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THỈNH NGUYỆN ĐẠO SƯ 

[REQUEST TO THE LAMA] 

Hướng Dẫn: Lama Zopa Rinpoche 

Trích Nghi Thức Tụng Niệm FPMT Tập 1 

Hồng Như chuyển Việt ngữ 

 

 

 
 

Điều kiện hành trì: Mọi người đều có thể đọc tụng. 

Lợi ích: Đức Gyalwa Gotsang có nói rằng: “thiền quán có nhiều loại, nhưng 

không gì hơn thiền quán về đấng đạo sư. Tụng niệm có nhiều thứ, nhưng 

không gì hơn thỉnh nguyện đạo sư. Nếu các con thỉnh nguyện liên tục 

không gián đoạn, chắc chắn sẽ thành tựu được trạng thái bất nhị [giữa 

mình và Thầy]”. Vì vậy mà có câu, lời thỉnh nguyện đạo sư là gốc rễ của 

mọi niềm an lạc tốt lành. 

 

Ân sư tôn quí, / xin hãy từ bi / thương tưởng đến con, / đứa 

con thiếu thốn. / Xin nhìn đến con / bằng mắt hỉ lạc. / Xin 

ban cho con / khả năng vận dụng / tiếng lời của mình, / hơi 

thở vào, ra. 

Trú ở chính giữa / luân xa đại lạc, / khi con lên tiếng / khẩn 

nguyện chân thành / bằng trọn tấm lòng, / cúi xin Ân sư / 

hộ trì cho con / tức thì làm được / điều con muốn làm / 

không gặp chướng ngại. 

Khi con lên tiếng / sám hối ác nghiệp, / sám tội phá giới, / 

tích tụ hai bồ / tư lương công đức, / cúi xin Ân sư / trú ở 



2         Thỉnh Nguyện Đạo Sư 
 

 

khoảng không / trước mặt của con, / hộ trì cho con / hoàn 

thành phước tuệ, / làm sạch ác nghiệp, / sạch tội phá giới. 

Trú ở nhụy sen / ngay giữa tim con, / ngày cũng như đêm / 

đến khi giác ngộ, / cúi xin Ân sư / hộ trì cho con / gặp mọi 

phước duyên, / lìa mọi chướng ngại, / tức thì thành tựu / vô 

thượng bồ đề. 

Xin hộ trì con / hoàn thành đại nguyện / thuận với chánh 

pháp, / không chút dụng công; / dẹp tan tất cả / ý tưởng 

hành động / không thuận chánh pháp; / mang hết tâm trí / 

hướng về Phật đạo. 

Tóm lại con xin / hết mọi kiếp sau, / hết thảy thời gian / 

trong kiếp hiện tiền, / trong kiếp sắp tới, / trong cõi Trung 

ấm, / nguyện không qui y / nơi chốn nào khác / ngoài đấng 

đạo sư, / là chốn qui y / vững vàng chắc chắn. / Xin Thầy 

nhìn con / bằng mắt từ bi. 

Ân sư tôn quí, / đoái tưởng đến con, / đứa con thiếu thốn, / 

không chốn chở che, / không nơi nương dựa. / Nguyện con 

có được / cơ hội đạt đến / kinh nghiệm bất nhị / thân khẩu 

nhiệm mầu / của đấng đạo sư.  

Đời này kiếp sau / nguyện không lìa xa / đạo sư toàn hảo / 

nguyện luôn vui trong / niềm vui chánh pháp / nhờ đạt tất 

cả / chứng vị, đường tu / mau chóng thành tựu / địa vị 

chánh giác / Phật Kim Cang Trì. //   


