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V§i trái tim dåt dào kš Ùc yêu thÜÖng,
chúng con xin hÒi hÜ§ng tÆp sách này vŠ các bÆc

Çåo sÜ  ñåi thØa tôn quí, nguyŒn Ç©i sÓng các thÀy dài lâu;
nguyŒn hÒi hÜ§ng vŠ thành t¿u viên mãn cûa viÍn tÜ®ng

tØ bi bao la cûa thÀy cûa chúng con, bÆc thÀy
trí tuŒ vô song, Lama Thubten Yeshe.
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L©i Gi§i ThiŒu

B¶ Sách Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u FPMT
ñây là quy‹n 1 cûa b¶ sách sÜu tÆp các nghi thÙc tøng niŒm và hành trì
PhÆt giáo mang t¿a ÇŠ Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u. B¶ sách này ÇÜ®c
soån thäo Ç‹ Çáp Ùng nhu cÀu các PhÆt tº sinh hoåt tåi các trung tâm
PhÆt Giáo thu¶c H¶i Bäo TÒn TruyŠn ThÓng PhÆt Giáo ñåi ThØa
(FPMT), dÜ§i s¿ hÜ§ng dÅn tinh thÀn cûa ngài Lama Thubten Zopa
Rinpoche.

Quy‹n 1: Nghi ThÙc Tøng NiŒm và Hành Trì Cæn Bän
Quy‹n 1: Nghi ThÙc Tøng NiŒm và Hành Trì Cæn Bän, tÆp h®p nhiŠu
bài tøng niŒm và nghi thÙc quán tÜªng cæn bän ph° thông cÀn thi‰t
cho ngÜ©i m§i bÜ§c vào pháp tu PhÆt Giáo ñåi ThØa Tây Tång. N¶i
dung tóm lÜ®c nhÜ sau:

• Công Phu SÖ Khªi - Công Phu Sáng tåi Tu ViŒn Kopan, bao gÒm
nghi thÙc sám hÓi, låy PhÆt, và nghi thÙc th† Bát Quan Trai Gi§i.
• L©i NguyŒn ThÌnh Pháp ñåi ThØa - tuy‹n tÆp các nghi thÙc tøng tiŒm
ph° thông ÇÀu bu°i giäng pháp, nhÃt là ÇÀu bu°i giäng pháp Lam-rim
[Lam-rim còn g†i là BÒ ñŠ ñåo ñæng LuÆn].
• Qui Y Tam Bäo - giäi thích vŠ nhiŒm vø cæn bän dành cho PhÆt tº qui
y và vŠ ngÛ gi§i, kèm v§i nghi thÙc qui y ÇÖn giän tøng m‡i ngày.
• L©i NguyŒn Lam-Rim - tuy‹n tÆp các bài tøng tóm lÜ®c š chính cûa
pháp tu Lam-rim.
• Pháp Chuy‹n Tâm ñåi ThØa - phÜÖng pháp thiŠn quán do Lama
Zopa Rinpoche hÜ§ng dÅn, d¿a trên Tám Bài KŒ Chuy‹n Hóa Tâm.

L©i Gi§i ThiŒu
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• Nghi ThÙc NhÆt Tøng Quán NiŒm PhÆt Thích Ca Mâu Ni - do Lama
Zopa Rinpoche hÜ§ng dÅn.
• Pháp Tu Quan Âm Tara - Tán dÜÖng 21 ÇÙc Quan Âm Tara.
• PhÆt Pháp Trong ñ©i SÓng Hàng Ngày - cúng dÜ©ng th¿c phÄm,
pháp trì minh chú, cùng l©i dåy cûa Lama Zopa Rinpoche Ç‹ chuy‹n
công viŒc hàng ngày thành công phu hành trì chánh pháp.
• HÜ§ng NguyŒn - các bài hÜ§ng nguyŒn dành cho TÜ®ng PhÆt Di Låc,
ñåi Låc Bän Nhiên, tái sinh thiŒn Çåo, tâm bÒ ÇŠ, v.v...
• L©i NguyŒn TrÜ©ng Th† - cÀu nguyŒn cho các bÆc thiŒn tri thÙc, các
ÇÃng Çåo sÜ sÓng lâu.
• HÒi HÜ§ng - tuy‹n tÆp các bài hÒi hÜ§ng.

Ghi Chú vŠ ƒn Bän 2006

ThuÆn theo yêu cÀu cûa Lama Zopa Rinpoche cÛng nhÜ cûa nhiŠu vÎ
thÀy, ÇŒ tº và nhân viên tåi các trung tâm FPMT trên toàn th‰ gi§i, Nghi
ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u Ãn bän 2006 so v§i nh»ng Ãn bän trÜ§c có
nh»ng thay Ç°i sau Çây:

• SÓ trang liên tøc tØ ÇÀu chí cuÓi, møc løc ÇÖn giän hÖn, thêm vào
cuÓi sách bän liŒt kê ÇÀu ÇŠ Ç‹ tiŒn viŒc sº døng, bÕ các t© giÃy cÙng
chia tÆp sách thành nhiŠu tÆp và phø bän màu, làm nhÜ vÆy Ç‹ sº døng
dÍ dàng hÖn, sách cÛng có th‹ dùng nhiŠu mà không bÎ hÜ.
• Cách trình bày thay Ç°i, ch†n ki‹u ch» theo yêu cÀu cûa Lama Zopa
Rinpoche, và ch» in l§n hÖn cho dÍ Ç†c.
• Theo yêu cÀu cûa Lama Zopa Rinpoche, phÀn phiên âm ti‰ng Tây
Tång và phÀn dÎch nghïa ÇÜ®c x‰p xen kë tØng dòng. Làm nhÜ vÆy Ç‹
khi tøng theo ti‰ng Tây tång, chúng ta vÅn có th‹ hi‹u ÇÜ®c š nghïa
chung cûa bài tøng, giúp k‰t h®p thiŠn quán và tøng niŒm låi thành
m¶t khÓi thuÀn nhÃt. X‰p dòng nhÜ vÆy không có nghïa là phÀn phiên
âm Tây tång và phÀn dÎch nghïa ti‰ng Anh Çúng sát nghïa tØng câu v§i
nhau.
• L©i ghi xuÃt xÙ và ghi chú cuÓi bài ÇÜ®c mang h‰t ra phía sau cûa
tØng chÜÖng.

ƒn bän 2006 tuy có nhiŠu thay Ç°i trên phÜÖng diŒn hình thÙc, nhÜng
n¶i dung chû y‰u vÅn nhÜ cÛ. Vì vÆy vÅn có th‹ dùng Ãn bän này
chung v§i các Ãn bän trÜ§c.
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Chúng tôi chân thành mong mÕi tÆp sách này, cùng tÃt cä m†i tÆp sách
hành trì tøng niŒm do ban Giáo Døc FPMT ph° bi‰n trong tÜÖng lai, së
mang låi l®i ích l§n lao cho tÃt cä nh»ng ai quan tâm Ç‰n PhÆt Pháp.
NguyŒn tØng ch», tØng trang së khÖi dÆy m†i thành t¿u trong tâm cûa
nh»ng ai thÃy, nghe, Ç†c tøng, tØ Çó tÕa r¶ng tØ bi trí tuŒ Ç‰n cho tÃt cä
m†i loài chúng sinh.

Ven. Constance Miller Ven. Gyalten Mindrol
Biên TÆp Gia                    Tri‹n khai Tài LiŒu
FPMT Ban Giáo Døc                 FPMT Ban Giáo Døc

L©i Gi§i ThiŒu
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L©i Cäm Tå

Sáu næm trÜ§c, ban Giáo Døc FPMT ra m¡t Ãn bän ÇÀu tiên cûa tÆp Essential
Buddhist Prayers, an FPMT Prayer Book, Vol. 1 [Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp
Y‰u FPMT, quy‹n 1. TÆp sách này Çánh dÃu bÜ§c khªi ÇÀu, tÃt cä các Trung
Tâm PhÆt Giáo và các ÇŒ tº  thu¶c H¶i Bäo TÒn TruyŠn ThÓng PhÆt Giáo ñåi
ThØa (FPMT) trên toàn th‰ gi§i cùng nhau sº døng tài liŒu có tiêu chuÄn. K‹
tØ Ãn bän ÇÀu tiên Ãy Ç‰n nay, tÆp sách này Çã ÇÜ®c dùng trong næm kÿ nhÆp
thÃt h¢ng niên v§i Lama Zopa Rinpoche, qua m‡i kÿ nhÆp thÃt låi ÇÜ®c hiŒu
Çính, thay Ç°i, cÆp nhÆt.

ñ‰n Ãn bän ti‰ng Anh lÀn thÙ ba này, Ban Giáo Døc chú tr†ng Ç‰n viŒc
chuy‹n tÆp sách ra nhiŠu thÙ ti‰ng nh¢m Çáp Ùng nhu cÀu cûa PhÆt tº kh¡p nÖi
trên th‰ gi§i. ñ‹ viŒc làm này có th‹ th¿c hiŒn m¶t cách dÍ dàng, Ãn bän hiŒn
tåi có rÃt nhiŠu thay Ç°i so v§i các Ãn bän trÜ§c, Ç¥c biŒt là không còn các bìa
cÙng phân tÆp và không còn phø bän màu. Chúng tôi hy v†ng quí vÎ së cäm
thÃy thoäi mái dÍ chÎu khi sº døng Ãn bän m§i này.

Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u có ÇÜ®c là nh© công khó nhiŠu næm cûa rÃt
nhiŠu vÎ thÀy, ÇŒ tº cùng nhân viên FPMT. Xin Ç¥c biŒt cám Ön Ven. Constance
Miller. ƒn bän ÇÀu tiên cûa tÆp sách này có th‹ ra Ç©i ÇÜ®c là nh©  vào nguÒn
cäm hÙng, sÙc kiên trì và tài biên tÆp cûa Ven. Constance Miller. Ti‰p theo là
cô Kendall Magnussen, Çã can Çäm nhÆn lãnh công viŒc hiŒu Çính b° sung,
ghi låi tÃt cä nh»ng thay Ç°i cÆp nhÆt. NÖi mà ngÜ©i khác có lë Çã bÕ cu¶c thì
cô Kendall vÅn bŠn bÌ kiên trì, lÜu tr» tØng câu tØng ch» Lama Zopa Rinpoche
muÓn Ç°i, ra sÙc hiŒu Çính, cÆp nhÆt tÆp sách, sao cho l©i khuyên cûa Lama
Zopa Rinpoche luôn Ç‰n v§i ÇŒ tº kh¡p nÖi, mang låi l®i ích. Công viŒc này
tÈ nhåt khó khæn. ñ‰n khi Lama Zopa Rinpoche tÕ š muÓn thay Ç°i cách trình
bày, x‰p dòng xen kÈ ti‰ng Tång và ti‰ng Anh, chúng tôi ÇÒng š v§i nhau
r¢ng công viŒc này tÓt nhÃt  nên giao cho m¶t ngÜ©i có cái nhìn m§i mÈ ÇÓi
v§i tÆp sách. Ven. Gyalten Mindrol là ngÜ©i thích h®p nhÃt, xin cám Ön Çã
nhÆn lãnh trách nhiŒm sáng tåo m¶t ”tÃm áo m§i” cho tÆp sách này. K‰t quä là
tuy‹n tÆp nh»ng nghi thÙc tøng niŒm và hành trì phù h®p v§i š muÓn cûa
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Lama Zopa Rinpoche, chúng tôi hy v†ng trong nhiŠu næm s¡p t§i tÆp sách này
së ÇÜ®c sº døng kh¡p nÖi trong mån Çà la FPMT.

TÆp sách ÇÜ®c hoàn thành nh© công khó cûa rÃt nhiŠu ngÜ©i. Xin chân
thành cäm tå các biên tÆp gia và các h†a sï: Ven. Constance Miller, Kendall
Magnussen, Ven. Gyalten Mindrol, Ven. Ailsa Cameron, Nick Ribush, Lama
Zopa Rinpoche, Andy Weber, và Robert Beer.

Xin chân thành cäm tå các vÎ Çåi sÜ tác giä các bài tøng: H. H. Trijang
Rinpoche, Ven. Choden Rinpoche, Gendun Drub, Lama Zopa Rinpoche, Langri
Tangpa Dorje Senghe, Pabongkha Rinpoche, Shabkar Tsokdrung Rangdrol,
cùng các dÎch giä Çã chuy‹n Anh ng»: Donald Lopez, Glenn  Mullin, Ven.
George Churinoff (Thubten Tsultrim), Lama Zopa Rinpoche, Martin Willson,
Lama Thubten Yeshe, Jampal Lhundrup, Dawa Dondrup, Ven. Wendy Finster,
Ven. Thubten Samphel, Ven. Thubten Dekyong, cùng chúng ÇŒ tº tåi Trung
Tâm PhÆt Giáo PhÆt A Di ñà (Amitabha Buddhist Center).

Xin cäm tå nh»ng nÖi Çã nhiŠu næm hoan hÌ cung cÃp tài liŒu, giúp Ç«
phÜÖng tiŒn cho tÆp sách này ÇÜ®c hoàn thành mÏ mãn. TrÜ§c nhÃt xin cäm tå
Ven. Sarah Thresher, là ngÜ©i hÜ§ng dÅn nhiŠu kÿ nhÆp thÃt v§i Lama Zopa
Rinpoche, sau m‡i kÿ nhÆp thÃt låi mang vŠ cho chúng tôi nhiŠu l©i khuyên
quí giá vŠ tài liŒu sº døng. Xin cäm tå Ven. Sangye Khadro và Ven. Dekyong
ª Root Institute, Çã luôn báo cho chúng tôi bi‰t nh»ng Çi‹m sai sót trong tÆp
sách này. Xin gºi l©i cäm tå không ng§t Ç‰n v§i Ven. Roger Kunsang và Ven.
Holly Ansett, Çã bŠn bÌ ÇÜa tin không bi‰t mŒt, luôn b¡t lÃy tØng l©i khuyên,
ghi nhÆn tØng l©i nói cûa Lama Zopa Rinpche Ç‹ chuy‹n  vŠ cho chúng tôi ª
Ban Giáo Døc. Thi‰u Çi s¿ giúp Ç« khuy‰n khích cûa hai thÀy, tÆp sách này Çã
không th‹ Ç‰n tay quí vÎ.

Quan tr†ng nhÃt, xin cäm tå Çåo sÜ Lama Zopa Rinpoche, ngÜ©i soi ÇÜ©ng,
ban nguÒn cäm hÙng, làm chÓn chª che cho tÃt cä m†i loài chúng sinh. ViŒc
làm này ÇÜ®c bao nhiêu công ÇÙc, nguyŒn m†i công trình ho¢ng pháp cûa
Lama Zopa Rinpoche và cûa FPMT ÇÜ®c hoàn thành mÏ mãn. NguyŒn Nghi
ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u së giúp cho PhÆt tº và ÇŒ tº kh¡p nÖi siêng næng
hành trì PhÆt Pháp trong tinh thÀn trong sáng, bÃt cÙ làm viŒc gì cÛng chÌ
mang låi bình an l®i låc cho toàn th‰ gi§i.

Merry Colony
Ban Giáo Døc tåi FPMT

[H¶i Bäo TÒn TruyŠn ThÓng PhÆt Giáo ñåi ThØa]
tháng 12 næm 2005

L©i  Gi§i ThiŒu
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H¶i Bäo TÒn TruyŠn ThÓng
PhÆt Giáo ñåi ThØa

FPMT

H¶i Bäo TÒn TruyŠn ThÓng PhÆt Giáo ñåi ThØa là m¶t t° chÙc quÓc t‰ n‡ l¿c
ho¢ng dÜÖng giá trÎ PhÆt Giáo ñåi ThØa qua các chÜÖng trình giäng dåy, hành
trì, và tØ thiŒn. Chúng tôi cÓ g¡ng cung cÃp ÇÀy Çû chÜÖng trình tu h†c PhÆt
Pháp, giúp PhÆt tº mª trí chuy‹n tâm, phát tri‹n tÓi Ça tiŠm næng cûa mình Ç‹
có th‹ tích c¿c mang l®i låc Ç‰n cho ngÜ©i khác trong tinh thÀn ÇŠ cao trách
nhiŒm toàn cÀu. Chúng tôi nguyŒn d¿ng xây m¶t th‰ gi§i hòa bình an låc,
giúp tÃt cä m†i ngÜ©iphát tri‹n tÓi Ça khä næng vô lÜ®ng vô biên cûa tình
thÜÖng và trí tuŒ.

T° chÙc FPMT d¿a trên nŠn täng truyŠn thÓng PhÆt Giáo Tây Tång Ç‰n tØ
T° Tông Khách Ba, truyŠn låi qua vÎ thÀy sáng lÆp FPMT là Lama Yeshe,
cùng vÎ thÀy Ç« ÇÀu FPMT, Lama Zopa Rinpoche.

FPMT International Office
1632 SE 11th Avenue
Portland OR 97214

(503) 808-1588
www.fpmt.org
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FPMT
Ban Giáo Døc

Møc  tiêu hoåt Ç¶ng cûa Ban Giáo Døc tåi FPMT Væn Phòng QuÓc T‰ là Ç‹
cung cÃp tài liŒu tu h†c thu¶c lãnh v¿c PhÆt Giáo Tây Tång cho các Trung
Tâm PhÆt Giáo cùng quí PhÆt tº. Tài liŒu tu h†c gÒm các bài tøng niŒm,
phÜÖng pháp hành trì, nghi quï nhÆp thÃt cùng nhiŠu th‹ loåi khác, kinh luÆn,
sách dÎch, änh chÜ B°n Tôn Pháp Chû giúp quán tÜªng, cÛng nhÜ chÜÖng
trình giäng dåy tåi các Trung Tâm FPMT.

M¶t trong nh»ng møc tiêu chính cûa H¶i là trª thành nÖi lÜu tr» các bài pháp
Çû m†i th‹ loåi, chû y‰u cûa dòng Gelug, nhÃt là các bài pháp do Lama Zopa
Rinpoche và Lama Thubten Rinpoche soån thäo hay phiên dÎch. Chúng tôi
làm viŒc sát cánh v§i Lama Yeshe Wisdom Archive (Kho LÜu Tr» Trí TuŒ
Lama Yeshe) Boston, Massachusetts, là nÖi lÜu tr» các bài luÆn giäi, ghi chép
các bu°i thuy‰t giäng cûa Lama Zopa Rinpoche và Lama Yeshe.

Quí vÎ có nhu cÀu gì, xin liên låc v§i chúng tôi:

Education Department
FPMT International Office

1632 SE 11th Avenue
Portland OR 97214

(503) 808-1588
education@fpmt.org

www.fpmt.org



12      Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u       13Công Phu SÖ Khªi

Công Phu  SÖ Khªi

B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt
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Công Phu Sáng

A:
Minh Chú  Tæng Tác Døng1

OM SAMBHARA SAMBHARA BIMANA SARA MAHA JAVA HUM
OM SMARA SMARA BIMANA SKARA MAHA JAVA HUM   (7x)<-?d-<-?d-<-2B-3-/-?-<-3@-6-2->,

<-(-<-(-<-2B-3-/-{-<-3@-6-2->.
Minh chú này giúp công ÇÙc trong ngày tæng 100,000 lÀn

Minh Chú Gia Trì Tràng Håt2

OM RUCHIRA MANI PRAVARTAYA HUM   (7x)<-<-4B-<-3-/B-T-7o-;->.
Tøng chú này bäy lÀn rÒi th°i lên tràng håt.
NhÜ vÆy m‡i khi tøng chú, næng l¿c minh chú së tæng hÖn m¶t triŒu lÀn.

Minh Chú Gia Trì  Bàn Chân3

OM KHRECHA RAGHANA HUM HRI SVAHA   (7x)<-OJ-4-<-,-/->-ZB-J@.
Tøng chú này bäy lÀn rÒi th°i lên bàn chân hay Çáy giày, hay bÃt cÙ vÆt gì khi
bÜ§c Çi có th‹ dÅm Çåp lên côn trùng dÜ§i ÇÃt (Theo l©i dåy cûa Lama Zopa
Rinpoche,  chúng ta có th‹ tøng chú này rÒi th°i lên bánh xe hÖi hay xe Çåp.)



16      Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u

Gia Trì L©i Nói

ñŒ tº kính xin / qui y Tam Bäo /
NguyŒn vì chúng sinh / tr†n thành PhÆt Çåo.   (3x)

Kön chhog sum la kyab su chhi
Dro la phän chhir sang gyä shog (3x)

ñŒ tº khªi hiŒn tÜ§ng ÇÙc b°n tôn Pháp chû. Trên lÜ«i ÇŒ tº, linh t¿
AH bi‰n thành Çài m¥t træng. Trên Çài træng hiŒn linh t¿ OM màu
tr¡ng, bao quanh là chu‡i minh chú ALI (nguyên âm) màu tr¡ng xoay
theo chiŠu kim ÇÒng hÒ, chu‡i minh chú KALI (phø âm) màu ÇÕ xoay
ngÜ®c chiŠu kim ÇÒng hÒ, và chu‡i tâm chú duyên khªi màu xanh
dÜÖng xoay theo chiŠu kim ÇÒng hÒ.

TØ các linh t¿ và các chu‡i minh chú phóng ra ánh sáng l§n, thu tóm
l¿c gia trì và næng l¿c cûa l©i nói thu¶c toàn cõi th‰ gian và xuÃt th‰
dÜ§i dång ba minh chú, bäy bi‹u tÜ®ng vÜÖng và tám cát tÜ©ng (bát
cát tÜ©ng).

[Trong Çó bao gÒm næng l¿c diŒu ngôn (xuÃt th‰) cûa chÜ PhÆt, chÜ vÎ BÒ tát
thu¶c ba ÇÎa bÒ tát thanh tÎnh và chÜ A La Hán, cùng næng l¿c ngôn tØ th‰ gian
cûa ngÜ©i bÜ§c vào ÇÜ©ng tu cÛng nhÜ cûa nh»ng bÆc hiŠn giä Çã Çåt ÇÜ®c sÙc
månh ngôn tØ, thành t¿u ti‰ng l©i cûa s¿ thÆt, biŒn tài vô ngåi. Nh© tÎnh khÄu, gi»
gi§i, không phåm khÄu nghiŒp mà âm thanh l©i nói cûa nh»ng vÎ hiŠn giä này có
næng l¿c mãnh liŒt. NguyŒn ÇiŠu gì, l©i nguyŒn tÙc thì thành s¿ thÆt. Toàn b¶ næng
l¿c gia trì cûa l©i nói mÀu nhiŒm dù thu¶c cõi luân hÒi  hay siêu thoát luân hÒi
ÇŠu ÇÜ®c thu nhi‰p vào ba chu‡i minh chú, bäy bi‹u tÜ®ng vÜÖng và tám cát
tÜ©ng,  tan hòa vào ÇÃy. Hãy tÜªng tÜ®ng kh¡p cä vòm tr©i ÇÀy ¡p nh»ng ÇiŠu nói
trên, rÒi tÃt cä cùng tan vào các chu‡i minh chú trên lÜ«i.]

Trong khi quán tÜªng nhÜ trên, tuÀn t¿ Ç†c nh»ng dòng sau Çây:

ALI (chu‡i nguyên âm)
OM  A  AA  I  II  U  UU  RI  RII  LI  LII  E  AI  O AU AM AH
SVAHA   (3x)

<-A-A-AB-A B-A-A-<F-< F-=F-= F-AJ-A J-AR-AX-A)-A:J@,
[Trong khi tøng, dòng cam lÒ màu tr¡ng tØ chu‡i nguyên âm rót xuÓng, ÇÀy ¡p
thân th‹, thanh tÎnh hóa tÃt cä thân nghiŒp.]
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KALI (chu‡i phø âm)
OM KA  KHA  GA  GHA  NGA / CHA  CHHA  JA  JHA  NYA / TA
THA  DA  DHA  NA / TA  THA  DA  DHA  NA / PA  PHA  BA  BHA
MA / YA  RA  LA  VA / SHA  SHA  SA  HA  KSHA  SVAHA    (3x)

<-!-#-$-,-%-, 4-5-6-x-*, B-C-D-[-E, +-,-.-K-

/, 0-1-2-S-3, ;-<-=-7, >-F-?-@-e-J@,
[Trong khi tøng, dòng cam lÒ màu ÇÕ tØ chu‡i phø âm rót xuÓng, ÇÀy ¡p thân th‹,
thanh tÎnh hóa toàn b¶ khÄu nghiŒp tích tø tØ vô lÜ®ng ki‰p.]

Duyên Khªi Tâm Chú
OM  YE  DHARMA  HETU  PRABHAVA  HETUN TESHAN
TATHAGATO  HYAVADAT TESHAÑ CHAYO4  NIRODHA  EVAM
VADI  MAHA  SHRAMANA  YE  SVAHA   (3x)

<-;J-Kk-@J-+-T-S-7-@J-+_J-F_-,-$-+R-q-7-.+,
+J-FO-;R-/B-<R-K-AJ-7(-2-. B-3@-X-3-E-;J-J@,

[Trong khi tøng,  dòng cam lÒ màu xanh dÜÖng tØ minh chú rót xuÓng, ÇÀy ¡p thân
th‹, thanh tÎnh hóa toàn b¶ š nghiŒp tích tø tØ vô lÜ®ng ki‰p.]

  DÎch nghïa Duyên Khªi Tâm Chú - không cÀn tøng:
[OM NhÜ Lai Çã tuyên thuy‰t vŠ nguyên nhân cûa các pháp tØ nhân sinh
ra, và cÛng Çã tuyên thuy‰t vŠ nghïa diŒt cûa các pháp. ñó là l©i cûa
ÇÃng ñåi Buông Xä SVAHA]

Sau Çó,  Duyên Khªi Tâm Chú, chu‡i phø âm, chu‡i nguyên âm, ch»
OM và Çài m¥t træng, tÃt cä tuÀn t¿ tan vào nhau. ñài m¥t træng bi‰n
thành linh t¿ AH, linh t¿ AH bi‰n thành dòng cam lÒ màu hÒng rÒi tan
vào lÜ«i cûa quí vÎ, bi‰n thành lÜ«i kim cang.

