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Dẫn nhập

nghĩa và mục đích cuộc sống cần phải được hiểu biết một cách thấu đáo, tường tận.
Cho tới lúc này, chúng ta không hề được giảng giải, thông tin một cách rõ ràng, xác
thực về bản chất của cuộc sống. Nhìn ở góc độ nhân quả, trong đời sống hàng ngày,

chúng ta không hiểu được mình thực sự là ai, mình từ đâu đến với thế giới này, điều gì
đang thực sự diễn ra và điều gì sẽ thực sự xảy ra khi chúng ta chết đi. Chúng ta đã luôn để
cuộc sống dẫn dắt từ đầu cho đến điểm dừng cuối cùng của chặng hành trình ngắn ngủi
một đời người. Nói cách khác, chúng ta bị vô minh khiến cho mê mờ và chúng ta không
muốn tiếp tục mãi như vậy.

Cuộc đời có thể được chia làm bốn giai đoạn: giai đoạn sống, giai đoạn thực tại, giai
đoạn chết và giai đoạn tái sinh. Giai đoạn sống được hiểu là trạng thái trung gian giữa lúc
sinh ra và chết đi. Giai đoạn thực tại là trạng thái trung gian ở giữa hai ý niệm hiện khởi
nhị nguyên. Giai đoạn chết là trạng thái trung gian từ lúc bắt đầu tiến trình chết cho đến
khi chết thật sự. Và giai đoạn tái sinh là trạng thái trung gian từ lúc chết thật sự cho đến
khi sang một kiếp sống mới. Trong Phật giáo Kim Cương thừa, những trạng thái trung
gian này được gọi là Bardo. Do nghiệp lực, chúng sinh bị xoay vần trôi lăn không ngừng
trong những trạng thái Bardo này từ vô thủy kiếp không lối thoát.

Mục đích Đức Phật ứng hiện thế gian vì một đại nhân duyên: “Khai thị chúng sinh
ngộ nhập Phật tri kiến”. Bởi vậy, Ngài đã tuyên thuyết tám vạn bốn ngàn pháp môn nhằm
giải thoát chúng sinh khỏi biển khổ luân hồi sinh tử. Tinh túy của tám vạn bốn ngàn pháp
môn này được tóm gọn trong Tứ Diệu đế. Tứ Diệu đế là sự thật về khổ (Khổ đế), nguyên
nhân của khổ (Tập đế), quả vị giải thoát khỏi khổ đau (Diệt đế) và con đường tu tập thoát
khổ (Đạo đế).

Nói một cách ngắn gọn, sự thật về khổ dùng để chỉ sự phổ biến, lan tỏa rộng khắp
những bất mãn, bất ổn của thân và tâm. Tất cả đều do hiểu lầm về cái tôi bản ngã. Khi
tâm chưa giác ngộ, chúng ta sẽ rơi vào cạm bẫy của bản ngã và hành động theo bản ngã
nên tâm bị nhiễm ô chi phối. Do tâm bị nhiễm ô bởi tham, sân, si, chúng sinh tạo nghiệp
và buộc phải tái sinh vào cõi luân hồi. Tóm lại, Khổ đế và Tập đế mô tả đến cả sự thật về
khổ đau mà chúng sinh tạo ra và trải nghiệm, cũng như nguyên nhân của sự bất hạnh bắt
nguồn từ niềm tin sai lệch vào một cái tôi bản ngã trong khi thực tế không có như vậy.

Sau đó, Đức Phật giảng về con đường tu tập dẫn tới giải thoát, bao gồm việc rèn



luyện thân, khẩu, ý, thực hành lành mạnh đưa đến giải thoát đích thực không chỉ khỏi khổ
đau mà cả những nguyên nhân của khổ đau. Con đường này là Niết Bàn hay chân lý về
diệt khổ.

Những giáo pháp Bardo trong Phật giáo Kim Cương thừa cũng có thể được liên hệ
cùng Tứ Diệu đế. Ví dụ như, những nỗi sợ hãi khác nhau, những hiện tướng đáng sợ và
những huyễn ảo mà tâm sẽ gặp sau khi chết có thể được cho là tương ứng với phần đầu
tiên của Tứ Diệu đế, đó là chân lý về khổ.

