nhìn sâu sắc vào bản tánh pháp tánh ló rạng trong hiện hữu của con, 

Hãy xoay chuyển mọi niềm vui và khổ đau thành sự hỗ trợ  

cho tu hành tâm linh. 

 

Dù cho một người hôn phối có thể có đáng yêu như thế nào,  

Một thiền giả không nên sử dụng họ như một người đầy tớ. 

Dù cho các nữ đệ tử có thể dâng lên những điều đáng hài lòng  

và có lòng sùng mộ lớn, 

Họ cũng có thể trở thành một nguyên nhân cho nhục nhã, đáng hổ thẹn. 
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Những người đi theo và đoàn tùy tùng có thể phục vụ con tốt,  

Nhưng hãy giữ họ ở phía xa. 

 

Hoạt động kinh doanh và những việc khiến con được khen ngợi  

là những chướng ngại nghiêm trọng. 

Để tâm thức con như là nhân chứng và tránh đi những phiền nhiễu. 

Người thiền giả đi theo lời khuyên này là tâm yếu, trái tim 

Của các đấng chiến thắng trong thân tướng con người. 

 

Ta, Padmakara, giờ đây sắp rời đi, 

Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai, 

Các thiền giả Tây Tạng của những thế hệ tương lai,  

Hãy giữ điều này trong tâm các con. 

 

 

Ngài đã chỉ dẫn như vậy. 

 

 
Đây là chương hai mươi chín trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, 

kể về cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho các thiền giả Tây Tạng. 
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30 
   

 

Trulshig của xứ Nyang và các hành giả yogi Tây Tạng khác sau đó hỏi, "Hỡi 

Đạo Sư, vì Ngài có ý định rời đi tới xứ Ấn và sẽ không còn ở lại đây nữa, xin 

hãy ban lời khuyên cho các hành giả yogi Tây Tạng của các thế hệ tương lai 

nên hành xử thế nào?" 

 

Đạo Sư Padma trả lời: 

 

Nghe đây, các hành giả yogi Tây Tạng, những người được phú bẩm  

sự tự tin của cái thấy và thiền định. 

Hành giả thực sự là bản tánh bẩm sinh không hư cấu của các con. 

"Yogi" có nghĩa là chứng ngộ, nhận ra trí tuệ của giác tánh thuần tịnh. 

Đó là cách con thực sự được mang tên những hành giả yogi. 

 

Hãy tự do khỏi tham vọng trong cái thấy; đừng cho phép bản thân tham luyến. 

Hãy tự do khỏi điểm quy chiếu trong thiền định;  

Đừng cho phép bản thân đóng khung, trụ chấp một chỗ tâm thức 

Hãy tự do khỏi chấp nhận và chối bỏ trong đạo hạnh;  

Đừng cho phép bản thân bám chấp lấy một cái ngã. 

Hãy tự do khỏi sự từ bỏ và thành tựu trong quả;  

Đừng cho phép bản thân bám nắm lấy mọi thứ như là thật. 

 

Hãy tự do khỏi giới hạn trong việc giữ gìn samaya;  

Đừng cho phép bản thân gian lận và lừa dối. 

Hãy tự do khỏi sự thiên vị đối với Phật pháp;  

Đừng cho phép bản thân ở trong chủ nghĩa bè phái rởm đời. 

Các sắc tướng là ảo huyễn;  

Đừng cho phép bản thân ở trong sự tầm thường dung tục. 

 

Thực phẩm chỉ để duy trì sinh lực sống của con;  

Đừng bò lết mình xuống cho thực phẩm. 

Giàu có là ảo ảnh; Đừng cho phép bản thân ở trong sự tham ái. 

Quần áo là để bảo vệ con khỏi giá lạnh;  

Đừng cho phép bản thân ở trong những kiểu cách trang phục sang trọng. 

Sự bình đẳng là bất nhị;  

Đừng cho phép bản thân ở trong những mối quan hệ thân mật. 

Hãy tự do khỏi sự thiên lệch cho xứ sở;  

Đừng cho phép bản thân ở trong một quê nhà. 
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Hãy biến nơi ở của con thành một hang động trống rỗng;  

Đừng cho phép bản thân ở trong đời sống tu viện . 

Hãy thực hành tu tập của con trong sự cô tịch;  

Đừng cho phép bản thân ở trong những cuộc tụ họp xã giao. 

Hãy tách rời và tự do khỏi bám chấp;  

Đừng cho phép bản thân ở trong ràng buộc. 

Hãy là một hành giả tự giải thoát;  

Đừng cho phép bản thân ở trong hình thức kẻ lang băm. 

 

Ta, Padmakara, giờ đây sắp rời đi, 

Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai, 

Các hành giả yogi Tây Tạng của những thế hệ tương lai,  

Hãy giữ điều này trong tâm các con. 

 

 

Ngài đã chỉ dẫn như vậy. 

 

 
Đây là chương ba mươi trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể về 

cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho các yogi Tây Tạng. 
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31 
 

 

Rinchen Drag của xứ Nyo và những thường dân Tây Tạng khác sau đó hỏi, 

"Hỡi Đạo Sư, vì Ngài có ý định rời đi tới xứ Ấn và sẽ không còn ở lại đây nữa, 

xin hãy ban lời khuyên dành cho những người nam Tây Tạng của các thế hệ 

tương lai nên hành xử thế nào?" 

 

Đạo Sư Padma trả lời: 

 

Những người nam Tây Tạng già hay trẻ của các thế hệ tương lai, 

Hãy giữ luật pháp nhà vua bất khả xâm phạm. 

Hãy giữ các luật lệ sắc lệnh không bị xâm hại. 

Mà không làm mất mát những nhu cầu cá nhân của các con, 

Hãy bảo vệ lợi ích chung của những người khác với cuộc sống các con. 

 

Đừng nhận một lời tuyên thệ rỗng tuếch. 

Hãy nghiêm khắc về những gì bị cấm. 

Hãy đàm phán, thỏa thuận mỗi khi các con tụ họp. 

Đừng biểu lộ thái độ khinh khi với những người khốn cùng. 

 

Hãy thảo luận theo nhóm để tránh đi những hối tiếc trong tương lai. 

Đầu tiên, hãy để những người khôn ngoan, thông tuệ cho lời khuyên. 

Giữ tính chính trực và hãy là người đáng tin cậy. 

Hãy đi theo lời khuyên của những người có tư duy tốt. 

 

Hãy can đảm lãnh đạo quân đội. 

Trang bị những người lính với vũ khí. 

Để những cận sự giữ gìn, bảo vệ vào ban đêm. 

Bổ nhiệm những hầu cận của con từng bước. 

 

Khi mọi người tin tưởng con, đừng để họ thất vọng. 

Vì đàn ông khôn ngoan, thông tuệ hơn, 

Nên họ sẽ đạt được giàu có, tài sản và danh tiếng. 

 

Nếu con cho phép con cái mình được học tập trong Pháp, 

Sự giàu có và của cải sẽ luôn luôn tăng. 

Dù con làm gì, đầu tiên hãy tư duy tốt. 

Hành động mà không suy tính trước sẽ tạo ra nhiều vấn đề. 
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Khi một thứ gì đó có thể được sửa chữa, 

Việc sử dụng thứ không hài lòng còn lại là gì? 

Khi một thứ gì đó không thể được thay đổi, 

Tại sao phải nuôi dưỡng ác ý? 

 

Nếu con tiến bộ chậm, ở một điểm nào đó, thì con vẫn sẽ đến. 

Nếu con phá vỡ những nơi chốn nguy hiểm,  

con sẽ không bị tổn hại bởi những kẻ thù. 

Nếu con nói chuyện nhẹ nhàng, tất cả mọi người sẽ hiểu. 

Những mệnh lệnh lớn tiếng và thô tháo chỉ có tác dụng ngắn hạn. 

Nếu con hành động cần cù, tinh tấn thì bất cứ điều gì cũng có thể  

được thực hiện. 

Vội vàng và không kiên định chỉ khiến con mệt mỏi. 

Hãy thực hành Pháp siêu việt vì lợi ích đời này và đời sau. 

Điều sẽ tạo ra sự lợi ích thật lâu dài. 

 

Ta, Padmakara, giờ đây sắp rời đi, 

Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai, 

Những người nam Tây Tạng của những thế hệ tương lai,  

Hãy giữ điều này trong tâm các con. 

 

 

Ngài đã chỉ dẫn như vậy. 

 

 

 
Đây là chương ba mươi mốt trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể 

về cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho những người nam Tây Tạng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



157 

 

32 
 

 

Công Nương Jangchubma của xứ Drom và những phụ nữ Tây Tạng khác sau 

đó hỏi, "Hỡi Đạo Sư, vì Ngài có ý định rời đi tới xứ Ấn và sẽ không còn ở lại 

đây nữa, xin hãy ban lời khuyên dành cho những người nữ Tây Tạng của các 

thế hệ tương lai nên hành xử thế nào?" 

 

Đạo Sư Padma trả lời: 

 

Những người nữ, nguồn gốc của sự tồn tại, 

Các con là nền tảng cho gia đình, vì vậy hãy giữ cho nhà cửa sạch sẽ,  

gọn gàng, ngăn nắp 

Các con là nguồn gốc của cuộc sống, vì vậy hãy để con cái các con nắm lấy 

Giáo Pháp. 

Các con là người hỗ trợ cho thân thể, vì vậy hãy trân trọng chồng các con. 

  

Một người chồng tốt cũng giống như trái tim một người,  

vì vậy hãy tôn trọng những gì người ấy nói. 

Một người chồng xấu là nghiệp quả còn sót lại của con, vì thế hãy cho  

người ấy những gì họ muốn và không được khinh thường họ. 

Bố mẹ chồng thì cũng giống như bố mẹ con, vì thế hãy dâng lên họ sự tôn kính. 

Những người nam họ hàng bên chồng con thì như anh trai và bố con,  

vì vậy hãy theo sau họ với thức ăn và lòng khiêm tốn. 

  

Những chị dâu chỉ ở với con trong một thời gian ngắn, 

Do đó hãy phục vụ họ thật tốt. 

Sự khinh miệt của những người khác sẽ đặt lên chính các con,  

Do đó hãy đối diện với tất cả mọi người với một nụ cười. 