LÜ«i bây gi© mang tính chÃt kim cang bÃt hoåi. Minh chú Ç†c lên, næng l¿c v»ng
ch¡c không gì có th‹ khi‰n tan bi‰n, hao t°n hay hÜ hoåi, cho dù có æn nh¢m h¡c
th¿c. Ti‰p theo, hãy khªi tâm tin tÜªng mãnh liŒt, r¢ng toàn b¶ l¿c gia trì và sÙc
månh cûa tÃt cä chÜ PhÆt, BÒ tát, Thánh hiŠn,  hành giä v.v. ÇŠu Çi vào l©i nói cûa
mình, khi‰n cho l©i nói trª nên toàn häo. Hãy nghï r¢ng: “ñŒ tº Çã khi‰n cho l©i
nói cûa mình trª nên toàn häo”. Chúng sinh vØa thoáng nghe, phiŠn não v†ng tâm

Công Phu Sáng
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ÇÒng loåt tan bi‰n. Nói ÇiŠu gì chúng sinh cÛng hoan hÌ nghe theo.

Nghï nhÜ vÆy së khi‰n næng l¿c cûa l©i nói trª nên tuyŒt häo, tÃt cä nh»ng gì Ç†c
tøng së tæng lên gÃp m¶t triŒu lÀn,  nói gì cÛng không thành l©i tán gÅu. Nh© minh
chú này mà næng l¿c l©i nói së không bÎ chi‰t giäm vì chuyŒn æn uÓng sai cách.5

[Có thÀy giäi thích công phu này nhÜ sau: : quán tÜªng mình hiŒn thân Pháp chû
v§i chûng t¿ cûa PhÆt - ví dø nhÜ HUM - n¢m gi»a trái tim. Quanh chûng t¿ này,
quán tÜªng ba chu‡i minh chú nhÜ trên. RÒi tøng tØng chu‡i minh chú cùng v§i
minh chú cûa ÇÃng Pháp chû.  N‰u muÓn, chúng ta có th‹ tøng minh chú [danh
xÜng] cûa vÎ thÀy b°n sÜ, vì khi khªi hiŒn thành Pháp chû, chúng ta và b°n sÜ trª
thành bÃt nhÎ. Chúng ta, ÇÃng Pháp chû thanh tÎnh và thÀy b°n sÜ, tÃt cä ÇŠu chÌ
là m¶t, vì vÆy có th‹ trì tøng minh chú danh xÜng cûa vÎ thÀy b°n sÜ.]

Ti‰p theo, tøng minh chú danh xÜng cûa thÀy b°n sÜ  3, 7, 21 lÀn, hay nhiŠu hÖn.

Minh Chú Danh XÜng cûa ÇÙc ñåt-lai Låt-ma
OM AH GURU VAJRADHARA VAGINDRA SUMATI SHASANA
DHARA SAMUDRA SHRI BHADRA SARVA SIDDHI HUM HUM

Minh Chú Danh XÜng cûa Lama Zopa Rinpoche

OM AH GURU VAJRADHARA MUNI SHASANA KSHANTI
SARVA SIDDHI HUM HUM

HÒi HÜ§ng
NguyŒn lÜ«i ÇŒ tº / mang tr†n næng l¿c / cûa ÇÃng NhÜ lai
NguyŒn nh© næng l¿c / ti‰ng l©i diŒu th¡ng,
Mà tr†n chúng sinh / ÇŠu vŠ qui thuÆn,
Mà m†i kh° Çau / tÙc thì tÎnh an
NguyŒn l©i thÓt ra / liŠn trong chÓc lát / ÇŠu thành s¿ thÆt.6

[Bây gi© tøng các minh chú n¢m ª trang sau.]
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Minh Chú (zung) Hào Quang Vô CÃu

NAMA NAWA NAWA TEENAN THATHAAGATA GANGA NAM
DIVA LUKAA NAN / KOTINI YUTA SHATA SAHA SRAA NAN / OM
VOVORI / TSARI NI* TSARI / MORI GOLI TSALA WAARI SVAHA

(vài lÀn)

[*Ç‹ chÌ âm cao.]! ,,/- 3: /- 2- /- 2- +A-/), +-,- $- +- $)-$- /)-.A-2-=-
!- /), !R-  BA- /A-;- +- >- +- ?- @- YE), <- 2R- 2R- <A, 4- <A- EA- 4-
<A, 3R- <A- $R- =A- 4- =- 2- <A- J@,,

Minh Chú do ÇÙc PhÆt Droden Gyalwa Chhö truyŠn dåy

OM HRI YA DHE SARVA TATHAAGATA HRIDAYA GARBE / ZOLA
DHARMA DHATU GARBE / SANGHA HARANA AYU
SANGSHODHAYA / PAPAM SARVA TATHAAGATA SAMENDRA
AUSHNI KHA VIMALE BISHUDHE SVAHA   (vài lÀn)

! ,, <- ZF-;-GK-?j- +- ,- $- +- ZF- .- ; -  $b J, ~-  =-Kk-
K-+-$bJ,  ?) - +-<-/-A-;:-?)->R-K-;, 0-0) -?j-+- ,- $- +-
?-3-j-?O A-F-2A-3-=K - S A->:-  J@,,

Ti‰p theo, tøng Løc T¿ ñåi Minh Chú:

OM MANI PÄDME HUM

<-3-E B-0E J->,
[Chú giäi vŠ các câu minh chú nói trên, xin Ç†c trang 56.]

Công Phu Sáng
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Lama Tông Khách Ba [Lama Tsongkhapa]

[N‰u muÓn, quí vÎ có th‹ Ç†c bài G†i ThÀy TØ ChÓn Xa (tr. 127,  hay Çoän tøng
tr. 135), ho¥c bài tøng Kính ThÌnh ñåo SÜ ª trang sau. Ti‰p theo, phát nguyŒn
ch†n hÜ§ng Çi cho cu¶c sÓng cûa mình tØ Çây vŠ sau.]
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Kính ThÌnh ñåo SÜ (Ç†c thêm n‰u muÓn)

ñåo sÜ tôn quí, / xin ngài tØ bi / thÜÖng tÜªng Ç‰n con, / ÇÙa con thi‰u
thÓn. / Xin nhìn Ç‰n con / b¢ng m¡t hÌ låc. / Xin ban cho con / khä næng
vÆn døng / ti‰ng l©i cûa mình, / hÖi thª vào, ra.

Trú ª chính gi»a / luân xa Çåi låc7, / khi con lên ti‰ng / khÄn nguyŒn
chân thành / b¢ng tr†n tÃm lòng, / xin ÇÃng Çåo sÜ / h¶ trì cho con / tÙc
thì làm ÇÜ®c / ÇiŠu con muÓn làm / không g¥p chÜ§ng ngåi.

Khi con lên ti‰ng / sám hÓi ác nghiŒp, / sám t¶i phá gi§i, / tích tø hai bÒ
/ tÜ lÜÖng công ÇÙc, / xin ÇÃng Çåo sÜ / trú ª khoäng không / trÜ§c m¥t
cûa con, / h¶ trì cho con / hoàn thành phÜ§c tuŒ, / làm såch ác nghiŒp,
/ såch t¶i phá gi§i.

Trú ª nhøy sen / ngay gi»a tim con, / ngày cÛng nhÜ Çêm / Ç‰n khi giác
ng¶, / xin ÇÃng Çåo sÜ / h¶ trì cho con / chu toàn phÜ§c duyên, / hûy
m†i chÜ§ng ngåi, / tÙc thì Çåt ÇÜ®c / vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.

Xin h¶ trì con / hoàn thành Çåi nguyŒn / thuÆn v§i chánh pháp, / không
chút døng công; / dËp tan tÃt cä / š tÜªng hành Ç¶ng / không thuÆn
chánh pháp; / mang h‰t tâm trí / hÜ§ng vŠ PhÆt Çåo.

Tóm låi con xin / h‰t m†i ki‰p sau, / h‰t thäy th©i gian / trong ki‰p hiŒn
tiŠn, / trong ki‰p s¡p t§i, / trong cõi Trung Ãm, / nguyŒn không qui y /
nÖi chÓn nào khác / ngoài ÇÃng Çåo sÜ, / là chÓn qui y / v»ng vàng
ch¡c ch¡n. / Xin thÀy nhìn con / b¢ng m¡t tØ bi.

ñåo sÜ tôn quí, / Çoái tÜªng Ç‰n con, / ÇÙa con thi‰u thÓn, / không
chÓn chª che, / không nÖi nÜÖng d¿a. / NguyŒn con có ÇÜ®c / cÖ h¶i
Çåt Ç‰n / kinh nghiŒm bÃt nhÎ / thân ng» nhiŒm mÀu / cûa ÇÃng Çåo sÜ.

NguyŒn con có th‹ / vui trong chánh pháp, / trong m†i Ç©i ki‰p / không
bao gi© xa / bÆc thÀy tuyŒt häo. / NguyŒn con mau chóng / hoàn thành
tánh ÇÙc / cûa m†i ÇÜ©ng tu, / thành t¿u ÇÎa vÎ / PhÆt Kim Cang Trì. /

ñÙc Gyalwa Gotsang có nói r¢ng: “thiŠn quán có nhiŠu loåi, nhÜng không gì hÖn
thiŠn quán vŠ ÇÃng Çåo sÜ. Tøng niŒm có nhiŠu thÙ, nhÜng không gì hÖn thÌnh
nguyŒn Çåo sÜ. N‰u các con thÌnh nguyŒn liên tøc không gián Çoån, ch¡c ch¡n së
thành t¿u ÇÜ®c trång thái bÃt nhÎ [gi»a mình và ThÀy]”. Vì vÆy mà có câu, l©i
thÌnh nguyŒn Çåo sÜ là gÓc rÍ cûa m†i niŠm an låc tÓt lành.
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´ch L®i cûa Công Phu Gia Trì Næng L¿c L©i Nói
Công phu này giúp cho næng l¿c l©i nói trª nên toàn häo. NiŒm ÇiŠu gì
tác døng cÛng tæng mÜ©i triŒu lÀn. Trong ngày, nói ÇiŠu gì, dù chÌ là
l©i tán gÅu, cÛng trª thành minh chú. RÃt thích h®p cho ngÜ©i hành
nghŠ tÜ vÃn, së khi‰n l©i nói có tác døng månh më, dù không  phäi
Çang giäng Pháp. Khuyên ÇiŠu gì ngÜ©i khác cÛng së làm theo.

Tøng ALI, KALI và duyên khªi tâm chú khi nhÆp thÃt theo
phÜÖng pháp hành trì tinh túy cûa ngài Long Th†:
CuÓi m‡i bu°i thiŠn, thân ng» š tåo ÇÜ®c bao nhiêu công ÇÙc, n‰u
chÎu khó tøng ba lÀn chu‡i nguyên âm và phø âm thì tÃt cä m†i câu
chú Çã niŒm së mang låi k‰t quä mÏ mãn. Ví dø n‰u tøng chú trÜ©ng
th† thì chú Ãy së có tác døng mang låi s¿ trÜ©ng th†. Minh chú hÜng
thÎnh, tÎnh hóa, tæng trÜªng - bÃt cÙ cho viŒc gì - hÍ có tøng niŒm là có
k‰t quä. Nghi thÙc hành trì này rÃt tÓt, khi‰n minh chú có tác døng c¿c
kÿ mãnh liŒt.

ñây không phäi là nghi thÙc ÇÜ®c áp døng ph° thông trong các kÿ
nhÆp thÃt dòng Gelug. Tuy nhiên các dòng khác có dåy r¢ng sau khi
tøng chú nên Ç†c chu‡i nguyên âm, phø âm và duyên khªi tâm chú ba
lÀn, và g†i Çây là phÜÖng pháp hành trì tinh túy cûa ngài Long th†.

Hành trì theo l©i dåy này ch¡c ch¡n së thành t¿u chÙc næng cûa
minh chú. VÆy cuÓi m‡i bu°i thiŠn, sau khi tøng chú rÃt nên làm theo
nhÜ vÆy. ñ†c ba lÀn chu‡i nguyên âm, phø âm và duyên khªi tâm chú.
NhÜ vÆy minh chú vØa tøng së có næng l¿c thanh tÎnh hóa rÃt mãnh
liŒt. Chúng ta có th‹ làm nhÜ vÆy trong các kÿ nhÆp thÃt mÆt pháp.

TrÜ§c khi Ç†c ALI, KALI, và tâm chú duyên khªi, chúng ta cÛng
có th‹ Ç†c tøng minh chú tinh túy cûa mÜ©i phÜÖng NhÜ lai, bäy lÀn
hay ít hÖn cÛng ÇÜ®c. Minh chú này có tác døng thanh tÎnh hóa rÃt
mãnh liŒt. ChÌ tøng m¶t lÀn cÛng Çû làm såch m†i ác nghiŒp Çã phåm
trong th©i gian dài m¶t træm triŒu ki‰p.

Minh Chú Tinh Túy cûa MÜ©i PhÜÖng NhÜ Lai
Con quì Çänh lÍ Tam Bäo.

Kön chhog sum la chhag tshäl lo

NAMA SARVA TATHAGATA HRIDAYA ANUGATE OM KURUM
GINI SVAHA
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Minh Chú Tøng Khi T¡m Rºa8

NhÜ trong [kinh] Ka ri ka có nói, , “Rºa m¥t súc miŒng såch së rÒi thành kính Çänh
lÍ ÇÙc PhÆt Chánh ñ£ng Giác.” Bu°i sáng thÙc dÆy, khi rºa m¥t súc miŒng, chúng
ta có th‹ hành trì nghi thÙc tÜÖng t¿ nhÜ khi khªi hiŒn thân Pháp chû trong bÓn
l§p mÆt tông:

“Trên ÇÌnh ÇÀu trong phút chÓc hiŒn ra ÇÃng Çà kÿ ni Metseg, cÀm
bình nÜ§c trong tay, rºa såch phía ngoài thân th‹ con, khi‰n m†i chÃt
ô nhiÍm ÇŠu trª nên sáng trong ÇËp ng©i”.

Chúng ta hãy quán tÜªng nhÜ vÆy, vØa t¡m rºa vØa tøng chú:

OM ARYAM SIRKAM BIMANASE UTSUMA MAHAKRODHA HUM
PHAT

Sau khi rºa m¥t ræng lÜ«i såch së, súc miŒng ba lÀn, vÎ ñà kÿ ni trên
ÇÌnh ÇÀu tan vào chúng ta, mang låi sÙc månh gia trì..

N‰u tøng chú nhÜ trên së không phåm nghiŒp dÖ bÄn ô nhiÍm v.v...
Sau Çó, ÇÓi trÜ§c bi‹u hiŒn thân ng» š cûa PhÆt, tùy khä næng mà bày soån phÄm
vÆt cúng dÜ©ng.
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Nghi ThÙc

Th† Bát Quan Trai Gi§i

Tøng NiŒm SÖ Khªi

Qui y
La ma sang gyä la ma chhö

ñåo sÜ là PhÆt; / Çåo sÜ là Pháp;
De zhin la ma ge dün te

Và cÛng là Tæng;
Kün gyi je po la ma yin

ñåo sÜ là bÆc / tåo thành tÃt cä / (an vui hånh phúc)
La ma nam la kyab su chhi

Con xin nÜÖng d¿a / m†i ÇÃng Çåo sÜ.    (3x)

Phát Tâm BÒ ñŠ
Sang gyä chhö dang gen dün la

Con vŠ nÜÖng d¿a
Jang chhub nying por chhi kyi bar

NÖi PhÆt, Pháp, Tæng
Tag par dag ni kyab su chhi

Cho Ç‰n khi Çåt / vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.

She rab nying tse dang chä pä
Nh© luôn kiên trì /

Tsön pä sem chän dön du dag
Tu hånh Trí TuŒ, / ñåi TØ, ñåi Bi /

Sang gyä dün du nä gyi te
Nay trong m¡t PhÆt / con vì l®i ích / cûa cä chúng sinh /

Dzog päi jang chhub sem kye do
NguyŒn xin phát tâm / vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.
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Thanh TÎnh Ngoåi Cänh
Tham chä du ni sa zhi dag

NguyŒn m¥t ÇÃt m†i nÖi trong cõi th‰
Seg ma la sog me pa dang

ñÜ®c thanh tÎnh, không Çá sÕi gÆp ghŠnh.
Lag thil tar nyam bäiduryäi

NhÜ ng†c xanh th£m sáng trong
Rang zhin jam por nä gyur chig

NhÜ lòng bàn tay ph£ng mÎn.

Cúng DÜ©ng
Lha dang mi yi chhö päi dzä

TÃt cä phÄm vÆt / trong cõi con ngÜ©i / cùng trong cõi tr©i, /
Ngö su sham dang yi kyi trül

Cø th‹ bày ra / và bày biŒn b¢ng / công phu quán tÜªng, /
Kün zang chhö trin la na me

Bi‹n mây trùng ÇiŒp / cúng phÄm Ph° HiŠn /
Nam khäi kham kün khyab gyur chig

NguyŒn dâng ÇÀy kh¡p / không gian vô tÆn.

Minh Chú Mây Cúng DÜ©ng
OM  NAMO  BHAGAVATE  VAJRA  SARA  PRAMARDANE /
TATHAGATAYA / ARHATE  SAMYAKSAM  BUDDHAYA /
TADYATHA  / OM  VAJRE  VAJRE / MAHA  VAJRE / MAHA  TEJA
VAJRE / MAHA VIDYA VAJRE / MAHA BODHICHITTA VAJRE /
MAHA BODHI MÄNDO PASAM KRAMANA VAJRE / SARVA KARMA
AVARANA VISHO DHANA VAJRE SVAHA    (3x)

Næng L¿c cûa S¿ ThÆt
Kön chhog sum gyi den pa dang

V§i næng l¿c cûa s¿ thÆt vŠ Tam Bäo,
Sang gyä dang jang chhub sem pa tham chä kyi jin gyi lab dang

V§i næng l¿c h¶ trì cûa chÜ PhÆt cùng chÜ BÒ tát
Tshog nyi yong su dzog päi nga thang chhen po dang

V§i næng l¿c cûa hai bÒ tÜ lÜÖng viên mãn
Và cûa chân cänh gi§i, thanh tÎnh triŒt Ç‹, ngoài tÀm nghï bàn;

Th† Bát Quan Trai Gi§i



26      Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u

Chhö kyi ying nam par dag ching sam gyi mi khyab päi tob kyi de
zhin nyi du gyur chig

NguyŒn trùng ÇiŒp cúng phÄm ÇÀy kh¡p tr©i mây,  do hai Çåi
BÒ tát Ph° HiŠn và Mån Thù thÎ hiŒn, không th‹ nghï bàn, vô
tÆn nhÜ tr©i không, hiŒn ra trong m¡t cûa mÜ©i phÜÖng PhÆt
Çà BÒ tát, ÇÒng ÇÜ®c ti‰p nhÆn.

TriŒu ThÌnh
Ma lü sem chän kün gyi gön gyur ching

Kính låy ÇÙc Th‰ tôn cùng chÜ vÎ tùy tùng
Là ÇÃng chª che tÃt cä chúng sinh, không phân biŒt;

Dü de pung chä mi zä jom dzä lha
Là bÆc trí tuŒ toàn häo, thÃu suÓt vån pháp;

Ngö nam ma lü yang dag khyen gyur päi
Là bÆc Çåi hùng hàng phøc Ç¶i quân bÃt trÎ cûa Ma VÜÖng;

Chom dän khor chä nä dir sheg su söl
Chúng con kính thÌnh chÜ vÎ cùng vŠ Çây chÙng minh gia h¶.

Minh Chú, Tán DÜÖng, ñänh LÍ

OM  NAMO  MANJUSHRIYE  / NAMAH SUSHRIYE  / NAMA
UTTAMA  SHRIYE  SVAHA (Ç†c và låy 3x)

<-/-3R-3Q-XB-;K, /-3-?-XB-;K, /-3-AX-3-XB-;K-J@.
La ma tön pa chom dän dä de zhin sheg pa dra chom pa yang dag
pardzog päi sang gyä päl gyäl wa shakya thub pa la/ chhag tshäl lo
chhö dokyab su chhi wo/ jin gyi lab tu söl (3x with prostrations)

Kính låy ÇÙc b°n sÜ giáo chû, Th‰ tôn, NhÜ lai, Ùng cúng,
Chánh bi‰n tri, TÓi th¡ng Thích Ca Mâu Ni PhÆt, con xin Çänh
lÍ, cúng dÜ©ng, qui thuÆn. Kính xin ÇÙc PhÆt tØ bi gia h¶.
(Ç†c và låy 3x)

Ti‰p theo, ngÒi xuÓng Ç†c l©i nguyŒn sau Çây:
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Bäy Hånh NguyŒn Ph° HiŠn [ThÃt Chi Ph° HiŠn]
Go sum gü päi go nä chhag tshäl lo

NguyŒn mang thân ng» š / lÍ kính chÜ PhÆt Çà;
Ngö sham yi trül chhö trin ma lü bül

NguyŒn kính dâng lên PhÆt / cúng phÄm hÖn h‰t cä / trùng ÇiŒp
kh¡p tr©i mây / Çang thÆt s¿ bày ra / và bày trong quán tÜªng;

Thog me nä sag dig tung tham chä shag
NguyŒn sám hÓi tÃt cä / t¶i chÜ§ng con làm ra / tØ vô thûy
sinh tº / mãi cho Ç‰n bây gi©;

Kye phag ge wa nam la je yi rang
NguyŒn vui cùng viŒc thiŒn / cûa các bÆc thánh giä / cÛng nhÜ
cûa ngÜ©i thÜ©ng;

Khor wa ma tong bar du leg zhug nä
NguyŒn chÜ PhÆt NhÜ lai / ª låi cùng cõi th‰ / cho Ç‰n khi diŒt
tÆn / toàn b¶ cänh luân hÒi;

Dro la chhö kyi khor lo kor wa dang
NguyŒn PhÆt vì chúng sinh / chuy‹n bánh xe chánh pháp;

Dag zhän ge nam jang chhub chhen por ngo
Nay con và chúng sinh / ÇÜ®c bao nhiêu thiŒn cæn / nguyŒn hÒi
hÜ§ng tÃt cä / vŠ Vô thÜ®ng BÒ ÇŠ.

Cúng DÜ©ng Mån ñà La ( nghi thÙc ÇÖn giän)

Sa zhi pö kyi jug shing me tog tram
Con xin hi‰n cúng
ñÃt này trang nghiêm hÜÖng hoa,

Ri rab ling zhi nyi dä gyän pa di
ñi‹m núi Tu Di, tÙ Çåi b¶ châu, m¥t tr©i và m¥t træng,

Sang gyä zhing du mig te ül wa yi
Quán tÜªng thành cõi PhÆt.

Dro kün nam dag zhing la chö par shog
NguyŒn chúng sinh yên vui trong cänh thanh tÎnh này.
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Cúng DÜ©ng Mån ñà La N¶i Tåi (Ç†c thêm n‰u muÓn)

Dag gi chhag dang mong sum kye wäi yül
TÃt cä nh»ng gì g®i tham sân si -

Dra nyen bar sum lü dang long chö chä
Bån, thù, kÈ lå - thân th‹ này, và sª h»u này
Cùng m†i thú vui,

Phang pa me par bül gyi leg zhe nä
Con xin cúng dÜ©ng tÃt cä, không cäm thÃy mÃt mát.

Dug sum rang sar dröl war jin gyi lob
Xin hoan hÌ ti‰p nhÆn
Và h¶ trì cho con thoát khÕi tam Ç¶c.

IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYATAYAMI

Phát NguyŒn Th† Gi§i
Bây gi© chúng ta hãy ÇÙng lên,  rÒi  låy ba låy. Ti‰p theo, gÓi bên phäi quì xuÓng
chÃm ÇÃt, ch¡p hai tay, ÇÀu cúi xuÓng, quán tÜªng Çåo sÜ Çåi bò tát Quan T¿ Tåi
trÜ§c m¥t, khªi tâm bÒ ÇŠ, chuÄn bÎ th† gi§i, rÒi Ç†c ba lÀn l©i nguyŒn sau Çây:

Chhog chu na zhug päi sang gyä dang / jang chhub sem pa tham chä
dag la gong su söl / lob pön gong su söl / ji tar ngön gyi de zhin sheg pa
dra chom pa yang dag par dzog päi sang gyä ta chang she ta wu / lang
po chhen po / ja wa jä shing je pa jä pa / khur bor wa / rang gi dön je
su thob pa / si par kün tu jor wa yong su zä pa / yang dag päi ka / leg
par nam par dröl wäi thug / leg par nam par dröl wäi she rab chän  /
de dag gi / sem chän tham chä kyi dön gyi chhir dang / phän par ja
wäi chhir dang / dröl war ja wäi chhir dang / mu ge me par ja wäi
chhir dang  / nä me par ja wäi chhir dang / jang chhub kyi chhog kyi
chhö nam yong su dzog par ja wäi  chhir dang / la na me pa yang dag
par dzog päi jang chhub nge par tog par ja wäi chhir so jong yang dag
par dzä pa de zhin du dag [ming] (say your name) di zhe gyi wä  kyang /
dü di nä zung te ji si sang nyi ma ma shar gyi bar du / sem chän tham
chä kyi dön gyi chhir dang / phän par ja wäi chhir dang / dröl war ja
wäi chhir dang / mu ge me par ja wäi chhir dang  / nä me par ja wäi
chhir dang / jang chhub kyi chhog kyi chhö nam yong su dzog par ja
wäi chhir dang / la na me pa yang dag par dzog päi jang chhub nge par
tog par ja wäi chhir so jong yang dag par lang war gyi o. (3x)
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Kính låy chÜ PhÆt cùng chÜ BÒ tát kh¡p cä mÜ©i phÜÖng, xin hãy
l¡ng nghe l©i nguyŒn chân thành cûa con Çây:
CÛng nhÜ các ÇÃng NhÜ lai, Ùng cúng, Chánh bi‰n tri trong các
th©i quá khÙ, Çã nhÜ long mã, båch tÜ®ng, làm h‰t nh»ng ÇiŠu cÀn
làm, chu toàn m†i thiŒn hånh, buông thä m†i chÃp bám, lÀn lÜ®t
thành t¿u l®i ích cho chính mình, thoát ràng bu¶c luân hÒi, Çåt l©i
nói viên mãn, tâm khéo giäi thoát, trí khéo giäi thoát, vì l®i ích
chúng sinh, Ç‹ chúng sinh ÇÜ®c an vui, Ç‹ chúng sinh ÇÜ®c giäi
thoát, Ç‹ xóa bÕ nån Çói, Ç‹ dËp nån chi‰n tranh, Ç‹ chÆn ÇÙng
hi‹m h†a do bÓn thành phÀn ÇÃt nÜ§c lºa gió gây nên9 Ç‹ tiêu trØ
tÆt bÎnh, Ç‹ thành t¿u ba mÜÖi bäy phÄm bÒ ÇŠ và Ç‹ thành t¿u
viên mãn quä vô thÜ®ng bÒ ÇŠ, các ngài Çã khéo th† nhÆn gi» gìn
bát quan trai gi§i; tÜÖng t¿ nhÜ vÆy, con tên là __________ [Ç†c
tên mình nÖi Çây], tØ gi© cho Ç‰n lúc m¥t tr©i m†c sáng mai, vì l®i
ích chúng sinh, Ç‹ chúng sinh ÇÜ®c an vui,  Ç‹ chúng sinh ÇÜ®c
giäi thoát, Ç‹ xóa bÕ nån Çói, Ç‹ dËp nån chi‰n tranh, Ç‹ chÆn
ÇÙng hi‹m h†a do bÓn thành phÀn ÇÃt nÜ§c lºa gió gây nên, Ç‹
tiêu trØ tÆt bÎnh, Ç‹ thành t¿u ba mÜÖi bäy phÄm bÒ ÇŠ và Ç‹ thành
t¿u viên mãn quä vô thÜ®ng bÒ ÇŠ, con xin th† nhÆn gi» gìn bát
quan trai gi§i.   (3x)

[ñåo sÜ nói, “ñây chính là thiŒn phÜÖng tiŒn” (Tab yin-no) PhÆt tº th† gi§i Çáp :
“ÇŒ tº nguyŒn  làm theo”. (Leg-so)]

Sau khi Ç†c l©i nguyŒn ba lÀn, PhÆt tº cäm thÃy tâm mình th† ÇÜ®c gi§i, c¿c kÿ
hoan hÌ. Ti‰p theo, hãy phát tâm bÒ ÇŠ, nguyŒn thành PhÆt vì chúng sinh, v§i š
nghï nhÜ sau:

Deng nä sog chö mi ja zhing
Zhän gyi nor yang lang mi ja
Thrig päi chhö kyang mi chö ching
Dzün gyi tshig kyang mi ma o

CÛng nhÜ chÜ thanh væn trong các th©i quá khÙ Çã tØ bÕ m†i ác
nghiŒp do thân ng» š gây ra, nhÜ nghiŒp sát sanh, nói dÓi v.v...,
con cÛng xin vì l®i ích cûa chúng sinh mà nguyŒn tØ bÕ trong
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th©i gian m¶t ngày m¶t Çêm các viŒc làm bÃt thiŒn kia, nghiêm
gi» gi§i luÆt thanh tÎnh.