Những hành động và hoàn cảnh của một cá nhân được cho là đã bắt nguồn từ
trước trong những nhiễm ô của tâm như tham, sân, si, ngã mạn... cũng như từ những hành
động nghiệp quá khứ của chính mình dù hành động nghiệp đó tốt hay xấu, hoặc là không
tốt cũng không xấu. Đây là chân lý thứ hai trong Tứ Diệu đế - nhân của khổ đau. Tương
tự như vậy, những trải nghiệm khổ đau trong giai đoạn Bardo có nguồn gốc từ nghiệp
cũng như những nhiễm ô trong tâm, vì vậy chúng tương ứng với những nhân của khổ
đau.

Một người, nếu thực hành hiệu quả trong giai đoạn Bardo đời sống, nhận ra được
đúng bản chất của những trải nghiệm, những hiện tướng của giai đoạn đó và đưa chúng
vào con đường thực hành thông qua việc chứng ngộ của bản thân mà tâm tương ứng với
Báo thân thì sẽ có thể đạt được Phật quả ngay trong trải nghiệm Bardo của mình. Sự
chứng ngộ Phật quả đó trong giai đoạn Bardo sẽ tương ứng với chân lý thứ ba trong Tứ
Diệu đế đó là chân lý diệt khổ hay giải thoát khỏi khổ đau.

Cuối cùng, một người đón nhận được những khai thị đúng đắn, thiền định và thực
hành trải nghiệm sau cái chết thì những giai đoạn chuẩn bị và công phu hành thiền đó có
thể tương ứng với chân lý thứ tư về con đường tu tập trong Tứ Diệu đế.

Drukpa Việt Nam hân hạnh giới thiệu “Bardo - Bí mật Nghệ thuật Sinh tử”, một ấn
phẩm vô cùng đặc biệt trong danh mục phát hành của chúng tôi. Cuốn sách chứa đựng
tinh túy giáo pháp của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, giúp khai mở những bí mật
chúng ta chưa từng biết đến về cuộc sống, giấc mộng và cái chết, về cội nguồn khổ đau
cùng những phương cách thực hành nhằm giải thoát khổ đau. Trước muôn vàn hình thức
và sự hóa hiện bất tận của sự sống, cái chết và các trạng thái trung gian, thông điệp căn
bản nhất Đức Pháp Vương muốn chuyển tải đến chúng ta là sự Giác ngộ. Nếu có thể
trưởng dưỡng hiểu biết hay quan kiến đúng đắn hướng về giác ngộ, chúng ta sẽ thấy
rằng không có sự khác biệt giữa những giai đoạn của cuộc sống và những tiến trình
đằng sau cuộc sống. Tất cả chỉ là duy tâm tạo. Điều này lý giải tại sao những bậc chứng
đạt giác ngộ không còn vướng mắc vào Bardo. Đối với các Ngài, sinh và tử, sống và



chết là như nhau không khác, tất cả hợp nhất trong dòng chảy liên tục miên viễn, một sự
tiếp nối không gián đoạn của Tâm Giác ngộ, của Đại Thủ Ấn mà các Ngài đã thành tựu.
Sự liên tục không gián đoạn này đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta,
chúng ta luôn luôn trải nghiệm nhưng lại không có ý thức hay hiểu biết chân xác về nó,
chúng ta không đủ trí tuệ để có thể nhận chân được điều này.

Nghệ thuật sinh tử là một phương cách hoàn hảo để chúng ta chứng ngộ sự thật rằng
vạn pháp duy tâm tạo, để nhận ra mỗi giây phút của đời sống đều là cơ hội trải nghiệm
giải thoát giác ngộ, để nỗ lực chuyển hóa tham sân si thành trí tuệ, tình yêu thương và
lòng bi mẫn vì sự an lạc của pháp giới chúng sinh!