Nếu con nóng nảy hay kiêu ngạo, những người hầu sẽ luôn luôn ít ỏi. 

Các sắc tướng có thể phát sinh như những kẻ thù, vì thế hãy luôn giữ sự vui vẻ. 

 

Một người nữ nói nhiều là một phiền toái, vì vậy đừng quá hứng thú  

vào những tin đồn phiến diện. 

Hãy ngợi khen và tôn trọng bố cùng các anh em trai của con,  

và hãy khiêm tốn và trở nên cao thượng. 

Con mang đến sự tích trữ cho những người con trai và chồng,  

vì vậy hãy hào phóng, rộng lượng với các du khách. 

Chăm sóc những người hầu và gia đình với bữa ăn và hãy biểu lộ sự  

trìu mến, ân cần. 
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Đừng quá keo kiệt với sự giàu có của con;  

Thay vào đó hãy chia sẻ thức ăn rộng rãi, hào phóng. 

Hãy biểu lộ một khuôn mặt tươi cười, rạng rỡ  

Và giữ gìn sự sạch sẽ nghiêm cẩn. 

Hãy đi ngủ muộn vào ban đêm và dậy sớm vào buổi sáng. 

Hãy tinh tấn với công việc đồng áng theo mùa và không trì hoãn. 

 

Hãy chăn nuôi gia súc, chó giữ nhà và những người giúp việc với lòng bi mẫn. 

Chi tiêu thế nào vừa phải để con có thể ở trong đức hạnh. 

Như vậy con sẽ được ân phước trong đời này và có được hạnh phúc trong  

những đời sau này. 

 

Ta, Padmakara, giờ đây sắp rời đi, 

Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai, 

Những người nữ Tây Tạng của những thế hệ tương lai,  

Hãy giữ điều này trong tâm các con. 

 

 

Ngài đã chỉ dẫn như vậy. 

 

 
Đây là chương ba mươi hai trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể 

về cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho những người nữ Tây Tạng. 
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33 
 

 

Logye Nyitri Bum và những nhà bảo trợ Tây Tạng khác sau đó hỏi, "Hỡi Đạo 

Sư, vì Ngài có ý định rời đi tới xứ Ấn và sẽ không còn ở lại đây nữa, xin hãy 

ban lời khuyên cho những nhà bảo trợ Tây Tạng của các thế hệ tương lai nên 

hành xử thế nào?" 

 

Đạo Sư Padma trả lời: 

 

Những nhà bảo trợ Tây Tạng, những người có Pháp được đọc lớn và tụng niệm 

Hãy nên khuyến khích giới tăng lữ học tập chính xác để đọc và viết. 

 

Đầu tiên các thầy biên chép nên học đúng cách 

Hình dạng và sự cân đối của các chữ cái, 

Sự cân bằng giữa những gì trắng và đen, 

Và sao chép chuyên cần mà không thiếu sót hay trùng lặp. 

 

Các nhà bảo trợ nên tự do khỏi từ ham muốn cho sự uy tín, gây thanh thế 

Và họ nên làm hài lòng tới những người đáng tôn trọng ấy với phần thưởng. 

Những món quà nên được dâng lên với một tinh thần tín tâm 

Và được chấp nhận mà không chút tham lam với mưu toan tính toán nào. 

Cả hai, người bảo trợ và người thọ nhận nên nhất trí đồng lòng 

Hồi hướng công đức hướng về việc đạt giác ngộ viên mãn. 

Khi hành động theo cách này, cả hai sẽ đạt được công đức hoàn hảo.  

 

Nếu nhà bảo trợ có một động cơ bất tịnh  

Và đối tượng của sự tôn kính không hài lòng, 

Hành động đạo đức sẽ trở thành một hành động xấu. 

Những đối tượng đáng tôn kính, những người tham gia đọc lớn và tụng niệm 

Lúc đầu nên tập luyện ngôn ngữ và ngữ pháp; 

Tiếp theo họ nên đọc những ngôn từ với sự nhấn mạnh chính xác, 

Và cuối cùng tránh bỏ sót hoặc lặp lại các từ.  

 

Tránh trò chuyện với những người khác trong khi tụng kinh. 

Tụng một cách tôn kính mà không thiếu sót hay trùng lặp. 

Hãy tự do khỏi sự bội tín về phía Giáo Pháp. 

Hãy từ bỏ sự thiếu tôn trọng, bất cẩn khi bước qua các kinh văn. 

 

Hãy hình dung rằng con là đạo sư và bậc chúa tể giáo lý, 

Bậc gióng lên tiếng trống lớn Giáo Pháp, 
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Và, trong khi tụng niệm, hãy hình dung sáu loài chúng sinh 

Được giải thoát khi nghe những giáo lý. 

 

Khi tạm dừng nghỉ ngơi giữa thời khóa, 

Những nhà bảo trợ và các đối tượng đáng tôn kính 

Nên cùng nhau hồi hướng công đức hướng về sự thành tựu giác ngộ. 

Các nhà bảo trợ nên là một hình mẫu tín thành của tâm 

Và với một thái độ dành riêng làm hài lòng đối tượng của sự tôn trọng, 

Hãy làm thỏa mãn người nhận với những món quà tuyệt hảo, 

Chẳng hạn như thức ăn và đồ uống tốt nhất.  

Nếu con hành động như thế này, cả nhà bảo trợ và người thọ nhận, 

Sẽ có được hạnh phúc trong đời này và đạt được giác ngộ trong đời kế tiếp. 

 

Với những nhà bảo trợ và những người thọ nhận đừng cư xử như thế này, 

Các nhà bảo trợ có thể keo kiệt và chỉ tính xem những gì được hoàn thành; 

Vì nhà bảo trợ thích hơn về tốc độ, nên việc học rộng sẽ không giúp được. 

Những người học cũng sẽ bất cẩn, để sót lại các phần trong tụng niệm. 

Trong khi người không biết sẽ chỉ đơn giản cố gắng hoàn thành  

một cách nhanh chóng. 

Nhà bảo trợ không cung cấp cho vật dụng và sự phụng sự. 

Sẽ không đáp ứng được những người thọ nhận những món quà,  

mà lại sẽ tạo ra sự oán hận. 

Do đó, mối liên kết giữa nhà tài trợ và đối tượng của sự tôn trọng  

kết quả là hành vi xấu. 

Mặc dù nhà bảo trợ mong muốn công đức, nhưng lại khiến làm tăng  

ác nghiệp của mình. 

Ở cuối thời kỳ này các nhà bảo trợ và những kẻ thọ nhận như vậy sẽ xuất hiện. 

Đừng hành động như thế, mà hãy khiến cho tất cả mọi thứ con làm  

trở thành Pháp. 

 

Ta, Padmakara, giờ đây sắp rời đi, 

Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai, 

Những nhà bảo trợ và người thọ nhận Tây Tạng của những thế hệ tương lai,  

Hãy giữ điều này trong tâm các con. 

 

Ngài đã chỉ dẫn như vậy. 

 

 
Đây là chương ba mươi ba trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể 

về cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho những nhà bảo trợ và người thọ 

nhận Tây Tạng. 
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34 
 

Thái y Merutsey và những y sĩ Tây Tạng khác sau đó hỏi, "Hỡi Đạo Sư, vì 

Ngài có ý định rời đi tới xứ Ấn và sẽ không còn ở lại đây nữa, xin hãy ban lời 

khuyên cho những y sĩ Tây Tạng của các thế hệ tương lai nên hành xử thế 

nào?" 

 

Đạo Sư Padma trả lời: 

 

Những thái y, y sĩ và những thầy chữa cao quý, 

Lúc đầu, trong sự hiện diện của một bậc thầy có khả năng chữa bệnh, 

Hãy nghiên cứu cẩn thận các luận thuyết cơ bản để áp dụng và chuẩn bị thuốc. 

Tiếp đó, hãy xin phép thầy các con và nhận lãnh những hướng dẫn khẩu truyền 

của thầy. 

Cuối cùng, hãy có lòng từ bi khi cố gắng chữa bệnh. 

  

Để chẩn đoán bệnh hãy kiểm tra mạch, nước tiểu và nước da. 

Để chuẩn bị một loại thuốc mà không xác định bệnh tật 

Sẽ chỉ biến thuốc chữa thành thuốc độc. 

Để cung cấp sự điều trị sau khi chẩn đoán bệnh 

Giống như làm an dịu lửa bằng phương thuốc của nước. 

Lúc đầu, không có kinh nghiệm thực tế, con thiếu năng lực chữa lành. 

Tiếp theo, không có hướng dẫn khẩu truyền,  

Con có thể không xác định được bệnh. 

Cuối cùng, không có sự ứng dụng điều trị, thuốc chữa trở thành chất độc. 

Như vậy, các y sĩ trở thành đao phủ của người bệnh, với vũ khí giết người  

nằm trong tầm tay. 

 

Đừng làm vậy, mà hãy rèn luyện để trở thành một chuyên gia. 

Những nhà chữa bệnh có học nên đối xử với người khác bằng  

lòng tốt và sự bi mẫn. 

Giảm bớt ham muốn của con cho sự giàu có, 

Vì một người nào đó được chữa lành một cách nhanh chóng có thể bị  

bệnh lại một lần nữa. 

Đừng ban cách chữa trị ứng theo chất lượng của thực phẩm và đồ uống  

con nhận được, 

Vì một người nào đó được chữa khỏi bây giờ lại có thể bị yếu lại. 

Hãy điều chỉnh lệ phí thuốc tới từng loại người. 

Con có thể chữa được bệnh, nhưng tà mạng sẽ nặng nề hơn về sau. 
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Hãy ôm lấy tất cả mọi người với bồ đề tâm và lòng bi mẫn. 

Tự do khỏi tham ái trong tâm con, hãy cho điều trị ngay lập tức. 

Người bệnh là những đối tượng của lòng từ bi,  

Vì vậy hãy làm vơi bớt nỗi đau của họ. 

Là tuyệt vời nếu con có thể hài lòng với bất kỳ phần thưởng, lệ phí nào  

con nhận được cho việc điều trị. 

Cuộc đời kế tiếp của con sẽ là một tái sinh như vị vua lừng lẫy các chư thiên, 

Trong các đời sống sau này, con sẽ có sức khỏe tốt và hạnh phúc. 

