
 

 
 
 
 

  Nói chung, PhÆt và chúng sinh ÇŠu nhÜ m¶t 
giòng sông cùng chäy.  NhÜng khác v§i chúng sinh, 
m¶t vÎ PhÆt nhÆn rõ ra ÇÜ®c chân bän ngã ; trong lòng 
không chút hoài nghi, vÎ Ãy nhìn thÃy ra r¢ng m†i diÍn 
bi‰n trong cõi ta-bà chÌ là m¶t giÃc mÖ hay äo änh.  
Tâm cûa PhÆt an ÇÎnh ch£ng khác gì t¿ tánh cûa  
không gian -- giÓng nhÜ m¶t giòng sông ch£ng th‹ 
Çóng bæng!  NgÜ®c låi, chúng sinh chÜa tr¿c nhÆn 
ÇÜ®c chân tánh, và tâm cûa chúng sinh luôn bÎ ngæn 
trª bªi nh»ng håt giÓng gây ra phiŠn não.  ñiŠu này 
ch£ng khác chi m¶t giòng nÜ§c rÃt lånh g¥p phäi ti‰t 
tr©i giá rét, nÜ§c liŠn Çóng thành m¶t khÓi bæng Çá 
ch£ng th‹ nào ÇÆp v« ÇÜ®c ra.  
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  Tâm-Bäo-ñàn chuy‹n ViŒt-ng» tháng 8, 2005 tåi Maryland, Hoa 
Kÿ, Ç‹ cúng dÜ©ng b°n sÜ Garchen Rinpoche tôn quš, hiŒn thân cûa 
lòng tØ bi vô lÜ®ng cûa Quan-Âm. 
 
M†i sai sót là cûa ngÜ©i chuy‹n ViŒt ng».  
M†i công ÇÙc xin hÒi hÜ§ng h‰t thäy pháp gi§i chúng sinh. 
  
MuÓn nhÆn bän gÓc ÇiŒn tº cûa tuy‹n tÆp này, xin liên låc: 
vietvajra@yahoo.com 
Viet_Vajra Foundation Ãn tÓng tháng 9, 2006 
www.vietvajra.org  
  
 
 
 

  Tam-Bao-Dan translated into Vietnamese in August, 2005 in 
Maryland, USA as an offering to her precious root lama - Garchen 
Rinpoche - emanation of boundless loving-kindness and compassion 
of Tara. 
 
All errors and omissions  are the sole responsibilities of TBD.  
All merits are dedicated to all beings in the six realms. 
 
For an electronic version of  this booklet, please contact:  
vietvajra@yahoo.com 
Published in September 2006 by Viet_Vajra Foundation  
www.vietvajra.org 
 

 
 
 
 
 
 
 

Con thÆt may m¡n Çã Ç‰n ÇÜ®c v§i 
ñåo Pháp b¢ng tâm chí thành.  Tinh 
hoa cûa ñåo Pháp ÇÜ®c gói tr†n trong 
hai BÒ-ñŠ Tâm.  M¶t là tâm BÒ-ñŠ 
tÜÖng ÇÓi,  là tâm nguyŒn cao cä luôn 
Ç‹ š chæm lo Ç‰n [s¿ an vui cûa] kÈ 
khác.  Hai là tâm BÒ-ñŠ viên mãn, là 
tánh Không -- là quán chi‰u bän tâm 
cûa mình. 
 
 
N‰u con cäm thÃy r¢ng tr¿c diŒn tâm 
mình là m¶t ÇiŠu vô cùng khó, Çó 
ch£ng qua là vì nh»ng chÜ§ng ngåi do 
phiŠn não hay nh»ng xúc cäm ô 
nhiÍm trong tâm con gây ra.  Trí huŒ 
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siêu viŒt có th‹ phá tan h‰t nh»ng  
phiŠn não, ô nhiÍm này.  Trí huŒ Çó là 
nguÒn ân Çi‹n phúc låc Ç‰n tØ m¶t vÎ 
thÀy.  NhÜng muÓn nhÆn ÇÜ®c nguÒn 
phúc låc này tØ thÀy, thì con Öi, con 
cÀn phäi có m¶t m¥t tr©i sáng chói 
tâm thành tín.  M¥t tr©i Çó, rÒi ra, së 
giúp cho hoa tØ bi nª r¶ trong con.  
ChÌ cÀn m¶t gi†t nÜ§c m¡t rÕ xuÓng 
tØ tâm chí thành mãnh liŒt thì  cä 
ng†n núi chÜ§ng ngåi kia cÛng së 
ÇÜ®c rºa såch và së søp Ç° tan tành. 
 
