Xin kính lễ bà mẹ vĩ đại Krodha Kali!
Lang thang ở những nơi đáng sợ và các vùng núi non cô tịch là ngoại Chod.
Chuyển hóa thân thành thực phẩm là nội Chod.
Cắt đứt gốc rễ nhận thức tuyệt đối là Chod hoàn hảo.
Mang kèn Kanging và Trống Damaru chỉ là thực hành Chod theo tên gọi.
Có tri kiến thanh tịnh, thiền định và thực hành là Chod thật nghĩa.
Điều phục ba cửa thân, khẩu, ý là Chod từ ái.
Thực hành tâm giác ngộ - Tâm Bồ Đề là Pháp Chod của Bậc Bồ Tát.
Khéo léo lôi cuốn trong thực hành 4 con đường là Pháp Chod của người dẫn đầu.
Quán tưởng Bổn Tôn rõ ràng trong tánh không là Pháp Chod của thân trí tuệ.
Trì tụng minh chú trong âm thanh của tánh không là Pháp Chod của khẩu trí tuệ.
Giữ trạng thái tâm tự nhiên chân thật là thực hành Chod trí tuệ.
Không bám chấp vào Nhị Đế là thực hành Chod trung đạo.
Không bám chấp vào hiện tượng và thực tướng là thực hành Chod Đại Thủ Ấn.
Thực chứng Luân Hồi và Niết bàn là thực hành Chod Đại Viên Mãn.
Trong mộ địa, nhận thức tánh không của khách thể của 6 giác quan (Lục trần), những hành giả Chod
giải thoát khỏi bám chấp vào 6 giác quan.
Phát âm Phet, tự sinh khởi, duy trì và kết thúc.
Âm thanh Phét, cắt đứt sự bám chấp vào các hiện tượng tự sinh khởi bên trong.
Âm thanh Phét, cắt đứt sự bám chấp vào các hiện tượng bên ngoài.
Âm thanh Phét, chuyển hoá nhận thức thành trí tuệ nguyên sơ.
Thổi kèn Kangling, cắt đứt sự bám chấp vào các hiện tượng tự sinh khởi bên trong.
Lắc trống Damaru, cắt đứt sự bám chấp vào các hiện tượng bên ngoài.
Nhận thức được sự bình đẳng giữa luân hồi và niết bàn, chiếc thượng y bằng da gợn sóng.
Vung dao Drigug, tâm chấp thật được chuyển hoá thành tâm giác ngộ.
Thỉnh mời các chúng sinh ba cõi, họ là cha mẹ nhiều đời của chúng ta.
Cầm chén sọ người Kapala, hiểu rằng các Pháp đều đồng bản tánh.
Cầm cây chĩa ba Khavata, biểu tượng giác ngộ của 3 thân.
Giải thoát chúng sinh trong 6 cõi hoàn toàn bằng tư thế nhảy múa.
Đưa chúng sinh đến vùng đất tịnh độ của Đại lạc bằng lời ca du dương.

Các nhận thức, thần Gongpo và các tinh linh,
Đều được hàng phục trong trạng thái tánh không vô sinh.
Tâm chấp ngã được hàng phục bởi tánh không thường trụ.
Quỷ vô minh và ảo tưởng được bạt trừ bởi trí tuệ nguyên sơ.
Gốc rễ sinh khởi tâm sân bị cắt đứt bởi tâm từ ái nguyên sơ.
Gốc rễ sinh khởi tâm tham bị cắt đứt bởi hỉ lạc nguyên sơ sáng tỏ.
Đối trị ngũ độc bằng trí tuệ nguyên sơ.
Chuyển hoá ba độc thành 3 thân.
Chuyển hoá tâm chấp ngã thành trí tuệ vô ngã.
Ràng buộc bên ngoài bởi lo lắng và sợ hãi bị cắt đứt.
Gốc rễ nhận thức của tâm chấp ngã bị cắt đứt.
Trong trạng thái vô sinh tối thượng của Bà mẹ vĩ đại, nguyện cho chúng sinh nhanh chóng đạt được
trạng thái tỉnh thức ngay trong đời này.
Tại Đền Deden Tashi Choeling, cúng dường Tsog vào ngày Dakini theo nghi quỹ Duzing Droma, giáo
huấn này được thuyết bởi Ngài Rigzin Phuntsok dựa vào lời dạy từ những bậc Đạo Sư cao quý để thực
hành Pháp Chod. Nguyện đây sẽ trở thành nhân phát triển và thực hành Pháp Chod.

