
 

 

Pháp Đạo Sư Du Già và Giai Đoạn Khởi Tạo 

 

 
 

 

Chào các bạn gần xa, 

 

Như thường lệ, tôi hi vọng rằng các bạn luôn an khang, mạnh khoẻ và hạnh phúc khi 

nhận được lời nhắn này. Trong ngày vía Liên Hoa Sinh lần này, tôi muốn chia sẻ với tất cả 

các bạn một số chỉ dẫn cốt tuỷ quý báu từ Đức Liên Hoa Sinh, trong chương thứ tư của 

bộ pháp Bạt Trừ Mọi Chướng Ngại (Tukdrup Barché Künsel), “Tinh Yếu về Sự Quảng Đại 

của Trí Huệ” (Yangtik Yeshé Zangtal). Phần lớn các chỉ dẫn này thuộc Đạo Sư Du Già trong 

bốn pháp dẫn nhập, kèm theo một lời giới thiệu về giai đoạn khởi tạo thuộc các cấp độ 

khởi tạo,  hoàn thiện có đặc tính, hoàn thiện không đặc tính, và giai đoạn hoàn thiện tối 

hậu của pháp Đại Toàn Thiện (Dzokchen): 

 

 



Thực hành bên ngoài bằng phương cách khấn nguyện; 

Thực hành bên trong bằng phương cách trì tụng; 

Rồi sau cùng, thọ nhận bốn quán đảnh 

Và hoà tan vị Đạo Sư vào bản tâm con. 

Trong trạng thái tịnh quang bất khả phân 

Của tâm thức vị Đạo Sư và con, 

Nhất tâm thiền định về vị Đạo Sư bí mật, tối thắng. 

  

Vạn pháp (mọi hiện tượng) của tục đế và chân đế 

Là Pháp Thân quảng đại của sự bất khả phân tối thắng của nhị đế. 

Qua pháp du già của không gian chân như căn bản, tính không vĩ đại này, 

Trạng thái tịnh quang chân thực sẽ hiển bày lúc lâm chung. 

  

Chúng sinh khắp không gian chưa trực nhận được điều này— 

Qua phương cách huyễn ảo, lòng từ bi không phân biệt với họ, 

Trì dưỡng định của tịnh quang. 

Qua đó, mà trung ấm (bardo) sẽ phô bày 

Trong hình tướng của các bổn tôn ảo võng. 

  

Đặc biệt là để tịnh hoá các cấp độ của sự chuyển sinh, 

Hãy thực hành giai đoạn khởi tạo, 

Để chấm dứt sự bám luyến vào sắc tướng phàm trần. 

 

Trước tiên, tôi phải nói rằng trên thế giới ngày nay, nhiều người đã biết tới Giáo Pháp 

hay ước nguyện được thực hành.  Tuy nhiên, do nguồn gốc, trải nghiệm sống, thói quen 

và tính cách mà chúng ta thường không hiểu được những điểm mấu chốt của Giáo Pháp. 

Chúng ta kén chọn các giáo lý trong thực hành của mình, và vì vậy mà không đạt được 

những kết quả xác thực.  Tôi đã chứng kiến điều này nhiều lần, vậy nên tôi muốn chia sẻ 

với các bạn một vài điểm mấu chốt dựa trên trải nghiệm của bản thân.  

 

Trong bốn pháp dẫn nhập, Đạo Sư Du Già là pháp quan trọng nhất. Đạo Sư Du Già bao 

hàm việc coi vị Đạo Sư như một vị Phật; coi các hoạt động của Đạo Sư như hoạt động 

giác ngộ; biết rằng Đạo Sư là hiện thân của tất cả chư Phật, sự từ ái thậm chí hơn cả Đức 

Phật; biết rằng tự tính của họ là tam thân, vốn không tách biệt khỏi tự tính tâm của chúng 

ta; và thấy rằng mọi sắc tướng khởi hiện chính là vị Đạo Sư. Rất khó để chúng ta có được 

sự xác tín và đức tin trọn vẹn vào tất cả những điều này. Tuy nhiên, nếu các bạn có thể 

thực hành Đạo Sư Du Già một cách đúng đắn, điều đó là đủ để chứng đạt thành tựu tối 

thắng, và trực nhận được tự tính tâm.  Điều này đã được dạy trong tất cả các truyền thừa 



Đại Thủ Ấn và Đại Toàn Thiện, các truyền thừa của chư trì minh và thành tựu giả cũng 

như truyền thừa của sự gia trì.  