Phát NguyŒn Gi» Gi§i
Kyön ni mang po nyer ten päi
Chhang ni yong su pang war ja
Thri tän chhe tho mi ja zhing
De zhin dü ma yin päi zä
Dri dang threng wa gyän dang ni
Gar dang lu sog pang war ja
Ji tar dra chom tag tu ni
Sog chö la sog mi je tar

TØ nay cho Ç‰n rång sáng ngày mai,
Con nguyŒn không sát sinh;
Không xâm phåm tài sän ngÜ©i khác;
Không quan hŒ tình døc;
Không nói l©i giä dÓi;
Con nguyŒn tránh các loåi Ç¶c tÓ [rÜ®u] thÜ©ng khi‰n phåm

nhiŠu lÀm l‡i;
NguyŒn không n¢m ngÒi giÜ©ng gh‰ cao sang;
NguyŒn không æn trái th©i [không æn quá ng†-12 gi© trÜa];
Không hát múa, tÃu nhåc, cÛng không trang Çi‹m son phÃn

hÜÖng hoa.

De zhin sog chö la sog pang
La me jang chhub nyur thob shog
Dg ngäl mang thrug jig ten di
Si päi tsho lä dröl war shog

CÛng nhÜ các ÇÃng A La Hán bi‰t t¿ ch‰ không Ç‹ mình phåm
mÜ©i ác nghiŒp nhÜ nghiŒp sát sinh,

Con cÛng xin lánh m†i ác nghiŒp.
NguyŒn mau chóng thành t¿u giác ng¶
NguyŒn tÃt cä chúng sinh Çang chÎu nhiŠu kh° não
Thoát khÕi bi‹n luân hÒi.
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Minh Chú Gi§i Hånh Thanh TÎnh

OM AMOGHA SHILA SAMBHARA / BHARA BHARA / MAHA
SHUDDHA SATTVA PADMA VIBHUSHITA BHUJA / DHARA
DHARA / SAMANTA / AVALOKITE HUM PHAT SVAHA   (21x)

<-A-3R-,-DB-=-?)-S-<, S-<-S-<, 3@->:-?<-0E-2BS-FB-
+-S-6, K-<-K-<, ?-3_, A-2-=R-!B-+K->-1B-J@,

NguyŒn Gi» Gi§i Hånh Thanh TÎnh
Thrim kyi tshül thrim kyön me ching

NguyŒn con gi» gìn / tr†n vËn gi§i luÆt / không chút lÀm l‡i,
Tshül thrim nam par dag dang dän

NguyŒn cho gi§i hånh / luôn luôn thanh tÎnh. /
Lom sem me päi tshül thrim kyi

NguyŒn con thành t¿u / Gi§i Ba La MÆt /
Tshül thrim pha röl chhin dzog shog

Nh© luôn gi» gìn / gi§i hånh trong sáng, / không Ç‹ vÃy bÄn, /
bªi tâm kiêu mån.

Låy 3 lÀn. RÒi suy nghï nhÜ sau:
ñây là chút Çóng góp cûa con cho bình an hånh phúc cûa tÃt cä chúng
sinh, và Ç¥c biŒt là cho bình an hånh phúc cûa tÃt cä chúng sinh trong
th‰ gi§i này (câu này thêm vào theo l©i dåy cûa Lama Zopa Rinpoche).

HÒi HÜ§ng
Jang chhub sem chhog rin po chhe

NguyŒn cho bÒ ÇŠ tâm
Ma kye pa nam kye gyur chig

NÖi nào chÜa phát tri‹n / së näy sinh l§n månh;
Kye wa nyam pa me pa yang

NÖi nào Çã phát tri‹n / së tæng trÜªng không ngØng,
Gong nä gong du phel war shog

Không bao gi© thoái chuy‹n.
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Nh© công ÇÙc th† nhÆn / gi» bát quan trai gi§i /
nguyŒn con cùng chúng sinh / tích tø Çû hai kho /
tÜ lÜÖng phÜ§c và tuŒ / nh© Çó thành t¿u ÇÜ®c /
hai thân PhÆt nhiŒm mÀu.

ñÙc ñåt-lai Låt-ma dåy r¢ng ngÜ©i nào Ç†c vŠ Bát quan trai gi§i, th† gi» Bát
quan trai gi§i, hay chÌ ÇÖn thuÀn cäm thÃy vui mØng hoan hÌ khi có ai th† gi» Bát
quan trai gi§i, së tåo ÇÜ®c næng l¿c công ÇÙc mãnh liŒt trong tâm thÙc. ñ‹ næng
l¿c công ÇÙc này có th‹ tåo l®i ích cho mình và cho chúng sinh, nên hÒi hÜ§ng
theo nhÜ ngài TÎch Thiên [Shantideva]:

V§i công ÇÙc này / nguyŒn cho chúng sinh /
Ÿ kh¡p m†i nÖi / Çang chÎu kh° Çau / tinh thÀn th‹ xác /
Tìm ÇÜ®c ÇÀy tràn / niŠm vui hånh phúc / l§n r¶ng nhÜ bi‹n.

NguyŒn kh¡p chúng sinh / không có m¶t ai /
Phäi chÎu nån kh°, / tåo tác ác nghiŒp, /
G¥p cänh tÆt bÎnh, / kh° vì s® hãi, /
Kh° vì bÎ ngÜ©i / sÌ nhøc khinh khi.

NguyŒn cho ngÜ©i mù / thÃy ÇÜ®c hình s¡c, /
NguyŒn cho ngÜ©i Çi‰c / nghe ÇÜ®c âm thanh, /
NguyŒn cho nh»ng ai / mÕi mòn kiŒt quŒ / ÇÜ®c th©i ngÖi nghÌ.

NguyŒn ngÜ©i Çang lånh / tìm ÇÜ®c áo quÀn,
NguyŒn ngÜ©i Çang Çói / ki‰m ÇÜ®c mi‰ng æn,
NguyŒn ngÜ©i Çang khát / tìm ra thÙc uÓng,
Cùng nguÒn giäi khát / thÖm ngon tuyŒt diŒu.

NguyŒn cho ngÜ©i nghèo / tìm ÇÜ®c tài sän,
NguyŒn ngÜ©i sÀu kh° / thÃy ÇÜ®c niŠm vui,
NguyŒn ngÜ©i tuyŒt v†ng / g¥p nguÒn hy v†ng,
Vïnh viÍn sÓng trong / bình an hånh phúc.

NguyŒn mÜa Çúng th©i / vø mùa xanh tÓt,
NguyŒn thuÓc ch»a lành / m†i cÖn bÎnh d»,
NguyŒn m†i l©i nguyŒn / thánh thiŒn tÓt lành / luôn thành s¿ thÆt.
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NguyŒn ngÜ©i tÆt bÎnh / thoát ÇÜ®c bÎnh kh°,
NguyŒn nån thiên tai / vïnh viÍn không còn.

NguyŒn kÈ khi‰p s® / thoát cÖn s® hãi,
NguyŒn kÈ tù Çày / thoát h‰t cùm gông,
NguyŒn kÈ y‰u kém / tìm ra sÙc månh.

Và  xin nguyŒn cho / tÃt cä nh»ng ai /
SÓng trong cõi th‰ / ÇŠu bi‰t quay vŠ / nâng Ç« lÅn nhau.

Bao gi© không gian còn
Chúng sinh còn
NguyŒn con còn ª låi
Xua tan kh° nån cõi th‰ gian.

[Làm sao Ç‹ gi» gi§i hay Ç‹ sám hÓi thanh tÎnh gi§i bÎ phåm, xin xem trang 62.]

ñÙc Quan T¿ Tåi  [Avalokiteshvara]
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Công Phu NhÆt Tøng

Qui Y - Phát Tâm BÒ ñŠ
Sang gyä chhö dang tshog kyi chhog nam la

Con xin vŠ nÜÖng d¿a / nÖi PhÆt, Pháp và Tæng
Jang chhub bar du dag ni kyab su chhi

Cho Ç‰n khi giác ng¶.
Dag gi jin sog gyi pä sö nam gyi

V§i công ÇÙc có ÇÜ®c /
Nh© hành trì hånh Thí / cùng hånh Toàn Häo khác,

Dro la phän chhir sang gyä drub par shog
NguyŒn thành ÇÃng PhÆt Çà / Ç‹ cÙu Ç¶ chúng sinh. (3x)

TÙ Vô LÜ®ng Tâm
Sem chän tham chä de wa dang de wäi gyu dang dän par gyur chig

NguyŒn cho chúng sinh tìm ÇÜ®c hånh phúc và nguyên nhân
tåo hånh phúc.

Sem chän tham chä dug ngäl dang dug ngäl gyi gyu dang dräl war gyur chig
NguyŒn cho chúng sinh thoát m†i kh° Çau và nguyên nhân tåo
kh° Çau.

Sem chän tham chä dug ngäl me päi de wa dang mi dräl war gyur chig
NguyŒn cho chúng sinh không bao gi© xa niŠm an låc thoát
kh°.

Sem chän tham chä nye ring chhag dang nyi dang dräl wäi tang
nyom la nä par gyur chig

NguyŒn cho chúng sinh an trú tâm bình Ç£ng, không tham Ç¡m
bån, không hÆn kÈ thù.
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ThÃt Chi Ph° HiŠn [Bäy hånh Ph° HiŠn]
Go sum gü päi go nä chhag tshäl lo
Ngö sham yi trül chhö trin ma lü bül
Thog me nä sag dig tung tham chä shag
Kye phag ge wa nam la je yi rang
Khor wa ma tong bar du leg zhug nä
Dro la chhö kyi khor lo kor wa dang
Dag zhän ge nam jang chhub chhen por ngo

NguyŒn mang thân ng» š / lÍ kính chÜ PhÆt Çà; // NguyŒn kính
dâng lên PhÆt / cúng phÄm thÆt phong phú / trùng ÇiŒp kh¡p
tr©i mây / Çang thÆt s¿ bày ra / hay bày trong quán tÜªng; //
NguyŒn sám hÓi tÃt cä / t¶i chÜ§ng con làm ra / tØ vô thûy sinh
tº / mãi cho Ç‰n bây gi©; // NguyŒn vui cùng viŒc thiŒn / cûa
các bÆc thánh giä / cÛng nhÜ cûa ngÜ©i thÜ©ng; // NguyŒn chÜ
PhÆt NhÜ lai / ª låi cùng cõi th‰ / cho Ç‰n khi diŒt tÆn / toàn b¶
cänh luân hÒi; // NguyŒn PhÆt vì chúng sinh / chuy‹n bánh xe
chánh pháp; // Nay con và chúng sinh / ÇÜ®c bao nhiêu thiŒn
cæn / xin hÒi hÜ§ng tÃt cä / vŠ vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.

Cúng DÜ©ng Mån ñà La (nghi thÙc ÇÖn giän)

Sa zhi pö kyi jug shing me tog tram
Ri rab ling zhi nyi dä gyän pa di
Sang gyä zhing du mig te ül wa yi
Dro kün nam dag zhing la chö par shog

Con xin hi‰n cúng
ñÃt này trang nghiêm hÜÖng hoa,
ñi‹m núi Tu Di, tÙ Çåi b¶ châu, m¥t tr©i và m¥t træng,
Quán tÜªng thành cõi PhÆt.
NguyŒn chúng sinh yên vui trong cänh thanh tÎnh này.

IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYATAYAMI

HÒi HÜ§ng
Ge wa di yi nyur du dag / La ma sang gyä drub gyur nä

NguyŒn nh© công ÇÙc này, / con s§m thành ÇÎa vÎ / cûa ÇÙc
PhÆt Çåo sÜ.

Công Phu NhÆt Tøng
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Dro wa chig kyang ma lü pa / De yi sa la gö par shog
NguyŒn dÅn d¡t chúng sinh, / không Ç‹ sót m¶t ai, / vào ni‰t bàn
giác ng¶.

Jang chhub sem chhog rin po chhe
NguyŒn cho bÒ ÇŠ tâm

Ma kye pa nam kye gyur chig
NÖi nào chÜa phát tri‹n, së näy sinh l§n månh, / ;

Kye wa nyam pa me pa yang
NÖi nào Çã phát tri‹n, së tæng trÜªng không ngØng /

Gong nä gong du phel war shog
Không bao gi© thoái chuy‹n.

L©i NguyŒn TrÜ©ng Th† (nghi thÙc ÇÖn giän)

dành cho ÇÙc ñåt-lai Låt-ma
Gang ri ra wä kor wäi zhing kham dir

NÖi miŠn núi tuy‰t vây quanh
Phän dang de wa ma lü jung wäi nä

Có suÓi nguÒn an låc cûa m†i s¿ tÓt lành;
Chän rä zig wang tän dzin gya tsho yi

Là bÆc tÓi th¡ng Quan Th‰ Âm, Tenzin Gyatso,
Zhab pä si thäi bar du tän gyur chig

Xin ThÀy ª låi cõi th‰
Cho Ç‰n khi tÆn diŒt luân hÒi..

dành cho Lama Zopa Rinpoche
Thub tshül chhang zhing jam gön gyäl wäi tän

ThÀy là ngÜ©i gi» gìn con ÇÜ©ng gi§i hånh cûa ÇÙc Mâu ni,
Là ÇÃt lành phong phú chª mang tÃt cä,

Dzin kyong pel wä kün zö dog por dzä
BŠn bÌ bäo trì ho¢ng dÜÖng PhÆt pháp;

Chhog sum kur wäi leg mön thu drub pa
Khéo thành t¿u l©i tán dÜÖng Tam Bäo:

Dag sog dül jäi gön du zhab tän shog
Là bÆc cÙu Ç¶ cûa con và tÃt cä,
Kính xin thÀy sÓng lâu trong cõi th‰, sÓng thÆt lâu trong cõi th‰.
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Tán dÜÖng ThÌnh NguyŒn Lama Tông Khách Ba
(Migtsema)
Mig me tse wäi ter chhen chän rä zig

ThÀy là Quan Th‰ Âm: / kho tàng Çåi bi tâm;
Dri me khyen päi wang po jam päi yang

ThÀy là ÇÙc Væn Thù: / là bÆc Çåi Çåo sÜ / v§i trí tuŒ vô cÃu;
[Dü pung ma lü jom dzä sang wäi dag]

[ThÀy là Kim Cang Thû / phá tan tành tÃt cä / Ç¶i quân cûa ma
vÜÖng;]

Gang chän khä päi tsug gyän tsong kha pa
Lama Tông Khách Ba, / là ng†c quí trên ÇÌnh / bÆc thánh hiŠn
xÙ tuy‰t.

Lo zang drag päi zhab la sol wa deb (3x)
ThÀy Losang Drakpa, / con xin vŠ Çänh lÍ / dÜ§i chân sen cûa
thÀy. / Kính xin thÀy tØ bi h¶ niŒm (x3)

Lama Tông Khách Ba và nhÎ Çåi ÇŒ tº, ngài Khedrub-je và ngài Gyaltsab-je

Công Phu NhÆt Tøng
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Nghi ThÙc
Sám HÒng Danh

ñänh LÍ 35 vÎ PhÆt

Phát NguyŒn
Chúng sinh vÓn là c¶i nguÒn cûa niŠm an låc trÜ§c m¡t và niŠm an låc
vïnh viÍn cûa các th©i quá khÙ, hiŒn tåi và tÜÖng lai, bao gÒm tÃt cä
m†i thành t¿u trong PhÆt Çåo, giäi thoát luân hÒi và chánh Ç£ng giác.
Møc tiêu Ç©i sÓng cûa tôi là giäi thoát vô lÜ®ng chúng sinh ra khÕi bi‹n
kh° luân hÒi, thoát h‰t gÓc rÍ cûa kh° Çau, là nghiŒp và phiŠn não. ñ‹
th¿c hiŒn møc tiêu này, tôi phäi Çåt giác ng¶ viên mãn. Vì vÆy mà cÀn
thành t¿u PhÆt Çåo. Vì vÆy mà cÀn thanh tÎnh nghiŒp chÜ§ng.

N‰u l« sinh vào ÇÎa ngøc, kh° Çau së rÃt khó kham. BÃt cÙ m¶t ÇÓm
cháy nhÕ nhoi nào trên thân th‹ ÇŠu sánh b¢ng træm vån lÀn sÙc cháy
cûa toàn b¶ th‰ gi§i hŒ này. Nóng bÕng Ç‰n n‡i chÌ chÎu trong chÓc lát
Çã nhÜ phäi chÎu vô vàn Çåi ki‰p kh° Çau. TØ vô thûy sinh tº, tôi Çã
tØng tåo vô sÓ nghiŒp sinh ÇÎa ngøc, vì Çã tØng vô sÓ lÀn phåm mÜ©i ác
nghiŒp. TØ vô thûy sinh tº, tôi Çã tØng tåo vô sÓ nghiŒp sinh ÇÎa ngøc,
vì Çã tØng vô sÓ lÀn phá phåm gi§i ba la ÇŠ mÆt Ça [pratimoksha], phá
phåm bÒ tát gi§i, phá phåm mÆt gi§i. Và tôi cÛng Çã tØng tåo vô sÓ
nghiŒp sinh ÇÎa ngøc vì Çã tØng vô sÓ lÀn phåm l‡i ÇÓi v§i ÇÃng Çåo sÜ
thiŒn tri thÙc, k‹ cä xâm phåm thân ng» š mÀu nhiŒm cûa thÀy, håi
thân th‹ thÀy, không nghe l©i thÀy dåy, làm phiŠn lòng thÀy, ÇÓi v§i

Sám HÒng Danh
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thÀy thi‰u tôn kính, sinh lòng dÎ giáo sân hÆn, làm trª ngåi l§n lao cho
ÇÜ©ng tu giác ng¶ và tåo kh° não l§n lao nhÃt.

M‡i nghiŒp nhÜ vÆy có bÓn quä kh° Çau: quä sinh ác Çåo, quä sinh
môi trÜ©ng sÓng khi trª låi làm ngÜ©i, quä sinh kinh nghiŒm tÜÖng t¿,
và tŒ håi nhÃt là quä sinh hành Ç¶ng tÜÖng t¿, nghïa là së có thói quen
l¥p Çi l¥p låi cùng m¶t ác nghiŒp Çã làm, do Çó cÙ phäi trª Çi trª låi
chÎu mãi bÓn quä kh° Çau. CÙ nhÜ vÆy mà lÜu låc mãi trong luân hÒi.

Không nh»ng vÆy, nghiŒp còn t¿ tæng trÜªng nên viŒc ác bé nhÕ có
th‹ ÇÜa Ç‰n quä kh° l§n lao. NghiŒp låi không mÃt Çi, nên ác nghiŒp
Çã phåm thì nhÃt ÇÎnh së phäi tr° quä, bÃt k‹ phäi Ç®i bao nhiêu lâu,
cho Ç‰n khi nghiŒp ÇÜ®c thanh tÎnh. VÆy tØ m¶t ác nghiŒp Çã làm, tôi
cÙ phäi chÎu quä hoài hoài, trên hàng træm ki‰p tái sinh. ñã bi‰t vÆy
rÒi, làm sao tôi có th‹ sÓng mà không cÓ g¡ng thanh tÎnh nghiêp chÜ§ng
Ç‹ vÃt Çi m§ nghiŒp d», nhÜ cÓ g¡ng loåi trØ chÃt Ç¶c ch‰t ngÜ©i Çang
ngÃm trong thân mình?

Không nh»ng là nhÜ vÆy, Ç©i sÓng này låi không bŠn lâu, tôi nhÃt ÇÎnh
së phäi ch‰t. Cái ch‰t có th‹ Ç‰n hôm nay, hay bÃt cÙ lúc nào. Cho nên
tôi phäi sám hÓi thanh tÎnh tÃt cä m†i ác nghiŒp liŠn ngay bây gi©. ñó
là lš do ngay bây gi© tôi xin hành trì công phu sám hÒng danh, và
hành trì nhÜ vÆy là Ç‹ bän thân có ÇÜ®c khä næng mang låi bình an l®i
låi cho tÃt cä chúng sinh.

Quán TÜªng trÜ§c khi b¡t ÇÀu Sám HÒng Danh

Quán tÜªng ª không gian trÜ§c m¥t là vÎ thÀy b°n
sÜ cûa quí vÎ, mang s¡c tÜ§ng cûa ÇÙc PhÆt Thích
Ca Mâu Ni. Gi»a tim PhÆt là ÇÙc Thiên Thû Quan
Th‰ Âm [ngàn tay]. Gi»a tim ÇÙc Thiên Thû Quan
Th‰ Âm là linh t¿ HRIH, và tØ linh t¿ này phóng ra
tØng luÒng ánh sáng l§n, tåo thành sáu hàng nÖi
không gian phía dÜ§i. CuÓi m‡i luÒng ánh sáng này
là pháp Çàn k‰t ng†c báu, ÇÜ®c Ç¶i b¢ng voi l§n.
Trên m‡i pháp Çàn là m¶t ÇÙc PhÆt. Hàng thÙ nhÃt

BÃt ñ¶ng PhÆt
hay A SÖ PhÆt
[Akshobhya]

      41

Bäo Sinh PhÆt
[Ratnasambhava]

BÃt Không
Thành T¿u PhÆt
[Amoghasiddhi]

A Di ñà PhÆt
[Amitabha]

ñåi NhÆt PhÆt
[Vairochana]

có sáu ÇÙc PhÆt màu xanh dÜÖng, hiŒn tÜ§ng PhÆt
BÃt ñ¶ng [Akshobhya], ngoåi trØ ÇÙc PhÆt thÙ ba là
ÇÙc Long Tôn VÜÖng PhÆt, thân xanh dÜÖng, ÇÀu
tr¡ng. Hàng thÙ hai có bäy ÇÙc PhÆt màu tr¡ng, hiŒn
tÜ§ng PhÆt ñåi NhÆt [Vairochana]. Hàng thÙ ba có
bäy ÇÙc PhÆt, màu vàng, hiŒn tÜ§ng PhÆt Bäo Sinh
[Ratnasambhava]. Hàng thÙ tÜ có bäy ÇÙc PhÆt màu
ÇÕ, hiŒn tÜ§ng PhÆt A Di ñà [Amitabha]. Hàng thÙ
næm có bäy ÇÙc PhÆt màu  lá, hiŒn tÜ§ng PhÆt BÃt
Không Thành T¿u [Amoghasiddhi]. ñây là ba mÜÖi
læm ÇÙc PhÆt trong pháp Sám HÒng Danh. M‡i ÇÙc
PhÆt ÇŠu ngÒi ki‰t già Çúng theo dòng ThiŠn PhÆt
cûa tØng vÎ. Hàng cuÓi cùng là bäy ÇÙc PhÆt DÜ®c
SÜ.

Chúng ta hãy nghï r¢ng m‡i ÇÙc PhÆt nói trên ÇŠu là
hiŒn thân cûa PhÆt Pháp Tæng mÜ©i phÜÖng ba th©i,
cùng tÃt cä m†i bi‹u tÜ®ng thân ng» š cûa PhÆt,
tÜ®ng, tháp kinh, r¢ng chÜ vÎ là hiŒn thân cûa tÃt cä
m†i thánh vÆt, tinh túy n¢m ª ÇÃng ñåo SÜ. Khªi
lòng tin tr†n vËn r¢ng m‡i vÎ ÇŠu có khä næng thanh
tÎnh tÃt cä m†i t¶i chÜ§ng và tÆp chÜ§ng mà bän
thân chúng ta Çã phåm tØ vô thûy sinh tº.

Bây gi© chúng ta hãy tÜªng tÜ®ng tØ thân mình hiŒn
thành vô lÜ®ng thân ngÜ©i, khi chúng ta låy PhÆt,
tÃt cä cùng låy theo kh¡p m†i phÜÖng m†i hÜ§ng,
phû ÇÀy kín tØng vi trÀn trên m¥t ÇÃt.