 

Tất cả người bệnh nên trân trọng hài lòng 

Bậc y sĩ cứu mạng với thức ăn, đồ uống và những thú vui. 

Cân chỉnh lệ phí điều trị và phần thưởng tới tầm mức quan trọng. 

Nếu người bệnh không tôn trọng người chữa lành, 

Người ấy sẽ bị xem thường trong đời sống này và đi đến các  

địa ngục trong các đời kế tiếp, 

Nơi người ấy sẽ được tái sinh trong địa ngục chết đi sống lại. 

 

Ta, Padmakara, giờ đây sắp rời đi, 

Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai, 

Những nhà chữa bệnh và bệnh nhân Tây Tạng của những thế hệ tương lai,  

Hãy giữ điều này trong tâm các con. 

 

 

Ngài đã chỉ dẫn như vậy. 

 

 

 
Đây là chương ba mươi tư trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể 

về cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho các y sĩ và bệnh nhânTây Tạng. 
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35 
 

Vairochana và những bậc đạo sư Tây Tạng khác cùng các đệ tử sau đó hỏi, 

"Hỡi Đạo Sư, vì Ngài có ý định rời đi tới xứ Ấn và sẽ không còn ở lại đây nữa, 

xin hãy ban lời khuyên cho những bậc đạo sư Tây Tạng của các thế hệ tương 

lai nên hành xử thế nào?" 

 

Đạo Sư Padma trả lời: 
 

Nghe đây, các đạo sư Tây Tạng và chúng đệ tử,  

Những người tạo thành một mối liên kết nghiệp trong Pháp. 

Lúc đầu, các đạo sư nên tu tập trong việc đạt tới sự viên mãn trong học tập. 

Tiếp theo, họ nên mang lại những dấu hiệu thành tựu bằng cách siêng năng,  

tinh tấn trong thực hành. 

Cuối cùng, với bồ đề tâm, họ nên hành động một cách vô tư cho hạnh phúc,  

lợi lạc của chúng sinh. 
 

Các Đạo Sư, hãy sở hữu sự tự tin, xác quyết của cái thấy. 

Hãy đặt nền tảng của việc không bao giờ vi phạm các cam kết thiêng liêng  

của mình 

Và có được những quán đảnh và đọc các lời truyền thừa cũng như các giáo lý  

về hai giai đoạn. 
 

Hãy thực hành trong khi hợp nhất tri thức đại định và phân định quán chiếu. 

Kết thúc các thời khóa của con bằng cách thực hiện hành động thiện xảo. (1) 

Hãy là một đạo sư, người đã hoàn hảo 6 cấp độ Mật Chú Thừa. 
 

(Các hành động thiện xảo ở phần cuối của một thời khóa thực hành Kim 

Cương Thừa là: hóa tán mạn đà la để chứng ngộ pháp thân và tránh quan điểm 

vĩnh cửu, xuất hiện trở lại như hóa thần bổn tôn để chứng ngộ báo thân và 

tránh quan điểm chủ nghĩa hư vô, hồi hướng công đức và lập thệ nguyện khát 

vọng thuần khiết nhằm đảm bảo không ngừng lưu xuất các hóa thân vì lợi ích 

của tất cả chúng sinh.) 
 

Các đệ tử, những người tìm kiếm một bậc đạo sư 

Nên kiểm tra bậc đạo sư và tìm kiếm một người được phú bẩm với  

những phẩm chất của học tập và thành tựu. 

Dâng lên những món quà làm hài lòng và thỉnh cầu tôn kính các chỉ dẫn. 

Hãy kiên trì trong các thực hành Pháp của học tập, quán chiếu, và thiền định. 

(Văn, Tư, Tu) 

Hãy nhận những quán đảnh, đọc lời truyền thừa và thỉnh cầu các giáo lý  

đầy đủ về hai giai đoạn. 

Nhờ đặt mình vào trong thực hành, hãy thành tựu lợi ích của riêng con. (1) 
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Một khi con biểu lộ dấu hiệu thành tựu, thì sau đó hãy nhận lấy trách nhiệm 

làm lợi lạc cho những người khác . 
 

(Hai loại lợi ích được đề cập ở đây là: Lợi ích cao nhất cho bản thân là để 

chứng ngộ pháp thân vốn sẵn với các phẩm chất trí tuệ vô thượng. Lợi ích cho 

những người khác là biểu lộ báo thân để dạy cho những vị bồ tát cao quý và 

các hóa thân có thể thấy được bởi tất cả chúng sinh.) 
 

Khi bậc đạo sư bỏ qua việc kiểm tra các đệ tử,  

người ấy tạo liên kết nghiệp giáo pháp với những kẻ không xứng đáng. 

Người đệ tử không kiểm tra các bậc đạo sư cũng hình thành  

mối liên kết nghiệp giáo pháp không thực chất. 

Việc thực hành sẽ không mang lại kết quả, khi thiếu đi những ân phước  

của Pháp. 
 

Đạo sư và đệ tử không giữ thệ nguyện samaya thì cũng như  

những con bê bị đóng ách cùng rơi xuống vực thẳm. 

Gặt hái phần thưởng của các địa ngục, sẽ không có cơ hội để giải thoát. 

Đạo sư và đệ tử, đừng hành động như thế mà hãy kiểm tra lẫn nhau! 
 

Các đệ tử phải có đức tin, sự tận tâm lớn lao và sở hữu lòng từ bi. 

Hãy coi đạo sư của con như một vị Phật, và giữ tri giác thanh tịnh. 

Hãy phát sinh một thái độ tôn kính và tự do khỏi sự kiêu căng, tự phụ. 

Hãy tinh tấn và hào phóng nhất mà không trì hoãn. 

Đạo sư, với các đệ tử như thế hãy dạy các huấn thị khẩu truyền trọn vẹn. 
 

Một số người lăn mình xuống cho các giáo lý với sự xu nịnh và lấy lòng. 

Thổi phồng và tự tung hô, họ hành động với sự kiêu căng, tự phụ. 

Không thể ban pháp, chúng là những kẻ dối trá và đạo đức giả. 

Nếu con dạy cho những người không xứng đáng như vậy,  

Samaya của con sẽ bị rạn nứt, vi phạm. 
 

Ta, Padmakara, giờ đây sắp rời đi, 

Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai, 

Các đạo sư và chúng đệ tử Tây Tạng của những thế hệ tương lai,  

Hãy giữ điều này trong tâm các con. 

 

Ngài đã chỉ dẫn như vậy. 

 
Đây là chương ba mươi năm trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, 

kể về cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho các đạo sư và chúng đệ tử Tây 

Tạng. 
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36 
 

 

Sau đó Đạo Sư Padma đã ban chúc thư chung cho người dân Tây Tạng của các 

thế hệ tương lai. 

 

Các vị vua, đại thần và chúng dân Tây Tạng, vùng biên ải nguyên thủy, 

Các con là một chủng tộc của loài ma quỷ mặt đỏ thiếu từ bi và thiện chí. 

Dòng tộc cha các con là một con khỉ rất ít khiêm tốn hay xấu hổ, 

Và chủng tộc mẹ các con là một loài quỷ đá, gây gổ và thù địch với Pháp. 

Các con là một chủng tộc người dã thú, đầy khao khát hướng tới sự giàu có. 

Trừ khi các con thực hành đức hạnh còn không  

các con sẽ rơi vào các cõi thấp trong các đời sau. 

  

Đừng quên rằng cuộc đời thì thoáng qua và sau đó các con sẽ chết. 

Những gì gây ra sẽ phải trả, vì thế, đừng tranh đấu và gây ra xung đột. 

Những gì tích lũy rồi sẽ phải bỏ lại, vì thế, đừng thèm muốn quá mức cho  

sự giàu có. 

Ràng buộc là nô lệ, vì thế, đừng chấp chứa sự bám luyến thiếu tiết chế.  

Những gì được sinh ra đều sẽ phải chết đi, vì vậy,  

hãy nghĩ về đời sống tiếp theo của mình. 

 

Những điều tội lỗi nhất đi vào địa ngục; Ai có thể chịu đựng được điều đó? 

Vì tham lam con bị tái sinh thành ngạ quỷ và sẽ phải chịu đói khát. 

Bằng cách chối bỏ Giáo Pháp con trở thành một con vật; 

Hãy giữ điều đó trong tâm.  

Cuộc đời này chỉ là sự vay mượn; Không ai biết khi nào nó sẽ mất. 

  

Các sắc tướng là ảo ảnh, hãy thấu hiểu sự vô thường của chúng. 

Thực phẩm và sự giàu có thì giống như những giọt sương;  

Nó không chắc chắn khi chúng tan biến mất. 

Hãy nhớ rằng những người hầu thì giống như du khách con gặp trên đường. 

Sự thù địch là ảo tưởng; Hãy hiểu nó là sự nhầm lẫn. 

Hãy nhớ rằng các mối quan hệ gia đình là lối dẫn vào luân hồi sinh tử. 

Hãy hiểu thấu hiểu trò chuyện con cái chỉ là các chủ nợ nghiệp đòi quyền lợi. 

Cuộc sống của con lệch dòng trong khi tiêu tốn nó vào chuyện nhàn rỗi, vô bổ 

Con không nhận thấy sự xuất hiện của các thám sát từ Thần Chết Yama?  

 

Hãy nghe Ta, hỡi người dân Tây Tạng, các con – những ma quỷ mặt đỏ, 

Hãy tìm kiếm Tam Bảo như những người hộ tống chống lại ba cõi thấp. 

Nhận lấy Đạo Sư, Bổn Tôn và Dakini như người hỗ trợ con trong cả  
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kiếp sống này và trong tương lai. 

Như lối vào dẫn tới tự do, hãy thực hành kiến, thiền và hành. 

 

Hãy chấp nhận Đấng Đại Bi như Bổn Tôn định mệnh của Tây Tạng. 

Từ bỏ mười điều không đức hành và nhận lấy thập thiện. 

Nếu con hành động như vậy, con sẽ có hạnh phúc trong đời này và  

hạnh phúc hơn nữa trong những đời tiếp theo. 

 

Ta, Padmakara, giờ đây sắp rời đi, 

Cho dù con sống trong hiện tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai, 

Tất cả chúng dân Tây Tạng nói chung, hãy giữ điều này trong tâm các con! 

