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Dòng Truyền Thừa  

Guru Padmasambhava 

Lời của Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche 

Trong thế giới hiện tại của chúng ta, một ngàn vị Phật sẽ xuất hiện. Mỗi vị sẽ đồng hành 
bởi một hoá thân của Guru Rinpoche để thực hiện các hoạt động của chư Phật. Trong 
thời đại hiện tại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả hoạt động của Đức Phật thị hiện 

dưới một hoá thân trong thân tướng Padmasambhava, Đức Liên Hoa Sanh.  

 

Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche 

Padmasambhava đã sống thọ trong một thời gian rất dài. Sau khi đản sinh, ngài tiếp tục 
sống tại Ấn Độ trong khoảng một ngàn năm. Sau đó, ngài tới Tây Tạng và sống lại đó 
trong khoảng 55 năm. Trước khi Padmasambhava rời Tây Tạng, ngài đã có rất nhiều linh 

kiến, chôn giấu rất nhiều giáo lý mà sẽ được phát lộ trong tương lai, và gia trì cho các đệ 
tử thân cận là bất khả phân với ngài. Theo cách đó, các vị (đệ tử) sẽ tái sinh trong tương 
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lai, phát lộ những giáo lý được giấu, và sẽ có uy lực như chính bản thân đức Guru 
Rinpoche.  

Đặc biệt, ngài đã tiên đoán sự xuất hiện của 108 vị đại khai mật tạng, “những vị phát lộ 
kho tàng được chôn giấu’. Lịch sử thế giới bất ổn, gây ra rất nhiều khó khăn tại các thời 
điểm khác nhau. Vì biết trước những khoảng thời gian lịch sử đó, Guru Rinpoche đã ban 

những thực hành đặc biệt để những vị khai mật tạng nhất định phát lộ vào những thời 
điểm thích hợp để cứu giúp loài người. Những vị khai mật tạng khi khám phá những 
terma, hay ‘kho tàng chôn giấu’ sẽ giảng dạy giáo lý hoàn toàn mới và phù hợp cho thời 
điểm và tình huống đặc trưng lúc đó.  

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa  

Chokgyur Lingpa sinh ra tại Sangyel, tại chân của ngọn núi linh thiêng Namkhadzö trong 
vùng Nangchen, vào ngày 10 tháng thứ 06 năm bò đất (09 tháng 08 năm 1829). Chokgyur 

Lingpa được biết đến là tái sinh cuối cùng của Hoàng Tử Murup Tsenpo, con trai thứ hai 
của Vua Pháp Trisong Deutsen. Trong dòng truyền thừa của ngài, được xem là khai mật 
tạng cuối cùng trong một trăm vị chính, Chokgyur Lingpa được biết tới là vị khai mật tạng 
với những giáo pháp đặc biệt hiệu nghiệm cho thời đại của chúng ta. 

 

Chogyur Dechen Lingpa 
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Chokgyur Lingpa là một trong những vị phát lộ kho tàng phong phú nhất của thế kỷ thứ 
mười chín. Những phát lộ của ngài—cùng với những tài liệu phụ đi kèm—dài hơn 40 tập 
kinh pecha tiếng Tạng. Trong đó cũng bao gồm ba loại thực hành phẩm định một vị phát 
lộ Kho Tàng là một vị đại khai mật tạng—những thực hành liên quan đến Guru Rinpoche, 
Đại Toàn Thiện, và Quan Thế Âm Bồ Tát. Hơn thế nữa Chokgyur Lingpa còn là vị trì giữ 
của bảy dòng truyền khẩu, như được tiên đoán trong phạm vi Kho Tàng, Ba Phần của Đại 
Toàn Thiện:  

Dòng Truyền Khẩu không gián đoạn đến từ kinh điển,  
Những Kho Tàng Hiện Thực uyên thâm và Những Kho Tàng Tâm uyên thâm,  
Những Kho Tàng Được Phát Lộ Lại và Những Kho Tàng Được Hồi Tưởng Lại,  
Những Kho Tàng Tri Kiến Thanh Tịnh và Những Dòng Truyền Thì Thầm— 

dòng sông chảy của bẩy dòng truyền khẩu, 
số mệnh được tiên đoán trước của đức vua và con trai ngài,  
sẽ làm rạng danh cho giáo pháp trong thời mạt pháp.  
Các ngài sẽ uyên bác và vĩ đại trong tầm với, truyền bá (giáo pháp) xa hơn cả 
ánh mặt trời.  
Đức vua và con trai được đề cập tới là Trisong Deutsen và Murup Tsenpo, tái 
sinh theo thứ tự là Jamyang Khyentsé Wangpo và Chokgyur Lingpa. Thật vậy, 
qua các hoạt động của một vị phát lộ kho tàng, Chokgyur Lingpa đã kết giao 
thân cận với hai vị dẫn đầu phong trào bất bộ phái (Rimé) – là Jamyang Khyentsé 

Wangpo và Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé, cả hai vị đều đóng vai trò trong việc 
phát lộ và viết lại rất nhiều các kho tàng của ngài. Ba đạo sư có mối quan hệ đạo 
sư và đệ tử, mỗi vị đều coi hai vị còn lại là đạo sư.  

Tukdrup Barché Künsel: 
Thực Hành Đạo Sư Tâm Yếu, Bạt Trừ Mọi Chướng Ngại  

Theo như truyền thống terma của Chokgyur Lingpa và Jamyang Khyentsé, có bốn cấp độ 
của thực hành tâm yếu hay các nghi quỹ đạo sư: thực hành bên ngoài là Barché Künsel, 
bên trong là Sampa Lhündrup, bí mật là Tsokyé Nyingtik, và tối mật là Guru Dorjé 
Draktsal. Theo truyền thống cá nhân của Chokgyur Lingpa, thực hành chính hay thực 
hành gốc là Gongpa Kündü, Hiện Thân của Tất Cả Giác Ngộ; trong khi hai thực hành phụ 
trợ là Barché Künsel và Sampa Lhündrup. 