Bây gi© tøng minh chú tæng trÜªng3, qui y và Sám HÒng Danh ª trang k‰ ti‰p, niŒm
hÒng danh cûa tØng vÎ PhÆt càng nhiŠu lÀn càng tÓt trong khi låy. Næng l¿c thanh
tÎnh hóa n¢m ª hÒng danh tØng vÎ PhÆt, vì vÆy niŒm nhiŠu hay ít, k‰t quä së khác
nhau. Ngay cä khi låy theo bæng thâu âm, cÛng nên t¿ mình niŒm theo càng nhiŠu
càng tÓt. Có th‹ Ç†c câu phát nguyŒn ba lÀn, låy m‡i vÎ PhÆt m¶t lÀn, hay là låy
m‡i vÎ PhÆt ba lÀn, Ç†c câu phát nguyŒn m¶t lÀn. Sau Çó, niŒm hÒng danh ÇÙc
PhÆt DÜ®c SÜ. Ti‰p theo n‰u có th©i gian có th‹ tøng thêm Minh Chú Kim Cang
Tát ñÕa [Vajrasattva Mantra] và bài Tán DÜÖng ÇÙc Quan T¿ Tåi [Xem phÀn b°
túc trang 78). RÒi tøng bài sám hÓi ti‰p theo, và bài Sám NguyŒn.

Sám HÒng Danh
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Confession of Downfalls to the
Thirty-five Buddhas

OM NAMO MANJUSHRIYE  / NAMAH SUSHRIYE  / NAMA
UTTAMA SHRIYE SVAHA    (3x)

CHOM DÄN DÄ DE ZHIN SHEG PA DRA CHOM PA YANG DAG
PAR DZOG PÄI SANG GYÄ RIN CHHEN GYÄL TSHÄN LA CHHAG
TSHÄL LO   (7x)

OM NAMO BHAGAVATE RATNA KETU RAJAYA / TATHAGATAYA /
ARHATE SAMYAK SAMBUDDHAYA / TADYATHA / OM RATNE
RATNE MAHA RATNE RATNA BIJA YE SVAHA (7x)

Na mo jang chhub sem päi tung wa shag pa

Dag [ming] di zhe gyi wa / dü tag tu la ma la kyab su chhi wo
Sang gyä la kyab su chhi wo

Chhö la kyab su chhi wo
Ge dün la kyab su chhi wo   (3x)

Tön pa chom dän dä de zhin sheg pa dra chom pa yang dag par dzog
päi sang gyä päl gyäl wa sha kya thub pa la chhag tshäl lo

De zhin sheg pa dor je nying pö rab tu jom pa la chhag tshäl lo

De zhin sheg pa rin chhen ö thrö la chhag tshäl lo
De zhin sheg pa lu wang gi gyäl po la chhag tshäl lo

De zhin sheg pa pa wöi de la chhag tshäl lo
De zhin sheg pa päl gye la chhag tshäl lo

De zhin sheg pa rin chhen me la chhag tshäl lo
De zhin sheg pa rin chhen da ö la chhag tshäl lo
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Nghi ThÙc Sám HÒng Danh

ñänh lÍ 35 vÎ PhÆt

OM NAMO MANJUSHRIYE  / NAMAH SUSHRIYE / NAMA
UTTAMA SHRIYE SVAHA   (3x)

CHOM DÄN DÄ DE ZHIN SHEG PA DRA CHOM PA YANG DAG
PAR DZOG PÄI SANG GYÄ RINCHHEN GYÄLTSHÄN LA CHAG
TSHÄL LO   (7x)

OM NAMO BHAGAVATE RATNA KETU RAJAYA / TATHAGATAYA /
ARHATE SAMYAK SAMBUDDHAYA / TADYATHA / OM RATNE
RATNE MAHA RATNE RATNA BIJA YE SVAHA (7x)

Tán DÜÖng HÒng Danh Sám Pháp
ñŒ tº tên (Ç†c tên ª Çây) nguyŒn ki‰p này và m†i ki‰p sau ÇŠu luôn
Qui y ÇÃng ñåo SÜ;
Qui y PhÆt;
Qui y Pháp;
Qui y Tæng.   (3x)

Kính låy ÇÃng b°n sÜ Giáo chû, Th‰ tôn, NhÜ lai, Ùng cúng, Chánh
bi‰n tri, Thích Ca Mâu Ni PhÆt.

Kính låy Kim cang bÃt hoåi NhÜ lai
Kính låy Bäo quang NhÜ lai,
Kính låy Long tôn vÜÖng NhÜ lai,
Kính låy Tinh ti‰n quân NhÜ lai,
Kính låy Tinh ti‰n h› NhÜ lai,
Kính låy Bäo hÕa NhÜ lai,
Kính låy Bäo nguyŒt quang NhÜ lai,
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De zhin sheg pa tong wa dön yö la chhag tshäl lo
De zhin sheg pa rin chhen da wa la chhag tshäl lo

De zhin sheg pa dri ma me pa la chhag tshäl lo
De zhin sheg pa pä jin la chhag tshäl lo

De zhin sheg pa tshang pa la chhag tshäl lo
De zhin sheg pa tshang pä jin la chhag tshäl lo

De zhin sheg pa chhu lha la chhag tshäl lo
De zhin sheg pa chhu lhäi lha la chhag tshäl lo

De zhin sheg pa päl zang la chhag tshäl lo
De zhin sheg pa tsän dän päl la chhag tshäl lo

De zhin sheg pa zi ji tha yä la chhag tshäl lo
De zhin sheg pa ö päl la chhag tshäl lo

De zhin sheg pa nya ngän me päi päl la chhag tshäl lo
De zhin sheg pa se me kyi bu la chhag tshäl lo

De zhin sheg pa me tog päl la chhag tshäl lo
De zhin sheg pa tshang päi ö zer nam par röl pä ngön par khyen pa

la chhag tshäl lo
De zhin sheg pa pä mäi ö zer nam par röl pä ngön par khyen pa

la chhag tshäl lo
De zhin sheg pa nor päl la chhag tshäl lo

De zhin sheg pa drän päi päl la chhag tshäl lo
De zhin sheg pa tshän päl shin tu yong drag la chhag tshäl lo

De zhin sheg pa wang pöi tog gi gyäl tshän gyi gyäl po la chhag tshäl lo
De zhin sheg pa shin tu nam par nön päi päl la chhag tshäl lo

De zhin sheg pa yül lä shin tu nam par gyäl wa la chhag tshäl lo
De zhin sheg pa nam par nön pä sheg päi päl la chhag tshäl lo

De zhin sheg pa kün nä nang wa kö päi päl la chhag tshäl lo
De zhin sheg pa rin chhen pä mäi nam par nön pa la chag  tsäl lo

De zhin sheg pa dra chom pa yang dag par dzog päi sang gyä rin po
chhe dang pä ma la rab tu zhug pa ri wang gi gyäl po la chhag
tshäl lo (3x)
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Kính låy HiŒn vô ngu NhÜ lai,
Kính låy Bäo nguyŒt NhÜ lai,
Kính låy Vô cÃu NhÜ lai,
Kính låy DÛng thí NhÜ lai,
Kính låy Thanh tÎnh NhÜ lai,
Kính låy Thanh tÎnh thí NhÜ lai,
Kính låy Sa lÜu na NhÜ lai,
Kính låy Thûy thiên NhÜ lai,
Kính låy Kiên ÇÙc NhÜ lai,
Kính låy Chiên Çàn công ÇÙc NhÜ lai,
Kính låy Vô lÜ®ng cúc quang NhÜ lai,
Kính låy Quang ÇÙc NhÜ lai,
Kính låy Vô Üu ÇÙc NhÜ lai,
Kính låy Na la diên NhÜ lai,
Kính låy Công ÇÙc hoa NhÜ lai,
Kính låy Thanh tÎnh quang du hš thÀn thông NhÜ lai,

Kính låy Liên hoa quang du hš thÀn thông NhÜ lai,

Kính låy Tài công ÇÙc NhÜ lai,
Kính låy ñÙc niŒm NhÜ lai,
Kính låy ThiŒn danh xÜng công ÇÙc NhÜ lai,
Kính låy HÒng diŒm Ç‰ tràng vÜÖng NhÜ lai,
Kính låy ThiŒn du b¶ công ÇÙc NhÜ lai,
Kính låy ñÃu chi‰n th¡ng NhÜ lai,
Kính låy ThiŒn du b¶ NhÜ lai,
Kính låy Châu táp trang nghiêm công ÇÙc NhÜ lai,
Kính låy Bäo hoa du b¶ NhÜ lai,
Kính låy Bäo liên hoa thiŒn trú sa la th† vÜÖng NhÜ lai (3x)

[HÒng Danh PhÆt, d¿a theo bän hai bän Sám HÒng Danh cûa HT Thích Trí
Quang và cûa SÜ Bà Thích N» Trí Häi.]



46      Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u

Prostrations to the Seven
Medicine Buddhas

Chom dän dä de zhin sheg pa dra chom pa yang dag par dzog päi sang
gyä tsen leg pa yong drag päl gyi gyäl po la chhag tshäl lo

Chom dän dä de zhin sheg pa dra chom pa yang dag par dzog päi sang
gyä rin po chhe dang da wa dang pä mä rab tu gyän pa khä pa zi ji dra
yang kyi gyäl po la chhag tshäl lo

Chom dän dä de zhin sheg pa dra chom pa yang dag par dzog päi sang
gyä ser zang dri me rin chhen nang tül zhug drub pa la chhag tshäl lo

Chom dän dä de zhin sheg pa dra chom pa yang dag par dzog päi sang
gyä nya ngän me chhog päl la chhag tshäl lo

Chom dän dä de zhin sheg pa dra chom pa yang dag par dzog päi sang
gyä chhö drag gya tshö yang la chhag tshäl lo

Chom dän dä de zhin sheg pa dra chom pa yang dag par dzog päi sang
gyä chhö gya tsho chhog gi lö nam par röl pä ngön par khyän pa la
chhag tshäl lo

Chom dän dä de zhin sheg pa dra chom pa yang dag par dzog päi sang
gyä men gyi lha bäi dur yä ö kyi gyäl po la chhag tshäl lo

[If you would like to insert Vajrasattva and “Po” Praise practice, turn to p. 64]
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ñänh lÍ

ThÃt PhÆt DÜ®c SÜ

D¿a theo l©i khuyên cûa Lama Zopa Rinpoche, hÒng danh bäy ÇÙc PhÆt DÜ®c SÜ
ÇÜ®c kèm theo Çây Ç‹ tiŒn cho PhÆt tº tøng niŒm Çänh lÍ.

Kính låy ÇÙc Th‰ tôn, NhÜ lai, Ùng cúng, Chánh bi‰n tri ThiŒn Danh
XÜng Cát TÜ©ng VÜÖng PhÆt

Kính låy ÇÙc Th‰ tôn, NhÜ lai, Ùng cúng, Chánh bi‰n tri Bäo NguyŒt
Trí Nghiêm Quang Âm T¿ Tåi VÜÖng PhÆt

Kính låy ÇÙc Th‰ tôn, NhÜ lai, Ùng cúng, Chánh bi‰n tri Kim S¡c Bäo
Quang DiŒu Hånh Thành T¿u PhÆt

Kính låy ÇÙc Th‰ tôn, NhÜ lai, Ùng cúng, Chánh bi‰n tri Vô Ðu TÓi
Th¡ng Cát TÜ©ng PhÆt

Kính låy ÇÙc Th‰ tôn, NhÜ lai, Ùng cúng, Chánh bi‰n tri Pháp Häi
Th¡ng HuŒ Du Hš ThÀn Thông PhÆt

Kính låy ÇÙc Th‰ tôn, NhÜ lai, Ùng cúng, Chánh bi‰n tri Pháp Häi Lôi
Âm PhÆt

Kính låy ÇÙc Th‰ tôn, NhÜ lai, Ùng cúng, Chánh bi‰n tri DÜ®c SÜ LÜu
Ly Quang VÜÖng PhÆt.

[N‰u quí PhÆt tº muÓn trì minh chú Kim Cang Tát ñÕa [Bách T¿ Chú] và Tán
DÜÖng ÇÙc Quan T¿ Tåi, xin xem trang 64. N‰u không, xin Ç†c ti‰p trang sau. ]
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De dag la sog pa chhog chüi jig ten gyi kham tham chä na de zhin sheg
pa dra chom pa yang dag par dzog päi sang gyä chom dän dä gang ji
nye chig zhug te tsho zhing zhe päi sang gyä chom dän dä de dag
tham chä dag la gong su söl

Dag gi kye wa di dang / kye wa tog mäi tha ma ma chhi pa nä khor
wa na khor wäi kye nä tham chä du dig päi lä gyi pa dang / gyi du
tsäl wa dang / gyi pa la je su yi rang pa am / chhö ten  gyi kor ram /
ge dün gyi kor ram / chhog chüi ge dün gyi kor throg pa dang / throg
tu chug pa dang / throg pa la je su yi  rang pa am / tsham ma chhi
pa ngäi lä gyi pa dang / gyi du tsäl wa dang / gyi pa la je su yi rang pa
am / mi ge wa chüi lä kyi lam yang dag par lang wa la zhug pa dang / jug
tu tsäl wa dang / jug pa la je su yi rang pa am / Lä kyi drib pa gang gi
drib nä dag sem chän nyäl war chhi pa am / dü dröi kye nä su chhi
pa am / yi dvag kyi yül du chhi pa am / yül tha khob tu kye pa am /
la lor kye pa am / lha tshe ring po nam su kye pa am / wang po ma
tshang war gyur pa am / ta wa log pa dzin par gyur pa am / sang gyä
jung wa la nye par mi gyi par gyur wäi lä kyi drib pa gang lag pa de
dag tham chä sang gyä chom dän dä ye she su gyur pa / chän du
gyur pa / pang du gyur pa / tshä mar gyur pa / khyen pä zig pa de
dag gi chän ngar thöl lo chhag so / mi chhab bo / mi be do / län
chhä  kyang chö ching dom par gyi lag so

Sang gyä chom dän dä de dag tham chä dag la gong su söl

Dag gi kye wa di dang / kye wa thog mäi tha ma ma chhi pa nä
khor wa na khor wäi kye nä zhän dag tu jin pa tha na dü dröi kye
nä su kye pa la zä kham chig tsam tsäl wäi ge wäi tsa wa gang lag pa
dang / dag gi tshül thrim sung päi ge wäi tsa wa gang lag pa dang /
dag gi tshang par chö päi ge wäi tsa wa gang lag pa dang / dag gi
sem chän yong su min par gyi päi ge wäi tsa wa gang lag pa dang /
dag gi jang chhub chhog tu sem kye päi ge wäi tsa wa gang lag pa
dang / dag gi la na me päi ye she kyi ge wäi tsa wa gang lag pa de
dag tham chä chig tu dü shing dum te dom nä la na ma chhi pa
dang / gong na ma chhi pa dang / gong mäi yang gong ma / la mäi
yang la mar yong su ngo wä la na me pa yang dag par dzog päi jang
chhub tu yong su ngo war gyi o
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ñÒng Ç£ng nhÜ vÆy, / chÜ PhÆt th‰ tôn / kh¡p m†i quÓc Ç¶ / thÜ©ng trú
ª Ç©i. / NguyŒn xin các ngài / thÜÖng tÜªng cho con, / Ç‹ con sám hÓi
/ m†i thÙ t¶i l‡i.

Là trong Ç©i này / ho¥c tØ Ç©i trÜ§c, / vô thûy sinh tº / cho Ç‰n ngày
nay, / bao nhiêu t¶i l‡i / con Çã làm ra, / b¢ng cách t¿ làm / ho¥c bäo
ngÜ©i làm / ho¥c thÃy ngÜ©i làm / mà lòng mØng theo; cûa Tháp cûa
Tæng / cûa Tæng bÓn phÜÖng / mà con t¿ lÃy / con bäo ngÜ©i lÃy / con
thÃy ngÜ©i lÃy / mà lòng mØng theo; næm t¶i vô gián / mà con t¿ làm /
con bäo ngÜ©i làm / con thÃy ngÜ©i làm / mà lòng mØng theo; / mÜ©i
thÙ ác nghiŒp / mà con t¿ làm / con bäo ngÜ©i làm / con thÃy ngÜ©i làm
/ mà lòng mØng theo; bao nhiêu t¶i l‡i / con làm trên Çây / ho¥c là che
dÃu / ho¥c không che dÃu, / ho¥c Çáng sa Ç†a / vào trong ÇÎa ngøc /
ngå quÌ súc sinh / các ÇÜ©ng d» khác, / cùng v§i các xÙ / biên ÇÎa man
dã, / [ho¥c Çáng sinh vào / cõi tr©i trÜ©ng th†; / ho¥c thi‰u giác quan /
ho¥c vÜ§ng tà ki‰n / ho¥c không hoan hÌ / khi PhÆt xuÃt th‰. / ] h‰t thäy
t¶i l‡i / con Çã làm ra / Çáng phäi sa vào / nh»ng ch‡ nhÜ vÆy, ngày nay
con xin / sám hÓi tÃt cä. / [Ngày nay con xin / chÜ PhÆt Th‰ tôn / tuŒ
giác siêu viŒt / lÃy Çôi m¡t tuŒ / và trí toàn giác / chÙng bi‰t cho con, /
cho con phát l¶ / m†i thÙ t¶i l‡i / nguyŒn k‹ tØ nay / së không tái
phåm.]

Ngày nay con xin / chÜ PhÆt th‰ tôn / chÙng bi‰t cho con :

Ho¥c trong Ç©i này / ho¥c m†i Ç©i khác, / [vô lÜ®ng Ç©i ki‰p / trôi låc
luân hÒi ] / con làm bÓ thí / cho Ç‰n chÌ cho / các loài súc vÆt / m¶t viên
th¿c phÄm, [ÇÜ®c bao thiŒn cæn] / ho¥c kính tuân gi» / gi§i luÆt thanh
tÎnh, / ho¥c tu tÎnh hånh / ÇÜ®c bao thiŒn cæn, / tác thành chúng sinh /
ÇÜ®c bao thiŒn cæn, / [phát tâm bÒ ÇŠ / ÇÜ®c bao thiŒn cæn] / tu hành
tuŒ giác / ÇÜ®c bao thiŒn cæn, / thành vô thÜ®ng trí / ÇÜ®c bao thiŒn
cæn: tÃt cä thiŒn cæn / Çã nói trên Çây, / con tÆp h®p låi / ÇÓi chi‰u suy
nghï, / Çem hÒi hÜ§ng cä / vŠ nÖi tuŒ giác / vô thÜ®ng bÒ ÇŠ / cûa PhÆt
th‰ tôn.
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Ji tar dä päi sang gyä chom dän dä nam kyi yong su ngö pa dang / ji
tar ma jön päi sang gyä chom dän dä nam kyi yong su ngo war gyur
wa dang / ji tar da tar zhug päi sang gyä chom dän dä nam kyi yong
su ngo war dzä pa de zhin du dag gi kyang yong su ngo war gyi o

Dig pa tham chä ni so sor shag so / sö nam tham chä la ni je su yi
rang ngo / sang gyä tham chä la ni kül zhing söl wa deb so / dag gi
la na me päi ye she kyi chhog dam pa thob par gyur chig

Mi chhog gyäl wa gang dag da tar zhug pa dang / gang dag dä pa dag
dang de zhin gang ma jön / yön tän ngag pa tha yä gya tsho dra kün
la / thäl mo jar war gyi te kyab su nye war chhi wo

ñÙc PhÆt Kim Cang Tát ñÕa [Vajradhara]
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Quá khÙ hiŒn tåi / và cä vÎ lai / chÜ PhÆt th‰ tôn / hÒi hÜ§ng th‰ nào,
/ con cÛng nguyŒn làm / hÒi hÜ§ng nhÜ vÆy.

Nên s¿ sám hÓi / m†i thÙ t¶i l‡i, / cùng s¿ tùy h› / m†i thÙ phÜ§c
ÇÙc, / cho Ç‰n công ÇÙc / thÌnh PhÆt th‰ tôn, / con nguyŒn thành t¿u /
tuŒ giác vô thÜ®ng.

ChÜ PhÆt th‰ tôn / trong ba thì gian / là bÆc tÓi th¡ng / ÇÓi v§i chúng
sinh, / là vùng bi‹n cä / công ÇÙc vô lÜ®ng, / nên con ngày nay / qui
mång Çänh lÍ.

[H‰t phÀn trích HT Thích Trí Quang]

PhÜÖng Pháp Quán TÜªng khi tøng bài
Sám NguyŒn
Khi Ç†c bài sám nguyŒn, m‡i khi Ç†c Ç‰n m¶t loåi ác nghiŒp thì hãy
nh§ r¢ng bän thân mình Çã phåm ác nghiŒp này không chÌ m¶t lÀn
trong ki‰p hiŒn tiŠn mà thÆt ra Çã tØng phåm vô lÜ®ng lÀn k‹ tØ vô
lÜ®ng sinh tº, cho dù bây gi© có nh§ hay không nh§. Hãy khªi tâm hÓi
cäi, hÓi cäi càng nhiŠu thì nghiŒp chÜ§ng càng ÇÜ®c thanh tÎnh.

Ti‰p theo, nh§ nghï Ç‰n tánh không cûa tØng ác nghiŒp Çã phåm, nh§
r¢ng ngay cä ác nghiŒp cÛng không hiŒn h»u Ç¶c lÆp cÓ ÇÎnh, chÌ do
duyên k‰t h®p mà thành, hoàn toàn chÌ là danh tØ và khái niŒm do tâm
phân biŒt giä lÆp mà có. Ho¥c quán nghiŒp chÜ§ng không có t¿ tánh,
ho¥c quán nghiŒp chÜ§ng chÌ nhÜ huyÍn m¶ng. Quán tánh không
theo cách nào cÛng ÇÜ®c, tØ tÆn Çáy tim thÃy r¢ng t¶i chÜ§ng vÓn
không, không có hiŒn h»u Ç¶c lÆp, không m¶t phân tº nhÕ nhoi nào là
thÆt có.

ñ‰n cuÓi bài Sám NguyŒn, ngÜng låi m¶t lúc Ç‹ khªi tâm kiên quy‰t tØ
nay vŠ sau së không bao gi© tái phåm. ñây chính là næng l¿c t¿ ch‰.
L©i hÙa không tái phåm phäi cho th¿c t‰, dù là chÌ hÙa không tái phåm
trong vòng næm phút, hay næm giây, hÍ Çã hÙa thì phäi làm theo, Ç‹
khÕi mang l‡i dÓi láo trÜ§c ru¶ng phÜ§c Tam Bäo.
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General Confession
,A-2>$?,

U hu lag!

La ma dor je dzin pa chhen po la sog pa chhog chu na zhug päi sang
gyä dang jang chhub sem pa tham chä dang ge dün tsün pa nam dag
la gong su söl

Dag [ming di] zhe gyi wä tshe rab khor wa thog ma ma chhi pa nä
da ta la thug gi bar du / nyön mong pa dö chhag dang zhe dang
dang ti mug gi wang gi lü ngag yi sum gyi go nä dig pa mi ge wa chu
gyi pa dang / tsham ma chhi pa nga gyi pa dang / de dang nye wa
nga gyi pa dang / so sor thar päi dom pa dang gäl wa dang / jang
chhub sem päi lab pa dang gäl wa dang / sang ngag kyi dam tshig
dang gäl wa dang / pha dang ma la ma gü pa dang / khän po dang
lob pön la ma gü pa dang / drog tshang pa tshung par chö pa nam
la ma gü pa dang / kön chhog sum la nö päi lä gyi pa dang / dam
päi chhö pang pa dang / phag päi ge dün la kur pa tab pa dang /
sem chän la nö päi lä gyi pa la sog pa / dig pa mi ge wäi tshog dag gi
gyi pa dang / gyi du tsäl wa dang / zhän gyi gyi pa la je su yi rang wa la
sog pa / dor na tho ri dang thar päi geg su gyur ching khor wa dang
ngän song gi gyur gyur päi nye tung gi tshog chi chhi pa tham chä

La ma dor je dzin pa chhen po la sog pa chhog chu na zhug päi
sang gyä dang jang chhub sem pa tham chä dang / ge dün tsün pa
nam kyi chän ngar thöl lo / mi chhab bo / chhag so / chhin chhä
kyang dom par gyi lag so / thöl zhing shag na dag de wa la reg par nä
par gyur gyi / ma thöl ma shag na de tar mi gyur wa lag so
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Sám NguyŒn
,A-2>$?,

U hu lag!  (KhÓn kh° thân con!)

Ngày nay con xin / ÇÃng ñåi ñåo SÜ / PhÆt Kim cang trì, / cùng mÜ©i
phÜÖng PhÆt / mÜ©i phÜÖng BÒ tát / cùng chÜ thánh Tæng, / nguyŒn xin
các ngài / thÜÖng tÜªng cho con / Ç‹ con sám hÓi / m†i thÙ t¶i l‡i.

ñŒ tº tên là [xÜng tên], ho¥c trong Ç©i này, / ho¥c m†i Ç©i khác, / k‹ tØ
vô thûy / cho Ç‰n bây gi©, / tâm thÙc ô nhiÍm / ÇÀy tham sân si, / lÃy
thân ng» š / tåo mÜ©i ác nghiŒp. / Phåm t¶i ngÛ gián10 , / t¶i cÆn ngÛ
gián; / phá phåm tÎnh gi§i, / cùng bÒ tát gi§i, / phá phåm luôn cä / gi§i,
thŒ, MÆt thØa.11 / BÃt kính cha mË, / bÃt kính v§i cä / Çåo sÜ kim cang,
/ v§i thÀy trø trì, / cùng v§i chúng Tæng.12 / Phá hoåi Tam Bäo, / xa lánh
chánh pháp,13 / phÌ báng thánh Tæng,14 /ngây håi chúng sinh, / bao
nhiêu t¶i ác / không th‹ k‹ xi‰t. / Bi‰t bao ác nghiŒp / con Çã t¿ làm /
hay bäo ngÜ©i làm / mà lòng mØng theo.

