
༄༅། དོན་དམ་�ིང་པོ་�ོ་�ེའི་ཆིག་བཤད།། 
Tâm yếu tuyệt đối của Ngữ Varja 

�་ག�མ་ད�ེར་མེད་ཆེན་བཅོམ་�ན་འདས།། གཉིས་མེད་�་མའི་ཞབས་ལ་�ི་བོས་འ�ད།། 

བསམ་�ིས་མི་�བ་ཟབ་མོ་�གས་�ི་བ�ད། ། དོན་དམ་�ིང་པོ་�ོ་�ེའི་བཤད་�།། 

Con đê đầu nơi chân Ân sư 
Người bất khả phân với đấng Đại Hỷ lạc,/ bất khả phân với Tam Thân 
Con xin được giải thích/về tâm yếu ngữ Varja tuyệt đối 
Với vô lượng cam lồ/từ tâm tỉnh thức sâu lắng 

�ོས་མེད་གཅིག་�་རི་དང་ནགས་�ོད་�།།  འཇིག་�ེན་�ོས་ནཏང་བ�ྕོན་པའི་�ིང་�ོབས་�ིས།། 

མི་�ག་�ག་བ�ལ་�ོངས་པའི་འ�ོ་བ་�མས།། �ིན་ཆེན་མར་�ར་མཁའ་མཉམ་ག�ལ་�་ལ།། 

�མས་དང་�ིང་�ེ་�ང་�བ་སེམས་མཆོག་གིས།། རང་ལ་མ་རེག་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བ�ེད།། 

Ở một nơi cô tịch/nơi không bị phụ thuộc/nơi núi rừng hẻo lánh 
Buông xả mọi thế tục/can đảm và tinh tấn 
Quán chiếu về vô thường/khổ đau của chúng sinh/bị vô minh che phủ 
Những người mẹ từ ái/ngập tràn khắp không gian/với họ cần thuần phục 
Bằng yêu thương bi mẫn/bồ đề tâm tối thượng 
Không một chút vị kỷ/khoác áo giáp này lên 

སེམས་དེ་ལས་�ང་�ག་པའི་�་ཡི་�།།  གདོད་ནས་བདག་ཉིད་བཅོམ་�ྣང་ཧེ་�་ཀ།། 

�ན་དང་ཆ་�གས་མཚན་དང་དཔེ་�ད་�ན།། གསལ་ཞིང་�མ་དགང་�ལ་བ�ན་པར་�།། 

Từ tâm này khởi lên/tướng dạng của bổn tôn 
Ban sơ chúng ta vốn/thanh tịnh tựa đấng Heruka 
Trang hoàng với trang sức/tơ lụa và tướng hảo 
Coi tự thân rõ ràng/thanh tịnh và tự tin/trong trạng thái ổn định  

བདག་ཉིད་དག་པ་�་ཡི་�ལ་འ�ོར་�ི།།  �གས་�ི་ད�ིལ་འཁོར་ད�ས་བ�གས་ཆོས་�ི་�།། 

�ས་ག�མ་སངས་�ས་�ན་�ི་ངོ་བོ་ཉིད།།  �མ་ག�མ་�ོ་�ེ་མི་�ེད་བ�ན་པར་བ�གས།། 

Chúng ta vốn thanh tịnh/sắc bổn tôn du già 



An trụ trong tâm trí/man-da-la nơi tâm/đó chính là pháp thân 
Tâm yếu của chư Phật/khắp cả trong ba thời 
Ba varja bất khả phân (với chúng ta)/trở nên thật kiên định 

སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་�ེསa་འགག་�མས་དང་�ལ།།  རང་�ང་གདོད་ནས་�ྷན་གཅིག་�ེས་པའི་དོན།། 

�ང་དང་མི་�ང་བསམ་བ�ོང་བསམ་བ�ོད་�ལ་ལས་འདས།།  མི་�ོག་དོན་དམ་�ིང་པོ་བ�ོམ་པར་�།། 

Tâm trí không tạo dựng/vốn chẳng sinh chẳng diệt 
Bản thân là tự khởi/bản chất là ban sơ/và vốn là đồng khởi 
Chẳng phải là tính không/chẳng phải không-tính không/siêu vượt niệm từ 
ngữ 
Thiền về tâm yêu này/tuyệt đối không khái niệm 
 
�ོགས་པས་དབང་�ས་དགེ་བ་�་ཆེན་�མས།།  ཚ�གས་གཉིས་ད�ེར་མེད་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་�།། 

འཁོར་ཀ�མ་ཡོངས་དག་ཟག་མེད་�་མཚ�་�ར།། �ང་�བ་ཆེན་པོར་བ�ོ་པའི་�་ཡིས་གདབ།། 

Thiện căn thật vô biên/có được nhờ chứng ngộ 
Vốn không hề tách biệt/với hai bồ tư lương/trong bản chất không gian 
Tỉnh thức không nhiễm ô/một đại dương công đức/niêm phong bằng hồi 
hướng 
Ba tuyệt hảo thanh tịnh 
 
�ེན་ལས་�ེས་པའི་ཉོན་མོངས་�མ་�ོག་�མས།། �ག་ཉིད་བ�ད་�ི་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་�།། 

གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་�ོགས་པའི་�ོ་�ེ་ཡིས།།  �ང་�་གཉེན་པོར་མ་�བ་ཐ་དད་མེད།། 

Phiền não, niệm khái niệm/khởi lên bởi nhân duyên 
Bản thân thứ thuốc độc/lại chính là cam lồ/bản chất bầu không gian 
Bằng phương tiện varja/không nhị nguyên siêu vượt 
Đối tượng để buông bỏ/và các pháp đối trị/không thiết lập, chẳng khác 

