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Hôm nay chúng ta bắt đầu học phần còn lại thuộc phần Tiền 
Hành. Người phiên dịch đã hoàn tất dịch những phần còn sót, và 
tôi rất vui vì điều đó. Đó chính là ước mơ của tôi trong nhiều năm 
qua, và bây giờ ước mơ đó đã bắt đầu thành hiện thực. Tôi rất 
vui! Tôi rất cảm kích những lời chúc và lời cầu nguyện của quý 
vị trong Dipkar. Cảm ơn quý vị! Hiện tại tôi thật sự hạnh phúc với 
các công việc như dịch thuật, biên tập…Tôi cũng rất vui vì bây 
giờ chúng ta đã có bản kinh được dịch thuật hoàn chỉnh.

1.4 Gia Trì Tor-ma Chướng Ngại Bằng 
OM AH HUM

Bây giờ quý vị hãy xem phần Gia trì torma chướng ngại bằng 
Om Ah Hum. Đặc biệt khi thực hành mật điển, cúng torma rất 
quan trọng vì điều đó cũng tương tự với việc chúng ta kết bạn với 
các tinh linh gây chướng ngại, khiến họ vui vẻ để không làm hại 
mình. Thực hành phần này là để bảo vệ bản thân ta khỏi những 
tinh linh xấu ác.

Đoạn kệ này nói đến việc cúng bánh torma cho những tinh 
linh gây chướng ngại và gia trì bánh torma bằng ba chủng tự 
Om Ah Hum. Ở bước này, quý vị cần thực hiện tay ấn. Đây là ấn 
cúng dường*. Quý vị cầm chày kim cang và cầm chuông như thế 
này*. Trước khi bắt đầu gia trì bánh torma bằng Om Ah Hum, quý 
vị phải giữ tay ấn, cầm chày kim cang và chuông như thế này*.

Khi đã cầm chày kim cang và chuông theo tay ấn, quý vị bắt 
đầu tụng bài kệ cúng bánh torma cho các tinh linh gây chướng 
ngại, câu đầu tiên: 

HRIH, Chính ta đây Mã Đầu Minh Vương, người hành 
quyết diệt trừ lầm lạc!

Bất cứ khi nào thực hiện bước cúng bánh torma này, quý vị 
cần phải quán tưởng một cách mãnh liệt bản thân quý vị chính 
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là Mã Đầu Minh Vương, chúng ta gọi đó là pháp tự sinh khởi. 
Do vậy, trước hết quý vị hãy quán tưởng mình chính là Mã Đầu 
Minh Vương. [Nếu quý vị nào chưa nhận quán đảnh Mã Đầu Minh 
Vương thì hãy quán tưởng Mã Đầu Minh Vương ngự trên đỉnh đầu 
của mình]. Tiếp theo, sau khi quán tưởng, quý vị tụng câu kệ. 
Trong lúc tụng câu kệ, điểm quan trọng là quý vị quán tưởng bản 
thân mình chính là Mã Đầu Minh Vương. [Quý vị nào chưa nhận 
quán đảnh thì tốt hơn là quán tưởng Mã Đầu Minh Vương ngự trên 
đỉnh đầu của mình.] Người phiên dịch sẽ gửi cho quý vị hình ảnh 
ngài Mã Đầu Minh Vương mà quý vị cần quán tưởng.

Tối qua tôi di chuyển từ một nơi khác đến Sera. Hành trình 
của tôi kéo dài 14-15 giờ bằng cả xe lửa lẫn ôtô. Tôi liên tục thay 
đổi phương tiện từ ôtô sang xe lửa, rồi lại chuyển sang ôtô… tuy 
nhiên tôi vẫn không cảm thấy mệt. Tôi cảm thấy trong cuộc sống 
này, thời giờ là thứ quý giá nhất.

Chúng ta tiếp tục câu kệ thứ nhất:
HRIH, Chính ta đây Mã Đầu Minh Vương, người hành 
quyết diệt trừ lầm lạc!