Toát yếu nội dung Bardo - Bí mật Nghệ thuật sinh tử

Tất cả chúng ta đều biết rằng chết là một điều chắc chắn. Chỉ có điều, không ai biết
chắc chắn khi nào mình sẽ chết!

Với nhiều người, chết là phạm trù kiêng kỵ. Chỉ dự cảm về cái chết thôi đã mang lại
rất nhiều lo lắng, bế tắc, nên họ không muốn nghĩ đến điều này. Nhưng đối với hành giả
Phật giáo, thái độ né tránh như thế lại là một sai lầm rất lớn bởi điều này sẽ khiến chúng
ta mất đi cơ hội tiến bộ tâm linh để ân hưởng cuộc sống theo nghĩa đích thực và trải
nghiệm cái chết như phút giây của vinh quang và thành tựu tối thượng. Thực tế là cái chết
đã rình rập ngay từ khi chúng ta sinh ra và không có cách nào thoát khỏi nó. Hãy suy
ngẫm về vô thường, điều gì diễn ra khi ngày mai đã là ngày cuối cùng của cuộc đời?
Ngày mai là một phạm trù tương đối, nhưng về tuyệt đối đây là mốc biên giới ảo hiện mà
không ai trong chúng ta có thể biết trước. Khi chỉ còn chút thời gian ngắn ngủi để sống,
liệu chúng ta có đủ tự tin và phương tiện thiện xảo để đối diện với Tử thần? Mỗi chúng ta
có thể còn vài chục năm hay vài năm hoặc có thể ngắn hơn nữa rất nhiều để tìm hiểu,
chiêm nghiệm về ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Ngày mai hay đời sau, chúng ta
không thể biết điều gì sẽ đến trước. Nhưng thử hỏi đã có mấy ai thực sự chiêm nghiệm về
những điều này?

Trước vấn đề căn bản của sự sống và cái chết, trách nhiệm của chúng ta là phải chuẩn bị
kỹ càng bởi cũng như chỉ mặt trời mới có thể ban ánh nắng, không ai có thể sống hoặc chết
thay chúng ta được!

Bardo - Bí mật Nghệ thuật sinh tử sẽ chỉ cho chúng ta thấy những điều gì xảy ra khi
chúng ta có hoặc không có sự chuẩn bị tư lương cho hành trình này. Cuốn sách được chia
làm năm phần theo thứ tự: Chương I - Khoa học sinh tử; Chương II - Bardo; Chương III
- Nghệ thuật sinh tử; Chương IV - Giới thiệu pháp Chuyển di tâm thức Phowa, Hộ niệm



và pháp Quán đỉnh Changwa; cuối cùng, Chương V là toàn văn Bài kệ cầu nguyện Bardo
- giáo pháp khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ II, cùng các nghi
quỹ tu trì giản lược Quan Âm và A Di Đà đã được chuyển sang Việt ngữ để giúp hành giả
có thể dễ dàng thực hành.

Theo mạch cấu trúc này, tương ứng với Sự sống, Cái chết và tiến trình Sống chết là
các luận giảng của Đức Pháp Vương về Giác ngộ qua chuỗi liên kết của Yếu tố, Tiến
trình và sự Chuyển hóa. Trong Chương đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu quan kiến Phật giáo
về thế giới mình đang sống: đó là vũ trụ bên ngoài, từ cảnh giới của chư Phật cho đến Lục
đạo luân hồi, tương ứng với vũ trụ đó là thế giới bên trong qua sự giải phẫu của Tổ hợp
Thân Tâm (Ngũ đại, các uẩn, phiền não, màu sắc và trí tuệ) nơi mỗi người. Việc phân tích
này cho chúng ta hiểu được cách thế giới vận hành cùng các yếu tố cấu thành nên nó.
Những luận giải trong chương này sẽ giúp chúng ta thấy Phật giáo không chỉ là tôn giáo
hay hệ thống tâm linh, tín ngưỡng nào đó siêu hình, mà thực sự là một khoa học sâu sắc
và toàn diện về các yếu tố tạo thành sự sống và vận hành ở cả hai góc độ thô (bên ngoài)
và vi tế (bên trong và bí mật) nơi thân tâm mỗi người.

