
14 thế kỷ sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, Phật giáo Ấn Độ lại bước vào 
thời đại hoàng kim rực rỡ thịnh vượng với nhiều Đại hành giả thực chứng và thành 
tựu Phật quả ngay trong một đời. Những bậc xuất chúng siêu việt ấy có khả năng 
cải tử hoàn sinh, du hý bay lượn trong không trung, đi trên mặt nước, xuyên qua 
tường, để lại dấu ấn thành tựu trên đá, và phô diễn vô số đại thần thông bất khả tư 
nghì khác. Vì vậy, các Ngài được tôn xưng là Mahasiddha nghĩa là Đại Thành Tựu giả. 

Trong số 84 Đại Thành tựu giả trứ danh thuở ấy có Đức Naropa (1016–1100) là 
bậc siêu việt phi thường nhất. Ngài được kính ngưỡng là hóa thân chân thật của 
Đức Quan Âm ứng hiện hộ trì Phật pháp và lợi ích chúng sinh. Với trí tuệ và tài hùng 
biện trứ danh thông suốt toàn bộ Kinh điển và Mật điển, Ngài từng được tín nhiệm 
trao giữ chức Viện Trưởng Đại học Phật giáo Nalanda, trở thành vị Bảo Hộ Trấn Cửa 
Phương Bắc.

Trên con đường tìm cầu giác ngộ, Ngài đã hạnh ngộ Căn bản Kim cương Thượng 
sư Tilopa, vượt qua nhiều thử thách khó khăn để thụ nhận giáo pháp giải thoát 
và chứng đạt giác ngộ tối thượng. Sau khi thành tựu Phật quả, Đức Naropa phô 
diễn đại thần lực, truyền dạy giáo pháp và thực hiện vô số công hạnh lợi ích hữu 
tình. Ngài được tôn vinh là Đấng Chiến Thắng Mười Phương, bậc Đại Thành tựu giả 
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lẫy lừng với tầm ảnh hưởng không chỉ trong Phật 
giáo Ấn Độ thế kỷ XI mà còn trải rộng khắp tới tất 
cả truyền thống Phật giáo Đại Thừa - Kim Cương 
Thừa về sau này.

Về mặt Bản môn, Đức Pháp Vương Gyalwang 
Drukpa là hóa thân từ bi của Đức Quán Âm cùng 
hết thảy Như Lai không phân biệt. Trước khi hiện 
thân là bậc đứng đầu Truyền thừa Drukpa, Ngài 
đã chuyển thế thị hiện trong nhiều thân tướng 
khác nhau như Đức Vua Kulika Pundarika (bậc 
nắm giữ Truyền thừa Kalachakra được chính Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni huyền ký, từng thị hiện vào 
thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên tại xứ Shambala, 
Ấn Độ), hóa thân của Đức Vua vĩ đại Songsten 
Gampo (617-650), vị vua Phật tử đầu tiên tại 
Tây Tạng, hóa thân của Đấng Chiến Thắng Mười 
phương Naropa, hóa thân của Đấng Trăng Rằm 
Vô Song Gampopa (1079 – 1153), đại đệ tử của 
Đại thành tựu giả Milarepa… Tuy nhiên, bởi mối 
pháp duyên thù thắng với Pháp Bảo trân quý của Truyền thừa là Sáu Sức Trang Hoàng của 
Naropa độc nhất vô song được trì giữ bởi các đời chuyển thế của Đức Pháp Vương, và cũng 
vì Pháp môn tu tập tối thượng của Truyền thừa là Sáu Pháp Yoga của Naropa, Đức Pháp 
Vương thường nhắc đến hiện thân cụ thể trong quá khứ của mình là Đức Naropa. Vì thế, 
chính sử Truyền thừa thường liên hệ tiểu sử công hạnh của Ngài từ thời của Đại thành tựu 
giả Naropa cách đây hơn 1.000 năm tại Ấn Độ. 

Đức Vua Songsten Gampo, vị Phật tử đầu tiên của Tây Tạng là một hóa thân chuyển thế đời trước của Đức Pháp Vương

 Đức Vua Kulika Pundarika, một hóa thân chuyển 
thế của Đức Pháp Vương 
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