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CITTA AH. Bài nguyện tuyệt hảo này được cất lên bởi bậc 
Phổ Hiền Như Lai. Năng lực vĩ đại của bài nguyện bắt buộc 
chúng sanh phải đi đến Phật quả. 

HOH! Tâm giác ngộ và phi giác ngộ, từ hai tâm này ảo hóa 
ra tất cả hiện hữu của Luân hồi và Niết Bàn. Tất cả có 
chung một bản tánh. Một bản tánh, nhưng hai lối đi với hai 
kết quả. Nương Phổ Hiền Như Lai nguyện, cầu cho tất cả 
chúng sanh được thành Phật, hiển hiện viên mãn nơi Cung 
vàng Pháp giới. 

Bản tánh này tuyệt đối chẳng do các thành tố hợp lại mà 
thành. Vượt ngoài văn tự, là miền trời vô biên, hiện diện 
chẳng nương vào một pháp chi, tánh này vắng bóng những 
khái niệm “Luân hồi” hay “Niết bàn.” Ai biết được thì người 
ấy là Phật; không biết được thì chịu phận chúng sanh trôi 
lăn trong sáu nẻo. Cầu cho mỗi mỗi hữu tình trong tam giới 
đều biết được chân lý bất tư nghì này, bản tánh muôn thuở. 

Phổ Hiền Như Lai ta vốn đã biết bản tánh này tự vô thủy, 
đây là chân lý nguyên bản vắng sạch duyên khởi. Tánh ấy 
chẳng vướng nhiễm bởi những suy đồi bên ngoài hay xao 
nhãng bên trong, và cũng chẳng thể bị che đi bởi lớp màn 
vô minh u tối. Bừng lên không cần nương tựa, chân lý này 
vốn chẳng thể bị vướng nhiễm bởi các lầm lạc.  



Khi rigpa nhất như này an trụ nơi vùng trời chính nó, dẫu 
tam giới có đổ sập, sẽ chẳng có lo sợ, cũng như chẳng có 
quyến luyến vào ngũ dục. Nơi tri giác vô niệm hiện diện vô 
trụ, chẳng có các tướng thô hay ngũ độc. 

Sự thấu tỏ vô ngại của rigpa mang một bản tánh cùng năm 
trí tuệ. Khi năm trí ấy chín muồi, Ngũ Bộ Phật hiển hiện. Khi 
năm trí ấy tiếp tục tỏa phóng, bốn mươi hai vị Phật sanh 
khởi. Khi năm trí ấy bừng lên năng lực vô ngại, sáu mươi 
Heruka phô diễn. Thế nên, rigpa xưa nay chưa từng mê 
lầm. Bởi ta là Phật Bản lai, nương lời nguyện của ta, cầu 
cho tất cả chúng sanh lang thang trong sáu nẻo nhận ra 
rigpa nhất như hiện hữu. 

Những hóa thân của ta chẳng bao giờ dừng; ta gửi đi hàng 
tỷ hiện hóa với muôn hình vạn trạng để điều phục chúng 
sanh theo mỗi căn cơ. Nương vào từ bi nguyện của ta, cầu 
cho tất cả chúng sanh lang thang trong tam giới vượt thoát 
sáu cõi! 

Vào lúc đầu, bởi rigpa chẳng bừng lên nơi tâm thể của các 
chúng sanh lầm lối, sự mất nhận thức ấy thành ra một vùng 
vô tri giác. Chính nó là vô minh, nguồn gốc của tất cả mê 
lầm. Từ khoảng trống thiếu vắng nhận thức này, phóng 
xuất một tâm thức lo sợ và hoảng loạn. Như thế, các khái 
niệm về ngã pháp và sự đối địch xuất hiện. Bởi các tập khí 
dần được tích tập, tâm thức ấy bắt đầu dấn sâu vào Luân 
hồi. Từ đấy phiền não ngũ độc tăng trưởng. Những hoạt 
động sanh ra từ ngũ độc chẳng bao giờ dứt. Như thế, bởi 



gốc rễ của mọi lạc lối là vùng vô minh vô tri giác, nương lời 
nguyện của Như Lai ta, cầu cho tất cả chúng sanh suốt ba 
cõi thấy ra chân thật rigpa! 

Vô minh vô thủy là sự lầm lối, là vùng tâm thức vô tri giác. 
Vô minh vọng tưởng là chấp vào phân biệt ngã pháp. Hai 
loại vô mình này - vô minh vô thủy và vô minh vọng tưởng - 
là nền tảng cho mọi loại mê lầm của chúng hữu tình. 
Nương vào nguyện lực của Như Lai ta, cầu cho bầu u tối 
giấu kín nơi hữu tình được xóa sạch! Nguyện tâm thức 
đang chấp vào vọng nhị nguyên ấy được sáng tỏ! Nguyện 
cho tâm thức ấy thấy rõ bộ mặt mình từ vô thủy! 

Tâm nhị nguyên thì không có xác quyết: bắt đầu từ những 
bám chấp nhỏ nhặn, các tập khí che chướng sâu dày dần 
hình thành. Tâm thức ấy bị dày vò bởi các những tham 
muốn không thôi với dục lạc: thức ăn, tài sản, trang phục, 
nơi chốn, bạn hữu, ngũ dục, và thân quyến. Đây là những 
lầm mê của thế gian. Những quyến luyến ngã pháp chẳng 
bao giờ kết thúc. Khi các nghiệp thức sanh bởi dính mắc 
chín muồi, tâm thức sanh vào cõi ngạ quỷ, bị dày vò bởi 
tham muốn, chịu cảnh khốn cùng kinh hãi của đói khát. 
Nương lời nguyện của Như Lai ta, mỗi khi tâm chúng sanh 
xuất hiện tham muốn và dính mắc, cầu cho họ đừng bám 
chấp, cũng đừng cố diệt những khao khát ấy. Khi rigpa an 
trụ nơi chính nó nhờ buông xuôi tâm thức, nguyện tất cả 
chứng đắc Diệu quan sát Trí! 