Ở bước này, quý vị cần quán tưởng bản thân mình là Mã Đầu 
Minh Vương. Quý vị cần quán tưởng hình tướng Mã Đầu Minh 
Vương ra sao, người phiên dịch sẽ gửi hình ngài Mã Đầu Minh 
Vương cho quý vị. Quý vị hãy quán tưởng Mã Đầu Minh Vương 
có hai tay và một đầu. Sau đó, ngay tại trung tâm [nơi giữa ngực] 
ngài Mã Đầu Minh Vương, quý vị quán tưởng một chủng tự HUM. 
Tiếp theo, quý vị quán tưởng câu chú Mã Đầu Minh Vương xoay 
vòng quanh chủng tự HUM. Khi thực hành bước này, tay ấn của 
quý vị phải như thế này*. Hiện tại, khi tụng kinh thì quý vị không 
thể thiền quán mà khi thiền quán thì quý vị không thể tụng kinh. 
Do đó, quý vị hãy tụng câu kệ trước, rồi sau đó thiền quán; như 
vậy sẽ dễ hơn. Đến khi nào có thể tụng câu kệ thuộc lòng trong 
tâm thì lúc đó quý vị sẽ có thể vừa thiền quán vừa tụng kinh, quý 
vị sẽ có thể tiến hành hai việc cùng một lúc.
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Trước khi quán tưởng chủng tự HUM tại trung tâm [nơi giữa 
ngực] ngài Mã Đầu Minh Vương, quý vị phải quán tưởng chính 
mình là ngài Mã Đầu Minh Vương [nếu đã nhận quán đảnh Mã 
Đầu Minh Vương], hoặc quán tưởng ngài Mã Đầu Minh Vương 
ngự trên đỉnh đầu mình [nếu quý vị chưa nhận quán đảnh Mã Đầu 
Minh Vương]. Để quán tưởng chính mình là Mã Đầu Minh Vương, 
quý vị hãy quán tưởng có một vị Mã Đầu Minh Vương thực thụ 
hòa tan vào cơ thể quý vị. Vị Mã Đầu Minh Vương thực thụ đó 
chính là sự hợp nhất bất khả phân (không thể tách rời) của Đạo 
Sư (Guru) của quý vị và ngài Mã Đầu Minh Vương; và sự hợp 
nhất đó hòa tan vào cơ thể quý vị. Nếu quý vị quán tưởng Mã 
Đầu Minh Vương ngự trên đỉnh đầu mình thì quá trình quán tưởng 
cũng giống như vậy, quý vị hãy quán tưởng Đạo Sư của quý vị và 
Mã Đầu Minh Vương là một thể hợp nhất hòa tan vào vị Mã Đầu 
Minh Vương đang ngự trên đỉnh đầu của quý vị. 

Nếu có một triết gia ở đây thì ông ta sẽ hỏi Mã Đầu Minh 
Vương từ đâu đến. Nếu quý vị nói Mã Đầu Minh Vương đến từ tâm 
thì ông ta sẽ hỏi tâm từ đâu đến. Đó là kiểu cách của các triết gia. 
Công việc của triết gia là đặt câu hỏi, một chuỗi dài các câu hỏi. 
Khi Socrates sắp chết, ông ấy vẫn còn đặt câu hỏi. Khi người ta 
đưa cho Socrates lọ thuốc độc, ông ấy sắp chết nhưng vẫn cứ 
hỏi. Đó không phải là vấn đề của bản thân các triết gia, mà đó là 
vấn đề chung của triết học. Tuy nhiên, theo quan điểm thực hành 
Phật pháp thì hãy thực hành, trải nghiệm qua thực hành, và giác 
ngộ. Đó là một con đường hoàn toàn khác.

Khi quý vị quán tưởng bản thân mình là Mã Đầu Minh Vương, 
chúng ta gọi đó là pháp tự sinh khởi. Trong thực hành Mật điển, 
khi quán tưởng bất cứ một vị bổn tôn nào, quý vị phải quán tưởng 
vị bổn tôn đó là một thể hợp nhất với Đạo Sư của mình. Ở đây, 
quý vị quán tưởng Mã Đầu Minh Vương là một thể hợp nhất với 
Đạo Sư của mình, và thể hợp nhất đó hòa tan vào cơ thể quý vị. 
Quý vị có thể quán tưởng theo hai cách: (1) quán tưởng Mã Đầu 
Minh Vương là một thể hợp nhất với Đạo Sư và hòa tan vào quý 

HRIH triệu thỉnh Hộ Chủ Vô 
Lượng Quang từ cung điện Cực 
Lạc ở phương Tây quang lâm.
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vị; hoặc (2) quán tưởng Đạo Sư trong hình tướng của Mã Đầu 
Minh Vương và hòa tan vào quý vị.