Vậy làm sao để chúng ta thực hành Đạo Sư Du Già? Trước tiên, thực hành bên ngoài là 

chúng ta khấn nguyện tới Đức Liên Hoa Sinh; rồi thực hành bên trong, chúng ta trì tụng 

và thọ nhận bốn quán đảnh; cuối cùng là thực hành bí mật, chúng ta hợp nhất tâm mình 

với tâm vị Đạo Sư. 

 

Một vài người không hiểu được mục đích của Pháp Đạo Sư Du Già, và nghĩ rằng đó chỉ là 

sự tẩy não để các đạo sư kiểm soát họ. Đó là một khả năng, nhưng đó là lý do tại sao điều 

quan trọng là chúng ta phải là những đệ tử chân chính muốn đi theo một vị thầy chân 

chính từ một truyền thừa đích thực với các chỉ dẫn đích thực. Chúng ta không nên thực 

hành Đạo Sư Du Già với bất kì vị thầy nào, đạo hữu nào, giáo lý nào hay truyền thừa nào... 

Tất cả các yếu tố này phải xác thực. Vị thầy chân chính là gì? Là người có trải nghiệm và 

sự trực ngộ đích thực về các điểm trọng yếu của Giáo Pháp, mà trải nghiệm và sự trực 

ngộ này khởi sinh không gián đoạn trong dòng tâm thức của họ. Một vị đạo sư đích thực 

trực nhận được tri kiến, an trụ trong thiền và hành xử theo những điều cần áp dụng và 

những điều cần từ bỏ. Theo cách này, họ là bậc chân chính về cả Thân, Ngữ và Tâm.  

 

Tuy nhiên người đệ tử có thể rất khó xác định được rằng vị đạo sư là chân chính hay 

không.  Đó là lý do tại sao trước tiên chúng ta cần học Giáo Pháp, thọ nhận các bài giảng 

và hiểu được những điểm mấu chốt.  Rồi sau đó chúng ta cần ước nguyện thực hành các 

pháp tích tập và tịnh hoá các che chướng.  Sau cùng, chúng ta cần khấn nguyện tới Đức 

Liên Hoa Sinh, các đạo sư truyền thừa, chư Phật và chư Bồ Tát, và Tam Bảo.  

 

Rồi tới giai đoạn khởi tạo mà nhiều đệ tử ngày nay coi thường, nghĩ rằng đó chỉ đơn 

thuần là nghi lễ và quán tưởng, một trò chơi của sự tưởng tượng. Điều này hoàn toàn 

sai lầm.  Những đệ tử ước mong thực hành các giáo lý trung ấm nhưng lại coi thường 

giai đoạn khởi tạo, không hiểu rằng giai đoạn khởi tạo chuẩn bị cho chúng ta trong trung 

ấm.  Tuy nhiên, khi mong muốn nhận được giáo lý trung ấm, các đệ tử đã đúng: vị đạo sư 

gốc từ ái nhất của tôi, Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche, cũng nói rằng các Phật tử phải rèn 

luyện cho trung ấm, không thì họ sẽ bỏ lỡ cơ hội giải thoát.  

 

Liên quan tới trung ấm, Đức Liên Hoa Sinh đã dạy rằng chân đế và tục đế là sự bất khả 

phân ưu việt của nhị đế, Pháp Thân quảng đại.  Chúng ta sử dụng thuật ngữ “ưu việt” 

bởi vì điều này ám chỉ nhận thức rằng mọi sắc tướng thường tục là bản chất thanh tịnh 

của bản tôn, không phải là mê lầm bất tịnh mà là sự không tách biệt của ngũ thân và ngũ 

trí. Tinh tuý của các yếu tố này là Pháp Thân, tính không hay không gian căn bản của hiện 

tượng.   Đây là tri kiến Đại Du Già tối hậu, nhìn nhận mọi sắc tướng thường tục như các 



hình tướng chư bản tôn, mà tinh tuý vốn là tính Không, là Pháp Thân; và đó là những gì 

mà ta gọi là sự bất khả phân ưu việt của nhị đế. Nó là ưu việt bởi vì theo bối cảnh của 

Kinh Thừa, sự thanh tịnh của sắc tướng thường tục chỉ là ngụ ý mà không được chỉ dạy 

rõ ràng.  