Bắt đầu với một tâm thức sợ hãi cảnh sắc bên ngoài, các 
tập khí chối bỏ và loại trừ dần tăng trưởng, từ ấy xuất hiện 



những tranh đấu man rợ và giết chóc. Khi sân hận chín 
muồi, đáng sợ biết bao là những nung chảy và thiêu đốt 
của cõi địa ngục! Nương lời nguyện của Như Lai ta, khi sân 
hận ghê gớm bừng lên trong tâm chúng sanh sáu nẻo, cầu 
cho sân hận ấy được buông xả nơi bản giác vô vi, chẳng 
bám chấp và cũng chẳng cố diệt trừ. Khi rigpa an trụ nơi 
chính nó, cầu cho tất cả chứng đắc Đại Viên cảnh Trí! 

Từ cái nhìn kiêu ngạo, xuất hiện một tâm thức thích tranh 
đua và lăng mạ. Bởi đã phát triển tâm ngã mạn như thế, 
chúng sanh lạc lối trong nỗi khổ của những mâu thuẫn nhị 
nguyên. Khi nghiệp ấy chín muồi, họ sanh vào cõi thiên, 
chịu cảnh vô thường và đọa lạc. Nương lời nguyện của 
Như Lai ta, cầu cho các hữu tình sanh tâm tự phụ buông 
xuôi tâm ấy trong bản tánh vô vi. Khi rigpa an trụ nơi chính 
nó, cầu cho tất cả chứng đắc Bình đẳng tính Trí! 

Tán dương chính mình và lăng nhục kẻ khác chỉ gây khốn 
khổ. Đây là do tích luỹ tập khí nhị nguyên mà thành. Khi 
các nhân tranh đấu hơn thua này chín muồi, tâm thức sanh 
vào cõi a-tu-la, chịu cảnh chém giết liên miên. Sau cùng 
các ác nghiệp bung nở kéo thức xuống thẳng địa ngục. 
Nương vào lời nguyện của Như Lai ta, mỗi khi hữu tình 
sanh tâm đối chọi và hơn thua, cầu cho họ có thể buông 
xuôi tâm ấy trong bản tánh vô vi, đừng xem bất kỳ ai là kẻ 
thù hay đối thủ. Khi tâm thức an trụ nơi bản giác, cầu cho 
tất cả chứng đắc Thành sở tác Trí! 

Do vô tri giác, do hờ hững, phân tán, do trầm trệ, u tối, 
đãng trí, do giải đãi, lầm mê, mất nhận thức, hãy biết rằng 



khi các nhân ấy chín muồi, tâm sẽ trôi lạc trong cõi súc 
sanh không chốn an thân. Nương lời nguyện của Như Lai 
ta, cầu cho tia sáng Chánh niệm Thấu tỏ bừng lên giữa trời 
đêm mê lầm. Cầu cho tất cả chứng đắc Pháp giới Thể tánh 
Vô niệm Trí! 

Mỗi mỗi chúng sanh trong ba cõi đều vốn đồng một toà với 
ta nơi bản tánh. Nhưng từ bản tánh, họ chỉ biết tạo nên mê 
lầm. Và giờ họ lạc mình trong những chuyện vô nghĩa. Sáu 
cảnh Luân hồi như một giấc mộng lừa dối. 

Ta là Phật bản lai. Ta hoá hiện vô lượng cách để điều phục 
những ai lang thang trong sáu nẻo. Nương lời nguyện của 
Như Lai ta, nguyện tất cả chúng sinh khắp Pháp giới vô 
biên viên mãn Phật quả! 

A HOH! Khi một yogi chứng đắc đọc bài nguyện uy mãnh 
này trong bản giác rigpa thấu tỏ tuyệt đối, tất cả chúng sinh 
nghe được sẽ thành Phật trong nội ba kiếp. 

Vào những khi nhật thực, nguyệt thực, khi các sao giao 
nhau, khi mặt đất rung chuyển chấn động, khi hạ chí, khi 
giao thừa, nếu hành giả hiển hiện thành Phổ Hiền Như Lai 
và trì tụng bài nguyện này ở nơi tất cả hữu tình có thể nghe 
thấy, ba cõi sẽ dần thoát khỏi u tối và cuối cùng đạt đến 
Phật quả. Đây là nhờ nguyện lực của hành giả.  

Như thị Như Lai thuyết (Đức Như Lai đã giảng như thế) 



Trích từ Mật điển Đại Viên Mãn mang tên Dẫn vào Miền trời 
thấu tỏ của Phổ Hiền Như Lai. Đây là chương thứ 19, trong 
đó giảng rằng khi một hành giả trì tụng bài nguyện mạnh 
mẽ và vĩ đại này, tất cả chúng sinh bắt buộc phải thành 
Phật. 

Nguyện thiện lành khắp chốn! 

OM BODHICITTA MAHA SUKHA JNANA DHATU AH 
OM RULU RULU HUM BHYO HUM 

Mật tạng này được khai mở bởi vị Khai Mật Ridzin Godem 
(1337-1409). Theo yêu cầu của Kyabje Garchen Triptul 
Rinpoche cùng với sự giảng giải tận tường của Ngài, bài 
nguyện được dịch Anh ngữ bởi Ari-ma vào năm 2011. Sau 
được dịch Việt ngữ bởi Jigdrel Konchog Gocuya vào năm 
2020. Cầu cho an lạc ngập tràn khắp chốn! 