 

Ngài đã chỉ dẫn như vậy. 

 

 
Đây là chương ba mươi sáu trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể 

về cách Đại Sư ban những lời cuối cùng cho chúng dân Tây Tạng nói chung. 
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37  
 

 

Vua Tây Tạng và các đệ tử sau đó tất cả đồng loạt đảnh lễ, phủ phục trước Đạo 

Sư Padma và đi nhiễu quanh Ngài. Đặc biệt, Hoàng tử Mutig Tsenpo đã cất lời: 

 

"EMAHO! Hóa thân vô thượng, hỡi Đạo Sư vĩ đại, vì chúng con, những chúng 

dân bộ lạc nguyên thủy Tây Tạng, là một dòng giống không tín ngưỡng của 

những người man rợ, thậm chí không có cả một người trong chúng con dấn 

thân vào thập thiện. Trong quá khứ, Đức Vua Songtsen Gampo, một hóa thân 

của Đấng Đại Bi đã xây dựng 108 điện thờ lớn, nhỏ bao gồm các đền thờ 

Trulnang và Ramochey ở Lhasa. Ngài đã thỉnh mời một số học giả đến từ Ấn 

Độ để biên dịch nhiều giáo lý thiêng liêng. Thiện tâm của Ngài với Tây Tạng 

thật lớn lao. 

 

“Sau đó Đức Vua Trisong Deutsen đã thỉnh mời Ngài (Đạo Sư Liên Hoa Sinh) 

cùng nhiều học giả khác của Ấn Độ. Đức Vua đã xây dựng Samye cùng nhiều 

đền thờ khác. Hơn nữa, Đức Vua cũng đã thành lập luật lệ tôn giáo và thiết lập 

hòa bình ở Tây Tạng với lòng đại bi. 

 

"Đức Vua Trisong Deutsen đã qua đời và Ngài, Bậc Đạo Sư, lại sắp khởi hành 

tới mảnh đất Ấn Độ. Xứ Tây Tạng sẽ bị bao phủ trong bóng tối, và mọi người 

sẽ không được bảo hộ. Thật là một mất mát quá lớn lao! 

 

Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Đấng Bi Mẫn vĩ đại, được định mệnh là Đấng Bổn 

Tôn cho người dân trong các dãy núi tuyết Tây Tạng này. Vì đây là cõi giới 

chuyển hóa của Ngài, hỡi Đạo Sư, con cầu xin Ngài hãy nghĩ về chúng con với 

lòng thiện tâm. Xin hãy ban cho chúng con chỉ dẫn về Đấng Đại Bi, Bậc đóng 

những cánh cửa tái sinh trong sáu loài chúng sinh và dẫn dắt chúng con trên 

con đường viên mãn phật quả." 

 

Đạo Sư Padmakara đáp, "Hoàng Tử  Cao Quý, những vị vua Tây Tạng, các đại 

thần bộ trưởng, cùng tất cả mọi người, hãy lắng nghe Ta! Xứ tuyết Tây Tạng 

này đã không được viếng thăm một cách riêng tư trong quá khứ bởi Đấng giác 

ngộ trọn vẹn và đích thức Thích Ca Mâu Ni Shakyamuni. Tây Tạng không nằm 

trong lĩnh vực hoạt động chuyển hóa của Ngài. Vào thời điểm đó, nó là một 

vùng đất - nơi sinh sống của những loài động vật. 

 

Khi Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, Ngài đã đưa ra một lời tiên tri cho Bồ 

Tát Quán Thế Âm và ban phước cho Bồ Tát. Đức Quán Thế Âm 

Avalokiteshvara sau đó đã gửi một hóa thân tâm của mình, một bồ tát khỉ đến 
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Tây Tạng. Đồng thời Thiên Nữ Tara cũng đã gửi một hóa thân của mình là một 

nữ quỷ đá đến Tây Tạng. Hai hóa thân này đã trở thành cha mẹ và con cái của 

họ đã sinh sôi nảy nở thành tộc người Tây Tạng. 

 

Vì cha người Tây Tạng là một con khỉ, nên họ hấp tấp và cả tin. Vì mẹ họ là 

một quỷ đá, nên họ ít lòng từ bi, thích những hành động xấu và không thích 

Pháp. 

 

Nhưng may mắn thay, cha mẹ họ lại là những hóa thân của Đấng Đại Bi và 

Đức Tara. Nếu không thì người Tây Tạng sẽ không thể sửa đổi được. Vì vậy, 

thật cực kỳ tốt lành khi con đã thỉnh cầu sự chỉ dẫn về Đấng Đại Bi. Bây giờ 

Ta sẽ giải thích giáo lý của Đức Avalokiteshvara, Đấng Đại Bi." 

 

 

Nói rồi, Đạo Sư Padma đã dạy nhà vua và các thượng thư đại thần các Mật 

Điển Tantra, kinh văn, nghi quỹ sadhana cùng các ứng dụng pháp hành những 

hoạt động của Đấng Đại Bi. Ngài đã làm vậy sau khi chia các chỉ dẫn thành hai 

phần: Phổ quát và Chi tiết. 

 

 
Đây là chương ba mươi bảy trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể 

về cách Nhà Vua cùng các thượng thư đại thần thỉnh cầu Đại Sư giảng dạy những 

chỉ dẫn về Đức Quán Âm Avalokiteshvara. 
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38 
 

 

Đạo Sư Padmakara sau đó nói với hoàng tử Tây Tạng và các bộ trưởng, “Bậc 

Chúa Tể Đại Bi, Đức Quán Thế Âm Avalokiteshvara đã liên tục dõi theo sáu 

loài chúng sinh với lòng bi mẫn. Lòng bi mẫn có nghĩa là tình thương mến, và 

lòng bi mẫn đó hướng về sáu loài chúng sinh tựa như tình thương mến của một 

người mẹ hướng về đứa con độc nhất của mình. Đức Quán Thế Âm 

Avalokiteshvara đã đăm đăm với lòng bi mẫn tràn khắp đối với tất cả sáu loài 

chúng sinh, những người đang bị dày vò bởi đau khổ. 

 

Lòng từ bi đó mang theo Giáo Pháp tập trung lên sáu chủng tự của OM MANI 

PADME HUNG. 
 

OM làm an dịu đau khổ luân hồi các vị thiên trải nghiệm và khiến họ đạt được 

hạnh phúc. 

 

MA làm an dịu sự đau khổ kéo dài bất tận gây ra bởi sự tranh đấu của các bán 

thần atula và khiến họ đạt được hạnh phúc. 

 

NI làm an dịu đau khổ thân phận nô lệ, nghèo đói của con người phải trải qua 

và khiến họ đạt được hạnh phúc. 

 

PAD làm an dịu đau khổ của sự ngu muội mà loài súc sinh phải cam chịu và 

khiến chúng đạt được hạnh phúc. 

 

ME làm an dịu đau khổ của cái đói và khát của loài ngạ quỷ phải kinh nghiệm 

và khiến họ đạt được hạnh phúc. 

 

HUNG làm an dịu đau khổ của cái nóng và lạnh mà các chúng sinh địa ngục 

phải lãnh chịu và khiến họ đạt được hạnh phúc. 

 

Nếu tất cả các con, đứng đầu là nhà vua, thực hành thập thiện, các con sẽ đạt 

được trạng thái của một chư thiên trong các cõi cao hơn. Nhưng, dù cho các 

con đạt được quả vị chư thiên, thì các con vẫn không thoát khỏi đau khổ. Khi 

thọ mạng của một chư thiên kết thúc, vị thiên ấy phải trải qua những đau khổ 

của việc đọa rớt cũng như trầm luân trong luân hồi. Thân thể họ bắt đầu phát ra 

mùi hôi hám khó chịu, và sự chói sáng của sắc thân dần mất đi. Những công 

đức vun trồng của họ trước đó tăng trưởng, không bị hao hụt, thì nay dần tiêu 

biến và những hồ nước tắm của họ bị khô cạn. Những con chiến mã của họ và 

đàn gia súc ban điều ước đều chạy đi mất. Đấng Chúa Tể Lòng Đại Bi đã nhìn 
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thấy sự đau khổ tràn khắp của các vị thiên, những người mà nhờ chính năng 

lực siêu nhiên của mình, họ đã tự thấy rằng công đức thiêng liêng của mình đã 

bị cạn kiệt và họ sắp bị đọa rớt xuống những cõi thấp hơn. 

 

Do can dự vào việc thực hiện những điều không đức hạnh như hận thù và ganh 

tị, các con sẽ bị tái sinh như các loài bán thiên atula. Khi các chư thiên và các 

atula đánh nhau, vì các chư thiên có công đức lớn hơn, nên các atula luôn bị 

thua. Họ bị cắt, bị thương, bị giết và bị đánh bại bởi các loại vũ khí giống hình 

bánh xe của các chư thiên. Thêm vào đó, họ tranh đấu và cãi vã lẫn nhau, trải 

qua đau khổ nặng nề, tràn ngập. Họ cũng nhận thức được rằng khi chết đi mình 

sẽ phải tới những cõi thấp. Đau khổ của họ thật vô cùng tận. 

 

Mặc dù được sinh ra như một con người, các con cũng không nằm ngoài đau 

khổ. Lúc bắt đầu, trước khi sinh ra có sự đau khổ của việc nằm trong tử cung 

thai tạng người mẹ, nơi giống như con bị ném vào một vực thẳm khi người mẹ 

của các con nâng người lên; con như bị đè bẹp giữa những vách đá khi người 

mẹ ăn no; như bị rung chuyển trong gió khi người mẹ của các con đứng lên; 

như bị đè ép bởi một ngọn núi khi người mẹ nằm xuống; như bị nghiền nát khi 

người mẹ của các con mải mê làm việc, đứng lên hoặc ngồi xuống; như bị bóp 

nghẹt cổ khi vào lúc sinh; như bị ném vào một đống gai khi được đặt xuống; và 

như một con chim bị vồ chộp bởi một con chim ưng khi người mẹ của các con 

cắp các con lên trở lại. 