 

Liên quan tới thực hành, chúng ta cần thiết lập ba loại định: định của chân như, định tịnh 

quang và định chủng tự (nhân định) .  Định của chân như là tự tính tâm, tính không, trực 

nhận rikpa và an trụ trong trạng thái này. Trong tam thân thì định này tương ứng với 

Pháp Thân. Với thực hành này, trong Trung Ấm Cận Tử, chúng ta có thể trực nhận được 

pháp thân và giải thoát vào đây.  Do vậy, định của chân như là phương cách để giải thoát 

vào Pháp Thân.  

 

Định tịnh quang là lòng từ bi.  Lợi lạc của lòng từ bi là gì?  Trong tam thân, định này tương 

ứng với Báo Thân.  Trong Trung Ấm Pháp Tính dharmata, đây là phương cách để trực 

nhận màn hoá hiện năng động của tôn chủ ngũ bộ Phật, rồi từ đó mà giải thoát vào Báo 

Thân. 

 

Định chủng tự là sự hợp nhất không phân tách giữa từ bi và tính không, sinh khởi trong 

hình thức Hoá Thân như một chủng tự hạt giống. Vậy nên trong giai đoạn khởi tạo, đề 

mục hỗ trợ đầu tiên cho thực hành quán tưởng của chúng ta là một chủng tự. Đây là 

cánh cửa đầu tiên bước vào giai đoạn khởi tạo, bởi vì mục đích của nó là để tịnh hoá sự 

bám chấp của chúng ta và những sắc tướng bất tịnh thường tục, sự huyễn hoặc về đối 

tượng và chủ thể (nhân và pháp ngã). Trong tam thân thì định này tương ứng với Hoá 

Thân. Về những lợi lạc của nó, định chủng tự là phương cách và sự kết nối cát tường để 

giải thoát trong Trung Ấm Trở Thành và tái sinh vào tịnh thổ hoá thân.  

 

Do vậy, qua năng lực và sự gia trì của từng cấp độ trong tam thân, chúng ta có thể giải 

thoát vào từng loại tịnh thổ.  Điều này thực hiện được từ việc tịnh hoá từng loại trong 

ba trung ấm qua ba loại định, để loại bỏ các tập khí của trung ấm.  Định của chân như tịnh 

hoá Trung Ấm Cận Tử và dẫn tới tịnh thổ Pháp Thân.  Định tịnh quang tịnh hoá Trung Ấm 

Pháp Tính và dẫn tới tịnh thổ Báo Thân.  Định chủng tự tịnh hoá Trung Ấm Trở Thành và 

dẫn tới tịnh thổ Hoá Thân.  

 

Những đệ tử ngày nay, những người không coi trọng giai đoạn khởi tạo sẽ không nhận 

được sự gia trì từ đạo sư và không đạt được sự xác tín qua đức tin hay qua tri thức.  Bởi 

vì họ không có niềm tin vững chắc hay trí huệ nên thiếu hụt nền tảng cho thực hành.  Đó 

là lý do tại sao họ không nhận đươc sự gia trì và thực hành của họ không đem lại những 



kết quả mong muốn.  Chúng ta cần xem xét lại bản thân và sự hiểu biết của mình về giai 

đoạn khởi tạo để tránh được cạm bẫy này. 

 

Thực sự không có lý do gì để bất kỳ ai trong các bạn coi thường giai đoạn khởi tạo uyên 

thâm của Mật Thừa. Làm như vậy chẳng khác nào việc coi thường lòng từ bi và tâm bồ 

đề tương đối trên con đường Kinh Thừa.  Trong ngữ cảnh của Kinh Thừa, nếu bạn coi 

thường các phương tiện từ bi hay tích tập công đức, bạn sẽ không tích tập được công 

đức.  Không có các ba la mật của bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định thì sẽ 

không thể đạt được trí huệ ba la mật. Cũng như vậy, không dựa vào giai đoạn khởi tạo 

thì sẽ không có cách nào để thực hành giai đoạn hoàn thiện.  

 

Do vậy, với những ai đang thực hành giai đoạn này, hay đang có mong muốn thực hành 

hay thậm chí muốn thực hành trong tương lai, thì điều thiết yếu là hiểu rõ các điểm trọng 

yếu của Giáo Pháp và thực hành theo đó.  Nếu bạn chỉ thực hành nửa vời thì bạn sẽ chỉ 

đạt những kết quả nửa vời—chỉ bằng thực hành những điều được dạy thì bạn mới đạt 

kết quả như những gì được dạy.  

 

Nguyện cho sự gia trì của Thượng Sư - hiện thân của Tam Căn hoà vào thân, ngữ và tâm 

của các bạn. 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 

 