Bậc thầy vĩ đại Marpa có vài người con trai. Những người con 
này thực hành Phật pháp không mấy thành công. Tuy nhiên, đệ 
tử của Marpa là Milarepa đã thành tựu viên mãn và giác ngộ. 
Nguyên nhân chủ yếu là những người con đã bị lẫn lộn khi nhìn 
nhận Marpa, họ nhìn Ngài vừa là thầy vừa là cha. Họ đã không 
thể xem Marpa thuần túy là một vị đạo sư, mà có lẽ họ xem Ngài 
một nửa là cha và một nửa là thầy. Cách nhìn như vậy đã cản 
trở công phu thực hành của họ rất nhiều. Milarepa đã nhìn nhận 
Marpa thuần túy là một vị đạo sư và điều đó tạo ra sự khác biệt 
hoàn toàn. 

Vài tháng trước, chị họ của tôi liên tục nài nỉ tôi giảng Pháp, 
nhưng tôi cứ hẹn tới hẹn lui và chưa bao giờ giảng Pháp cho chị 
tôi. Tôi không muốn chị tôi xem tôi là một vị thầy, tôi chỉ muốn 
chị xem mình là em trai. Tôi muốn xem chị tôi là một người chị 
chứ không phải là một học trò. Tôi đã có rất nhiều học trò nhưng 
lại có rất ít chị. Với các anh chị trong gia đình, tôi luôn cảm thấy 
việc tôi là một người em quan trọng hơn việc tôi là Khangser 
Rinpoche hay là thầy của họ. Do đó, tôi luôn cố gắng hành xử 
như một người em và nhận lãnh trách nhiệm của một người em.

Lần này khi tôi di chuyển từ Zurich đến Frankfurt, chị tôi đã gọi 
điện cho tôi lúc tôi ở sân bay Zurich. Thông thường theo truyền 
thống Tây Tạng, đệ tử lúc nào cũng chúc thầy mình “Nguyện cho 
thầy được trường thọ.” Đó gần như là câu cửa miệng của các đệ 
tử đối với đạo sư. Trong tiếng Tây Tạng cũng có những từ cảm 
thán dùng ở cuối câu khi một người lớn tuổi nói chuyện với người 
trẻ tuổi hơn. Khi dùng những từ cảm thán đó thì câu nói giống 
như một dạng câu cầu khiến, hay lời nhắn nhủ của người lớn đối 
với người nhỏ hơn. Chị tôi chúc tôi trường thọ nhưng lại kết hợp 
với những từ cảm thán của người lớn dành cho người nhỏ và bà 
ấy nói nhiều lần như vậy trong điện thoại. Trong suốt chuyến đi từ 
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Zurich đến Frankfurt của tôi sau đó, trong tôi có nhiều cảm xúc 
lẫn lộn. Một mặt tôi cảm thấy vui vì chị tôi dùng những từ của 
người lớn đối với người nhỏ hơn; mặt khác chị tôi lại nhìn tôi như 
một vị thầy và điều đó khiến tôi hơi buồn. Tôi đã có cảm xúc rất 
lẫn lộn trong suốt hành trình từ Zurich đến Frankfurt.

Lần này có một chuyện rất thú vị, ở châu Âu tôi gặp một ca sĩ 
nổi tiếng. Ông ấy muốn xem tôi là một vị thầy nhưng ông lại muốn 
cách hành xử không giống những gì được nói đến trong kinh điển 
mà giống như bạn bè bình thường cư xử với nhau. Ông ấy vừa 
muốn cư xử như bạn bè, vừa muốn xem tôi là một vị thầy. Như 
vậy cũng được, điều đó thật thú vị. Là thầy nhưng không tuân 
theo cách hành xử của thầy trò, mà chỉ cư xử như bè bạn. Ông ấy 
nói với tôi là ông đã lớn tuổi rồi và không thể thực hành theo tất cả 
mọi điều lệ. Tôi đã nói rằng làm như vậy hoàn toàn ổn thỏa. Tuy 
nhiên, trong một mối liên hệ chỉ giống như bạn bè như thế, chúng 
ta hoàn toàn không thể nói về thực hành Mật điển. Tốt thôi, tôi nói 
với ông ấy rằng chúng ta có thể thảo luận với nhau về triết lý, về 
những thực hành thông thường. Tuy nhiên trong mối liên hệ đó, 
chúng ta không thể đề cập đến thực hành Mật điển.