Trong Chương II, từ các yếu tố cơ bản của sự sống, Đức Pháp Vương tiếp tục khai
thị và dẫn dắt chúng ta vào tiến trình sống chết, hay vũ điệu huyễn hóa của các yếu tố vật
chất và phi vật chất nơi Thân - Tâm mỗi người. Các nội dung trong chương II mô tả thật
sống động tiến trình của cái chết và sự hình thành cuộc sống. Trong màn vũ điệu thật say
mê, cuồng nhiệt nhưng cũng đầy khổ đau này, đôi khi, qua những “khe hở”, chúng ta nhìn
được “bộ mặt thật” của các vũ công. Theo nghĩa này, chúng ta được dẫn nhập vào khái
niệm Bardo. Bardo (trạng thái trung gian) là khe hở giữa hai trạng thái khác nhau, chẳng
hạn như khoảng trung gian giữa lúc cánh tay bắt đầu duỗi ra cho đến lúc cánh tay được
duỗi ra hoàn toàn, hay khoảng hở giữa hai ý niệm hoặc một ý niệm từ lúc nó bắt đầu hiện
khởi cho đến khi biến mất. Vì vậy, Bardo hoàn toàn không phải chỉ riêng cho trạng thái
trung gian của chết và tái sinh như nhiều người vẫn lầm tưởng mà Bardo cũng chính là
cuộc sống hiện tại. Hàng ngày, hàng giờ, từng sát na chúng ta vẫn đang ở trong Bardo hay
trạng thái trung gian. Chúng ta không nhận ra điều này vì các Bardo bị che khuất bởi quá
nhiều phiền não, nhiễm ô và chướng ngại.

Toàn bộ giáo pháp về Bardo của Đức Pháp Vương bao gồm khái niệm và các phân
loại Bardo, sau đó là các phần giảng giải vô cùng tỉ mỉ, sâu sắc và đầy tỉnh thức về từng
Bardo chủ yếu của một vòng đời sinh tử, bắt đầu từ: (1) Bardo cận tử - trạng thái trung
gian khi một người bắt đầu tiến trình chết đến khi chết hoàn toàn; sau đó đến (2) Bardo
Pháp tính - trạng thái trung gian khi Pháp tính diệu minh thường trụ ló rạng; kế tiếp là (3)
Bardo tái sinh - trạng thái trung gian từ lúc một người sau khi chết hoàn toàn mà không



nhận ra Pháp tính diệu minh thường trụ cho tới khi nhập mẫu thai và bắt đầu một đời
sống mới và cuối cùng (4) Bardo đời sống - trạng thái trung gian từ lúc một người bắt đầu
một đời sống mới cho đến khi chết đi. Chúng ta cần hiểu thấu đáo rằng tất cả đều là trạng
thái trung gian và cần tu tập để chuyển hóa hiểu biết này thành Giác ngộ!