Nay con ÇÓi trÜ§c / ñåo sÜ Kim cang, / cùng mÜ©i phÜÖng PhÆt / mÜ©i
phÜÖng BÒ tát / cùng chÜ thánh Tæng / tác båch nhÜ vÀy: / bao nhiêu
t¶i l‡i / con Çã làm ra / së là chÜ§ng ngåi / giäi thoát luân hÒi, / và së là
nhân / khi‰n con vÜ§ng kËt / trong cõi luân hÒi / sa vào ÇÜ©ng d» . /
Con xin phát l¶ / không chút che dÃu / t¶i l‡i Çã làm, / xin sám hÓi cä.
/ NguyŒn trong tÜÖng lai / së không tái phåm.15 / Sám hÓi phát l¶ / t¶i
l‡i Çã làm / tâm së an låc, / n‰u không sám hÓi, / an låc chân chính /
không th‹ phát sinh.
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Quán TÜªng sau khi tøng bài Sám NguyŒn

Nghï r¢ng nh© næng l¿c công ÇÙc niŒm HÒng danh 35 vÎ PhÆt và Bäy
ÇÙc DÜ®c SÜ, nh© Çåi nguyŒn cûa chÜ PhÆt, nh© næng l¿c công ÇÙc
cûa lòng hÓi cãi và các y‰u tÓ hóa giäi khác, nh© næng l¿c công ÇÙc
låy PhÆt, nÜ§c cam lÒ và ánh sáng tØ thân chÜ PhÆt rót xuÓng, làm
thanh tÎnh tÃt cä m†i ác nghiŒp, phiŠn não cùng tÆp khí phiŠn não tích
tø trong tâm thÙc tØ vô lÜ®ng sinh tº. Khªi lòng tin tÜªng månh më
r¢ng tâm mình bây gi© hoàn toàn thanh tÎnh.

Ti‰p theo nh§ nghï Ç‰n tánh không. Trong Không, không có tôi, chû
th‹ tåo ác nghiŒp, không có s¿ tåo ác nghiŒp, cÛng không có ác nghiŒp
ÇÜ®c tåo ra. M¥c dù có vô lÜ®ng pháp hiŒn, th‰ nhÜng trong Không,
không có gì hiŒn h»u cä. Cái này không hiŒn h»u, cái kia cÛng không
hiŒn h»u, không có tôi, không có anh, không có bÃt cÙ cái gì. Trong
Không, tÃt cä ÇŠu ÇÒng m¶t vÎ. TØ nŠn täng tánh không mà s¿ vÆt khªi
hiŒn. TÃt cä nh»ng gì hiŒn h»u ÇŠu là tÜ§ng hiŒn cûa tánh không.

HÒi HÜ§ng
V§i công ÇÙc ba th©i. / cûa con và chúng sinh / cûa chÜ PhÆt, BÒ tát / -
th¿c chÃt chÌ là không - / nguyŒn cho bän thân con / - th¿c chÃt chÌ là
không - / mau chóng Çåt chánh giác / - th¿c chÃt chÌ là không -/ và cho
con có th‹ / d¿a vào sÙc m¶t ngÜ©i / mà dÅn d¡t chúng sinh / - th¿c
chÃt chÌ là Không -/ mau chóng Çåt giác ng¶.

V§i công ÇÙc ba th©i / cûa con và chúng sinh / cûa chÜ PhÆt, BÒ tát, /
nguyŒn cho bÒ ÇŠ tâm / (là thÜÖng quí kÈ khác, / tØ bÕ tâm chÃp ngã, /
c¶i nguÒn cûa tÃt cä / thành t¿u và hånh phúc / cûa con và chúng sinh),
/ liŠn tÙc thì khªi phát / ngay tØ trong tâm con / và tâm cûa chúng sinh.
/ NguyŒn cho bÒ ÇŠ tâm / nÖi nào Çã phát tri‹n / së tæng trÜªng không
ngØng / không bao gi© thoái chuy‹n.
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ñÙc PhÆt A Di ñà
[Amitabha Buddha]
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Phø Løc 1

LuÆn giäi vŠ Zung cûa Hào Quang Vô CÃu
và vŠ Minh Chú cûa ÇÙc PhÆt Droden Gyälwa Chhö

Zung cûa Hào Quang Vô CÃu
Zung bình thÜ©ng có nghïa là “minh chú” [mantra]. Lama Zopa Rinpoche giäi
thích thêm nhÜ sau: zung là “s¿ nh§ không th‹ quên loåi tuŒ giác Ç¥c biŒt có tác
døng chÆn ÇÙng ác nghiŒp và tåo thiŒn nghiŒp”.

Minh Chú

NAMA NAWA NAWA TEENAN THATHAAGATA GANGA NAM
DIVA LUKAA NAN /KOTINI YUTA SHATA SAHA SRAA NAN / OM
VOVORI / TSARI NI* TSARI / MORI GOLI TSALA WAARI SVAHA16

[*chÌ âm thanh cao]

L®i ́ ch Minh Chú Hào Quang Vô CÃu, theo kinh Çi‹n dåy
Ai trì tøng chú này, ngÜ©i khác nói chuyŒn v§i ngÜ©i Ãy, næm t¶i vô
gián së ÇŠu tan bi‰n.17

Ai trì tøng chú này, ngÜ©i khác nghe gi†ng nói cûa ngÜ©i Ãy, hay bóng
ngÜ©i Ãy Ç° lên ai, hay thân th‹ ngÜ©i Ãy chåm vào ai, tÃt cä nghiŒp
chÜ§ng tích tø tØ các Ç©i quá khÙ së ÇŠu tan bi‰n.

Ai trì tøng chú này së không bÎ håi vì tà ma, thuÓc Ç¶c, hay vì bÓn
thành phÀn lºa nÜ§c gió ÇÃt.

ChÜ PhÆt së thÜ©ng h¶ trì ngÜ©i Ãy, thÜ©ng dÅn d¡t ngÜ©i Ãy, và chÜ
Thiên H¶ Pháp18 së nâng Ç« cho ngÜ©i Ãy.
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NgÜ©i Ãy së không bÎ håi vì tà phép và tà chú.19

Chú này n‰u mang Ç¥t vào trong bäo tháp, bÃt cÙ chúng sinh nào, k‹
cä các loài tà ma ác quÌ, hÍ thÃy ÇÜ®c bäo tháp, nghe nh¡c Ç‰n bäo
tháp, chåm vào bäo tháo, hay chåm phäi cát bøi Ç‰n tØ bäo tháp, là së
thoát ÇÜ®c m†i ác nghiŒp. H† së sinh vào thiŒn Çåo20, së không Ç†a ác
Çåo.

ñÙc Th‰ Tôn [PhÆt Thích Ca Mâu Ni] nói v§i chÜ BÒ tát và chÜ Thánh:
Lìa M†i ChÜ§ng Ngåi, N¡m Gi» MÆt Pháp, Kim Cang Thû [Vajrapani],
TÙ ñåi Thiên VÜÖng, Phåm Thiên [the deva Unforgettable Owner21 -
Brahma], chÜ Thiên Tsangri, ñåi Thiên [Maha Deva - the Hindu God
Mahashora], cùng nhiŠu vÎ khác, nhÜ sau: “Các ngài ÇŠu là bÆc thánh
ÇÀy quyŠn næng, nay NhÜ lai giao låi cho các ngài tinh túy chúa t‹ MÆt
Chú. Các ngài hãy gi» gìn, Ç¥t vào h¶p k‰t châu báu. Và hãy Ç‰n kh¡p
m†i nÖi mà tuyên thuy‰t Chú này, hãy liên tøc khai mª chú này cho
chúng sinh, ÇØng lÖi nghÌ. Chúng sinh nào nghe ÇÜ®c hay thÃy ÇÜ®c
chú này, næm t¶i vô gián së ÇŠu thanh tÎnh cä.“

NhiŠu l®i ích khác. theo l©i dåy cûa Lama Zopa Rinpoche
N‰u quí vÎ m‡i ngày ÇŠu Ç†c tøng chú này, khi sÓng trong ngày có
phäi nói chuyŒn nhiŠu trong ÇiŒn thoåi, làm viŒc trong væn phòng, ví
dø hành nghŠ tÜ vÃn hay thÜ©ng phäi h¶i h†p, khi Ãy ai nghe ÇÜ®c
gi†ng nói cûa quí vÎ, næm t¶i vô gián cûa h† së tan bi‰n h‰t. VÆy ch¡c
ch¡n là 10 ác nghiŒp - nghiŒp thân ng» š phåm hàng ngày nhÜ là nói
nhäm hay tham lam vân vân, cÛng së ÇŠu ÇÜ®c thanh tÎnh cä. NhÜ vÆy
quí vÎ có th‹ giúp chúng sinh thanh tÎnh nghiŒp chÜ§ng m¶t cách quá
dÍ dàng mà hiŒu quä không th‹ tÜªng tÜ®ng ÇÜ®c, có th‹ giúp chúng
sinh thoát khÕi ác Çåo, giäi thoát luân hÒi và Çåt ÇÜ®c chánh Ç£ng giác.

N‰u quí vÎ xuÃt hiŒn trên màn änh truyŠn hình hay trên radio, së có
hàng triŒu ngÜ©i xem truyŠn hình, nghe radio, vì vÆy n‰u tøng chú
này, quí vÎ së có th‹ giäi thoát cho hàng triŒu ngÜ©i.

N‰u quí vÎ là ca sï hay kÎch sï, hàng træm ngÜ©i së Ç‰n nghe quí vÎ trình
diÍn, n‰u quí vÎ tøng chú này, h† së ÇÜ®c giäi thoát.

      LuÆn giäi vŠ Minh Chú
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N‰u quí vÎ Ç¥t chú này vào tòa bäo tháp, ngÜ©i nào thÃy, chåm hay
nghe nói vŠ bäo tháp së không sinh vào ác Çåo, së ÇÜ®c giäi thoát.
Thêm n»a, n‰u Ç¥t chú này trong xe, bÃt cÙ ai bÜ§c vào xe, chåm Ç‰n
xe, k‹ cä các loài côn trùng chåm vào xe, cÛng së ÇÜ®c hóa giäi nghiŒp
chÜ§ng. Cho dù các con côn trùng Ãy có bÎ ch‰t cÛng vÅn ÇÜ®c thanh
tÎnh nghiŒp chÜ§ng.22

N‰u quí vÎ cho chú này lên trên tràng phang, bóng tràng phang ngã lên
chúng sinh nào, nghiŒp chÜ§ng cûa chúng sinh Ãy së ÇÜ®c thanh tÎnh.

N‰u Ç¥t chú này trong nhà, bóng cæn nhà ngã lên ai, nghiŒp chÜ§ng
cûa chúng sinh Ãy së ÇÜ®c thanh tÎnh.

Quí vÎ có th‹ Çeo chú này trên ngÜ©i, ho¥c là kh¡c lên cái gì Çó rÒi Çeo,
ho¥c Ç¥t trong chi‰c h¶p nhÕ Çeo trên ngÜ©i, làm nhÜ vÆy có th‹ liên
tøc giúp ngÜ©i khác thanh tÎnh nghiŒp chÜ§ng.

Khi có ngÜ©i lâm chung hay Çã qua Ç©i, [ngÜ©i ra hay bÃt cÙ chúng
sinh h»u tình nào], quí vÎ có th‹ Ç¥t chú này trên mình cûa h†.

N‰u tøng chú này m‡i ngày rÒi ra phÓ, hay Ç‰n nh»ng nÖi Çông ngÜ©i,
tÃt cä nh»ng ai thÃy, nghe, hay chåm Ç‰n quí vÎ së ÇÜ®c thanh tÎnh
nghiŒp chÜ§ng.

L©i HÒi HÜ§ng cûa DÎch Giä [Anh ng»]

NguyŒn cho chú này / mang nhiŠu l®i låc / Ç‰n cho chúng sinh.
BÃt cÙ m¶t ai / thÃy, chåm, nh§, nghï / hay thÃy trong mÖ / hay tøng
chú này / nguyŒn h† tÙc thì / thanh tÎnh nghiŒp chÜ§ng / không bao gi©
sinh / vào cõi ác Çåo.
NguyŒn h† nhÆn ÇÜ®c / tÃt cä l®i låc / nh¡c Ç‰n nÖi Çây.
NguyŒn h† Çåt pháp / kính ngÜ«ng Çåo sÜ / phát tâm buông xä / phát
tâm bÒ ÇŠ / chÜ§ng ng¶ tánh không / cùng hai giai Çoån / [tu trong MÆt
Pháp ] / ngay trong ki‰p này/
NguyŒn cho tÃt cä / có tâm nguyŒn gì / së ngay tÙc thì / trª thành s¿ thÆt
/ thuÆn theo chánh pháp / Ç‹ rÒi mau chóng / thành t¿u giác ng¶.
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Minh Chú PhÆt Droden Gyälwa Chhö

Minh Chú

OM HRI YA DHE SARVA TATHAAGATA HRIDAYA GARBE / ZOLA
DHARMA DHATU GARBE /  SANGHA HARANA AYU
SANGSHODHAYA /  PAPAM SARVA TATHAAGATA SAMENDRA
AUSHNI KHA VIMALE BISHUDHE SVAHA

L®i ich minh chú
Theo l©i ÇÙc Th‰ Tôn PhÆt Droden Gyalwa Chhö:

Trì chú này mà xây m¶t toà bäo tháp hay m¶t pho tÜ®ng PhÆt, së tåo
b¢ng công ÇÙc xây mÜ©i triŒu bäo tháp hay tÜ®ng PhÆt.

Trì chú này rÒi, n‰u chåm vào bÓn thành phÀn ÇÃt lºa nÜ§c gió [tÙ
Çåi], bÓn thành phÀn Ãy së ÇÜ®c gia trì næng l¿c b¢ng v§i hai lÀn
næng l¿c cûa bäo tháp; n‰u có ai thÃy hay chåm vào ngÜ©i quí vÎ,
t¶i vô gián cûa h† së tiêu tan và h† së ÇÜ®c sinh vào cänh sÓng tÓt
hÖn.

Nh© trì tøng chú này, quí vÎ së sÓng th†, t¶i vô gián tan bi‰n, tài sän
dÒi dào, nh§ låi chuyŒn Ç©i trÜ§c. Quí vÎ së ÇÜ®c h¶ trì không g¥p
viŒc d» và së Çåt giác ng¶.

L©i giäng cûa Lama Zopa Rinpoche
N‰u chúng ta tøng chú này và xây bäo tháp cao m¶t triŒu tÀng, hay
xây bäo tháp cao b¢ng ÇÀu ngón tay, công ÇÙc tåo ÇÜ®c së b¢ng công
ÇÙc xây mÜ©i triŒu tòa bäo tháp. Tøng chú này rÒi xây m¶t tòa bäo
tháp së công ÇÙc së b¢ng xây mÜ©i triŒu bäo tháp. Nói cách khác,
công ÇÙc xây d¿ng m¶t tòa bäo tháp - vÓn Çã nhiŠu không th‹ tÜªng
tÜ®ng - së ÇÜ®c tæng mÜ©i triŒu lÀn. N‰u chúng ta xây m¶t tòa bäo tháp
cao næm tÀng, ví dø vÆy, thì công ÇÙc së b¢ng xây mÜ©i triŒu tòa bäo
tháp cao næm tÀng.

      LuÆn giäi vŠ Minh Chú
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Quan tr†ng là phäi Ç†c tøng chú này trÜ§c khi khªi công xây bäo tháp.
CÛng có th‹ tøng chú này m‡i ngày trong th©i gian xây d¿ng bäo tháp.
Xây tÜ®ng PhÆt hay tsa-tsas [tÜ®ng PhÆt Çúc b¢ng thåch cao, m¶t m¥t
n°i] cÛng vÆy.

Nh© Ç†c tøng chú này, khi chúng ta chåm vào bÃt cÙ thành phÀn ÇÃt
nÜ§c gió lºa nào cÛng së khi‰n thành phÀn Ãy có ÇÜ®c l¿c gia trì.  RÒi
khi có chúng sinh nào chåm vào ÇÃy,  chúng sinh Ãy së ÇÜ®c giäi thoát
hÖn gÃp hai lÀn næng l¿c cûa bäo tháp, thoát h‰t næm t¶i vô gián. Nói
cách khác, n‰u chúng ta Ç†c tøng chú này rÒi bÖi trong nÜ§c, nÜ§c së
có ÇÜ®c l¿c gia trì rÃt mãnh liŒt. NÜ§c Ãy chåm vào chúng sinh nào, k‹
cä chúng sinh sÓng trong nÜ§c, các loài côn trùng, tôm cá, k‹ tØ loài cá
voi to l§n nhÃt cho Ç‰n các loài trùng bé nhÕ nhÃt chÌ có th‹ nhìn qua
Óng kính hi‹n vi, k‹ cä loài ngÜ©i l¥n dÜ§i nÜ§c, bÖi trong nÜ§c, tÃt cä
ÇŠu nh© thân chåm vào nÜ§c Ãy mà thoát khÕi nghiŒp chÜ§ng. Các
thành phÀn khác cÛng vÆy, ÇŠu có khä næng giúp chúng sinh thanh
tÎnh nghiŒp chÜ§ng.

Nh© Ç†c tøng chú này, bän thân chúng ta së trª thành nŠn täng cho
chúng sinh thanh tÎnh nghiŒp chÜ§ng, còn mãnh liŒt hÖn cä tòa bäo
tháp. Chúng ta së nhiŠu khä næng giäi thoát chúng sinh, ai nhìn hay
chåm vào chúng ta, së thanh tÎnh h‰t m†i nghiŒp chÜ§ng, hai lÀn mãnh
liŒt hÖn là nhìn hay chåm tòa bäo tháp.

Nh© Ç†c tøng chú này, n‰u làm nghŠ xoa bóp cho ngÜ©i khác, së tåo
nhiŠu l®i låc vì khi chåm vào thân ngÜ©i khác së khi‰n h† thanh tÎnh
nghiŒp chÜ§ng.

Nh© Ç†c tøng chú này, ai thÃy chúng ta cÛng së không Ç†a ác Çåo,
næm t¶i vô gián cÛng së thanh tÎnh cä; vÆy ch¡c ch¡n mÜ©i ác nghiŒp
cÛng së ÇÜ®c thanh tÎnh. Nói cách khác, n‰u chúng ta Çi trên ÇÜ©ng,
vào trung tâm thÜÖng måi, ra sân ga, bÃt cÙ nÖi nào thÆt Çông ngÜ©i,
cho dù không làm gì cä, chÌ Çi loanh quanh thôi cÛng thanh tÎnh ÇÜ®c
tâm thÙc cûa chúng sinh, nh© Ç†c tøng chú này. Chúng ta có th‹ làm
m¶t ÇiŠu gì lå Ç‹ khi‰n ngÜ©i khác nhìn t§i mình, chÌ nhìn thôi, Çû cho
ngÜ©i khác thanh tÎnh nghiŒp chÜ§ng.
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Chú này có th‹ Ç†c tøng vài lÀn bu°i sáng ÇÀu ngày, chung v§i các bài
tøng nguyŒn và minh chú khác, và cÛng nên tøng trÜ§c khi xây tÜ®ng
PhÆt, xây bäo tháp, hay Çúc tsa-tsas.

Nh»ng nghŠ nghiŒp Ç¥c biŒt nên dùng loåi chú này Ç‹ mang l®i ích
Ç‰n cho ngÜ©i khác: nghŠ nghiŒp Çòi hÕi phäi xuÃt hiŒn trÜ§c công
chúng nhÜ diÍn viên, ngÜ©i mÅu, thuy‰t gia, giáo sÜ; nghŠ nghiŒp Çòi
hÕi phäi chåm vào thân th‹ ngÜ©i khác hay thú vÆt nhÜ bác sï, y tá, thú
y; ho¥c chåm vào nh»ng món ÇÒ mà nhiŠu ngÜ©i së nhìn ng¡m hay
chåm Ç‰n nhÜ ÇÀu b‰p, th® nÜ§ng bánh, th® làm ÇÒ gÓm, h†a sï, Çiêu
kh¡c, công nhân, th® gi¥t ûi, vÆn Ç¶ng viên bÖi l¶i v.v...

      LuÆn giäi vŠ Minh Chú
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Phø Løc 2

L®i  ́ ch Th† Gi» Bát Quan Trai Gi§i

L®i ích

L®i ích cûa s¿ không sát sanh: Ç©i này và m†i Ç©i sau së ÇÜ®c sÓng
lâu, månh khoÈ không bÎnh y‰u.

L®i ích cûa s¿ không xâm phåm tài sän ngÜ©i khác: Ç©i này và
m†i Ç©i sau së ÇÜ®c tài sän dÒi dào, không ai xâm phåm Ç‰n mình.

L®i ích cûa s¿ không quan hŒ tình døc: Ç©i này và m†i Ç©i sau thân
th‹ së toàn häo, giác quan ÇÀy Çû bén nhåy.

L®i ích cûa s¿ không nói l©i giä dÓi: Ç©i này và m†i Ç©i sau së
không bÎ ai dÓi gåt, nói gì cÛng ÇÜ®c tin nghe.

L®i ích cûa s¿ không dùng Ç¶c tÓ (trong Çó có rÜ®u, thuÓc lá và các
loåi thuÓc phiŒn khi‰n tâm trí m©, š chí nhøt) : Ç©i này và m†i Ç©i sau
së gi» v»ng chánh niŒm và tÌnh thÙc, giác quan bén nhåy, trí tuŒ toàn
vËn.

L®i ích cûa s¿ không n¢m ngÒi giÜ©ng gh‰ cao sang: Ç©i này và
m†i Ç©i sau së ÇÜ®c ngÜ©i khác tôn kính tán thán, së có ÇÜ®c ch‡ n¢m
êm Ãm khi cÀn, së có Çû xe hay thú vÆt làm phÜÖng tiŒn di chuy‹n

L®i ích cûa s¿ không æn trái th©i: Ç©i này và m†i Ç©i sau së có
ÇÜ®c cây trái phû phê, không cÀu tìm vÅn có Çû cÖm æn nÜ§c uÓng.

L®i ích cûa s¿ không trang Çi‹m son phÃn hÜÖng hoa: Ç©i này và
m†i Ç©i sau thân th‹ së có mùi thÖm dÍ chÎu, tÜ§ng dång màu s¡c tuyŒt
ÇËp, låi có nhiŠu tÜ§ng häo [cûa PhÆt].

và cûa s¿ không hát múa tÃu nhåc: Ç©i này và m†i Ç©i sau së hàng
phøc ÇÜ®c thân tâm, l©i nói thÓt ra ÇŠu là Pháp Âm.
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N‰u l«  phåm gi§i

N‰u Çã phát nguyŒn th† gi§i rÒi không ki‹m soát hành Ç¶ng Ç‹ cho
phåm gi§i, làm nhÜ vÆy không nh»ng vÜ§ng l‡i không gi» gi§i, mà
còn vÜ§ng l‡i nói dÓi [trÜ§c Tam Bäo]. Vì vÆy chúng ta cÀn phäi gi»
gi§i b¢ng chánh niŒm và tÌnh thÙc. N‰u sÖ tâm Ç‹ phåm gi§i, phäi tÙc
kh¡c tøng minh chú Gi§i Hånh Thanh TÎnh ba lÀn Ç‹ thanh tÎnh và
phøc hÒi gi§i Çã phåm.

Minh Chú Gi§i Hånh Thanh TÎnh
OM AMOGHA SHILA SAMBHARA / BHARA BHARA / MAHA
SHUDDHA SATTVA PADMA VIBHUSHITA BHUJA / DHARA
DHARA / SAMANTA / AVALOKITE HUM PHAT SVAHA

ñây là minh chú ÇÜ®c tøng 21 lÀn trong lÍ xuÃt gia, š nghïa nhÜ sau:

OM âm thanh mª ÇÀu phÀn l§n các minh chú
AMOGHA ÇÀy š nghïa [meaningful]
SHILA gi§i hånh [morality]
SAMBHARA tÆp h®p [assembled]
BHARA BHARA phát huy phát huy [develop develop]
MAHA Çåi [great]
SHUDDHA thanh tÎnh [pure]
SATTVA tâm [mind]
PADMA hoa sen [lotus]
VI s¡c tÜ§ng [aspect]
BHUSHITA trang Çi‹m [adorn]
BHUJA và [and]
DHARA DHARA chÃp trì chÃp trì [holder holder]
SAMANTA cûa tÃt cä [of all]
AVALOKITE nhìn b¢ng tØng con m¡t

[looking with each eye] (Chenrezig)
HUM PHAT SVAHA
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Phø Løc 3

B° Sung Công Phu
Sám HÒng Danh ñänh LÍ  35 vÎ PhÆt

Công Phu Trì  Chú Kim Cang Tát ñÕa [Vajrasattva]
và  Tán DÜÖng ÇÙc Quan T¿ Tåi
Theo l©i dåy cûa Lama Zopa Rinpoche, khi låy sám HÒng Danh PhÆt,
chúng ta có th‹ thêm vào 21 lÀn chú Kim Cang Tát ñÕa [Bách T¿ Chú]
và bài tøng Tán DÜÖng ÇÙc Quan T¿ Tåi. Làm nhÜ vÆy công ÇÙc và khä
næng thanh tÎnh nghiŒp chÜ§ng së tæng gÃp b¶i.

Sau khi xÜ§ng HÒng Danh và Çänh lÍ ThÃt PhÆt DÜ®c SÜ, hãy ti‰p
tøc vØa låy vØa tøng chú Kim Cang Tát ñÕa. Sau Çó Ç†c ti‰p bài Tán
DÜÖng ÇÙc Quan T¿ Tåi trích tØ công phu sám hÒi Nyung nä. Sau Çó trª
låi công phu sám HÒng Danh, Ç†c ti‰p bài sám hÓi và Sám NguyŒn.