Theo quan điểm của Mật điển, khi quý vị quán tưởng bổn tôn, 
bổn tôn đó chính là hình tướng của Đạo Sư của quý vị. Trong Mật 
điển có nhiều cách nhìn nhận về Đạo Sư. Do đó khi quán tưởng 
Mã Đầu Minh Vương, quý vị hãy quán tưởng Đạo Sư của mình 
trong hình tướng của Mã Đầu Minh Vương hòa tan vào cơ thể quý 
vị. Sau khi quán hòa tan, quý vị quán tưởng một chủng tự HUM 
ngay tại trung tâm [giữa ngực] ngài Mã Đầu Minh Vương. Quay 
xung quanh chủng tự HUM là câu thần chú Mã Đầu Minh Vương. 
Tôi sẽ truyền khẩu thần chú Mã Đầu Minh Vương sau. Khi tụng 
thần chú Mã Đầu Minh Vương, quý vị quán tưởng câu thần chú 
đang quay quanh chủng tự HUM. Khi câu chú đang quay quanh 
chủng tự HUM, quý vị quán tưởng từ các chủng tự của câu thần 
chú hóa hiện ra hàng ngàn ngài Mã Đầu Minh Vương cỡ nhỏ ngự 
trong vòng lửa và đang xua đuổi tất cả tinh linh xấu ác.

Triệu thỉnh Bậc Thuần Chúng 
Quán Thế Âm Tự Tại từ cõi tịnh 
độ Potala (Phổ Đà) biến hóa 
quang lâm.
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Tiếp theo, quý vị tụng câu kệ trong khi giữ tay ấn. Hiện tại, khi 
tụng câu kệ quý vị không thể thiền quán; vì vậy hãy thiền quán 
sau khi tụng kệ:

HRIH, Chính ta đây Mã Đầu Minh Vương, người hành 
quyết diệt trừ lầm lạc!

Tay ấn này mang nhiều ý nghĩa, được gọi là ấn xua đuổi tinh 
linh. Tôi nghĩ hiện tại quý vị không thể thiền quán trong lúc tụng 
các câu kệ. Vì vậy trước hết hãy tụng kệ, rồi sau đó thiền quán. 
Tôi nghĩ trong tương lai quý vị sẽ có thể thực hiện cả hai cùng lúc.

Khi tụng câu kệ cùng tay ấn này, quý vị phải quán tưởng như tôi 
vừa hướng dẫn. Trước hết, quán tưởng Đạo Sư trong hình tướng 
của Mã Đầu Minh Vương hòa tan vào cơ thể quý vị, sau đó quán 
tưởng câu thần chú Mã Đầu Minh Vương quay quanh chủng tự 
HUM ở trung tâm cơ thể của Ngài, và tiếp theo quán tưởng từ các 
chủng tự của câu thần chú hóa hiện ra hàng ngàn Mã Đầu Minh 
Vương cỡ nhỏ xua đuổi tất cả tinh linh xấu ác.

Khi tụng đoạn kệ này, việc quán tưởng rất quan trọng. Mã Đầu 
Minh Vương là vị hộ pháp chính của Sera Jey. Quý vị có biết Sera 
Jey là gì không? Sera Jey không phải là đồ ăn đâu! 

Trước khi quán tưởng đến chủng tự HUM, quý vị quán tưởng 
một cái bánh torma thật lớn, yêu cầu các tinh linh hãy thọ dụng 
bánh torma và rời khỏi nơi ở của quý vị. Quý vị có thể thấy câu 
kệ:

Các chướng ngại, lầm lạc hãy nghe! Nhận lấy torma 
ngũ dục này, biến đi đến tận cùng đại dương. Nếu như 
làm trái đi mệnh lệnh, đập vỡ óc bằng búa kim cang. 
Vì thế, đừng làm trái mệnh lệnh.
OM SUMBANE SUMBANE HUM GRAHANA GRAHANA 
HUM GRAHANA BAYA GRAHANA BAYA HUM ANA YA 
OH BAGAVAN BIARANZA HUM PHET (3 lần)

Khi tụng đến thần chú “OM SUMBANE SUMBANE HUM…” 
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quý vị phải giữ tay ấn như thế này*. Khi tụng thần chú và giữ tay 
ấn, quý vị phải để một vài hạt mù tạt bên cạnh mình. Sau khi tụng 
thần chú “OM SUMBANE SUMBANE HUM…” ba lần, quý vị rải 
những hạt mù tạt này lên không trung. Khi rải các hạt mù tạt, tay 
của quý vị phải như thế này*. Quý vị dùng một tay lấy các hạt mù 
tạt và rải lên không trung*. Để tiêu trừ chướng ngại, quý vị rải các 
hạt mù tạt theo cách này*. Để cúng dường, quý vị rải theo cách 
này*. Khi tụng câu chú “OM SUMBANE SUMBANE HUM…”, quý 
vị hãy rung chuông và tụng chú xong thì rải mù tạt.