Nếu thiếu đi trí tuệ thì đặc điểm cơ bản của Bardo là khổ đau. Đặc biệt, nỗi thống
khổ trước và trong suốt tiến trình chết cũng như trong Bardo thân trung ấm thật hãi hùng
khôn xiết. Khi thần thức rời bỏ xác thân này, thông thường do không nhận ra mình đã
chết, chúng ta cố gắng kêu gào, vẫy gọi những người thân nhưng vô ích. Chúng ta bất lực
đứng nhìn họ khóc hay ngồi thẫn thờ với cõi lòng tan nát vì cái chết của mình. Nỗi đau
khổ tràn trề khi tất cả những người thân nhất đều không thể làm hay giúp gì. Những thứ
chúng ta yêu quý nhất như của cải danh vọng, sở thích đều phải để lại phía sau. Bị ngốn
ngấu bởi nỗi hoảng sợ, hoang mang, tâm lao nhanh như tên lửa, thổi dạt qua lại như
những hạt nhị hoa bay trước gió, chúng ta lang thang cô đơn và vô vọng đến tột cùng
trong cõi trung ấm tối tăm mịt mùng, không chút ánh sáng. Tâm bị cơn đói khát dày vò,
tìm nơi trú ẩn giữa những âm thanh ghê rợn như tiếng núi lở, tiếng sóng gầm, tiếng khối
lửa khổng lồ như Hỏa diệm sơn, tiếng trận bão lớn được tạo ra khi ngọn gió tứ đại trở về.
Khi đang hoảng hốt chạy chốn, trong bóng tối kinh hoàng, trước mặt chúng ta mở ra ba
vực thẳm trắng, đỏ, đen, “sâu thẳm và kinh hoàng”, những dòng thác đổ, mưa đá bằng
máu mủ; những âm thanh la hét của quỷ không đầu, những yêu quái và thú dữ chuyên ăn
thịt, cùng sự xuất hiện của Một trăm Bản Tôn An bình và Uy mãnh như đang tấn công và
rượt đuổi chúng ta. Cứ bảy ngày một lần, chúng ta lại bắt buộc phải sống trở lại với kinh
nghiệm chết, mọi sự được tái diễn với một ý thức mãnh liệt gấp bảy lần lúc sống. Mọi
nghiệp ác của các đời trước trở lại, một cách cô đọng mãnh liệt, làm cho tâm chúng ta rối
bời, hoảng sợ. Cứ thế, hơn bao giờ, tâm thức khao khát có một xác thân vật lý để có thể
trụ tâm lại một chỗ nhưng không thể tìm được, làm cho chúng ta lại rơi vào đau khổ. Đấy
quả thực là những nỗi thống khổ khôn cùng mà trong đời sống hiện giờ chúng ta chưa
từng trải nghiệm qua!

Nếu Chương II dẫn dắt chúng ta vào tiến trình Bardo, mở ra cánh cửa bí mật về tiến
trình Sống - Chết nằm ngoài phạm vi hiểu biết thông thường, thì khám phá về thực tại
này cũng đồng thời gióng lên lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, thôi thúc chúng ta ngay từ giây phút
này tinh tiến thực hành để siêu việt Bardo, siêu việt sinh tử. Đến đây, chúng ta tiếp tục mở
ra cánh cửa bí mật thứ hai là kho tàng tinh túy giáo Pháp xuyên suốt Tam thừa Phật giáo,
đặc biệt là tinh túy giáo pháp Kim Cương thừa, làm tư lương cho hành trình truy tầm và
thể nhập Chân lý giải thoát.

Khi thực hành Kim Cương thừa, chúng ta được xem như đã có hiểu biết và nền tảng



căn bản nhất định về Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa. Vì thế, để hướng dẫn các Phật
tử mới bước vào con đường Kim Cương thừa, Đức Pháp Vương đã từ bi truyền giảng lại
các giáo lý cơ bản của Tiểu thừa và Đại thừa qua lăng kính chân xác của lý thuyết và sự
thực hành Tứ Diệu đế. Theo mạch này, Tam thừa Phật giáo được trình bày trong Chương
III theo thứ tự về Khổ đế (sự thật về Khổ, như được minh chứng qua năng lực chi phối
của khổ, vô thường, không, vô ngã), Tập đế (nguyên nhân của khổ: gồm các chất liệu
Tham Sân Si, Thập nhị Nhân duyên và Quy luật Nghiệp), Diệt đế (quả vị giải thoát khỏi
khổ đau theo cả Tam thừa, gồm các quả vị của Nguyên thủy Phật giáo, Đại thừa và Kim
Cương thừa) và Đạo đế (con đường tu tập thoát khổ một cách chung nhất của Tiểu thừa
và Đại thừa như thực hành xả ly, trí tuệ nhận ra khổ, vô thường, không, vô ngã, Bát chính
đạo, Trung đạo, Bồ đề tâm, Bồ tát Đạo…). Với tâm Đại từ bi, chư Phật và các bậc Giác
ngộ sử dụng các phương tiện khác nhau cùng với mục đích chỉ bày cho chúng ta sự thật
về bản chất khổ đau của vạn pháp trong luân hồi và sách tấn chúng ta tinh chuyên thâm
nhập giáo pháp nhiệm màu để tận dụng, ân hưởng từng phút giây của sự sống và có được
sự tự tin, tự tại và vô úy trước cái chết!

