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Chào các bạn gần xa, 

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

được thông điệp này. Hôm nay là ngày vía đầu tiên của Đức Liên Hoa Sinh trong năm Thỏ 

Nước (Quý Mão), trùng với thời điểm Bumgyur Dawa, mười lăm ngày đầu tiên của Tạng 

lịch dẫn tới Lễ Hội của Những Điều Kì Diệu (Chötrül Düchen). Giai đoạn này kỉ niệm sự 
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kiện Đức Phật Thích Ca thị hiện thần thông trong suốt mười lăm ngày để truyền niềm tin 

cho các đệ tử của ngài. Trong thời gian này, công đức tích tập qua thiện hạnh tăng trưởng 

mười triệu lần—vậy nên hãy tận dụng cơ hội quý báu này để thực hành Giáo Pháp và tích 

tập công đức! 

Vào ngày đặc biệt này, tôi muốn chia sẻ với các bạn hai đoạn kệ, dạy cho chúng ta về 

những mấu chốt của các thực hành khởi tạo, hoàn thiện và Đạo Sư Du Già. Những điểm 

mấu chốt này cũng là những cột mốc trong quá trình thực hành mà chúng ta nên thường 

xuyên xem xét để kiểm nghiệm xem liệu mình có thực hành đúng, theo cách ý nghĩa nhất. 

Đầu tiên:  

Gốc rễ của mê lầm là ở tâm  

Bám chấp vào đối tượng bên ngoài như là thực. 

Dù con thực hành cấp độ nào, khởi tạo hay hoàn thiện, 

Cũng chỉ đơn thuần là phương tiện đối trị niềm tin chấp thủ 

Trong thực tại của những sắc tướng mê lầm. 

Nếu nó không đối trị sự tham luyến, sân hận của con 

Cùng xu hướng vật thể hoá và các tập khí, 

Thì con hành thiền cũng vô dụng như voi ma mút ngủ. 
 

Thứ hai là Mật Pháp Không Gian Quảng Đại (Namkha Longyang Gyü) đã dạy: 

Khi nhận thức về thuyết duyên khởi hiện diện trong tâm trí, 

Sự từ bi và yêu thương của con không còn phân biệt, 

Và con đạt tới nhận thức vạn pháp đều thanh tịnh— 

Đó là khi sự gia trì của đạo sư chạm tới trái tim con. 
 

Xin hãy ghi nhớ những thực hành này để đảm bảo rằng thực hành của bạn luôn chạm tới 

những tâm điểm, và đừng lãng quên việc tích tập công đức trong khoảng thời gian cát 

tường này. 

Với tất cả sự yêu thương và lời cầu nguyện của tôi, 

Sarva Mangalam. 
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