 

Khi các con già đi có một số lượng không thể nghĩ bàn của những đau khổ, 

chẳng hạn như những việc sinh sống, làm việc, tranh đấu, cố gắng để hoàn 

thành một điều gì đó, đi lại, tồn tại, trở nên mất tự do và thiếu thốn, và v.v… 

 

Với nỗi đau khổ của tuổi già, các đại (đất, nước, gió lửa) trong thân các con trở 

nên hao mòn, làn da các con dần sạm đi, và các cơ quan, quan năng dần bị 

thoái hóa. Thị lực các con trở nên mờ tối và đôi tai các con trở nên lãng đãng; 

nước mũi chảy ra, răng rụng và giọng nói các con lắp bắp, thì thào; các con 

không thể tự mình đứng lên hay ngồi xuống; các con bị khinh ghét bởi lũ con 

trẻ của mình và những người khác. Các con cảm thấy khổ sở trong những suy 

nghĩ khốn khổ rằng: "Tôi đang già đi!" 

 

Về nỗi đau khổ của cái chết, thân thể các con, thứ được thương mến, chăm chút 

vô cùng thì bị bỏ lại ở phía sau. Các con bị chia tách khỏi những người thân 

thuộc và bạn bè. Dù cho bao nhiêu của cải hay tài sản mà con có, con cũng 

không thể mang chúng theo. Bị vứt ra ngoài bởi con cái và những người hầu 

của mình theo đúng nghĩa đen, thân thể các con sẽ bị liệng đi như một hòn đá. 
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Và rồi, tiếp theo đó là những suy nghĩ khổ sở: "Thần thức tôi bây giờ chắc hẳn 

sẽ phải đi tới những cõi thấp!" 

 

Trước khi chết, có sự khốn khổ của việc không đạt được những gì mà các con 

đã tranh đấu suốt cả một đời cùng sự đau đớn của cảm giác đói khát, kiệt sức, 

sự đau khổ vì không thể giữ lại và bảo vệ những gì các con đã có, nỗi sợ hãi 

toàn diện của việc không thể đối mặt với những kẻ thù của mình, những sợ hãi, 

lo lắng vô hạn của việc giờ mình đã không có khả năng chăm sóc cho gia đình 

mình, những lo lắng về việc không thể hỗ trợ, nuôi nấng con trai của các con, 

những lo lắng về việc không thể hoàn tất hôn nhân cho con gái của các con, và 

nỗi đau đớn, mệt mỏi về việc bận rộn, kiệt sức do phải liên tục lo toan, lao tâm 

khổ tứ. 

 

Do dấn thân vào mười điều không đức hạnh, các con sẽ đi đến những cõi thấp, 

nơi con sẽ bị vướng mắc vào những nỗi khổ đau dữ dội. Loài vật chắc chắn 

không vượt ra ngoài được sự đau khổ; vì họ đang bị nô lệ bởi loài người, bị cột 

vào cái cày làm ruộng, phải mang vác vật nặng và bị làm thịt. Trong số các loài 

vật không chủ sở hữu thì nai bị giết bởi thợ săn, cá bị giết bởi các ngư dân và 

những loài yếu đuối, nhút nhát hơn thì bị ăn thịt bởi các loài ăn thịt lớn mạnh 

hơn, thậm chí ngay cả các loài ăn thịt lớn hơn này cũng tự cắn xé lẫn nhau. Đặc 

biệt, các loài vật trong các biển lớn sống gần nhau như những hạt cám ngâm 

trong bia gạo; chúng ăn thịt lẫn nhau; ngay cả những con côn trùng nhỏ cũng 

ăn những loài động vật lớn hơn, như những con ong bị biến thành thức ăn cho 

những con ngựa, con lừa hay những con côn trùng ăn thịt. Có vô số không thể 

nghĩ bàn những khổ đau như thế. 

 

Những chúng sinh bị tái sinh thành ngạ quỷ cũng không thoát khỏi sự đau khổ. 

Họ thấy thực phẩm đồ ăn như sắt nung và đồ uống như máu mủ. Thân thể họ bị 

cháy xém khi họ cố gắng ăn một thứ gì đó. Hơn nữa, họ có sự đau khổ của việc 

không kiếm được thức ăn hay thức uống và, ngay cả khi họ tìm thấy nó, họ lại 

không thể nuốt chúng. Nếu họ thành công trong việc cố đẩy nó xuống cổ họng, 

thì bụng của họ cũng không cảm thấy no đủ. Hơn nữa, các thực phẩm được bảo 

đảm rằng họ không có năng lực để ăn hoặc sẽ có người khác đến lấy mất ngay 

khi họ tìm thấy thức ăn. Các ngạ qủy đang sống trong không gian không có 

quyền hạn ngay cả với bản thân mình và gây hại đối với con người. Các loại 

khác được gọi là shin và serak thì chết vì bệnh tật của mình. Không thể tìm ra 

một cách chữa trị, họ truyền nhiễm bệnh tật của họ vào con người. Khi những 

người khác đánh trống và ném những hạt trừ tà, họ phải trải qua nỗi khổ đau to 

lớn. 
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Các chúng sinh bị tái sinh trong địa ngục chịu đựng nỗi khổ sở nóng và lạnh thì 

thật quá sức tưởng tượng. Như tám địa ngục nóng, trong Địa Ngục Chết Đi 

Sống Lại, các con bị chết và phải hồi sinh lại 100 lần một ngày. Trong Địa 

Ngục Đường Vạch Đen, thân thể các con bị đánh dấu bằng một thước dây, sau 

đó các con bị các binh lính địa ngục chặt đứt thân thể thành một nửa với một 

cái cưa. Trong Địa Ngục Nghiền Nát, các con bị đập nát với một cái chày trong 

một chiếc cối sắt. Trong Địa Ngục Khóc Than, một người hét lên sau khi bị 

thắt bởi một sợi dây thừng quấn quanh cổ. Trong Địa Ngục Gào Khóc, một 

người gào rú lên sau khi bị bỏ vào trong một hộp sắt nung đỏ. Trong Địa Ngục 

Nóng, các con bị đun sôi sau khi bị đưa vào một chảo đồng có kích cỡ của bầu 

trời. Trong Địa Ngục Nóng Khắc Nghiệt, các con bị đốt cháy và nấu sôi trong 

khi bị cột chặt lại bởi những sợi dây sắt. Trong Địa Ngục Không Gián Đoạn, 

các con bị đè ép xuống bởi gió nghiệp đến nỗi thậm chí các con không có ngay 

cả một phút giây nào thoát khỏi sự đau đớn đến mức không chịu nổi. 

 

Như tám địa ngục lạnh, trong Địa Ngục Rên Xiết, các con bị đóng băng và tạo 

ra những tiếng kêu than khổ sở ồn ào. Trong Địa Ngục Phồng Rộp, gió nghiệp 

khiến cho các vết phồng rộp nứt ra. Trong Địa Ngục Nước Bùn Bỏng Rát, các 

vết bỏng cháy mở miệng và chảy mủ. Trong Địa Ngục Răng Run Lập Cập, các 

con bị lạnh đóng băng tới mức răng các con đập vào nhau lập cập. Trong Địa 

Ngục Chia Tách Như Hoa Sen Xanh Dương, các con bị đóng băng tới mức bị 

chia thành bốn mảnh. Trong Địa Ngục Chia Tách như Hoa Sen Xanh Dương 

Lớn, thân các con bị phân thành tám mảnh. Trong  Địa Ngục Chia Tách như 

Hoa Sen Đỏ, thân các con bị phân thành 16 mảnh, và trong Địa Ngục Chia 

Tách như Hoa Sen Đỏ Lớn, các con bị đóng băng đến mức thân các con bị chia 

tách thành 32 mảnh. 

 

Trong Các Địa Ngục Tạm Thời, các con chịu đau khổ trong ngày và bị chết vào 

ban đêm. Trong Địa Ngục Lân Cận, các con bị chết 100 lần một ngày. Như 

những nỗi khổ sở thông thường, các con phải lội đầu gối sâu trong Hố Than 

Hồng và phải đi qua những Đầm Lầy Tử Thi Thối Rữa. Thịt và xương của các 

con bị xẻ ra từng mảnh trên Con Đường Lưỡi Dao, và những thanh kiếm rơi 

xuống như mưa trong Trận Mưa Gươm. Trên Đồi Shalmali Sắt, thân các con bị 

tách ra và xé nhỏ trong khi các con cố gắng leo lên rồi trèo xuống một ngọn núi 

có gai sắt với kích thước 16 ngón tay. Có một số lượng không thể tưởng tượng 

nổi của đau khổ trong các cõi địa ngục. 

 

Bằng cách này, Đấng Chúa Tể Đại Bi, Đấng Tôn Quý Quán Thế Âm 

Avalokiteshvara, liên tục thấy rằng chúng sinh không bao giờ vượt qua được 

đau khổ. 
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Lòng từ bi vượt lên khỏi một sự chú tâm để nhận thấy sự gián đoạn của những 

đau khổ luân hồi trong sáu loài chúng sinh: OM MANI PADME HUNG. OM 

làm gián đoạn vực thẳm tái sinh như một vị  thiên và làm trống rỗng các cõi 

chư thiên. MA làm gián đoạn vực thẳm tái sinh như một bán thần atula và làm 

trống rỗng cõi các atula. NI làm gián đoạn vực thẳm tái sinh như một con 

người và làm trống rỗng cõi người. PAD làm gián đoạn vực thẳm tái sinh như 

một loài súc sinh và làm trống rỗng cõi súc sinh. ME làm gián đoạn vực thẳm 

tái sinh như một ngạ quỷ và làm trống rỗng cõi ngạ quỷ. HUNG làm gián đoạn 

vực thẳm tái sinh như một chúng sinh địa ngục và làm trống rỗng cõi các địa 

ngục. Làm trống rỗng các trú xứ của 6 loài chúng sinh, các cõi luân hồi sinh tử 

được làm rỗng không thành sự thuần tịnh nguyên thủy. Như vậy, Thần Chú 

Sáu Âm, tinh hoa cốt tủy của Đấng Đại Bi có sức mạnh và năng lực dẫn dắt 

chúng sinh đi đến các Phật Quốc. 
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39 
 

 

Đạo Sư Padma nói với vua Mutig của Tây Tạng và các đệ tử thân cận,  

 

"Nghe này, hỡi nhà vua Tây Tạng, giới quý tộc cùng các thần dân! OM MANI 

PADME HUM là tinh hoa của Đấng Bi Mẫn Vĩ Đại, vì vậy công đức của việc 

tụng nó dẫu chỉ một lần thì không thể nào đong đếm được. Kết quả có thể được 

nhân lên gấp bội từ một hạt giống đơn nhất của hoa sen thì nằm ngoài tầm nhận 

thức của ý niệm. Nhưng so với điều này thì công đức của việc cất lên Thần 

Chú Lục Tự Đại Minh dẫu chỉ một lần thậm chí còn lớn hơn rất nhiều. Một hạt 

mè duy nhất có thể được nhân lên thành nhiều lần, nhưng công đức của việc 

cất lên Thần Chú Lục Tự Đại Minh dẫu chỉ một lần thậm chí còn lớn hơn nữa. 