Kim Cang Tát ñÕa [Bách T¿ Chú ]

OM VAJRASATTVA SAMAYA MANUPALAYA / VAJRASATTVA
TVENOPATISHTHA / DRIDHO ME BHAVA / SUTOSHYO ME
BHAVA / SUPOSHYO ME BHAVA / ANURAKTO ME BHAVA /
SARVA SIDDHIM ME PRAYACCHA / SARVA KARMA SU CHAME /
CHITTAM SHRIYAM KURU HUM / HA HA HA HA HO /
BHAGAVAN SARVA TATHAGATA / VAJRA MAME MUNCHA /
VAJRA BHAVA MAHA SAMAYA SATTVA AH HUM PHAT    (21x)
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Tán DÜÖng ñÙc Quan T¿ Tåi [Avalokiteshvara]

OM - ñŒ tº kính låy ÇÃng chª che cõi th‰.
ñÙc Quan T¿ Tåi / là Çåi Çåo sÜ / cûa toàn cõi th‰.
Chúng sinh ba cõi / ÇŠu tán dÜÖng ngài. /
Các bÆc Thiên VÜÖng, / Ma VÜÖng, Phåm VÜÖng / ÇŠu tán dÜÖng ngài.
Tán dÜÖng ngài là / vua cûa tÃt cä / các bÆc thánh hiŠn, / giúp cho

chúng sinh / cùng ÇÜ®c nhÜ nguyŒn. /
Con xin Çänh lÍ / bÆc Çåi h¶ trì / luân hÒi ba cõi.
Thân ngài mÀu nhiŒm, / là thân cûa kh¡p / mÜ©i phÜÖng PhÆt Çà.
Trên ÇÌnh ÇÀu ngài / là ÇÙc NhÜ Lai / PhÆt Vô LÜ®ng Quang.
V§i bàn tay phäi / bÓ thí vô lÜ®ng / xóa tan Çói khát / cûa loài quÌ Çói;
V§i bàn tay trái / trang nghiêm m¶t Çóa / sen màu hoàng kim;
Món tóc cûa ngài / s¡c cam ngát thÖm  / cu¶n dòng chäy xi‰t ;
GÜÖng m¥t tuyŒt häo / nhÜ vÀng træng tròn;
ñôi m¡t nhÜ sen / ÇËp ng©i trong sáng / chi‰u soi kh¡p cä;
HÜÖng thÖm thanh tÎnh / nhÜ tuy‰t tr¡ng ngÀn / nhÜ làn Óc quí;
ñi‹m chu‡i ng†c trai / lÃp lánh sáng ng©i ;
TÕa hào quang l§n / nhÜ ánh bình minh / hÒng tÜÖi chói rång;
Cánh tay tÜÖi ÇËp / nhÜ là ao sen;
S¡c diŒn trÈ trung / nhÜ vÀng træng thu;
ñôi vai Çi‹m k‰t / thÆt nhiŠu châu báu;
Bàn tay mÎn muÓt / nhÜ Ç†t lá non;
B© ng¿c bên trái / phû b¢ng da báo;
Toàn thân trang sÙc / l¶ng lÅy uy nghi.
Ngài trú ª trên / Çài sen tinh khi‰t,
Bøng nhÜ cánh sen / lÜng khoát løa mÎn
Th¡t lÜng hoàng kim / Çi‹m ÇÀy châu báu.
Ngài là trí tuŒ / cûa ÇÃng Th‰ tôn: / trí tuŒ vÜ®t qua / b‰n b© bên kia /

[trí Çáo bÌ ngån].
Công ÇÙc vô lÜ®ng / Çåt quä vô thÜ®ng,
Ngài là c¶i nguÒn / an låc chân chính, / xóa tan già nua / cùng v§i tÆt

bÎnh;
Là Tam-Giäi Thoát, / ngài vì nh»ng ai / vui cùng không gian / thi

tri‹n thiŒn hånh.
Hóa thân tÓi thÜ®ng / chi‰n th¡ng tÃt cä / sÙc månh ma vÜÖng,
BÜ§c chân vang v†ng / ti‰ng chåm chu‡i vàng.
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[Lìa tâm vÎ k›] / ngài luôn an trú / nÖi bÓn cõi tr©i / cûa ÇÃng Phåm
Thiên.

Dáng Çi [nhË nhàng] / nhÜ loài thiên nga, / và cÛng uy nghi / nhÜ voi
kiêu dÛng.

Ngài Çã thành t¿u / tÃt cä phÜ§c tuŒ, / là ngÜ©i gi» gìn / kho tàng
chánh pháp.

Ngài chính là ngÜ©i / cÙu Ç¶ ra khÕi / bi‹n r¶ng cûa s»a, / bi‹n r¶ng
cûa nÜ§c.

ThiŒn nam thiŒn n» / n‰u thÜ©ng thÙc dÆy / khi tr©i rång sáng, /
Thành tâm cung thÌnh / ÇÙc Quan T¿ Tåi / hiŒn ª trong tim, /
Mang l©i tøng niŒm / thanh tÎnh, rõ ràng / Ç†c l©i tán dÜÖng,
Th©i m†i mong cÀu / th‰ gian, xuÃt th‰ / së ÇŠu nhÜ nguyŒn, / trong

ki‰p hiŒn tiŠn / và m†i ki‰p sau.

Công phu tÓi - theo l©i khuyên cûa Lama Zopa Rinpoche

M‡i tÓi trÜ§c khi Çi ngû, nên hành trì công phu trì chú Kim Cang Tát
ñÕa, Ç†c m¶t tràng håt (108 chú), nºa tràng håt, hay tÓi thi‹u là 21  lÀn
bài chú dài (Bách T¿ Chú).  N‰u quí vÎ có th‹ vØa Ç†c chú vØa låy PhÆt
thì næng l¿c së rÃt mãnh liŒt, phÓi h®p ÇÜ®c hai công phu næng l¿c l§n
lao nhÜ vÆy së tåo ÇÜ®c rÃt nhiŠu công ÇÙc và thanh tÎnh ÇÜ®c rÃt
nhiŠu nghiŒp chÜ§ng n¥ng nŠ, không th‹ tÜªng tÜ®ng ÇÜ®c. N‰u không
låy, quí vÎ có th‹ ngÒi mà tøng Bách T¿ Chú. Hãy tùy vào tâm trång và
hoàn cänh lúc Ãy nhÜ th‰ nào Ç‹ mà t¿ quy‰t ÇÎnh.

Quí vÎ có th‹ b¡t ÇÀu công phu tÓi trì chú Kim Cang Tát ñÕa v§i
Sám HÒng Danh, Ç†c th£ng không cÀn l¥p Çi l¥p låi nhiŠu lÀn hÒng
danh m‡i vÎ PhÆt nhÜ trong phÀn công phu sáng, làm nhÜ vÆy k‰t quä
së rÃt mãnh liŒt vì niŒm HÒng Danh PhÆt cho dù chÌ m¶t lÀn cÛng Çû
thanh tÎnh nghiŒp chÜ§ng cûa hàng ngàn ki‰p. Công phu này næng l¿c
mãnh liŒt không th‹ tÜªng tÜ®ng ÇÜ®c.
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Ghi Chú:
1. XuÃt xÙ: Sutra of the Wheel of Complete Dedication [Kinh Bánh Xe HÒi HÜ§ng TuyŒt Häo].
2. XuÃt xÙ: Sutra of the Fathomless Celestial Mansion of Developed Jewels.
3. XuÃt xÙ: Root Tantra of Manjughosha (Jampäl Tsagyu) [Manjughosha Bän MÆt Kinh], do ÇÙc

PhÆt thÎ hiŒn s¡c tÜ§ng PhÆt Kim Cang Trì tuyên thuy‰t.
4. RÃt quan tr†ng: gi»a âm YO và âm NI cÀn phäi ngÜng m¶t lát, n‰u không chú së mang

nghïa khác.
5. Làm nhÜ vÆy næng l¿c cûa minh chú së không bÎ hÜ hoåi vì æn nh¢m m¶t sÓ thÙc æn nhÜ

hành, hË, tÕi, thÎt, nhÃt là thÎt cûa các loài mê mu¶i nhÜ cØu, ÇÒng th©i cÛng së làm tæng
næng l¿c cûa minh chú.

6. Trích tØ nghi thÙc nhÆt tøng cûa dòng Kagyu
7. Trên ÇÌnh ÇÀu.
8. Công phu này ch»a ÇÜ®c nghiŒp dÖ bÄn, giúp quán tÜªng dÍ dàng hÖn.
9. Câu “Ç‹ dËp nån chi‰n tranh” và “ Ç‹ chÆn ÇÙng hi‹m h†a do bÓn thành phÀn ÇÃt nÜ§c

lºa gió gây nên” là do Lama Zopa Rinpoche thêm vào.
10. Næm t¶i vô gián [ngÛ nghÎch] là gi‰t cha, gi‰t mË, gi‰t A La Hán, phá Tæng hòa h®p, làm

gây håi Ç‰n thân PhÆt. G†i là vô gián vì ác nghiŒp này Çã phåm thì ngay khi dÙt mång sÓng
së Ç†a ngay vào cõi hÕa ngøc thÙ tám, n¥ng nŠ kh° sª nhÃt, không có ki‰p tái sinh nào
khác gián Çoån ª gi»a. Næm t¶i cÆn vô gián là loån luân v§i mË là A La Hán, gi‰t BÒ tát
s¡p thành PhÆt ngay trong ki‰p tái sinh hiŒn tåi, gi‰t thanh væn bÆc thánh chÜa Çåt quä A
La Hán, tr¶m cÜ§p tài sän cûa Tæng Çoàn, và phá hûy Chùa, Tháp PhÆt vì lòng sân hÆn.

11. Bän ThŒ MÆt ThØa không phäi chÌ là Ç†c suông nghi quï nhÆt tøng. Khi nhÆn pháp quán
Çänh MÆt Tông TÓi ThÜ®ng Du Già, ÇŒ tº MÆt tông phäi phát thŒ gi» gìn m¶t sÓ gi§i hånh
g†i là bän thŒ [samaya]. Có nhiŠu gi§i luÆt thiŒn hånh phäi nghiêm gi», vì vÆy bän thŒ
không phäi chÌ là nh§ Ç†c nghi quï hay tøng chú cûa ÇÃng B°n Tôn Pháp Chû.

12. Theo l©i Lama Zopa Rinpoche, câu này dùng Ç‹ chÌ chúng Tæng Ni xuÃt gia, gi» gìn phåm
hånh. DÎch sát nghïa là: nh»ng ngÜ©i cùng dÃn thân vào thiŒn hånh hÜ§ng Ç‰n s¿ toàn
häo, có nghïa là sÓng Ç©i xuÃt gia thì m†i hành Ç¶ng l©i nói và š nghï ÇŠu hòa h®p v§i
thành t¿u PhÆt quä. Câu này cÛng có th‹ chÌ Ç‰n huynh ÇŒ trong cùng m¶t gia Çình Kim
Cang, có nghïa là ngÜ©i nhÆn cùng m¶t pháp quán Çänh v§i cùng m¶t vÎ Çåo sÜ.

13. Xa lánh chánh pháp là nghiŒp rÃt n¥ng, tŒ hÖn cä nghiŒp phá hûy toàn b¶ thánh vÆt bi‹u
hiŒn thân ng» š cûa PhÆt - bäo tháp, tÜ®ng PhÆt, kinh sách - có trên toàn th‰ gi§i.

14. PhÌ báng các bÆc thánh, là ngÜ©i tr¿c chÙng tánh không, thành t¿u ki‰n Çåo vÎ, tu Çåo vÎ
hay cÙu cánh vÎ [ÇÎa vÎ vô h†c], ho¥c cûa Ti‹u ThØa, hay cûa ñåi ThØa. NghiŒp này cÛng
có th‹ bao gÒm nh»ng thành phÀn khác trong Tæng Çoàn.

15. Nghï nhÜ sau: “ác nghiŒp nào có th‹ tránh, con nhÃt ÇÎnh së tránh. Ác nghiŒp nào khó
tránh, con xin nguyŒn tránh không tái phåm trong th©i gian m¶t ngày,m¶t gi©, m¶t phút,
hay chÌ trong m¶t giây. Phäi phát thŒ nhÜ vÆy, làm sao cho mình có khä næng gi» Çúng l©i
thŒ Ç‹ khÕi vÜ§ng t¶i dÓi láo trÜ§c ru¶ng phÜ§c Tam Bäo. T¿ ch‰ không Ç‹ tái phåm là
næng l¿c sám hÓi thÙ tÜ. Cä bÓn næng l¿c sám hÓi ÇŠu phäi có Çû: qui y, hÓi cãi, hàn g¡n
và tránh tái phåm.

16. Minh chú này do Lama Zopa Rinpoche Çích thân phiên âm, Ç¥c biŒt chú š Ç‰n cách phát
âm sao cho chính xác, khác chút ÇÌnh so v§i các bän in trÜ§c do FPMT Ban Giáo Døc phát
hành.

17. Næm t¶i vô gián là gi‰t cha, gi‰t mË, làm chäy máu thân PhÆt, gi‰t A La Hán và phá Tæng
hòa h®p. Ngay cä næm nghiŒp vô gián rÃt trÀm tr†ng, khi‰n phäi chÎu kh° Çæng Ç£ng m¶t
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th©i kÿ (ki‰p) trong hÕa ngøc thÃp nhÃt, cÛng có th‹ ÇÜ®c thanh tÎnh såch cä. Vì vÆy ch¡c
ch¡n là mÜ©i ác nghiŒp cÛng së ÇÜ®c thanh tÎnh.

18. H¶ Pháp. ChÜ B°n tôn hay các bÆc cao Tæng Çã khi‰n các ÇÃng h¶ pháp phát thŒ nguyŒn
không håi chúng sinh và së nâng Ç« tÃt cä nh»ng ai tu theo PhÆt Pháp.

19. Dùng m¶t sÓ chÃt liŒu gây håi cho ngÜ©i khác.
20. Ác Çåo là ba cõi súc sinh, ngå quÌ và ÇÎa ngøc. Tåo ác nghiŒp thì Ç†a ác Çåo. ThiŒn Çåo là

cõi ngÜ©i cõi tr©i. Tåo thiŒn nghiŒp thì sinh thiŒn Çåo.
21. Lama Zopa Rinpoche dùng ch» “unforgettable,” nhÜng ngài có nói không ch¡c š nghïa

chính xác cûa ch» này là gì.
22. TÜÖng t¿ nhÜ minh chú Namgyälma, cÛng nên bÕ vào trong xe hÖi.

L©i Ghi XuÃt XÙ  [Bän Anh ng»]
Nghi thÙc Gia Trì Næng L¿c L©i Nói trích tØ Tuy‹n TÆp Tøng NiŒm Trân Quí nhÜ Lamäi Näljor
và các Nghi QuÏ cûa các ÇÃng B°n Tôn Pháp Chû [The Collection of Cherished Recitations
Such as Lamäi Näljor and Sadhanas of Different Deities, Etc., Tibetan Cultural Printing Press
xuÃt bän, 1987. Geshe Thubten Sherab chuy‹n Anh ng» tØ bän Tång ng», s¡p x‰p và b° túc
theo l©i hÜ§ng dÅn cûa Lama Zopa Rinpoche. PhÀn b° túc in ch» nghiêng, Ç‹ trong ngo¥c.
Kendall Magnussen  và Venerable Sarah Thresher biên tÆp hiŒu Çính tháng 01/2003. Ghi chú
d¿a theo l©i giäng cûa Lama Zopa Rinpoche tåi Milarepa Center, tháng 08/2002. Venerable
Gyalten Mindrol, FPMT Ban Giáo Døc, cÆp nhÆt tháng 12/2005.

Nghi ThÙc Th† Bát Quan Trai Gi§i [Taking the Eight Mahayana Precepts] (pp. 24-33) ÇÜ®c
soån theo phÀn tøng niŒm sÖ khªi trích tØ Nghi ThÙc Tøng NiŒm và Hành Trì cûa Tu ViŒn Kopan
[Kopan Monastery Prayers and Practices], 1990 và tÆp sách cûa Lama Zopa Rinpoche,
Wisdom Publications xuÃt bän, mang t¿a ÇŠ Pháp Tu Tr¿c Ti‰p Không Mê LÀm [A Direct and
Unmistaken Method]. Bän Anh ng» các bài tøng niŒm ÇÜ®c biên tÆp d¿a theo bän dÎch Pháp
Tu Tr¿c Ti‰p Không Mê LÀm, chung v§i các bän dÎch cûa Ven. George Churinoff, do Ven.
Thubten Dondrub và Jampa Lamsang hiŒu Çính, cä hai ÇŠu n¢m trong Nghi ThÙc Tøng NiŒm
Tu ViŒn Nalanda do Ven. Constance Miller ª Ban Giáo Døc FPMT  biên soån vào tháng 02/
2001. DuyŒt låi næm 2003, 2004.

Công Phu NhÆt Tøng [Daily Prayers] do Kendall Magnussen biên soån tháng 01/2003: Çây là
tuy‹n tÆp nh»ng bài tøng niŒm ph° thông thÜ©ng hàng ngày tåi các trung tâm FPMT.

Nghi ThÙc Sám HÒng Danh ñänh LÍ 35 vÎ PhÆt  [Confession of Downfalls], [bän Anh ng»] d¿a
trên bän dÎch nguyên thûy cûa Lama Zopa Rinpoche, trích tØ tÆp sách mang t¿a ÇŠ BÒ Tát Sám
Pháp [The Boddhisattva’s Confession of Moral Downfalls], Kopan Monastery, Nepal. Nguyên
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bän ÇÜ®c Venerables Thubten Dondrub, George Churinoff, and Constance Miller tåi FPMT
Ban Giáo Døc hiŒu Çính vào næm  2000. Sau Çó låi ÇÜ®c hiŒu Çính theo l©i giäng cûa Lama
Zopa Rinpoche tåi kÿ nhÆp thÃt Mitrugpa, Milarepa Center, Vermont, USA, tháng 08/2002.
Phát nguyŒn, quán tÜªng và thiŠn quán do Venerable Sarah Thresher biên soån d¿a theo l©i
giäng cûa Lama Zopa Rinpoche. Låi ÇÜ®c Venerable Gyalten Mindrol, FPMT Ban Giáo Døc
hiŒu Çính thêm lÀn n»a vào tháng 11/2005.

T¿a ÇŠ BÒ Tát Sám Pháp [Bodhisattva’s Confession of Moral Downfalls] theo l©i yêu cÀu cûa
Lama Zopa Rinpoche Çã ÇÜ®c Ç°i thành Sám HÒng Danh ñänh LÍ 35 vÎ PhÆt [Confession of
Downfalls to the Thirty-Five Buddhas] tháng 04/2003. L©i dÎch hàng ÇÀu tiên cûa câu tøng Qui
Y n¢m ª trang 43 ÇÜ®c Venerable Steve Carlier hiŒu Çính tháng 11/2005.

Sám NguyŒn [General Confession] soån theo bän dÎch [Anh ng»] cûa Glenn H. Mullin, Lama
Zopa Rinpoche sºa ch»a. Venerable Sarah Thresher và Kendall Magnussen tåi FPMT Ban
Giáo Døc hiŒu Çính chút ÇÌnh tháng 01/2003. Hàng ch» “bÃt kính... cùng v§i chúng Tæng”
ÇÜ®c sºa låi thuÆn theo l©i dåy cûa Lama Zopa Rinpoche, tháng 10/2005.

PhÀn HÒi HÜ§ng thêm vào là trích tØ Nghi ThÙc  Tøng NiŒm TÆp Y‰u, q. 1, phÀn HÒi HÜ§ng, do
FPMT Ban Giáo Døc Ãn bän 2003.

Phø Løc 1: LuÆn giäi vŠ Zung cûa Hào Quang Vô CÃu và Minh Chú PhÆt Droden Gyälwa Chhö
là do Lama Zopa Rinpoche Ç†c cho Venerable Matthew Tenzin, Kachoe Dechen Ling ghi
chép låi, tháng 02/2005. Ch» in trong ngo¥c vuông “[ ]” là do dÎch giä thêm vào cho rõ nghïa.
Venerable Holly Ansett, Kendall Magnussen, và Venerable Gyalten Mindrol hiŒu Çính chút
ÇÌnh, tháng 05/2005.

Phø Løc 2: Bài giäng vŠ l®i ích th† trì Bát Quan Trai Gi§i trích tØ PhÜÖng Pháp Tr¿c Ti‰p
Không Mê LÀm [The Direct and Unmistaken Method] do Lama Yeshe Wisdom Archive [LYWA]
xuÃt bän (www.lamayeshe.com). In låi v§i s¿ chÃp thuÆn cûa LYWA.

Phø Løc 3: HÜ§ng dÅn nhiŠu cách hành trì pháp Sám HÒng Danh do Venerable Gyalten
Mindrol tåi FPMT Ban Giáo Døc biên soån, tháng 12/2005, d¿a theo l©i giäng cûa Lama Zopa
Rinpoche cho Venerable Sarah Thresher tåi New Zealand, 2000, và tØ sách Cho ñ©i Có Ý
Nghïa [Making Life Meaningful] Lama Yeshe Wisdom Archive xuÃt bän, 2000.

XuÃt XÙ Bän ViŒt Ng»:
Tháng 05/2005: HÒng NhÜ chuy‹n tØ Anh ng» sang ViŒt ng» d¿a theo Ãn bän FPMT 2004.
ñåo h»u Quäng Væn, Thanh Liên và NhÜ Ý Liên Hoa soát bän thäo.
Tháng 06/2006: HÒng NhÜ cÆp nhÆt theo Ãn bän FPMT 2006.

Riêng HÒng Danh cûa 35 vÎ PhÆt và phÀn sám hÒi trong Sám HÒng Danh là d¿a vào væn bän
Sám HÒng Danh cûa HT Thích Trí Quang, trích Hai Th©i Công Phu. PhÀn in trong ngo¥c
vuông “[ ]” do HÒng NhÜ thêm vào cho sát v§i bän Anh Ng».
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L©i NguyŒn
ThÌnh Pháp ñåi ThØa
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DÅn NhÆp

PhÀn ThÌnh Pháp này bao gÒm tÃt cä nh»ng bài tøng niŒm thÜ©ng g¥p
trÜ§c bu°i thuy‰t pháp. Tuy vÆy, m‡i vÎ thÀy së có ch†n l¿a riêng, bài
nào së tøng, tøng theo thÙ t¿ nhÜ th‰ nào. M‡i trung tâm cÛng có th‹ t¿
ch†n cho mình m¶t tÆp quán riêng. Theo tØng hoàn cänh, tØng trÜ©ng
h®p mà ch†n nh»ng bài tøng khác nhau. Vì vÆy phÀn L©i NguyŒn
ThÌnh Pháp này nên ÇuÜ®c áp døng m¶t cách uy‹n chuy‹n; ho¥c là
tøng h‰t nh»ng bài có nÖi Çây, bÕ qua nh»ng bài tøng ÇÜ®c ghi là (Ç†c
thêm n‰u muÓn); ho¥c là uy‹n chuy‹n ch†n l¿a bài tøng nào thích h®p
v§i nhÜ cÀu cûa vÎ thÀy giäng pháp và cûa trung tâm.

ChÌ cÀn gi»  lÃy phÀn tÓi thi‹u. TrÜ§c bu°i thuy‰t  pháp phäi có bài
Cúng DÜ©ng Mån ñà La Nghi ThÙc ñÖn Giän Ç‹ thÌnh pháp, và bài
tøng Qui Y, Phát Tâm BÒ ñŠ. Sau bu°i thuy‰t pháp,  phäi có bài Cúng
DÜ©ng Mån ñà La Nghi ThÙc ñÖn Giän và bài HÒi HÜ§ng. ñó là nghi
thÙc tÓi thi‹u phäi gi» n‰u thi‰u th©i gian hay n‰u vÎ thÀy muÓn nhÜ
vÆy, nhÜng chúng tôi mong mÕi PhÆt tº hãy tùy khä næng hoàn cänh
mà tøng niŒm càng nhiŠu càng tÓt, nhÜ vÆy së nhÆn ÇÜ®c næng l¿c gia
trì cûa truyŠn thÓng hành trì này.
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L©i NguyŒn
ñÀu Bu°i Nghe Pháp

Tán DÜÖng ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni
Tön pa chom dän dä de zhin sheg pa dra chom pa yang dag par dzog
päi sang gyä rig pa dang zhab su dän pa / de war sheg pa / jig ten
khyen pa / kye bu dül wäi kha lo gyur wa la na me pa / lha dang mi
nam kyi tön pa / sang gyä chom dän dä päl gyäl wa sha kya thub pa la
chhag tshäl lo / chhö do kyab su chhi wo (3x)

ñÓi trÜ§c ÇÙc PhÆt giáo chû, Th‰ tôn, NhÜ lai, Ùng cúng,
Chánh bi‰n tri, Minh hånh túc, ThiŒn thŒ, Th‰ gian giäi, Vô
thÜ®ng sï, ñiŠu ng¿ trÜ®ng phu, Thiên nhân sÜ; ÇÓi trÜ§c ÇÙc
PhÆt, Th‰ tôn, bÆc chi‰n th¡ng Ç‰n tØ dòng h† Thích Ca, ÇŒ tº
xin Çänh lÍ, cúng dÜ©ng, qui thuÆn. (3x)

Gang tshe kang nyi tso wo khyö tam tshä
Kính låy Th‰ tôn / bÆc tôn quí nhÃt / trong cõi con ngÜ©i,

Sa chhen di la gom pa dün por nä
Khi vào cõi th‰ / ngài bÜ§c bäy bÜ§c

Nga ni jig ten di na chhog che sung
RÒi thÓt lên r¢ng: / toàn cõi th‰ gian / có ta hÖn h‰t.

De tshe khä pa khyö la chhag tshäl lo
ñÓi trÜ§c ÇÙc PhÆt / trí tuŒ nhÜ vÆy / con xin Çänh lÍ.
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Nam dag ku nga chhog tu zug zang wa
Thân PhÆt trong sáng, / s¡c PhÆt thanh tÎnh;

Ye she gya tsho ser gyi lhün po dra
Trí PhÆt nhÜ bi‹n / nhÜ núi sáng vàng;

Drag pa jig ten sum na lham me wa
HÒng danh rång kh¡p / ba cõi luân hÒi,

Gön po chhog nye khyö la chhag tshäl lo
Là bÆc thành t¿u / giác ng¶ cao nhÃt -
Con xin Çänh lÍ / cùng ÇÃng Th‰ tôn.

Tshän chhog dän pa dri me da wäi zhäl
S¡c tÜ§ng tuyŒt häo / gÜÖng m¥t nhÜ træng / v¢ng v¥t trong
sáng,

Ser dog dra wa khyö la chhag tshäl lo
TÕa ánh Çåo vàng - / con xin Çänh lÍ.

Dül dräl khyö dra si pa sum ma chhi
Ba cõi không Çâu / vô cÃu nhÜ ngài / bøi trÀn không bám.

Nyam me khyen chen khyö la chhag tshäl lo
BÆc Çåi trí tuŒ / không ai sánh b¢ng - / con xin Çänh lÍ.

Gön po thug je chhe dän pa
Là ÇÃng cÙu Ç¶ / v§i tâm Çåi bi,

Tham chä khyen pa tön pa po
Là bÆc Çåo sÜ / thÃu hi‹u tÃt cä,

Sö nam yön tän gya tshöi zhing
Ru¶ng phÜ§c nhÜ bi‹n -

De zhin sheg la chhag tshäl lo
Con xin Çänh lÍ / ÇÙc PhÆt NhÜ lai.

