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[Practicing Guru Devotion with the Nine Attitudes ] 

Tác Luận: cao tăng SHABKAR TSOKDRUG RANGDROL 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Điều kiện hành trì: Mọi người đều có thể đọc 
 

Lợi Ích: Miệng tụng thành tiếng, tâm nghĩ đến ý nghĩa lời tụng, làm 

như vậy sẽ gom đủ phước duyên để đời đời có thể nương dựa đúng 

cách nơi đấng đạo sư tôn kính. Nếu quí vị phụng sự, tôn kính, cúng 

dường đấng đạo sư đúng theo chín sự nói ở đây thì cho dù không 

muốn thiện đức vẫn sẽ phát sinh, phước đức vẫn tăng trưởng, quí vị 

sẽ mau chóng thành tựu quả vị Phật.  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyện bổn sư từ hòa 

nhiệm mầu hơn cả Phật, 

xin gìn giữ cho con 

luôn hết lòng tận tụy 

tôn kính bậc chân sư 

trong suốt mọi đời kiếp 

Đấng Bổn sư chính là 

nền tảng mọi thiện đức, 

cội nguồn mọi an lạc 

cùng mọi sự tốt lành. 

Nay hiểu được điều này 

Xin trọn lòng tôn kính  

dù xả bỏ tánh mạng 

cũng không lìa xa Thầy. 
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Gặp được bậc chân sư 

là điều rất hệ trọng, 

nay con hiểu điều này 

xin qui thuận đạo sư. 

1. Làm đứa con giỏi ngoan 

biết nghe lời Thầy dạy. 

2. Dù ma vương, ác hữu 

phân lìa con và thầy 

con vẫn như kim cang 

kiên định không dời đổi. 

3. Khi thầy giao công việc 

dù nặng nhọc đến đâu 

con nguyện như mặt đất 

kiên trì gánh tất cả. 

4. Khi con phụng sự thầy 

dù nhọc nhằn ra sao 

nguyện như núi đứng yên 

(không buồn lo nản chí). 

5. Dù phải làm những việc 

thật vất vả khó khăn 

con như người hầu vua 

tâm nguyện không chao động. 

6. Nguyện xả bỏ kiêu ngạo 

giữ mình thấp hơn Thầy 

nguyện như người quét rác. 
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7. Nguyện con như sợi dây 

Vui giữ việc Thầy làm 

Dù khó khăn nặng nhọc  

vẫn không chút từ nan. 

8. Dù thầy có nặng lời 

la rầy hay quên con 

nguyện vẫn như chó ngoan 

không bao giờ sủa cắn. 

9. Nguyện con như chiếc phà 

vì Thầy mà tới lui 

không bao giờ bực bội. 

Lạy bổn sư tôn quí 

xin gia trì cho con 

có đầy đủ khả năng 

tu đúng theo như vậy, 

từ nay cho đến hết  

mọi đời kiếp về sau 

luôn tận tụy với Thầy. 
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