Bốn con sông lớn và vô số con sông nhỏ khác chảy vào đại dương mặn chát, 

nhưng công đức của việc cất lên Thần Chú Lục Tự Đại Minh dẫu chỉ một lần 

thậm chí còn lớn hơn. Mọi nhu cầu và ước muốn sẽ được ban phát khi các con 

thỉnh cầu trước viên ngọc như ý quý báu, nhưng công đức của việc cất lên 

Thần Chú Lục Tự Đại Minh dẫu chỉ một lần thậm chí còn lớn hơn. 

 

OM MANI PADME HUNG. Có thể đếm được số lượng các giọt mưa rơi 

xuống trong suốt 12 năm gió mùa, nhưng công đức của việc cất lên Thần Chú 

Lục Tự Đại Minh dẫu chỉ một lần thì không thể tính đếm được. Có thể đếm 

được tất cả những hạt giống được gieo trên khắp bốn châu lục, nhưng công đức 

của việc cất lên Thần Chú Lục Tự Đại Minh dẫu chỉ một lần thì không thể nào 

đong đếm được. Có thể đếm được những giọt nước trong đại dương lớn, từng 

giọt một, nhưng công đức của việc cất lên Thần Chú Lục Tự Đại Minh dẫu chỉ 

một lần thì không thể nào đong đếm được. Có thể đếm được từng sợi chân lông 

trên thân của tất cả các loài vật hiện hữu, nhưng công đức của việc cất lên Thần 

Chú Lục Tự Đại Minh dẫu chỉ một lần thì không thể nào đong đếm được. 

 

OM MANI PADME HUNG. Thần Chú Lục Tự Đại Minh là tinh hoa của Đấng 

Bi Mẫn Vĩ Đại. Có thể để làm đổ một ngọn núi sắt thiên thạch cao 80 ngàn 

dặm bằng cách cọ xát nó chỉ một lần vào từng đại kiếp bằng loại vải bông mềm 

nhất từ Kashika, nhưng công đức của việc cất lên Thần Chú Lục Tự Đại Minh 

dẫu chỉ một lần thì không thể nào bị cạn kiệt. Có thể để cho loài côn trùng 

merutsey ăn mòn hết núi Tu Di tới tận lõi núi, nhưng công đức của việc cất lên 

Thần Chú Lục Tự Đại Minh dẫu chỉ một lần thì không thể nào bị cạn kiệt. Có 

thể để loài chim tito quét sạch hết cát Sông Hằng bằng mỏ của nó, nhưng công 

đức của việc cất lên Thần Chú Lục Tự Đại Minh dẫu chỉ một lần thì không thể 

nào bị khô cạn. Có thể để cho một cơn gió nhỏ phân tán đất của bốn châu lục 
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và Núi Tu Di, nhưng công đức của việc cất lên Thần Chú Lục Tự Đại Minh 

dẫu chỉ một lần không thể nào bị cạn kiệt. 

 

OM MANI PADME HUNG. Có thể tính đếm được công đức của việc tạo ra 

một bảo tháp được làm bằng bảy báu, bên trong chứa đầy thánh tích của chư 

Phật từ tất cả các hệ thống thế giới và dâng lên những cúng dường bất tận tới 

tháp báu này, nhưng công đức việc cất lên Thần Chú Lục Tự Đại Minh dẫu chỉ 

một lần thì không thể nào tính đếm được. Có thể tính đếm được lượng công 

đức đến từ việc dâng lên trầm hương, đèn nến, hương thơm, nước tắm, âm 

nhạc, và v.v… tới chư Phật và các cõi Phật trong một số lượng bằng với số hạt 

cát được thấy trong toàn bộ hệ thống thế giới, nhưng công đức của việc cất lên 

Thần Chú Lục Tự Đại Minh dẫu chỉ một lần thì không thể nào tính đếm được. 

 

OM MANI PADME HUNG. Thần chú Sáu Âm này là tinh hoa tâm của Đấng 

Tự Tại Quán Âm tôn quý Avalokiteshvara. Nếu con trì tụng thần chú này 108 

biến một ngày, con sẽ không tái sinh trong ba cõi thấp. Trong kiếp sau, con sẽ 

đạt được một thân người và trong thực tế, con sẽ có một linh ảnh về Đấng Tôn 

Quý Quán Thế Âm Avalokiteshvara. Nếu con trì tụng thần chú này hàng ngày 

một cách chính xác 21 biến, con sẽ trở nên thông tuệ và có khả năng nhớ lại bất 

cứ điều gì con học. Con sẽ có một giọng nói du dương và trở nên lão luyện 

trong ý nghĩa của tất cả Phật Pháp. Nếu con trì tụng thần chú này 7 biến mỗi 

ngày, thì tất cả mọi lỗi lầm của con sẽ được tịnh hóa và tất cả những chướng 

ngại của con sẽ được loại bỏ. Trong những kiếp sống sau, dù bất kể nơi nào 

con tái sinh, con sẽ không bao giờ chia tách khỏi Đấng Tôn Quý Quán Tự Tại 

Quán Âm Avalokiteshvara. 

 

Khi một người nào đó bị ảnh hưởng bởi bệnh tật hoặc một ảnh hưởng xấu ác, 

thì so với bất kỳ nghi lễ thế tục chữa lành hoặc đẩy lui chướng ngại nào, công 

đức của Thần Chú Sáu Âm là hiệu quả hơn rất nhiều để xua tan đi những 

chướng ngại hoặc bệnh tật. So với bất kỳ phương thuốc hay sự chữa lành nào, 

Thần Chú Sáu Âm là biện pháp khắc phục mạnh mẽ nhất chống lại bệnh tật và 

ma quỷ. 

 

Những đức hạnh của Thần Chú Sáu Âm là vô lượng, không thể đo lường và 

cũng không thể được diễn nói trọn vẹn thậm chí ngay cả bởi chư Phật trong ba 

thời. Tại sao vậy? Bởi vì thần chú này là tinh hoa tâm của Bồ Tát Quán Thế 

Âm Quán Tự Tại Avalokiteshvara tôn quý,  Bậc liên tục dõi theo sáu loài 

chúng sinh với lòng bi mẫn. Như vậy, việc trì tụng thần chú này giải thoát tất 

cả chúng sinh khỏi vòng luân hồi sinh tử. 
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Hỡi những vị vua và các đệ tử của các thế hệ tương lai, 

Hãy nhận lấy Đấng Bi Mẫn Vĩ Đại như là Bổn Tôn của con. 

Hãy tụng Thần Chú Sáu Âm như là thần chú cốt tủy. 

Hãy tự do, giải thoát khỏi nỗi sợ hãi đi vào các cõi thấp! 

 

Đấng Quán Thế Âm Avalokiteshvara là Bổn Tôn định mệnh của Tây Tạng, 

Vì vậy, hãy khẩn cầu Ngài với đức tin và lòng sùng mộ. 

Con sẽ nhận được những ân phước và những thành tựu, 

Và được tự do, giải thoát khỏi nghi ngờ, phân vân cùng sự do dự. 

Với sự thấy biết của Ta, Padmakara, 

Một giáo lý thâm sâu hơn và nhanh chóng hơn 

Đã chưa bao giờ được giảng dạy bởi chư Phật trong ba thời. 

 

Ta, Padmasambhava Liên Hoa Sinh, giờ đây sắp rời đi. 

Hãy giữ điều này trong tâm các con, 

Những người đi theo, các vị vua, và các đệ tử Tây Tạng, 

Những người có mặt ngay lúc này hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai. 

 

 

Khi nghe những lời của Đạo Sư Padma, nhà vua Tây Tạng và các đệ tử thân 

cận đã rất vui mừng, họ hạnh phúc khôn cùng và lễ lạy bày tỏ lòng tôn kính tới 

bậc đạo sư, họ đảnh lễ và gieo mình xuống nền đất nhiều lần. 

 

 
Đây là chương ba mươi chín trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, 

giải thích những lợi lạc và công đức Mật Chú Lục Tự của Đức Quán Thế Âm. 
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Khi Đạo Sư Padma chuẩn bị khởi hành đi điều phục loài La Sát ở phía tây nam, 

nhà vua Tây Tạng, các đệ tử thân cận và tất cả những người đi theo hộ tống 

Ngài đến đèo Mangyul. Khi họ đảnh lễ Ngài, Đạo Sư đã cưỡi lên một tia sáng 

mặt trời và hát lên bài ca này: 

 

Những Đấng Chúa Tể Đạo Sư, Bổn Tôn và Dakini, 

Xin hãy an tọa như trang sức trang hoàng vương miện đỉnh đầu con! 

Xin hãy an tọa và ban những gia trì cùng ân phước của các Ngài! 

Bây giờ hãy nghe đây, Nhà Vua cùng các đệ tử Tây Tạng. 

Ta, Padmakara của xứ Uddiyana, 

Đã đến cõi lục địa Jambu Nam Diêm Phù Đề. 

Nhờ hoạt động trong bốn phương tiện thu hút, 

Ta đã hoàn toàn thuần thục, chín mùi và giải thoát những người tu tập. 

Bây giờ Ta khởi hành đến mảnh đất Ấn Độ, 

Và đây là cách Ta hành trình. 

 

Ta là một hành giả vượt lên khỏi ngôn từ, ý niệm và mô tả, 

Kẻ du hành trên vùng đồng bằng của cái thấy tự do khỏi các thái cực. 

Khi Ta hành trình trên vùng đồng bằng của cái thấy này, 

Ta hành trình trong khi coi sắc tướng và hiện hữu như là Pháp Thân.  