Lời của Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoche 

Barché Künsel là tâm yếu của đạo sư thành tựu – Padmasambhava, ngài đã lĩnh hội ba 
thời trong trạng thái trọn vẹn. Đó là tinh yếu của một tỷ nghi quỹ tâm yếu của đạo sư, 
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kho tàng đặc biệt nhất, được chôn trong vùng đất Tây Tạng. Đó cũng là bộ pháp đầu tiên 
của Bốn Phạm Vi của Nghi Quỹ Đạo Sư. Thực Hành Tâm Yếu Đạo Sư, Bạt Trừ Mọi Chướng 
Ngại bao gồm toàn bộ tất cả điểm trọng yếu uyên thâm của kiến, định, và hành của ba 
mật điển du già bên trong. Bộ pháp này được thị hiện từ kho tàng bí mật của đại trí tuệ, 
giác ngộ vĩ đại của Đức Phật Thứ Hai của Uddiyana, như là tồn tại tự thân, những âm 
thanh kim cang tự nhiên trong giai điệu du dương toàn hảo.  

Sự hiển bày của bộ pháp không bị giảm bớt bởi trí tuệ của những người bình thường, 
bản kinh, không hề bị lừa dối; và ý nghĩa của bản kinh, không sai lầm, là độc nhất bởi vì 
lòng từ của ba vị trì giữ trí tuệ uy lực, Khyentsé, Kongtrül, và Chokling, những vị vĩ đại 
của ba gia tộc, đã tái sinh là những đạo sư biên soạn và truyền bá cả biển giáo lý bí mật. 
Qua sự từ bi của các ngài giáo lý này được viết xuống, lợi lạc vô cùng như ánh huy hoàng 
rạng rỡ không hồi kết và hạnh phúc cho các đệ tử trong Vùng Đất Tuyết, và được truyền 
bá hưng thịnh khắp nơi. Giáo pháp thanh tịnh và toàn hảo này được ban (theo mong 
muốn của hành giả mà không cần đòi hỏi) những thành tựu thông thường và tối thượng 
toàn diện hoàn toàn, tạm thời và sau cùng, sự lan toả chưa từng có của ý nghĩa uyên 
thâm quý báu, mở ra kho tàng của thế giới vạn vật.    

Notes 

Những bài giảng ngắn từ Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche và Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoche được 
trích từ sách Bạt Trừ Chướng Ngại: Thực Hành Tâm Yếu của Padmasambhava. Nếu bạn muốn tìm 
hiểu thêm về Lamé Tukdrup Barché Künsel bạn có thể tham khảo quyển sách này:  

Padmasambhava. Dispeller of Obstacles: The Heart Practice of Padmasambhava. Trans. Erik Pema 
Kunsang, ed. Marcia Dechen Wangmo. Rangjung Yeshe Publications: Hong Kong, 2014. 

LINEAGNFORMATION 

Chokling Tersar 

Chokgyur Dechen Lingpa (1829-1870) là “hoá thân” con trai của Đức Vua Trisong 
Deutsen, hoàng tử Murub Tsepo còn được biết tới là Yeshe Rolpe Tsal hay Lhase 
Lotsawa. Một trong những tái sinh của những kiếp trước của ngài là đại khai mật tạng, 
Sangye Lingpa, người đã phát lộ Lama Gongdu. Padmasambhava đã chôn giấu rất nhiều 
kho tàng và niêm phong lại với một phát nguyện linh thiêng (các kho tàng) được phát lộ 
tại thời điểm nhất định cho lợi lạc của thế hệ tương lai bởi một vị khai mật tạng nhất 
định, một sứ giả của chính bản thân đức Padmasambhava. 
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Một trong những vị khai mật tạng tái sinh là Chokgyur Lingpa đã xuất hiện trong thế gian 

này vào năm 1828, ngài sinh ra tại phía đông Tây Tạng ở Nangchen, Kham. Tên của ngài, 
nơi ngài sinh, những vị chính thọ nhận giáo pháp được phát lộ của ngài, và sự lợi lạc của 
việc truyền bá những giáo lý của ngài đều được tiên đoán bởi Padmasambhava. 

Chokling Tersar (Những Kho Tàng Mới của Chokgyur Lingpa) là một tuyển tập các giáo 
lý kho tàng được phát lộ bởi Chokgyur Lingpa. Những giáo lý tâm yếu uyên thâm và đặc 
biệt rõ ràng cùng với những luận giải kết hợp được bao gồm một bộ kinh chứa hơn bốn 
mươi tập lớn. Phakchok Rinpoche là người nối dõi thế hệ thứ năm và là vị trì giữ dòng 
truyền của Chokgyur Dechen Lingpa. 

 

Riwoche Taklung Kagyu 

Dòng truyền Taklung Kagyu xuất phát từ sự giác ngộ của Taklung Tangpa Tashi Pal (1142-

1210), một học trò tâm truyền, một trong những đệ tử chính của Gampopa, Pagmo 
Drupa. Ngài đã sáng lập dòng truyền Taklung Kagyü (Hổ Lệnh), địa điểm chính là tại tu 
viện Riwoche ở Kham. Dòng truyền này được trì giữ và truyền cho ba vị đạo sư chính: 
Kyabgön Shabdrung Rinpoche, Kyabgön Jedrung Rinpoche, và Kyabgön Phakchock 

Rinpoche. Dòng truyền này vang danh là học và thực hành cả giáo lý của Kagyu và 
Nyingma.  

 

https://samyeinstitute.org/

