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Quý pháp hữu gần xa thân mến, 
 

Như mọi khi, tôi mong quý vị vẫn bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Vào ngày thánh vía 
Guru Rinpoche tháng này, tôi muốn chia sẻ với quý vị một vài điểm trọng yếu từ lời khai 
thị của chính Đấng Đạo Sư Liên Hoa Sinh, được trính từ Lộ Trình Trí Yếu Giảng Huấn 
(Zheldam Lamrim Yeshé Nyingpo), tinh túy trong mọi Tâm Pháp của Người: 



 

Hơn nữa, chú trọng ở tín tâm bất thoái, ༔ 
Khởi bồ đề tâm, lòng từ mẫn không hai, ༔ 
Truy cầu cốt tủy với kiến thức thâm diệu.༔ 

Vững vàng tri kiến, rõ biết việc mình làm, ༔ 

Nhị đế phân minh, ta nào thiên lệch nữa,༔ 

Phẩm chất đạo lộ hiện bày thật tự nhiên. ༔ [1] 

[1] Liên Hoa Sinh, Lamrim Yeshe Nyingpo (Nhà xuất bản Rangjung Yeshe Publications, 2016), tr.42.  

 

Hơn nữa, chú trọng ở tín tâm bất thoái: Tín tâm là nền tảng mọi pháp tu. Trước hết, chúng 
ta phải tin vào nhân quả, biết rằng chúng ta sẽ phải đối diện với kết quả từ mọi việc mình 
làm. Sau đó, chúng ta tin vào năng lực của tâm, khởi nguồn mọi điều mà chúng ta trải 
nghiệm, dù đó là khổ đau hay hạnh phúc. Dựa trên điều này, chúng ta hiểu rằng bản chất 
của tâm là tỉnh thức, và tự tánh của tâm là vô sư trí. Khi chắc thật như thế, chúng ta nhìn 
nhận mọi sự vật hiện tượng, về bản chất, cũng là vô sư trí. Dĩ nhiên, điều này bao hàm cả 
Đạo Sư, người ban cho chúng ta chỉ dẫn, quán đảnh và truyền thừa, người mà chúng ta 
tin là một vị Phật trong thân người, bởi lẽ bản chất của Thầy, giống như mọi sự vật hiện 
tượng khác, chính là Tánh Không, hoặc Vô Sư Trí. Vậy nên lòng sùng mộ có nghĩa là chúng 
ta tín thác vào bản tánh tỉnh thức nguyên sơ của mọi sự vật hiện tượng, điều chỉ ra rằng 
tự tánh của tâm và của Sư Phụ chính là vô sư trí, không hề tách biệt. 
 

Khởi bồ đề tâm, lòng từ mẫn không hai: Lòng từ mẫn bắt đầu với cảm thu về tình yêu 
thương và sự cảm thông dành cho người khác, liên hệ đến ước vọng từ tận đáy lòng 
rằng mọi hữu tình đều sẽ thoát khổ đau và nhân gây ra khổ đau. Từ đó, chúng ta sẽ khởi 
phát động cơ sâu xa, rằng chúng ta muốn giúp thân, khẩu và ý của toàn thể chúng sinh 
thoát khỏi khổ đau và nhân gây ra khổ đau, rằng họ rồi sẽ thấu triệt tinh hoa thực tại, là 
thân (kaya) của giác trí. Bồ đề tâm, do đó, nên được khởi sinh mà không có chút dính 

mắc vào bất kỳ sự vật hiện tượng nào. 
 

Truy cầu cốt tủy với kiến thức thâm diệu: Kiến thức thâm diệu, trước hết, bắt đầu từ việc 
tìm hiểu Chánh Pháp với một bậc chân sư, theo một cách thức đúng đắn. Dựa trên hiểu 
biết đúng đắn đã được học, chúng ta quán chiếu để phát triển hiểu biết của suy nghiệm. 
Nếu sau đó, chúng ta lại đưa hiểu biết này vào việc tu trì đúng pháp, trưởng dưỡng tri 
kiến và công phu thiền định không sai lệch, chúng ta sẽ có được hiểu biết về tu hành 
thiền định, trí tuệ biết rõ chân tánh mọi sự đúng với bản chất. 
 



Vững vàng tri kiến, rõ biết việc mình làm: Liên tục công phu như thế, chúng ta sẽ cần kiên 
định về tri kiến. Tri kiến của Phật Pháp bao hàm, trước tiên, là vô ngã, sau đó là tánh 
không, rồi cuối cùng là vô sư trí như nhiên, tỉnh thức. Tri kiến này cần được khẳng định 
với sự xác tín. Song song, chúng ta cần phải phân định được việc mình làm với chánh 
niệm và ổn trọng, để chúng ta không phạm bất kỳ điều nào trong Thập Ác, mà sẽ tiến 
hành Thập Thiện. Theo phương diện về Mật Chú, điều này đồng nghĩa với việc chúng ta 
gìn giữ mật giới (samaya) và trưởng dưỡng tri kiến thanh tịnh. Đó là cách đúng đắn để 
chúng ta rõ biết việc mình làm. 

 

Nhị đế phân minh, ta nào thiên lệch nữa: Khi những việc làm đúng đắn giúp chúng ta xác 
quyết về nhận thức của mình, chúng ta sẽ tránh được sự thiên lệch, hoặc về hành vi, hoặc 
về tri kiến. Điều đó có nghĩa là chúng ta không rơi vào cực đoan của đoạn kiến, chỉ quan 
tâm Chân tánh tối hậu và chối bỏ mọi điều khác, phủ nhận Tục đế vì cho rằng nó không 
quan trọng; đồng thời, không rơi vào cực đoan của thường kiến, quên đi Chân đế rốt ráo 
mà dính mắc vào sự hiện hữu của Tục đế. 
 

Phẩm chất đạo lộ hiện bày thật tự nhiên: Nếu tu đạo theo cách thức như thế, mọi phẩm 
chất sẽ tự nhiên hiển lộ. Do đó, hãy tu với đường hướng này. 
 

Gửi đến quý vị tất cả sự yêu thương./. 

 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 

Chánh Nhân【金宝正仁】cẩn chuyển Việt ngữ. 