Phần tiếp theo của Chương III là phần giảng giải về giáo pháp Kim Cương thừa. Sau
khi đã nắm bắt các yếu tố cơ bản cùng tiến trình vận hành của tổ hợp Thân - Tâm tạo ra
luân hồi sinh tử, từ phần này chúng ta bắt đầu đi vào quá trình chuyển hóa độc tố thành
cam lồ, luân hồi thành niết bàn, khổ đau thành Giác ngộ. Con đường này được thực hiện
qua cầu nối thiêng liêng của tâm chí thành với bậc Kim cương Thượng sư. Có thể nói,
trong Kim Cương thừa, mối liên hệ Thượng sư - đệ tử là nền tảng của sự thực hành và
giác ngộ. Để thực hành đúng pháp và đạt được thành tựu, hành giả cần tìm cầu quy y bậc
Thượng sư đầy đủ phẩm chất giác ngộ thuộc một Truyền thừa không gián đoạn, thụ nhận
giáo pháp khẩu truyền, quán đỉnh gia trì với từng pháp tu Bản tôn tương ứng, sau đó phát
nguyện trì giữ giới Tam muội da, hoàn thiện pháp tu mở đầu nền tảng, viên mãn các pháp
tu thuộc từng giai đoạn Phát triển rồi Thành tựu và cuối cùng là giáo pháp tối thượng Đại
Thủ Ấn. Tất cả sự thực hành Kim Cương thừa đều có cùng mục đích chuyển hóa luân hồi
thành niết bàn, giúp chúng ta tịnh hóa Tứ sinh, thành tựu Tứ Quán đỉnh, thực chứng Tứ
Thượng sư, giác ngộ Tứ thân, siêu việt Tứ Bardo và nhận ra tất cả các pháp đều là như
huyễn. Cốt tủy thứ lớp tu học Kim Cương thừa trên cả hai phương diện giáo lý và thực
hành qua các hướng dẫn thiền định, quán tưởng, tu trì nội - ngoại đàn tràng đều được hiển
bày tại đây để giúp chúng ta nắm bắt đạo lộ và nguyên lý Kim Cương trong nghệ thuật
siêu việt Bardo, tịnh hóa cội nguồn sinh tử.

Các nội dung của Bardo - Nghệ thuật sinh tử chỉ ra cho chúng ta Kim Cương thừa là
sự hợp nhất của Tam thừa Phật giáo. Chúng ta biết rằng cốt tủy giáo lý Tiểu thừa là sự xả ly,



là lý vô thường, vô ngã, khổ, không và của Đại thừa là tình yêu thương, Bồ tát đạo và
Trung đạo. Sự thực hành trong Kim Cương thừa cũng được xây dựng trên những nền tảng
này nhưng với đặc trưng là lấy ứng dụng Tam thân (Pháp thân, Báo thân và Hóa thân) làm
nhân tu và nhấn mạnh vào phương tiện thiện xảo để có được năng lực độ sinh lớn lao và
mau chóng chứng đạt giác ngộ ngay trong một đời. Các thành tựu tâm linh như thành tựu
Tam thân Phật, thân cầu vồng, để lại các xá lợi tự chứng đắc lợi ích chúng sinh đời sau mà
chúng ta đã biết qua tiểu sử Đức Pháp Vương Gyalwang Druka đời thứ I, đời thứ IV và các
đời chuyển thế khác... là minh chứng rõ ràng cho năng lực mạnh mẽ của truyền thống này.
Các hành giả thành tựu Kim Cương thừa cũng chính là các Đại Bồ tát bởi mục đích cuối
cùng của các Ngài là sự hóa thân chuyển thế, tiếp tục quay lại luân hồi để lợi ích chúng sinh.
Đây cũng là minh chứng của thành tựu Tam thân, khi đã chứng được Pháp thân và Báo thân
thì quả vị của hành giả sẽ là Hóa thân quay trở lại phụng sự chúng sinh trên con đường giác
ngộ.