 

Ta là một hành giả của sắc tướng và tánh không sáng chói, 

Kẻ du hành trên vùng đồng bằng của thiền định phúc lạc trống rỗng. 

Khi Ta hành trình trên vùng đồng bằng thiền định này, 

Ta hành trình vượt lên khỏi sự thiền định và hậu thiền định. 

Ta là một hành giả của ý thức tự giải thoát, 

Kẻ du hành trên vùng đồng bằng của đạo hạnh tự nhiên. 

Khi Ta hành trình trên vùng đồng bằng của đạo hạnh này, 

Ta hành trình trong mùi vị bình đẳng, không chút chấp nhận hay chối bỏ. 

 

Ta là một hành giả không hư cấu tự sinh, 

Kẻ du hành trên vùng đồng bằng của Quả được thành tựu tự nhiên. 

Khi Ta hành trình trên vùng đồng bằng của Quả này, 

Ta hành trình tự do khỏi hy vọng và sợ hãi. 

Hãy lắng nghe một lần nữa, hỡi nhà vua cùng các đệ tử Tây Tạng! 

 

Ta là một hành giả vượt lên khỏi ngôn từ, ý niệm và mô tả, 

Kẻ du hành qua ngọn đèo của cái thấy tự do khỏi các thái cực. 
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Khi Ta hành trình qua ngọn đèo của cái thấy này, 

Ta hành trình vượt lên khỏi sự thiền định suốt cả ngày lẫn đêm. (1) 

(56: Cấp độ cao hơn của thiền định vượt ra khỏi nhu cầu phải nắm giữ, trụ bám 

vào một đối tượng ý niệm như một điểm quy chiếu.) 

Ta là một hành giả của sắc tướng và tánh không chói sáng, 

Kẻ du hành qua ngọn đèo của thiền định đại lạc trống rỗng. 

Khi Ta hành trình qua ngọn đèo của sự thiền định này, 

Ta hành trình tự do khỏi hôn trầm và trạo cử. 

 

Ta là một hành giả của ý thức tự giải thoát, 

Kẻ du hành trên ngọn đèo của đạo hạnh tự nhiên. 

Khi Ta hành trình qua ngọn đèo của đạo hạnh này, 

Ta hành trình trong khi gieo trồng những hạt giống toàn tri toàn giác. 

 

Ta là một hành giả không hư cấu tự sinh, 

Kẻ du hành qua ngọn đèo của quả được thành tựu tự nhiên. 

Khi Ta hành trình qua ngọn đèo của quả này, 

Ta là vị Phật chứng ngộ hoàn hảo, viên mãn. 

 

Hãy lắng nghe một lần nữa, hỡi nhà vua cùng các đệ tử Tây Tạng! 

Ta là một hành giả vượt lên khỏi ngôn từ, ý niệm và mô tả, 

Kẻ hành trình xuống con dốc của cái thấy tự do khỏi các thái cực. 

Khi Ta hành trình xuống con dốc của cái thấy này, 

Ta ngự trong trạng thái pháp tánh không sinh khởi. 

 

Ta là một hành giả của sắc tướng và tánh không chói sáng, 

Kẻ hành trình xuống con dốc của thiền định đại lạc trống không. 

Khi Ta hành trình xuống con dốc của sự thiền định này, 

Ta ngự trong trạng thái phi thiền định không chút nhầm lẫn. 

 

Ta là một hành giả của ý thức tự giải thoát, 

Kẻ hành trình xuống con dốc của đạo hạnh tự nhiên. 

Khi Ta hành trình xuống con dốc của đạo hạnh này, 

Ta hoạt động phù hợp với lời dạy của các Đấng Thiện Thệ. 

 

Ta là một hành giả không hư cấu tự sinh, 

Kẻ hành trình xuống con dốc của quả được thành tựu tự nhiên. 

Khi Ta hành trình xuống con dốc của quả này, 

Ta là vị Phật với dòng hiện hữu được tịnh hóa. 
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Hãy lắng nghe một lần nữa, hỡi nhà vua cùng các đệ tử Tây Tạng! 

Ta là một hành giả vượt lên khỏi ngôn từ, ý niệm và mô tả, 

Kẻ hành trình tới nơi của cái thấy tự do khỏi các thái cực. 

Khi Ta hành trình tới nơi của cái thấy này, 

Sinh Tử và Niết Bàn cùng bản tánh tương đồng. 

 

Ta là một hành giả của sắc tướng và tánh không chói sáng, 

Kẻ hành trình tới nơi của thiền định đại lạc trống không. 

Khi Ta hành trình tới nơi của sự thiền định này, 

Bản tánh niệm tưởng là trí tuệ. 

 

Ta là một hành giả của ý thức tự giải thoát, 

Kẻ hành trình tới nơi của đạo hạnh tự nhiên. 

Khi Ta hành trình tới nơi của đạo hạnh này, 

Sắc tướng và hiện hữu có bản tánh một mạn đà la. 

 

Ta là một hành giả không hư cấu tự sinh, 

Kẻ hành trình tới nơi của quả được thành tựu tự nhiên. 

Khi Ta hành trình tới nơi của quả này, 

Mọi sự là bản tánh Phật quả. 

 

Ta đang rời đi, Ta đang đi về vùng đất loài La Sát. 

Khi Ta đến vùng đất loài La Sát, 

Ta sẽ thị hiện những năng lực hoạt động huyền diệu, phi thường của mình. 

 

Ta đang rời đi, Ta đang đi thuần phục loài La Sát. 

Ta đang rời đi để thiết lập tất cả mọi người trong hạnh phúc. 

Ta đang rời đi để khiến loài La Sát ôm ấp lấy Giáo Pháp. 

 

Hỡi Vua Tây Tạng, đoàn tùy tùng cùng các đệ tử, 

Mong các con luôn mạnh khỏe. 

Vì Ta đã đạt được thân bất tử không sinh khởi, 

Ta vượt lên khỏi đau khổ phiền não. 

 

Vì lòng từ bi của Ta là bất tận không ngừng, 

Hãy thỉnh cầu Ta với tín tâm và sùng mộ. 

Chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa, lần nữa… 

 

Một khi các con nhận ra ẩn ý của bài ca này, 

Thì luân hồi không có gì phải chối bỏ, 

Và niết bàn cũng không có gì phải thành tựu cả. 
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Luân hồi và Niết bàn là bất khả phân trong pháp thân. 

Đó là sự chứng ngộ của Phật. 

Hỡi những người xứng đáng, hãy nhận ra, chứng ngộ ý nghĩa này! 

 

 

Khi Đạo Sư Padma kết thúc bài ca, nhà vua và các đệ tử thân cận đều tràn ngập 

đau buồn và tất cả đều òa khóc. 

 
 

 

Đây là chương bốn mươi trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, kể về 

cách Đại Sư cất lên một bài ca đáp lại sự kính lễ. 
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Nhà vua cùng tất cả chúng đệ tử sau đó đã thực hiện lễ lạy và đi nhiễu quanh 

Đạo Sư, họ cầu xin, "Xin hãy để chúng con được đi cùng Ngài như đoàn tùy 

tùng!" 

 

Đạo Sư Padma, trong sự đáp lại, đã hát bài ca này chấp nhận họ. 

 

Con quy y, nương tựa nơi Tam Bảo 

Phật, Pháp, Tăng. 

Con khẩn cầu Tam Căn 

Guru (Đạo Sư), Yidam (Bổn Tôn) và Dakini. 

Xin ban phước 3 sự viên mãn 

Pháp thân, Báo thân và Hóa thân. 

  

Hãy nghe đây, nhà vua cùng các thần dân Tây Tạng! 

Ta sẽ hát cho các con một bài ca minh họa ý nghĩa Pháp. 

 

Con kên kên, loài bay vút qua những bầu trời, 

Xà xuống vì thực phẩm do sức mạnh, năng lực ham muốn. 

Nó không nhận thấy khi mình bị gài chặt trong một cái bẫy sao? 

 

Sư tử tuyết cái trắng, loài uy nghi dũng mãnh vượt qua những dòng sông băng, 

Lạc trong những cánh rừng do sức mạnh, năng lực ham muốn. 

Nó không nhận thấy khi một trận bão tuyết đã được hình thành sao? 

 

Chúa sơn lâm, loài hổ sống trong các khu rừng gỗ đàn hương phía nam, 

Đi lang thang qua những khe núi do sức mạnh, năng lực ham muốn. 

Nó không nhận thấy khi một trận tuyết lở đang ập xuống sao? 

 

Con cá lớn, kẻ bơi qua những làn nước, 

Đuổi bắt theo con mồi do sức mạnh, năng lực ham muốn. 

Nó không nhận thấy mình đang bị mắc kẹt trong một tấm lưới sao? 

 

Tâm con, vị Phật nguyên thủy, 

Tìm kiếm khắp nơi do sức mạnh, năng lực ham muốn. 

Nó không nhận thấy rằng nó đang lang thang trong luân hồi sinh tử sao? 
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Giờ đây khi con đã có được thân người quý báu, 

Con liên tục bị cuốn đi bởi những hoạt động thế tục. 

Con không nhận thấy rằng cuộc đời mình đang dần cạn kiệt sao? 

 

Hãy lắng nghe một lần nữa, hỡi nhà vua cùng các thần dân Tây Tạng. 

Khi các con thấy mình trong một đám đông ồn ào nhiều người, 

Hãy sở hữu huấn thị rằng thân con như là chốn ẩn cư! 

Nếu các con muốn xua tan tâm thức bị tán động, hãy đi theo Ta! 

Khi sự chú tâm của con lạc ra bên ngoài, 

Hãy sở hữu huấn thị nhận lấy những ý niệm như là con đường! 

Nếu con muốn xua tan sự bám chấp vào các sắc tướng, hãy đi theo Ta! 

 

Khi tất cả các hình tướng tư tưởng khởi lên ở bên trong, 

Hãy sở hữu huấn thị chạm trán, gặp mặt ba thân! 

Nếu con muốn buông bỏ tư duy ý niệm, hãy đi theo Ta! 

 

Khi uể oải, kích động hay hôn trầm xảy ra trong sự hành thiền của con, 

Hãy sở hữu huấn thị thuật giả kim biến chúng thành vàng ròng! 

Nếu con muốn đạt được sức mạnh của thiền định, hãy đi theo Ta! 