 
Nói chung, PhÆt và chúng sinh ÇŠu 
nhÜ m¶t giòng sông cùng chäy.  
NhÜng khác v§i chúng sinh, m¶t vÎ 
PhÆt nhÆn rõ ra ÇÜ®c chân bän ngã ; 
trong lòng không chút hoài nghi, vÎ Ãy 
nhìn thÃy ra r¢ng m†i diÍn bi‰n trong 
cõi ta-bà chÌ là m¶t giÃc mÖ hay äo 
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ñåi SÜ Garchen  Rinpoche  Çã vi‰t bài pháp ng¡n  này cho James 
Pittard, m¶t trong hai ÇŒ tº ngÜ©i  Hoa-Kÿ ÇÀu tiên Ç¥t chân Ç‰n 
chùa làng Gar, vào tháng 8, 1995 tåi Nangchen, Tây-Tång.  Sau Çó, 
bài pháp Çã ÇÜ®c Çåi sÜ Khenchen Konchog Gyaltsen Rinpoche 
chuy‹n tØ Tång-ng» sang Anh-ng» vào tháng 9, 1995 tåi tu viŒn 
Changchub Ling, Dedhra Dun, ƒn-ñ¶, và ÇÜ®c Çæng trên bän thông 
tin ‘Dharma Wheel’  cûa trung tâm Tibetan Meditation Center lÀn 
ÇÀu vào mùa xuân 1996 dÜ§i tên ‘A River That Cannot Be Frozen.’  
 
Garchen Rinpoche, Hóa Thân Ç©i thÙ 8,  là trÜªng lão  thu¶c giòng 
truyŠn thØa Drikung Kagyu cûa PhÆt Giáo Tây-Tång. MuÓn bi‰t thêm 
chi ti‰t vŠ cu¶c Ç©i cûa ngài, xin xem trang nhà www.garchen.net. 

___________________________________________________________ 

This short teaching was written by Garchen Rinpoche at Gar Gon, 
Nangchen (in Kham, Tibet), in August 1995 for James Pittard, one of 
the first two American disciples ever set foot in the Gar village 
monastery in Nangchen, Tibet in August, 1995. Khenchen Konchog 
Gyaltshen Rinpoche subsequently translated it at Jangchub Ling, 
Dehra Dun, India in September, 1995, and this translation was first 
published in the newsletter ‘Dharma Wheel’  of the Tibetan 
Meditation Center  in the  Spring of 1996 under the name ‘A River 
That Cannot Be Frozen.’ 

Garchen Rinpoche the 8th is  a reincarnated high lama of the Drikung 
Kagyu lineage of Tibetan Budhism.   His life stories can be found on 
the following webpage: www.garchen.net 
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A beginner does not believe it, but 
this dissolution is Buddhahood. 
Therefore Tilopa said, "Seeing nothing 
is the supreme insight. 

 

It will not last long, so meditate for a 
short time, again and again each 
session. This will dispel obstacles and 
enhance your meditation. 

 

Devotion is the single essential point. 
When you practice devotion, visualize 
the lama in front of you in space as 
actually residing there. The lama's 
mind is Buddha, so when you 
supplicate, the blessing will be 
definite, and the lama will keep you in 
his or her mind.    
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änh.  Tâm cûa PhÆt an ÇÎnh ch£ng 
khác gì t¿ tánh cûa  không gian -- 
giÓng nhÜ m¶t giòng sông ch£ng th‹ 
Çóng bæng!  NgÜ®c låi, chúng sinh 
chÜa tr¿c nhÆn ÇÜ®c chân tánh, và 
tâm cûa chúng sinh luôn bÎ ngæn trª 
bªi nh»ng håt giÓng gây ra phiŠn não.  
ñiŠu này ch£ng khác chi m¶t giòng 
nÜ§c rÃt lånh g¥p phäi ti‰t tr©i giá rét, 
nÜ§c liŠn Çóng thành m¶t khÓi bæng 
Çá ch£ng th‹ nào ÇÆp v« ÇÜ®c ra.  
 
 
NhÜng n‰u ng†n lºa chí thành và tØ bi 
ÇÓt chäy ÇÜ®c khÓi tâm bæng giá kia 
thì con së nhÆn thÙc ra ÇÜ®c r¢ng gi»a 
con và m¶t vÎ PhÆt hoàn toàn ch£ng 
có gì khác biŒt.  Bªi th‰, con Öi, næng 
liŒu quan tr†ng bÆc nhÃt Çem Ç‰n 
nguÒn ân Çi‹n phúc låc không là gì 
khác hÖn ngoài s¿ chí tâm chí thành. 
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GiÓng nhÜ cä træm con sông cùng 
chäy xi‰t dÜ§i m¶t lòng cÀu! 
 