Tóm lại, trước hết quý vị quán tưởng tự sinh khởi Mã Đầu Minh 
Vương. Sau đó, quý vị yêu cầu tất cả tinh linh hãy đến nhận lấy 
bánh torma và yêu cầu chúng rời đi. Tiếp theo, quý vị quán tưởng 
chủng tự HUM ở trung tâm ngài Mã Đầu Minh Vương, câu thần 
chú Mã Đầu Minh Vương quay quanh chủng tự HUM, các chủng 
tự của câu chú hóa hiện thành hàng ngàn ngài Mã Đầu Minh 
Vương cỡ nhỏ ngự trong vòng lửa và xua đuổi các tinh linh.

Tuần sau tôi không chắc sẽ có lớp học hay không, tôi sẽ thông 
báo sau. Vài ngày tới tôi phải di chuyển đến nơi khác. Chủ Nhật 
tới tôi hy vọng sẽ học được, còn Chủ Nhật tiếp theo có lẽ không 
có lớp học. Đặc biệt, tôi cảm ơn các bạn đang phụ trách các 
công việc và sau mỗi buổi giảng, các bạn đã thu âm, biên tập…
Tôi rất cảm ơn tất cả những gì các bạn đang làm. Tôi sẽ không 
bao giờ quên những gì các bạn đang làm. Ở Tây Tạng có một câu 
nói, “Hãy luôn nhảy theo điệu nhạc.” Tương tự, như công việc 
các bạn đang làm: thu âm, biên tập…tôi thật sự cảm kích. Các 
bạn đang thật sự giúp cho việc học Phật pháp của nhiều người 
trở nên rất dễ dàng. Tôi vô cùng cảm ơn những ai đang nhận lãnh 
trách nhiệm ở mọi bộ phận. Tuy nhiên, các bạn có trách nhiệm, 
và trách nhiệm luôn song hành với quy tắc và điều lệ. Đừng tránh 
né hay phớt lờ các nguyên tắc. 

Có một bậc thầy vĩ đại thực hành pháp Đại Uy Đức Kim Cang  
(Yamantaka). Ông ấy ra đời tại một vùng hẻo lánh ở phía Tây của 
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Tây Tạng, vào khoảng thế kỷ XI hoặc XII. Ông ấy là một vị thầy rất 
nổi tiếng, đặc biệt là trong pháp tu Đại Uy Đức Kim Cang. Có một 
người đệ tử đến cúng dường ông vàng giả, và nói với ông rằng 
anh ta đang cúng dường vàng thật. Anh ta nói với vị thầy, “Con 
dâng cúng lên thầy vàng thật, và mong thầy dạy con pháp Đại Uy 
Đức Kim Cang.” Vị thầy chỉ cười và dạy cho anh ta vài điều. Sau 
khi người đệ tử đã đi, vị thầy đã viết một bài kệ và đến nay bài kệ 
đó vẫn còn tồn tại:

Một đệ tử không có tín tâm 
và lòng thành đối với đạo sư. 
Anh ta cúng dường tôi vàng giả 
mà cứ làm như đó là vàng thật. 
Tôi, một đạo sư không có lòng bi mẫn, 
đã dạy anh ta giáo lý Đại Uy Đức Kim Cang giả.

[Thầy cười] Vị thầy đó rất nổi tiếng. Mọi thứ đều có liên hệ phụ 
thuộc nhau. Khi các bạn nhận lấy trách nhiệm thì cũng phải tuân 
thủ quy tắc và điều lệ nghiêm chỉnh. Nếu anh học trò không cúng 
dường vàng giả thì vị thầy đó đã không dạy giáo lý giả. Tôi sẽ 
thông báo tuần sau chúng ta có lớp học hay không.