 

Khi con thấy chính mình trong thiền định hay hậu thiền định, 

Hãy sở hữu huấn thị ngọn đèn chiếu sáng bóng tối! 

Nếu con muốn phát sinh thể nghiệm và đại định, hãy đi theo Ta! 

 

Khi bị khuấy động do bám chấp vào thân thể, 

Hãy sở hữu huấn thị trở nên không gắn kết tới căn nhà trọ của con! 

Nếu con muốn từ bỏ quê hương của mình, hãy đi theo Ta! 

 

Khi con nhận lấy sự hỗ trợ thủ ấn trong sắc tướng người khác, 

Hãy sở hữu huấn thị nhận lấy phonya (thông điệp, sứ giả) như con đường! 

Nếu con muốn nỗ lực để đi tắt con đường, hãy đi theo Ta! 

 

Khi con quán tưởng thân mình như con đường của phương tiện, 

Hãy sở hữu huấn thị sức nóng đại lạc trực tiếp! 

Nếu con muốn trưởng dưỡng bản tánh đại lạc và tánh không, hãy đi theo Ta! 

 

Khi bị đè nặng bởi giấc ngủ vô minh, 

Hãy sở hữu huấn thị giấc mộng sáng tỏ! 

Nếu con muốn biến những phiền não thành con đường, hãy đi theo Ta! 
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Khi con nhận lãnh 4 quán đảnh của con đường thuần thục, chín mùi, 

Hãy sở hữu huấn thị lấp đầy cái bình tới miệng! 

Nếu con suy yếu sự thuần thục, chín mùi bản tánh của mình, hãy đi theo Ta! 

 

Khi con thực hành yoga hình thể, 

Hãy sở hữu huấn thị thân con như mạn đà la! 

Nếu con suy yếu sự trưởng dưỡng con đường của giai đoạn phát triển,  

Hãy đi theo Ta! 

 

Khi con bị vu khống, cáo buộc bởi những kẻ bình phàm, 

Hãy sở hữu huấn thị âm thanh trở nên tựa như một tiếng vang! 

Nếu con muốn được vô úy, không sợ hãi chỉ trích của những kẻ khác,  

Hãy đi theo Ta! 

 

Khi con gặp kẻ thù đầy căm hận của mình, 

Hãy sở hữu huấn thị trở nên nhẫn nhục trong khuôn mặt chỉ trích! 

Nếu con muốn được vô úy, không sợ hãi khi đối mặt với một kẻ chống  

đối thù nghịch, hãy đi theo Ta! 

 

Khi con thấy cảm giác luyến ái với những người thân thuộc, 

Hãy sở hữu huấn thị chặt đứt gốc rễ luân hồi sinh tử! 

Nếu con muốn được tự do khỏi bám chấp vào những người thân thuộc,  

Hãy đi theo Ta! 

 

Khi con được tôn kính bởi các đệ tử và những nhà bảo trợ hảo tâm, 

Hãy sở hữu huấn thị tự do tự nhiên khỏi bám luyến ràng buộc! 

Nếu con muốn giữ  sự không ràng buộc với các đệ tử và những nhà bảo trợ, 

Hãy đi theo Ta! 

 

Khi con cảm thấy cuốn hút về những lạc thú giác quan bên ngoài, 

Hãy sở hữu huấn thị chim bói cá! 

Nếu con muốn trì giữ sự không ràng buộc tới các hoạt động thế tục,  

Hãy đi theo Ta! 

 

Khi thân thể con bị ảnh hưởng bởi bệnh tật tứ đại, 

Hãy sở hữu huấn thị mùi vị bình đẳng của thân thể ảo huyễn! 

Nếu con muốn không sợ hãi bệnh tật thể chất, hãy đi theo Ta! 

 

Vào lúc chết, sinh lực cốt tủy của con bị chia cắt, 

Hãy sở hữu huấn thị giác tánh không gì nâng đỡ! 

Nếu con muốn không còn e ngại bardo trung ấm, hãy đi theo Ta! 
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Khi con không cắt ngang được nhân tái sinh trong luân hồi sinh tử, 

Hãy sở hữu huấn thị đóng sập những cánh cửa đi tới sáu loài chúng sinh! 

Nếu con muốn vượt qua vực thẳm sáu cõi, hãy đi theo Ta! 

 

Các con có hiểu được điều này không, nhà vua cùng các thần dân? 

Nếu các con không cảm nhận được đức tin chân thành, 

Trí tuệ khôn ngoan chắc chắn sẽ không ló rạng. 

Nếu trí tuệ khôn ngoan của sự xác quyết không sinh khởi, 

Các con sẽ không chứng ngộ, nhận ra huấn thị của đạo sư. 

 

Mà không chứng ngộ, nhận ra huấn thị của đạo sư. 

Các con sẽ không nhận thức được tâm con là Phật. 

Hãy thực hành chỉ dẫn của đạo sư 

Với tín tâm, sùng mộ và lòng tôn kính! 

 

Ta vượt lên khỏi sinh và tử 

Và không là chủ thể nằm trong việc đi hay ở  

Trí tuệ và lòng từ bi của Ta là bất tận, không ngưng nghỉ. 

 

Trong viên ngọc quý giá của tâm Ta 

Các ý niệm về sung sướng hay khổ đau đều không tồn tại. 

 

Nếu con có thể quán tưởng Ta ở vương miện đỉnh đầu con, 

Ta sẽ vượt lên khỏi khoảng cách gần hay xa. 

Mạn đà la Phật thân của Ta không sở hữu thực tại vật chất. 

Bằng cách này, hãy phát sinh lòng sùng mộ trong tâm con. 

 

Vì lúc này Ta rời đi trong một cách phi thường, 

Các con không thể đi theo Ta với thân vật chất của mình. 

Hãy đưa bản thân các con liên tục ở trong việc dâng lên những thỉnh cầu, 

Và các con sẽ luôn luôn ở trong sự hiện diện của Ta. 

 

 

Sau khi hát lên như vậy, Đức Padmasambhava đã cưỡi lên các tia sáng mặt trời 

và trong một chớp mắt bay vút vào bầu trời. Từ phía tây nam, Ngài quay mặt 

nhìn lại và gửi ra một tia sáng của lòng từ bi vô lượng, tia sáng này thiết lập 

các đệ tử trong trạng thái bất thoái chuyển. Được đồng hành, hộ tống bởi một 

tập hội đông như mây các Dakini bên ngoài và bên trong dâng lên những cúng 

dường âm nhạc du dương, Ngài sau đó đi tới lục địa tây nam Chamara. 
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Nhà Vua Mutig Tsenpo của Tây Tạng cùng các đệ tử thân cận trở về nhà, bị đè 

nặng bởi nỗi thống khổ do Đạo Sư Padma đã rời đi tới vùng đất Uddiyana. Sự 

tuyệt vọng mà họ cảm nhận tựa như một người mẹ lạc đà bị mất lạc đà con hay 

như một người mẹ bị mất đi đứa con một của mình. Nhà vua đã triệu tập những 

quần thần của mình cùng các đệ tử thân cận và nói, “Trisong Deutsen, Đức Vua 

của chúng ta đã qua đời. Đạo Sư Padma đã khởi hành tới vùng đất của loài La 

Sát. Tất cả những gì ta có thể làm bây giờ là cai trị vùng đất theo luật pháp 

như đã được chỉ định bởi Đức Vua Trisong Deutsen và cai quản vương quốc 

theo Giáo Pháp như Đạo Sư Padma đã chỉ dẫn. Bây giờ tất cả mọi người nên 

thực hành bất kỳ giáo lý nào mà các vị thấy mình có thiên hướng.” 

 

 

Đoàn tùy tùng các đệ tử thân cận của Đức Padmasambhava đã tuân theo mệnh 

lệnh của nhà vua và tất cả mọi người đều đạt tới trạng thái bất thoái chuyển, rồi 

thành tựu quả vị một vidyadhara - trì minh vương. 

 

 
Đây là chương bốn mươi mốt trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, 

kể về cách Đại Sư đi điều phục loài La Sát ở phía Tây Nam và cất lên những bài 

ca cho các đệ tử và đoàn người. 
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PHẦN KẾT 

 

 

Tràng Hoa Báu Lịch Sử Pháp và Tiểu Sử 

Của Bậc Đạo Sư Vĩ Đại Padmasambhava 

Đã được viết xuống và cất giấu như một kho tàng terma quý giá 

Bởi Công Nương Tsogyal, bậc đã đạt được trí nhớ hoàn hảo, 

Vì mục đích truyền cảm hứng tín tâm trong các đệ tử tương lai 

Và ban lên họ Pháp nhãn xua tan bóng tối vô minh. 

Cầu mong nó gặp gỡ với những người xứng đáng  

với mối nối kết nghiệp định mệnh! 

 

 

 

 

Tiểu sử và câu chuyện hoằng Pháp của Đạo Sư Padmakara, mang tên Tràng 

Hoa Báu, là một giáo lý  phi thường và đặc biệt. Dấu ấn kho tàng, Dấu ấn cất 

giấu, Dấu ấn thâm sâu. SAMAYA. Ấn Ấn Ấn! 

 

 

Tiểu sử và lịch sử Pháp này của Đạo Sư Padmakara tôn quý, mang tên Tràng 

Hoa Báu, đã được hiển lộ từ một kho tàng terma của bậc Chúa Tể Ralpachen 

xứ Nyang. 
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BIÊN NIÊN SỬ RÚT GỌN 

 

 

 

Từ bất cứ phật quốc vô thượng nào Ngài đang an trụ, 

Hỡi Đấng Chúa Tể chúng sinh, hóa thân xứ Uddiyana, 

Xin hãy giải thoát tất cả các đệ tử của Ngài và bản thân con 

Bằng chiếc móc câu sắc nhọn bi mẫn nhanh tựa điện chớp của Ngài 

Ra khỏi chiều sâu bao la đại dương luân hồi sinh tử samsara, 

Và đi tới trú xứ thiêng liêng vô thượng Uddiyana. 

 

 

 

 

 

Hãy lặp lại những dòng này dù chỉ một lần thì cũng mang lại một lợi ích ngang 

với việc đọc toàn bộ bản biên niên sử dài. 

 

 

Đây là một kho tàng terma của Bậc Chúa Tể Nyang. 

 

 

 