མ་རིག་བདག་འཛ�ན་�ོག་པའོ་�ྕ་བ་ལས།།  བ�ེད་པའི་�ག་ག�མ་ལས་�ང་གནོད་པའི་གདོན།། 

འཛ�ན་པའི་བ�ད་ད�ང་ད�ེར་མེད་ཆོས་�ི་ད�ིངས།།  མཁའ་�ར་�མ་དཔ་ཡོན་ཏན་�ོབས་�ི་མཆོག།། 

Từ vô minh, ái ngã/căn nguyên, niệm khái niệm 



Tam độc rồi sẽ khởi/từ đó bao ma quỷ 
Và những bầy ma ra/gây hại bởi bám luyến/chúng cũng chẳng khác biệt/với 
pháp giới thanh tịnh 
Tựa không gian tinh khôi/tràn phẩm tính tối thượng 

ཉོན་མོངས་�མ་�ོག་ལས་�ེས་འ�ང་བཞིའི་�ས།། མ་�བ་ཡོད་པར་འཛ�ན་པ་�ོག་པའི་ནད།། 

ལམ་གཏོང་�ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གསེར་འ�ར་�ིས།། མ་�ངས་�མ་དག་བདེ་ཆེན་ཆོས་�ི་�།། 

Bốn yếu tố tứ đại/hợp nên thân thể này/khởi từ mọi phiền não/và mọi niệm 
khái niệm 
Bám chấp vào thân thể/như nó thực tồn tại/là bệnh của khái niệm 
Đưa bệnh lên con đường/nhờ trí tuệ ban sơ/linh đan chất giả kim 
Không có gì buông bỏ/thân này được tịnh hóa/--pháp thân đại hỷ lạc 
 
�་མའི་�ས་མཐའ་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་�།།  འ�ང་བཞི་�མ་དག་ཆོས་ད�ིངས་ངོ་བོ་ཉིད།། 

གཉིས་མེད་�ོགས་པའི་�མ་འ�ོར་ཆེན་པོ་ནི།།  �ས་ག�མ་མི་འ�ར་འཆིང་བས་གོས་པ་མེད།། 

Thân huyễn ảo tuyệt đối/tựa bản chất không gian 
Bốn yếu tố thanh tịnh/vốn là bất khả phân 
Với bản chất pháp giới/hành giả chứng ngộ được 
Bất biến qua ba thời/không gông cùm cản trở 
 
དག་པ་གཉིས་�ན་�ི་མེད་ཆས་�ོ་�།།   ཚ�་འདིར་མངོན་�ར་མི་བ�ོད་�ོ་�ེ་འཆང།། 

དག་དང་གཉིས་�ན་�ི་མེད་ཆས་�ོ་�།།  གང་ལ་གང་འ�ལ་�ན་�བ་�ན་ཆད་མེད།། 

Đạt pháp thân tinh khôi/trang hoàng hai thanh tịnh 
Trong kiếp này đạt tới/Đức Kim Cương Trì bất bại 
Còn chúng sinh thanh tịnh/bất tịnh cần thuần phục 
Hoạt hạnh sẽ tự nhiên/thi triển không ngưng nghỉ. 

ཟབ་དོན་�ིང་པོ་བཀོད་པ་ལས་�ག་བའི།།  དགེ་བས་འ�ོ་�སས་�ོ་�ེའི་�་ཐོབ་ཤོག། 

Nương nhờ thiện căn khởi từ soạn thảo ngữ nghĩa tâm yếu sâu xa này, cầu mong mọi 
chúng sinh đạt được thân varja! 



 
དོན་དམ་�ིྷང་པོ་ཞེས་�་བ་ངོ་�་ེརས་པས་བཀོད་པ་�ོགས་སོ།། 

Ngoje Repa soạn thảo‘Tâm yếu Tuyệt đốiNgữ Vajra.’ 

Bản dịch tiếng Anh được Khenchen Konchog Gyaltsen soát lại, ngày 18 tháng hai năm 2017 
tại tu viện Rinchen Ling, Nepal và thang 12 năm 2017. 

Dịch tiếng Việt Tâm Hạnh-Tenzin Nyidron ngày 14 tháng 5 năm 2021. 
 
 
 

Mọi sai sót là lỗi người dịch 
Mọi công đức xin hồi hướng Pháp giới chúng sinh 

�མ་དག་གངས་རི་�ར་དཀར་དགེ་བ་དེས། 
NAM DAG GANG RI TAR KAR GE WA DE 

Nhờ những thiện hạnh trong trắng như tuyết trên những đỉnh núi 
 

རིན་ཆེན་བ�ན་པ་�ོགས་བ�ར་�ས་པ་དང། 
RIN CHEN TEN PA CHOG CHUR GYE PA DANG 

Cầu mong những bài giảng của đức Ratnashri nở hoa khắp mười phương 
 

འཇིག་�ེན་མི་ཤེས་གཏི་�ག་�མ་�ལ་ཞིང། 
JIG TEN MI SHE TI MUG NAM DREL ZHING 

Và xua tan hết những vô minh của tất cả chúng sinh 
 

མཐར་�ིན་སངས་�ས་ཡེཤེས་ཐོབ་པར་ཤོག། 
THAR CHIN SANG GYE YESHE THOB PAR SHOG 

Và những chúng sinh đó sẽ đạt được ít nhất trí tuệ tuyệt hảo của chư Phật. 
 

 

 
 
 
 
 