Quý vị không cần nhận truyền khẩu của câu thần chú “OM 
SUMBANE SUMBANE HUM…” Đây không phải là thần chú của 
vị bổn tôn nào cả, quý vị không cần nhận khẩu truyền. Chỉ cần 
tụng câu chú, rung chuông, và rải các hạt mù tạt như thế này. 
Khi tụng thần chú “OM SUMBANE SUMBANE HUM…” quý vị 
hãy rung chuông. Khi quý vị cầm chày kim cang, hãy giữ chày 
kim cang ngang tim mình. Quý vị không bao giờ cầm chuông cao 
hơn chày kim cang, vì chuông là biểu tượng của tánh không, còn 
chày kim cang là biểu tượng của bồ đề tâm, và thực hành bồ đề 
tâm quan trọng hơn thực hành tánh không. Vì vậy quý vị phải luôn 
giữ chày kim cang cao hơn chuông.

Sau khi tụng xong câu chú “OM SUMBANE SUMBANE 
HUM…”, quý vị chuyển sang quán tưởng và tụng chú Mã Đầu 



TRANG 10/11

QUAN ÂM PHÁP
KHANGSER RINPOCHE chú giải
Tuần 6, 07/09/2014 PHẦN 1: TIỀN HÀNH (tiếp theo)

Minh Vương như tôi đã hướng dẫn. Khi tụng chú, rung chuông và 
thiền quán như tôi đã nói.

Tôi tóm tắt các bước thực hành như sau:
Bước 1: Quán tưởng bản thân là Mã Đầu Minh Vương. [Ai chưa 

nhận quán đảnh thì quán tưởng Mã Đầu Minh Vương ngự trên 
đỉnh đầu.]

Bước 2: Quán tưởng Đạo Sư của mình trong hình tướng Mã 
Đầu Minh Vương hòa tan vào cơ thể quý vị. [Ai chưa nhận quán 
đảnh thì quán hòa tan vào vị Mã Đầu Minh Vương đang ngự trên 
đỉnh đầu.] Tụng câu kệ:

HRIH, Chính ta đây Mã Đầu Minh Vương, người hành 
quyết diệt trừ lầm lạc!

Bước 3: Quán tưởng bánh torma và cúng bánh torma cho các 
tinh linh xấu ác. Quý vị quán tưởng các tinh linh rất vui mừng 
nhận bánh torma, và quý vị yêu cầu họ rời đi, theo như câu kệ:

Các chướng ngại, lầm lạc hãy nghe! Nhận lấy torma 
ngũ dục này, biến đi đến tận cùng đại dương. Nếu như 
làm trái đi mệnh lệnh, đập vỡ óc bằng búa kim cang. 
Vì thế, đừng làm trái mệnh lệnh.

Sau đó tụng câu chú:
OM SUMBANE SUMBANE HUM GRAHANA GRAHANA 
HUM GRAHANA BAYA GRAHANA BAYA HUM ANA YA 
OH BAGAVAN BIARANZA HUM PHET (3 lần)

Trong lúc tụng chú này, quý vị rung chuông, rồi sau khi tụng 
chú xong rải hạt mù tạt lên không trung.

Bước 4: Quán tưởng một chủng tự HUM ngay tại trung tâm 
ngài Mã Đầu Minh Vương. Quay xung quanh chủng tự HUM là 
câu thần chú Mã Đầu Minh Vương. Khi tụng thần chú Mã Đầu 
Minh Vương, quý vị quán tưởng câu thần chú đang quay quanh 
chủng tự HUM. Khi câu chú đang quay quanh chủng tự HUM, 
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quý vị quán tưởng từ các chủng tự của câu thần chú hóa hiện ra 
hàng ngàn ngài Mã Đầu Minh Vương cỡ nhỏ ngự trong vòng lửa 
và đang xua đuổi tất cả tinh linh xấu ác.

Cảm ơn tất cả quý vị. Hẹn gặp lại!

Ghi chú:
* Quý vị vui lòng liên hệ các học viên lớp Skype để được hướng 
dẫn các thế ấn, cách cầm chày kim cang và chuông trong lúc 
thực hành nghi quỹ.

Website:
www.dipkar.com

www.facebook.com/dipkarvn

Email:
info@dipkar.com

Ban Biên Tập Dipkar Việt Nam dịch và hiệu đính @14/11/2015

Nguyện cho các Bậc Thầy kính yêu phúc thọ an khang,
Nguyện cho cơn mưa to Mật pháp tối thượng thấm nhuần khắp mọi nơi,
Nguyện cho mật nhủ Kim Cang Thừa xuôi dòng Cửu Long đến tận quê hương tôi,
Nguyện cho giáo pháp diệu thâm của Đức Thích Ca chiếu sáng đời đời.
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