Dag pä dö chhag dräl war gyur
Thanh tÎnh trong sáng / cªi thoát tham ái,

Ge wä ngän song lä dröl ching
Nghiêm trang gi§i hånh / cªi thoát ác Çåo,

Chig tu dön dam chhog gyur pa
ñÜ©ng tu chính là / th¿c tåi nhÜ thÆt / thanh tÎnh nhiŒm mÀu -

Zhi gyur chhö la chhag tshäl lo
Con xin Çänh lÍ / PhÆt Pháp vi diŒu.
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Dröl nä dröl wäi lam yang tön
Nh»ng ngÜ©i giäi thoát / và nh»ng ngÜ©i Çang / chÌ dÅn con
ÇÜ©ng / ÇÜa Ç‰n giäi thoát,

Lab pa dag la rab tu nä
ñÀy Çû tánh ÇÙc / ru¶ng phÜ§c tuyŒt häo

Zhing gi dam pa yön tän dän
Là nh»ng bÆc thÀy / h‰t lòng gi» gìn / trang nghiêm gi§i hånh -

Ge dün la yang chhag tshäl lo
 Con xin Çänh lÍ / Tæng Çoàn uy nghi.

Sang gyä tso la chhag tshäl lo
Tán dÜÖng PhÆt Bäo !

Kyob pa chhö la chhag tshäl lo
Tán dÜÖng Pháp Bäo !

Ge dün chhe la chhag tshäl lo
Tán dÜÖng Tæng Bäo !

Sum la tag tu gü chhag tshäl
HÜ§ng vŠ Tam Bäo / v§i l©i tán dÜÖng / vô cùng vô tÆn!

Chhag jar ö pa tham chä la
ñåi thiên th‰ gi§i / có bao vi trÀn,

Zhing dül kün gyi drang nye kyi
Con bÃy nhiêu thân / bi‰n hiŒn phong phú

Lü tü pa yi nam kün tu
Cùng quì Çänh lÍ / v§i lòng tôn kính,

Chhog tu dä pä chhag tshäl lo
Tín tâm vô biên.

Dig pa mi ge chi yang mi ja zhing
Không làm viŒc ác,

Ge wa phün sum tshog par bä pä chä
Làm m†i viŒc lành,

Rang gi sem ni yong su dül wa te
T¿ hàng phøc tâm -

Sang gyä tän pa di la tshön par ja
ñây chính là l©i / cûa ÇÙc PhÆt dåy.

L©i NguyŒn ThÌnh Pháp ñåi ThØa
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Kar ma rab rib mar me dang
Nhìn thÃy tÃt cä / t¿a nhÜ tinh tú,

Gyu ma zil pa chhu bur dang
•o änh,  ng†n Çèn, / äo thuÆt, sÜÖng mai,

Mi lam log dang trin ta bur
Bóng nÜ§c, chiêm bao, / ÇiŒn ch§p, Çám mây... -

Dü jä chhö nam di tar ta
RÃt cÀn phäi có / cái nhìn nhÜ vÆy.

Sö nam di yi tham chä zig pa yi
Nh© công ÇÙc này / nguyŒn cho chúng sinh

Go phang thob nä kyön gyi dra tül te
BÜ§c vào ki‰n Çåo / chi‰n th¡ng nghiŒp chÜ§ng,

Ga dang na dang chhi wäi lab trug päi
VÜ®t thoát trùng khÖi / bi‹n r¶ng luân hÒi,

Si päi tsho lä dro wa dröl war shog
Sinh lão bŒnh tº.

[ñ‰n Çây, tøng Bát Nhã Tâm Kinh. ñ†c bän dÎch [viŒt ng»] tØ trang 79.]
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Bát Nhã Tâm Kinh

:1$?-0-2&R3-w/-:.?-3->J?-<2- G A-1 - < R= -+-K A/-0 : A -~ A% -0 R,
(Ärya-bhagavatï-prajñäpäramitä-höidaya-sütra)

Pag pa kön chhog sum la chhag tshäl lo.

Di kä dag gi thö päi dü chig na / chom dän dä gyäl pöi khab ja gö
phung pöi ri la ge long gi ge dün chhen po dang / jang chhub sem päi
ge dün chhen po dang thab chig tu zhug te / dei tshe chom dän dä zab
mo nang wa zhe ja wäi chhö kyi nam drang kyi ting nge dzin la nyom
par zhug so

Yang dei tshe jang chhub sem pa sem pa chhen po phag pa chän rä zig
wang chhug she rab kyi pha röl tu chhin pa zab mo chö pa nyi la nam
par ta zhing / phung po nga po de dag la yang rang zhin gyi tong par
nam par ta o / de nä sang gyä kyi thü tshe dang dän pa sha ri bü / jang
chhub sem pa sem pa chhen po phag pa chän rä zig wang chhug la di
kä che mä so / rig kyi bu gang la la / she rab kyi pha rol tu chhin pa
zab möi chä pa chö par dö pa de di tar nam par ta war ja te / phung po
nga po de dag la yang / rang zhin gyi tong par nam par yang dagpar je
su ta o

Zug tong pa o / tong pa nyi zug so / zug lä kyang tong pa nyi zhän ma
yin / tong pa nyi lä kyang zug zhän ma yin no / de zhin du tshor wa
dang / du she dang / du je nam dang / nam par she pa nam tong pa o
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Sha ri bu / de tar chhö tham chä tong pa nyi de / tshän nyi me pa /
ma kye pa / ma gag pa / dri ma me pa / dri ma dang dräl wa / dri wa
me pa / gang wa me pa o

Sha ri bu / de ta wä na / tong pa nyi la zug me / tshor wa me / du she
me / du je nam me / nam par she pa me / mig me / na wa me / na
me / che me / lü me / yi me / zug me / dra me / dri me / ro me / reg
ja me / chhö me do / mig gi kham me pa nä yi kyi nam par she päi
kham kyi bar du yang me do / ma rig pa me / ma rig pa zä pa me pa
nä / ga shi me / ga shi zä päi bar du yang me do / de zhin du dug ngäl
wa dang / kün jung wa dang / gog pa dang / lam me / ye she me /
thob pa me / ma thob pa yang me do

Sha ri bu / de ta wä na / jang chhub sem pa nam thob pa me päi chhir /
she rab kyi pha röl tu chhin pa la ten ching nä te / sem la drib pa me
ching trag pa me de / chhin chi log lä shin tu dä nä / nya ngän lä dä
päi thar chhin to / dü sum du nam par zhug päi sang gyä tham chä
kyang she rab kyi pha röl tu chhin pa la ten nä / la na me pa yang dag
par dzog päi jang chhub tu ngön par dzög par sang gyä so

De ta wä na / she rab kyi pha röl tu chhin päi ngag / rig pa chhen pöi
ngag / la na me päi ngag /mi nyam pa dang nyam päi ngag / dug ngäl
tham chä rab tu zhi war je päi nga g / mi dzün pä na / den par she par
ja te / she rab kyi pha röl tu chhin päi ngag mä pa

 TADYATHA [OM] GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI

 SVAHA

+H,-[< -]$-+J-$-+J-0-<-$-+J-0-<-?(-$-+J-2R-K A-J@,
Sha ri bu / jang chhub sem pa sem pa chhen pö / de tar she rab kyi
pha röl tu chhin pa zab mo la lab par ja o de nä chom dän dä ting nge
dzin de lä zheng te / jang chhub sem pa sem pa chhen po phag pa
chän rä zig wang chhug la leg so zhe ja wa jin nä / leg so leg so rig kyi
bu de de zhin no / de de zhin te / ji tar khyö kyi tän pa de zhin du /
sherab kyi pha röl tu chhin pa zab mo la chä par ja te / de zhin sheg pa
nam kyang je su yi rang ngo
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Chom dän dä kyi de kä che ka tsäl nä / tshe dang dän pa sha ra dva ti
bu dang / jang chhub sem pa sem pa chhen po chän rä zig wang
chhug dang / tham chä dang dän päi khor de dag dang / lha dang /
mi dang / lha ma yin dang / dri zar chä päi jig ten yi rang te / chom
dän dä kyi sung pa la ngön par tö do  she rab kyi pha röl tu chhin pa
zab mo la chä par ja te / de zhin sheg pa nam kyang je su yi rang ngo

Chom dän dä kyi de kä che ka tsäl nä / tshe dang dän pa sha ra dva ti
bu dang / jang chhub sem pa sem pa chhen po chän rä zig wang
chhug dang / tham chä dang dän päi khor de dag dang / lha dang /
mi dang / lha ma yin dang / dri zar chä päi jig ten yi rang te / chom
dän dä kyi sung pa la ngön par tö do

[Bän dÎch ViŒt ng» ª Çây dÎch theo bän Anh ng»,  tham khäo v§i bän ViŒt dÎch tØ
Hoa Ng» cûa HT Thích Trí Quang - ch» Bát Nhã Toàn Häo ch†n theo HT Thích Trí
Quang - và các ch» giäi thích thuÆt ng» hán viŒt thành ti‰ng ViŒt cÛng là mÜ®n
cûa HT Thích Trí Quang.]

ñŒ tº thành tâm Çänh lÍ Tam Bäo Thánh Trí.

Tôi nghe nhÜ vÀy:
M¶t th©i ÇÙc Th‰ tôn ª thành VÜÖng xá trên ÇÌnh Linh thÙu,

cùng v§i rÃt nhiŠu vÎ Çåi t› kheo và Çåi BÒ tát. Lúc bÃy gi© ÇÙc Th‰
tôn nhÆp chánh ÇÎnh “Cänh gi§i ThÆm Thâm”.

CÛng vào lúc bÃy gi©, ñåi BÒ Tát Quan T¿ Tåi Çi vào pháp tu
Bát nhã Toàn Häo sâu xa, thÃy cä næm h®p th‹ ÇŠu không có t¿
tánh.

Lúc Ãy, d¿a vào næng l¿c PhÆt truyŠn, tôn giä Xá L®i PhÃt hÜ§ng
vŠ BÒ Tát Quan T¿ Tåi thÜa r¢ng, “Kính thÜa ñåi BÒ Tát, thiŒn nam
thiŒn n» sau khi phát chí nguyŒn hành trì Bát nhã Toàn häo sâu xa,
phäi nên tu nhÜ th‰ nào?”

ñåi BÒ Tát Quan T¿ Tåi Çáp: “Xá L®i PhÃt, thiŒn nam thiŒn n»
nào phát chí nguyŒn hành trì Bát nhã Toàn häo sâu xa, phäi thÃy rõ
ÇiŠu  này: Ç‰n cä næm h®p th‹ cÛng không có t¿ tánh.
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“S¡c [hình s¡c] tÙc là không, không tÙc là s¡c; không ch£ng khác
s¡c, s¡c ch£ng khác không. TÜÖng t¿ nhÜ vÆy, th† tÜªng hành thÙc
[cäm xúc, Ãn tÜ®ng, diÍn bi‰n tâm lš, chû thÙc] cÛng ÇŠu không có t¿
tánh.

“Tôn giä Xá L®i PhÃt, vì th‰ mà nói tÃt cä m†i hiŒn tÜ®ng ÇŠu là
Không; không Ç¥c tính; không sanh, không diŒt; không dÖ, không
såch; không thêm không b§t.

“Tôn giä Xá L®i PhÃt, th‰ nên trong Không, không s¡c, th†,
tÜªng, hành, thÙc; không nhãn nhï tÏ thiŒt thân š [m¡t, tai, mÛi, lÜ«i,
thân, š]; không s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ, xúc, pháp [màu s¡c, âm thanh,
mùi hÜÖng, vÎ n‰m,  vÆt chåm , ÇÓi tÜ®ng cûa š tÜªng]; không nhãn gi§i
[lãnh v¿c cûa m¡t], không thÙc gi§i [lãnh v¿c cûa tâm thÙc], cho Ç‰n
không š thÙc gi§i [lãnh v¿c cûa š thÙc] ; không vô minh [mê mu¶i] và
s¿ diŒt tÆn cûa vô minh, cho Ç‰n không lão tº [già ch‰t] và s¿ diŒt
tÆn cûa lão tº ; không kh° tÆp diŒt Çåo [kh°, nguyên nhân tåo kh°, s¿
tÆn diŒt cûa kh°, con ÇÜ©ng diŒt kh°] ; không trí tuŒ, không thû Ç¡c [n¡m
b¡t], và không cä s¿ không thû Ç¡c.

“Tôn giä Xá L®i PhÃt, vì không thû Ç¡c nên bÒ tát y theo Bát nhã
Toàn häo, an trø nÖi Çó. Vì tâm không chÜ§ng ngåi nên không
khi‰p s®, vÜ®t thoát thát loån, cÙu cánh ni‰t bàn. PhÆt Çà cä ba th©i
gian vì y theo Bát nhã Toàn häo sâu xa nên ÇÜ®c vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.

“Do Çó mà bi‰t bài chú Bát nhã Toàn häo - bài chú cûa Çåi trí
tuŒ, bài chú tÓi thÜ®ng, ÇÒng bÆc v§i tuyŒt bÆc, diŒt trØ m†i kh° não
- là bài chú chân thÆt, không hÜ ngøy. Chú Bát nhã Toàn häo ÇÜ®c
tuyên thuy‰t nhÜ sau:

TADYATHA [OM] GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE
BODHI SVAHA

+H,-[< -]$-+J-$-+J-0-<-$-+J-0-<-?(-$-+J-2R-KA-J@,
“Tôn giä Xá L®i PhÃt, các Çåi BÒ tát hãy nên hành trì Bát nhã

Toàn häo theo Çúng nhÜ vÆy.”
BÃy gi©, ÇÙc Th‰ tôn tØ chánh ÇÎnh trª ra, tán dÜÖng ñåi BÒ Tát

Quan T¿ Tåi, nói r¢ng: “TÓt l¡m. TÓt l¡m. ThiŒn nam tº, Çúng là
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nhÜ vÆy, nên là nhÜ vÆy. ñÓi v§i Bát nhã Toàn häo, phäi nên hành
trì Çúng nhÜ ông nói. Tu Çúng nhÜ vÆy thì các ÇÃng NhÜ lai së ÇŠu
hoan h›.”

Nghe l©i ÇÙc Th‰ tôn dåy, tôn giä Xá L®i PhÃt, ñåi BÒ Tát Quan
T¿ Tåi cùng toàn th‹ chÜ thiên, nhân loåi, a tu la và càn thát bà, tÃt
cä ÇŠu hoan h›, tin tÜªng, ti‰p nhÆn và kính cÄn th¿c hành.

(ñ‰n Çây chÃm dÙt Ärya-bhagavatï-prajñäpäramitä-höidaya-sütra.)

Bát Nhã Ba La MÆt ña
[Prajnaparamita]

L©i NguyŒn ThÌnh Pháp ñåi ThØa
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L©i Tøng Phá Tan ChÜ§ng Ngåi (theo Bát Nhã Tâm Kinh)

Con cùng tÃt cä / chúng sinh quanh con / nguyŒn nÜÖng d¿a PhÆt /
nguyŒn nÜÖng d¿a Pháp / nguyŒn nÜÖng d¿a Tæng.

Kính låy PhÆt MÅu / Bát nhã Toàn häo / (TuŒ Ba La MÆt),
Kính låy chÜ PhÆt / cùng chÜ BÒ tát / ª kh¡p mÜ©i phÜÖng.
Nay con xin nguyŒn / Çänh lÍ kh¡p cä,
Sao cho h‰t thäy / l©i nguyŒn nÖi Çây / ÇŠu thành s¿ thÆt.

NhÜ trong quá khÙ / Thiên vÜÖng ñ‰ Thích / chuyên chú nh§ nghï /
š nghïa thâm diŒu / TuŒ Ba la mÆt / ngày ngày tøng niŒm, / nh©
Çó hàng phøc / h‰t thäy ma vÜÖng.

Nay con nguyŒn xin / làm theo nhÜ vÆy / chuyên chú nh§ nghï / š
nghïa thâm diŒu / cûa ÇÃng PhÆt MÅu / Bát nhã Toàn häo, / ngày
ngày tøng niŒm / l©i ch» thâm sâu / vi diŒu nhiŒm mÀu.

H‰t thäy tÆt bÎnh / ma chÜ§ng ác chÜ§ng / mÜ©i phÜÖng chÜ§ng ngåi
/ Ç‰n tØ nghiŒp cÛ / k‰t h®p cùng v§i / ác duyên hiŒn tiŠn, /
nguyŒn cho tÃt cä / ÇÒng loåt tan bi‰n ! (v‡ tay 1 lÀn)

ñÒng loåt ngÜng hiŒn ! (v‡ tay 1 lÀn)
ñÒng ÇÜ®c dËp yên ! (v‡ tay 1 lÀn)

L©i CÀu NguyŒn ÇÙc ñà Kì Ni Lân DiŒn [Lion-Face Dakini]

Ga la chö päi nä chhog dam pa na
Con quì Çänh lÍ / chÜ ñà kÿ ni / Çang vŠ qui tø / nÖi ba luân xa

Ngön she dzü thrül nga wäi thu tab chän
NhÆp ÇÎnh tam mu¶i / du hành không gian.

Drub pa po la ma yel bu zhin zig
Các ngài vÆn døng / PhÆt nhãn soi kh¡p / tùy š thÎ hiŒn,

Nä yum kha dröi tso la chhag tshäl lo
H¶ trì ngÜ©i tu / nhÜ bÆc tØ mÅu / chæm sóc con mình.

AH KA SA MA RA / TSA SHA DA RA / SA MA RA YA PHAT (21x)

A:     !:  ?:  3:  < : 4:  >:  .:  <:  ?:  3:  <:  ;:  1B:
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TADYATHA [OM] GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI
SVAHA (1x)

+H,-[<  -]$-+J-$-+J-0-<-$-+J-0-<-?(-$-+J-2R-K A-J@,
Phag pa kön chhog sum gyi käi den päi tob kyi chhir

Con xin nÜÖng vào / uy l¿c vô biên
ñ‰n tØ chân lš / chánh pháp Tam Bäo

Log par gyur chig (clap 1x) me par gyur chig (clap 1x) zhi war gyur
chig (clap 1x) dra geg par chhä mi thün päi chhog ngän pa tham chä
SHANTI KURU SVAHA

NguyŒn cho h‰t thäy / chÜ§ng ngåi trong ngoài / tÙc thì chuy‹n
hóa (v‡ tay 1x); tÙc thì tan bi‰n (v‡ tay 1x); tÙc thì dËp yên (v‡
tay 1x); dËp yên triŒt Ç‹.

Geg rig tong thrag gyä chu zhi wa dang
NguyŒn m†i trª l¿c / che ngæn chánh pháp / ÇŠu bÎ hàng phøc.

Mi thün nö päi kyin dang dräl wa dang
NguyŒn cho h‰t thäy / tám vån chÜ§ng ngåi / ÇŠu ÇÜ®c dËp yên.

Thün par drub ching phün sum tshog gyur päi
NguyŒn cho chúng con / xa lìa tÃt cä / nghÎch cänh nghÎch
duyên / vïnh viÍn vui trong / niŠm vui chánh pháp;

Tra shi de kyang deng dir de lig shog
NguyŒn ngay bây gi© / m†i ÇiŠu m†i s¿ / ÇŠu là hånh phúc /
an låc cát tÜ©ng.

ñà Kì Ni Lân DiŒn [Lion-Face Dakini]

L©i NguyŒn ThÌnh Pháp ñåi ThØa
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Tán DÜÖng ÇÙc Væn Thù (Ç†c thêm n‰u muÓn)

La ma dang gön po je tsün jam päl yang la chhag tshäl lo
Con xin qui thuÆn / Çåo sÜ h¶ pháp / Væn Thù SÜ L®i,

Gang gi lo drö drib nyi trin dräl nyi tar nam dag rab säl wä
Là bÆc h¶ trì / gìn gi» nÖi tim / kinh Çi‹n nhiŒm mÀu / bi‹u hiŒn
m¡t tuŒ / thÃy cä vån pháp / Çúng nhÜ s¿ thÆt;

Ji nye dön kün ji zhin zig chhir nyi kyi thug kar leg bam dzin
Là trí thông tuŒ / sáng nhÜ m¥t tr©i, / không chút bóng mây /
phiŠn não ô nhiÍm, / không chút dÃu v‰t / m© nhåt vô minh;

Gang dag si päi tsön rar ma rig mün thom dug ngäl gyi zir wäi
Là bÆc Çåo sÜ / vÆn døng sáu mÜÖi / phÜÖng tiŒn giáo hóa /
mang h‰t tình thÜÖng / nhÅn nhøc ôn hòa / cûa bÆc tØ phø /
dành cho con m¶t / mà thÜÖng chúng sinh / vÜ§ng trong lao
ngøc / kh° não luân hÒi, / Ç¡m trong bóng tÓi / mê mu¶i vô
minh, / ngåt trong kh° Çau / triŠn miên bÙc bách.

Dro tsho kün la bu chig tar tse yän lag drug chüi yang dän sung
Là ti‰ng rÒng gÀm / tuyên thuy‰t chánh pháp / rŠn nhÜ sÃm n°;
/ thÙc tÌnh chúng con / khÕi cÖn thác loån, / ch¥t ÇÙt xích s¡c /
ác nghiŒp bu¶c ràng;

Drug tar chher drog nyön mong nyi long lä kyi chag drog dröl dzä
ching

Là gÜÖm trí tuŒ / chém lìa h‰t thäy / mÀm mÓng kh° não / vØa
m§i ch§m lên, / xua tan bóng tÓi / vô minh mê mu¶i;

Ma rig mün sel dug ngäl nyu gu ji nye chö dzä räl dri nam
Thân ngài nhiŒm mÀu / mang Çû m¶t træm / mÜ©i hai tÜ§ng
häo / cûa ÇÃng PhÆt Çà;

Dö nä dag ching sa chüi thar sön yön tän lü dzog gyäl sä thu wöi ku
Ngài Çã toàn thành / mÜ©i bÒ tát ÇÎa, / thành t¿u viên mãn / ÇÎa
vÎ cao nhÃt / cûa bÆc bÒ tát;

Chu thrag chu dang chu nyi gyän trä dag löi mün sel jam päl yang la dü
Là ÇÃng thanh tÎnh / ngay tØ ban ÇÀu;

Tse dän khyö kyi khyen rab ö zer gyi
Con xin kính låy / Væn Thù SÜ L®i, / bÆcÇåi tØ bi / xin ngài hãy
mang / ánh sáng trí tuŒ,

Dag löi ti mug mün pa rab säl nä
TÕa rång Çêm dày / tÓi ám tâm con,
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Ka dang tän chö zhung lug tog pa yi
Soi sáng cho con / có Çû trí giác / thâm chÙng l©i PhÆt

Lo drö pob päi nang wa tsäl du söl
Cùng bi‹n luÆn væn / giäng vŠ š PhÆt.

ThÃt Chi  Ph° HiŠn (Ç†c thêm n‰u muÓn)

Go sum gü päi go nä chhag tshäl lo
NguyŒn mang thân ng» š / lÍ kính chÜ PhÆt Çà;

Ngö sham yi trül chhö trin ma lü bül
NguyŒn kính dâng lên PhÆt / cúng phÄm hÖn h‰t cä / trùng ÇiŒp
kh¡p tr©i mây / Çang thÆt s¿ bày ra / và bày trong quán tÜªng;

Thog me nä sag dig tung tham chä shag
NguyŒn sám hÓi tÃt cä / t¶i chÜ§ng con làm ra / tØ vô thûy sinh
tº / mãi cho Ç‰n bây gi©;

Kye phag ge wa nam la je yi rang
NguyŒn vui cùng viŒc thiŒn / cûa các bÆc thánh giä / cÛng nhÜ
cûa ngÜ©i thÜ©ng;

Khor wa ma tong bar du leg zhug nä
NguyŒn chÜ PhÆt NhÜ lai / ª låi cùng cõi th‰ / cho Ç‰n khi diŒt
tÆn / toàn b¶ cänh luân hÒi;

Dro la chhö kyi khor lo kor wa dang
NguyŒn PhÆt vì chúng sinh / chuy‹n bánh xe chánh pháp;

Dag zhän ge nam jang chhub chhen por ngo
Nay con và chúng sinh / ÇÜ®c bao nhiêu thiŒn cæn / nguyŒn hÒi
hÜ§ng tÃt cä / vŠ vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.

Væn Thù [Manjushri]
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Cúng DÜ©ng Mån ñà La

Cúng DÜ©ng Mån ñà La ThÌnh Pháp - nghi thÙc dài
OM vajra bhumi AH HUM / wang chhen ser gyi sa zhi

OM vajra rekhe AH HUM / chhi chag ri khor yug gi kor wäi ü su / rii gyäl
po ri rab / shar lü phag po / lho dzam bu ling / nub ba lang chö / jang
dra mi nyän / lü dang lü phag / nga yab dang nga yab zhän / yo dän
dang lam chhog dro / dra mi nyän dang dra mi nyän gyi da

Rin po chhei ri wo / pag sam gyi shing / dö jöi ba / ma mö pa’i lo
tog / khor lo rin po chhe / nor bu rin po chhe / tsün mo rin po chhe /
lön po rin po chhe / lang  po rin po chhe / ta  chog rin po chhe / mag
pön rin po chhe / ter chen pö’i bum pa

Geg ma / threng wa ma / lu ma / gar ma / me tog ma / dug pö ma /
nang säl ma / dri chhab ma / nyi ma / da wa / rin po chhei dug chhog
lä nam par gyäl wäi gyän tshän / ü su lha dang mii yi päl jor phün sum
tshog pa ma tshang wa me pa tsang zhing yi du ong wa di dag drin chen tsa
wa dang gyü par che päi päl dän la ma dam pa nam dang

khyä par dü yang la ma lo zang thub wang dor je chang / chen pö lha
tshog kor dang chä päi nam la zhing kham ül war gyi wo

N‰u Ç‹ thÌnh pháp, thay th‰ câu in ÇÆm bên trên b¢ng nh»ng dòng dÜ§i
Çây, và thay tên vÎ thÀy Çang giäng pháp vào tên in ÇÆm.

... khyä par dü yang yong dzog tän päi nga dag je tsün Thubten Zopa
Rinpoche päl sang pöi zhäl nga nä theg pa chhen pö sung chö zab mo
zhu wäi yön du zhing kham ül war gyi wo ...