Tất cả chúng ta đều biết rằng chết là một điều chắc chắn, không một ai tránh khỏi
cái chết. Chúng ta thường quên rằng cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Nhưng đối với
hành giả Phật giáo, đây lại là thời cơ quan trọng để đạt được giác ngộ hoặc có một tái
sinh tốt đẹp. Vì vậy, nếu như ở chương III, toàn bộ cuộc sống là được dành cho sự thực
hành để chuyển hóa nghiệp chướng, khổ đau, đạt được chân hạnh phúc ngay trong giây
phút hiện tại, đồng thời chuẩn bị đón nhận cái chết trong sự tự tin, chính niệm và tỉnh
giác hướng tới giải thoát hoàn toàn hoặc một tái sinh tốt đẹp, thì Chương IV được dành
toàn bộ cho sự thực hành khi bản thân hành giả phải đối diện với tử thần hoặc giúp đỡ hộ
niệm người khác phút lâm chung. Chương IV gồm các phần chính: giới thiệu pháp
Chuyển di tâm thức siêu sinh Tịnh độ (Phowa), hộ niệm người lâm chung và pháp Quán
đỉnh Changwa. Và cuối cùng, trong Chương V, chúng ta sẽ được giới thiệu một số nghi
quỹ thực hành giản lược như Pháp tu Di đà, Trường thọ, Quan Âm và các bài kệ tụng
Bardo thường nhật để giúp những ai sau khi đọc sách này phát Bồ đề tâm tu tập có được
bước khởi đầu trong hành trình tâm linh và tận dụng các cơ hội chuyển hóa trong từng
giai đoạn Bardo hay từng phút giây cuộc sống!

Như thế Bardo - Bí mật Nghệ thuật sinh tử có thể được coi là một cuốn Bách khoa
Trí tuệ và tài liệu dẫn nhập vào bộ môn Nghệ thuật Sinh - Tử mà chúng ta chưa từng biết
đến. Drukpa Việt Nam thành tâm mong nguyện quý độc giả có thể lĩnh hội và thâm nhập
tinh túy giáo pháp Bardo của Đức Pháp Vương và đem ứng dụng, hòa nhập giáo pháp
trân quý này vào trong đời sống hàng ngày, mang lại an vui giải thoát cho mình và hết
thảy hữu tình. Mong nguyện cảm hứng từ từng lời khai thị của bậc Thượng sư giác ngộ sẽ
sách tấn chúng ta thực hành giáo pháp chân chính để siêu việt từng Bardo và đối mặt với



cái chết một cách an nhiên, vô úy!

Nguyện rằng tất cả những ai có thiện duyên thấy, nghe, chạm và đọc cuốn sách này
đều là nhân duyên giúp tiêu trừ những phiền não, nghiệp chướng, khổ đau và dẫn đến giải
thoát, giác ngộ!

Đệ tử chúng con thành kính cúi xin Thượng sư, Tam bảo, Không hành, Hộ pháp,
Thiện thần từ bi gia hộ. Chúng con xin thành tâm sám hối những thiếu sót, lỗi lầm trong
quá trình chuyển dịch và biên tập! Với lòng thành kính sâu xa, bao nhiêu công đức
nguyện hồi hướng Đức Pháp Vương pháp thể khinh an, phúc thọ diên trường, tuệ đăng
thường chiếu, chuyển bánh xe pháp, lợi ích an vui chúng hữu tình. Nguyện hồi hướng
bốn ân, ba cõi, pháp giới chúng sinh tình cùng vô tình đồng thành Phật đạo! Nguyện cầu
Phật pháp trải khắp muôn phương và trường tồn mãi mãi!

Tây Thiên, mạnh đông Nhâm Thìn
Vô Úy cẩn bút