 
Khi con quán chi‰u tâm mình v§i tÃt 
cä lòng thành mãnh liŒt thì chính s¿ 
tÌnh giác Çó së là håt nhân ÇÜa con  
Ç‰n b© giác ng¶.  Trong kinh nghiŒm 
tÌnh giác này, hãy quán chi‰u thêm lÀn 
n»a khuôn m¥t thÆt cûa tÌnh giác!  Con 
së thÃy chính giác tánh cûa con cÛng 
së tan hoà vào tánh  Không -- cä chû 
th‹ lÅn ÇÓi tÜ®ng ÇŠu rã tan thành 
Không tánh.  KÈ sÖ tu thÜ©ng không 
mÃy tin vào ÇiŠu này, nhÜng con Öi, 
s¿ rã tan Ãy chính là PhÆt quä!  Bªi 
th‰, Çåi thành t¿u giä Tilopa Çã tØng 
nói,  ‘Ch£ng thÃy cái gì cä, Çó chính là 
kinh nghiŒm n¶i tâm t¶t cùng!’  
(Seeing nothing is the supreme 
insight!) 
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freezing, the ice then becoming like a 
rock that cannot be broken. 

 

If the heat of devotion and 
compassion melts the frozen mind, 
one will realize there is no difference 
between oneself and Buddha. 
Therefore, the single most important 
source of blessing is devotion. It's like 
a hundred rivers going under one 
bridge. 

 

When you look at your mind just after 
strong devotion, that awareness is the 
cause of attaining enlightenment. 
Within that, look again at the very face 
of the awareness. It dissolves into 
emptiness -- both subject and object. 
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To receive the Lama’s blessings, you 
need the sun of devotion, which in 
turn gives rise to compassion.  A drop 
of tear by the force of devotion 
purifies or dispels a mountain of 
obscurations. 
 

Generally speaking, Buddha and 
sentient beings are like one river. 
Buddha, however, realizes the nature 
of the self and, free of doubt, sees that 
all the activities of samsara are like a 
dream or illusion. Buddha's mind 
abides like the nature of space -- like a 
river that cannot be frozen. Sentient 
beings, on the other hand, have not 
realized their own nature, and their 
minds are influenced by conditions 
which cause afflictive emotions. This is 
like meeting very cold water and 

Giòng Sông Ch£ng Th‹ ñóng Bæng_Garchen Rinpoche 
________________________________________________ 
 

 5

Kinh nghiŒm này së không kéo dài 
[cho kÈ sÖ tu], nên con hãy th¿c hành 
thiŠn quán trong nh»ng khoäng  th©i 
gian ng¡n, và hãy miên mÆt thiŠn tÆp 
nhÜ th‰ nhiŠu lÀn, m‡i lÀn chÌ cÀn 
trong m¶t khoäng th©i gian ng¡n mà 
thôi.  Cách thÙc này së giúp con phá 
v« ÇÜ®c  các chÜ§ng ngåi và giúp 
công phu thiŠn ÇÎnh cûa con thêm 
v»ng chãi.   
 
 
Tâm chí thành là ÇiŠu t¶t y‰u duy nhÃt 
mà con cÀn có.  Khi tu tÆp Ç‹ phát 
tri‹n tÃm lòng thành mãnh liŒt Ãy, hãy 
quán tÜªng vÎ thÀy cûa con Çang hiŒn 
diŒn trong không gian ngay trÜ§c 
m¥t; hãy quán tÜªng r¢ng thÀy con 
Çang th¿c s¿ hiŒn h»u ª Çó trÜ§c m¥t 
con.  Tâm cûa thÀy chính là  PhÆt (the 
lama’s mind is Buddha), nên khi con 
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khÄn nguyŒn, nguÒn ân Çi‹n phúc låc 
tÃt nhiên së Ç‰n, và thÀy së  gi» con 
trong tâm cûa thÀy.    
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You are so fortunate to have met the 
Dharma with devotion.  The essence 
of Dharma is the two Bodhicittas: 
relative Bodhicitta is the noble mind 
focusing on others; ultimate Bodhicitta 
is emptiness -- looking at your own 
mind.  
 

If you find it difficult to see your own 
mind, it is due to the obscurations that 
come from afflictive emotions. 
Transcendent wisdom dispels afflictive 
emotions.  That wisdom is the 
blessing of the Lama. 