N‰u Ç‹ cúng dÜ©ng mån Çà la tri ân cuÓi bu°i nghe pháp, thay th‰ câu in
ÇÆm bên trên b¢ng nh»ng dòng dÜ§i Çây, và thay tên vÎ thÀy giäng pháp
vào ch‡ tên in ÇÆm. .

... khyä par dü yang yong dzog tän päi nga dag je tsün Thubten Zopa
Rinpoche päl sang pöi zhäl nga nä theg pa chhen pö sung chö zab mo
leg par thob päi ka drin tang rag gi yön du zhing kham ül war gyi wo ...

Thug je dro wäi dön du zhe su söl / zhe ne [kyang] dag sog dro wa ma
gyur nam khäi tha dang nyam päi sem chen tham chä la thug tse wa
chhen pö go nä jin gyi lab tu söl
[Bài Cúng DÜ©ng Mån ñà La, nghi thÙc dài, xin Ç†c bän ti‰ng ViŒt trang 94]
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Cúng dÜ©ng mån Çà la (nghi thÙc ÇÖn giän)

Sa zhi pö kyi jug shing me tog tram
Con xin hi‰n cúng: ÇÃt này trang nghiêm hÜÖng hoa

Ri rab ling zhi nyi dä gyän pa di
ñi‹m núi Tu Di, tÙ Çåi b¶ châu, m¥t tr©i và m¥t træng.

Sang gyä zhing du mig te ül wa yi
Quán tÜªng thành cõi PhÆt.

Dro kün nam dag zhing la chö par shog
NguyŒn chúng sinh yên vui trong cänh thanh tÎnh này!

Cúng DÜ©ng Mån ñà La N¶i Tåi [Ç†c thêm n‰u muÓn]

Dag gi chhag dang mong sum kye wäi yül
TÃt cä nh»ng gì g®i tham sân si -

Dra nyen bar sum lü dang long chö chä
Bån, thù, kÈ lå - thân th‹ này, và sª h»u này
Cùng m†i thú vui;

Phang pa me par bül gyi leg zhe nä
Con xin cúng dÜ©ng tÃt cä, không cäm thÃy mÃt mát.

Dug sum rang sar dröl war jin gyi lob
Xin hoan hÌ ti‰p nhÆn
Và h¶ trì cho con thoát khÕi tam Ç¶c.

ThÌnh Chuy‹n Bánh Xe Chánh Pháp
Je tsün la ma dam pa khye nam kyi

Kính thÌnh ÇÃng Çåo sÜ tôn kính
TØ nh»ng cøm mây sáng tØ bi

Chhö küi kha la khyen tsei chhu dzin thrig
Tø gi»a nŠn tr©i cûa Pháp thân Bát nhã,

Ji tar tsham päi dül jäi dzin ma la
Xin thÀy cho PhÆt Pháp quäng thâm thành mÜa rÖi xuÓng,

Zab gyä chhö kyi chhar pa wab tu söl
T¡m mát chúng sinh Çû loåi cæn cÖ.

IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYATAYAMI



88      Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u

ThÌnh CÀu Ru¶ng PhÜ§c và chÜ T° TruyŠn ThØa [Ç†c

thêm n‰u muÓn]

Tùy Çang nghe giäng vŠ pháp gì mà thêm vào Çây l©i nguyŒn dành cho các bÆc t°
sÜ truyŠn thØa cûa pháp Ãy. NhÜ  bài ThÌnh NguyŒn ChÜ T° Pháp Tu Lamrim
trang 96.

L©i NguyŒn Lam-Rim [Ç†c thêm n‰u muÓn]

Ÿ Çây nên ch†n m¶t bài vŠ các Çi‹m tinh y‰u trên con ÇÜ©ng tuÀn t¿ giác ng¶ (BÒ
ñŠ ñåo ThÙ LuÆn Tøng - Lam-rim prayers), ví dø bài NŠn Täng M†i Tánh ñÙc (tr.
139), Ba ñi‹m Tinh Y‰u cûa ñÜ©ng Tu Giác Ng¶ (tr. 143), hay bài tøng nào khác
lÜ®c ghi các Çi‹m tr†ng y‰u cûa pháp tu Lam-rim.

Tøng Chú [Ç†c thêm n‰u muÓn]

TØ trái tim cûa ru¶ng phÜ§c nhiŒm mÀu, ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni
phóng ra ánh sáng l§n, chan hòa kh¡p m†i nÖi và kh¡p m†i loài chúng
sinh. Chúng sinh tan thành ánh sáng, lÀn lÜ®t quay vŠ tan hòa vào
ru¶ng phÜ§c, rÒi ru¶ng phÜ§c tan vào ÇÙc PhÆt Thích Ca, rÒi ÇÙc PhÆt
Thích Ca tan vào ÇÙc B°n sÜ t†a trên ÇÌnh ÇÀu cûa quí vÎ, tÙc kh¡c
chuy‹n s¡c tÜ§ng cûa ÇÙc b°n sÜ thành tÜ§ng PhÆt Thích Ca Mâu Ni,
nhÕ dÀn, và tØ ÇÌnh ÇÀu Çi xuÓng trái tim. Bây gi© tâm cûa ÇÙc-PhÆt-
b°n-sÜ cùng tâm cûa quí vÎ trª thành m¶t.

TADYATHA  OM MUNE MUNE MAHA MUNEYE SVAHA

+H,-<-3-/A-3-/A-3@--3-/A-;J-J@,
ñ†c 3 lÀn, 21 lÀn, hay càng nhiŠu càng tÓt.

Qui Y và Phát Tâm BÒ ñŠ  - ÇÀu bu°i nghe pháp
Sang gyä chö dang sog kyi chog nam la

Con xin vŠ nÜÖng d¿a / nÖi PhÆt Pháp và Tæng
Jang chub bar du dag ni kyab su chi

Cho Ç‰n khi giác ng¶.
Dag gi chö nyen gyi pe sö nam gyi

V§i công ÇÙc có ÇÜ®c / tØ s¿ nghe pháp này,
Dro la pen chir sang gye drub par shog

NguyŒn tr†n thành PhÆt Çåo / Ç‹ cÙu Ç¶ chúng sinh.
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ñÙc Thích Ca Mâu Ni thuy‰t pháp cho nchúng ÇŒ tº
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Tøng NiŒm
CuÓi Bu°i Nghe Pháp

HÒi HÜ§ng ñÖn Giän (Ç†c thêm n‰u muÓn)

Dag gi ji nye sag päi ge wa di
ñÜ®c bao công ÇÙc / con xin hÒi hÜ§ng

Tän dang dro wa kün la gang phän dang
VŠ nÖi chánh pháp / vŠ nÖi chúng sinh.

Khyä par je tsün lo zang drag pa yi
ñ¥c biŒt nguyŒn xin / giáo pháp tinh y‰u

Tän päi nying po ring du säl je shog
Cûa thÀy tôn kính / Losang Dragpa / sáng ng©i vïnh viÍn !

Cúng DÜ©ng Mån ñà La Tri Ân
CuÓi bu°i giäng pháp nên cúng dÜ©ng mån Çà la tri ân Ç‹ cám Ön vÎ thÀy truyŠn
pháp. Trong h¶i thuy‰t pháp kéo dài nhiŠu ngày, m‡i ngày có th‹ k‰t thúc v§i bài
Cúng DÜ©ng Mån ñà La Tri Ân theo nghi thÙc ÇÖn giän (xem dÜ§i Çây), chung v§i
các câu tøng theo sau. NhÜng cuÓi bu°i giäng chót cÀn phäi cúng dÜ©ng mån Çà
la theo nghi thÙc ÇÀy Çû (tr. 86, bän dÎch ViŒt ng» tr.91).

Cúng DÜ©ng Mån ñà La bän ng¡n
Sa zhi pö kyi jug shing me tog tram
Ri rab ling zhi nyi dä gyän pa di
Sang gyä zhing du mig te ül wa yi
Dro kün nam dag zhing la chö par shog

Con xin hi‰n cúng
ñÃt này trang nghiêm hÜÖng hoa,
ñi‹m núi Tu Di, tÙ Çåi b¶ châu, m¥t tr©i và m¥t træng,
Quán tÜªng thành cõi PhÆt.
NguyŒn chúng sinh yên vui trong cänh thanh tÎnh này.
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ThÌnh ñåo SÜ Trø Th‰
Je tsün la mäi ku tshe rab tän ching

NguyŒn Ç©i sÓng thÀy tôi dài lâu,
Nam kar thrin lä chhog chur gyä pa dang

NguyŒn viŒc thÀy làm sáng trong thanh tÎnh mÜ©i phÜÖng r¶ng
tÕa.

Lo zang tän päi drön me sa sum gyi
NguyŒn ng†n Çèn chánh pháp cûa thÀy Losang luôn ng©i sáng,

Dro wäi mün sel tag tu nä gyur chig
Xua tan bóng tÓi trong ba cõi chúng sinh.

IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYATAYAMI

L©i  NguyŒn Lam-Rim CuÓi Ngày ( Ç†c thêm n‰u muÓn)

Ÿ Çây có th‹ Ç†c bài L©i NguyŒn Lam-Rim CuÓi Ngày n¢m ª tr. 263.

HÒi HÜ§ng
Ge wa di yi nyur du dag

NguyŒn nh© công ÇÙc này,
La ma sang gyä drub gyur nä

Con s§m thành ÇÎa vÎ / cûa ÇÙc PhÆt-ñåo sÜ.
Dro wa chig kyang ma lü pa

NguyŒn dÅn d¡t chúng sinh / không chØa sót m¶t ai
De yi sa la gö par shog

Vào ÇÎa vÎ giác ng¶.

Jang chhub sem chhog rin po chhe
NguyŒn cho bÒ ÇŠ tâm

Ma kye pa nam kye gyur chig
NÖi nào chÜa phát tri‹n, / së näy sinh l§n månh,

Kye wa nyam pa me pa yang
NÖi nào Çã phát tri‹n / së tæng trÜªng không ngØng,

Gong nä gong du phel war shog
Không bao gi© thoái chuy‹n.
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Jam päl pa wö ji tar khyen pa dang
NhÜ Mån Thù, Ph° HiŠn

Kün tu zang po de yang de zhin te
ChÙng cänh gi§i nhÜ thÆt,

De dag kün gyi je su dag lob chhir
Con cÛng xin nguyŒn Çem / tÃt cä m†i công ÇÙc

Ge wa di dag tham chä rab tu ngo
HÒi hÜ§ng nÖi cao cä, / xin theo chân các ngài.

Dü sum sheg päi gyäl wa tham chä kyi
NguyŒn gºi h‰t thiŒn cæn

Ngo wa gang la chhog tu ngag pa de
Theo hÒi hÜ§ng tuyŒt häo

Dag gi ge wäi tsa wa di kün kyang
Cûa chÜ PhÆt ba th©i,

Zang po chö chhir rab tu ngo war gyi
Sao cho con theo tròn / tÃt cä m†i thiŒn hånh.

L©i NguyŒn TrÜ©ng Th† dành cho ÇÙc ñåt-lai Låt-ma
Gang ri ra wä kor wäi zhing kham dir
Phän dang de wa ma lü jung wäi nä
Chän rä zig wang tän dzin gya tsho yi
Zhab pä si thäi bar du tän gyur chig

NÖi miŠn núi tuy‰t vây quanh
Có suÓi nguÒn an låc
Cûa m†i s¿ tÓt lành
Là bÆc tÓi th¡ng Quan Th‰ Âm Tenzin Gyatso
Xin thÀy ª låi cõi th‰
Cho Ç‰n khi tÆn diŒt luân hÒi.

L©i NguyŒn TrÜ©ng Th† dành cho Lama Zopa Rinpoche
Thub tshül chhang zhing jam gön gyäl wäi tän

ThÀy là ngÜ©i gi» gìn con ÇÜ©ng gi§i hånh cûa ÇÙc Mâu ni
Là ÇÃt lành phong phú chª mang tÃt cä

Dzin kyong pel wä kün zö dog por dzä
BŠn bÌ bäo trì ho¢ng dÜÖng PhÆt pháp;
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Chhog sum kur wäi leg mön thu drub pa
Khéo thành t¿u l©i tán dÜÖng Tam Bäo:

Dag sog dül jäi gön du zhab tän shog
Là bÆc cÙu Ç¶ cûa con và tÃt cä,
Kính xin thÀy sÓng lâu trong cõi th‰,
SÓng thÆt lâu trong cõi th‰ !

HÒi HÜ§ng cuÓi ngày (Ç†c thêm n‰u muÓn)

Chhö kyi gyäl po tsong kha päi
NguyŒn cho giáo pháp / cûa ÇÃng Pháp VÜÖng, / ÇÙc Tông
Khách Ba

Chhö tshul nam par phäl wa la
Luôn ÇÜ®c hÜng thÎnh.

Geg kyi tshän mq zhi wa dang
NguyŒn m†i ma chÜ§ng / luôn ÇÜ®c dËp tan,

Thün khyen ma lü tshang war shog
NguyŒn cho tÃt cä / thuÆn cänh thuÆn duyên / ÇŠu luôn ÇÀy Çû.

Dag dang zhän kyi dü sum dang
Xin nÜÖng vào hai bÒ / tÜ lÜÖng phÜ§c và tuŒ

Drel wä tshog nyi la ten nä
Cûa con và chúng sinh / tØ ba th©i quá khÙ / hiŒn tåi và vÎ lai

Gyäl wa lo sang drag pa yi
NguyŒn cho giáo pháp cûa / ÇÙc Losang Dragpa,

Tän pa yün ring bar gyur chig
Luôn rång ng©i tÕa sáng.
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Cúng DÜ©ng Mån ñà La ThÌnh Pháp
Nghi thÙc ÇÀy Çû

[bän dÎch ViŒt ng»]

OM ÇÃt kim cang AH HUM, ÇÃt vàng hùng vï.
OM tÜ©ng thành kim cang AH HUM.

Vòng ngoài có núi vây quanh. Chính gi»a là núi Tu Di, vua cûa các
núi. BÓn phía có: ñông Th¡ng ThÀn châu [Videha, châu cûa ngÜ©i
thân l§n], Nam ThiŒm B¶ châu [Jambudvipa, châu cûa cây Diêm phù],
Tây NgÜu Hóa châu [Godaniya,- châu có trâu nhÜ nguyŒn], và B¡c
Câu LÜ châu [Kuru].

Hai trung châu [hÜ§ng ñông] là Thân Châu và Th¡ng Thân Châu
[Deha, Videha], [hÜ§ng Nam] là Miêu NgÜ Châu và Th¡ng Miêu NgÜ
Châu [Carama, Apara-Carama], [hÜ§ng Tây] là Xiêm Châu và ThÜ®ng
Nghi Châu [Satha, Uttara-mantrin], [hÜ§ng B¡c] là Th¡ng Biên Châu và
H»u Th¡ng Biên Châu [Kuru, Kaurava]. [Ÿ bÓn Çåi b¶ châu này], [phía
ñông có] núi châu bäo, [phía Nam có] cây nhÜ š, [phía Tây có] trâu
nhÜ nguyŒn, [phía B¡c có] vø mùa không cÀn cÃy trÒng.

[TÀng m¶t có:] Luân xa quí, châu ng†c quí, hoàng hÆu quí, thØa
tÜ§ngtÜ§ng quí, voi quí, ng¿a quí, Çåi tÜ§ng quí và bình bäo tích  quí.
[TÀng hai có tám vÎ thiên n»:] Thiên n» ñËp, Thiên n» Tràng hoa,
Thiên n» Bài Ca, Thiên n» ñiŒu múa, Thiên n» Bông hoa, Thiên n»
HÜÖng ÇÓt, Thiên n» ñuÓc sáng, Thiên n» HÜÖng thÖm. [TÀng ba có:]
M¥t tr©i và m¥t træng; bäo cái tràng phan phÃt ph§i kh¡p m†i phÜÖng.
Ÿ gi»a là tÃt cä sän vÆt quí giá nhÃt cûa cõi tr©i cõi ngÜ©i, không thi‰u
thÙc gì, thanh tÎnh ÇËp Çë trang nghiêm.

Xin cúng dÜ©ng cänh PhÆt này lên các ÇÃng b°n sÜ tØ bi diŒu th¡ng
cûa dòng truyŠn thØa, Ç¥c biŒt là ÇÃng b°n tôn Pháp chû cûa Lama

Tông Khách Ba, vua cûa các bÆc thánh, ñåi Kim Cang Trì [Maha-

Vajradhara], cùng chÜ vÎ thánh chúng tùy tùng.

Phø Løc 1
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N‰u Ç‹ thÌnh pháp, thay th‰ câu in ÇÆm bên trên b¢ng nh»ng dòng dÜ§i Çây và
thay tên vÎ thÀy giäng pháp vào ch‡ tên in ÇÆm.

... và Ç¥c biŒt là vÎ thÀy tôn kính Thubten Zopa Rinpoche, ngÜ©i
chÃp trì toàn b¶ chánh pháp, sao cho con nhÆn ÇÜ®c giáo pháp
Çåi thØa tØ l©i nói vàng ng†c cûa thÀy.

N‰u Ç‹ tri ân cuÓi kÿ thuy‰t pháp, thay th‰ câu in ÇÆm bên trên b¢ng nh»ng dòng
dÜ§i Çây, và thay tên vÎ thÀy giäng pháp vào ch‡ tên in ÇÆm.

... và Ç¥c biŒt là vÎ thÀy tôn kính Thubten Zopa Rinpoche, Ç‹ tÕ
lòng bi‰t Ön cûa chúng con trÜ§c tÃm lòng yêu thÜÖng sâu r¶ng
cûa thÀy, là ngÜ©i Çã dåy cho chúng con giáo pháp Çåi thØa
thâm sâu vi diŒu.

Xin hãy vì chúng sinh mà tØ bi ti‰p nhÆn cúng phÄm này. Xin mª tâm
Çåi bi ban sÙc månh gia trì cho con và cho cha mË nhiŠu Ç©i cûa con
[Ça sinh phø mÅu], là chúng sinh nhiŠu sánh không gian vô tÆn.

ƒn Cúng DÜ©ng Mån ñà La
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Phø Løc 2

ThÌnh NguyŒn chÜ T°
pháp tu Lam-Rim (trích Jorchö)

Päl dän tsa wäi la ma rin po che
ThÌnh b°n sÜ tôn quí

Dag gi nying kar pa möi teng zhug la
VŠ trø tòa sen nguyŒt, / ngay gi»a trái tim con.

Ka drin chen pöi go nä je zung te
Xin dÅn d¡t con Çi / b¢ng tình thÜÖng r¶ng l§n,

Ku sung tug kyi ngö drub tsäl du söl
Xin cho con thành t¿u / thân ng» š thanh tÎnh / nhiŒm mÀu cûa
b°n sÜ.

ThÌnh NguyŒn ChÜ T° ÇÜ©ng tu PhÜÖng TiŒn Quäng ñåi
Dren pa nyam me tön pa chom dän dä

ThÀy là ÇÙc PhÆt Giáo Chû Th‰ tôn: bÆc Çåo sÜ vô song;
Gyäl tshab dam pa je tsün mi pham gön

Là ÇÙc Di Låc TØ Tôn: nhi‰p chánh cûa ÇÃng Th‰ tôn;
Gyäl wä lung tän phag pa thog me zhab

Là thánh Vô TrÜ§c: PhÆt Çã tiên Çoán ngày ra Ç©i cûa thÀy:
Sang gyä jang sem sum la söl wa deb

ñÓi trÜ§c ba vÎ PhÆt và BÒ tát, ÇŒ tº thành tâm thÌnh nguyŒn.

Dzam ling kä päi tsug gyän jig gi nyen
ThÀy là Vasubandhu [Th‰ Thân], håt ng†c tuyŒt ÇÌnh cûa các
ÇÃng trí tuŒ uyên bác trên cõi th‰;

U mäi lam nye phag pa nam dröl de
Là Thánh Vimuktisena [Giäi Thoát Quân], tìm ra Trung ñåo;

Dä päi sar nä tsün pa nam dröl de
Là Vimuktisenagomin - nŠn täng cao quí cûa tín tâm:
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Jig ten mig je sum la söl wa deb
ñÓi trÜ§c ba bÆc thÀy khai mª m¡t th‰ gian, ÇŒ tº thành tâm
thÌnh nguyŒn.

Mä jung ngo tshar nä gyur chhog gi de
ThÀy là Paramasena, Çåt thành t¿u quäng Çåi nhiŒm mÀu;

Zab möi lam gyi gyü jang dül wäi de
Là Vinitasena, luyŒn tâm trong Çåo thÆm thâm;

Lab chhen chö päi ter gyur nam nang dzä
Là Vairochana, kho tàng thiŒn hånh trùng trùng sóng cä:

Dro wäi tsa lag sum la söl wa deb
ñÓi trÜ§c ba ÇÃng thiŒn tri thÙc cûa chúng sinh h»u tình, ÇŒ tº
thành tâm thÌnh nguyŒn.

Lam chhog sher chhin gyä dzä seng zang zhab
ThÀy là Haribhadra, trÜ§c tác luÆn væn phong phú vŠ Bát Nhã
Ba La MÆt tuyŒt bÆc;

Gyäl wäi män ngag kün dzin ku sa li
Là Kusali, gi» gìn tr†n vËn giáo pháp cûa ÇÃng Th‰ tôn;

Dro kün tse wä je dzin ge wa chän
Là Ratnasena, thÜÖng yêu chæm sóc m†i loài:

Dro wäi de pön sum la söl wa deb
ñÓi trÜ§c ba vÎ chÓng v»ng tay chèo cho chúng sinh, ÇŒ tº
thành tâm thÌnh nguyŒn.

Jang chhub thug la nga nye ser ling pa
ThÀy là Suvarnadvipa, ngÜ©i thành t¿u tâm bÒ ÇŠ;

Shing ta chhen pöi söl dzin mar me dzä
Là Atisha, hi‹n dÜÖng truyŠn thÓng ñåi thØa;

Lam zang säl dzä tön pa rin po chhe
Là Dromtönpa tôn quí, làm sáng tÕ con ÇÜ©ng Çåo cä:

Tän päi sog shing sum la söl wa deb
ñÓi trÜ§c ba rÜ©ng c¶t cûa chánh pháp, ÇŒ tº thành tâm thÌnh
nguyŒn.

ThÌnh NguyŒn ChÜ T°  ÇÜ©ng tu Trí TuŒ  Thâm Sâu
Ma wa da me dren chhog sha kyäi tog

ThÀy là ÇÙc PhÆt Th‰ Tôn, ngÜ©i ÇÙng ÇÀu dòng h† Thích Ca,
bÆc Çåo sÜ vô song, tuyên thuy‰t tánh không;
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Gyäl wäi khyen rab kün dü jam päi yang
Là ÇÙc Væn Thù [Manjushri], thuÀn nhÃt trí tuŒ vô lÜ®ng cûa
mÜ©i phÜÖng PhÆt;

Zab möi dön zig phag chhog lu drub zhab
Là Thánh Long Th† [Nagarjuna], thÃy ÇÜ®c š nghïa thÆm thâm:

Ma wäi tsug gyän sum la söl wa deb
ñÓi trÜ§c ba viên ng†c tuyŒt báu cûa trí tuŒ, ÇŒ tº thành tâm
thÌnh nguyŒn.

Phag päi gong pa säl dzä da wa drag
ThÀy là Chandrakirti [NguyŒt XÙng], ngÜ©i làm sáng tÕ š chÜ
thánh;

De sä thu wo rig päi ku jug chhe
Là Vidyakokila - anh, bÆc Çåi ÇŒ tº trí tuŒ [cûa Chandrakirti];

Gyäl sä rig päi ku jug nyi päi zhab
Là Vidyakokila - em, ÇÃng Pháp tº vÜÖng, con ÇÙc Th‰ tôn:

Rig päi wang chhug sum la söl wa deb
ñÓi trÜ§c ba bÆc Çåi trí tuŒ, ÇŒ tº thành tâm thÌnh nguyŒn.

Ten drel zab mo ji zhin zig pa yi
ThÀy là Atisha [A ñŠ Sa], có ÇÜ®c cái thÃy nhÜ thÆt vŠ lš duyên
khªi thÆm thâm;

Shing ta chhen pöi söl dzin mar me dzä
Và cÛng là ngÜ©i gi» gìn truyŠn thÓng ñåi thØa;

Lam zang säl dzä tön pa rin po chhe
ThÀy là Dromtönpa tôn quí, ngÜ©i làm sáng tÕ ÇÜ©ng tu cao cä:

Dzam ling gyän gyur nyi la söl wa deb
ñÓi trÜ§c hai viên ng†c báu trang hoàng cõi Diêm Phù, ÇŒ tº
thành tâm thÌnh nguyŒn.

ThÌnh NguyŒn ChÜ T° dòng Kadam Lamrimpa
Näl jor wang chhug päl dän gön pa wa

ThÀy là Gönpawa, bÆc hành giä ÇÀy uy l¿c;
Zab möi ting dzin tän päi ne’u zur pa

Là Neuzurpa, ngÜ©i thành t¿u ÇÎnh chÌ nÖi pháp gi§i thâm sâu;
Dül wäi de nö kün dzin thag ma pa

Là Tagmapa, ngÜ©i chÃp trì tr†n vËn kho tàng luÆt tång:
Tha kob drön me sum la söl wa deb

ñÓi trÜ§c ba ng†n Çèn soi sáng chÓn biên ÇÎa, ÇŒ tº thành tâm
thÌnh nguyŒn.
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Tsön pä drub pa lhur len nam seng zhab
ThÀy là Namkha Senghe, ngÜ©i tu hành tinh tÃn vÜ®t bÆc;

Dam pä jin lab nam kha gyäl po dang
Là Namkha Gyälpo, ngÜ©i ÇÜ®c chÜ Thánh h¶ trì;

Jig ten chhö gyä pang päi seng ge zang
Là Senghe Zangpo, ngÜ©i buông bÕ tám mÓi bÆn tâm th‰ tøc:

Gyäl sä zang pöi zhab la söl wa deb
ñÓi trÜ§c ÇÙc Gyälsä Zangpo, ÇŒ tº thành tâm thÌnh nguyŒn.

Jang chhub thug kyi dro kün bu zhin zig
ThÀy có tâm bÒ ÇŠ xem chúng sinh nhÜ con ru¶t;

Lhag päi lha yi je zung jin gyi lab
ñÜ®c chÜ Thiên h¶ niŒm gi» gìn;

Nyig dü dro wa dren päi she nyen chhog
Là bÆc thiŒn tri thÙc tÓi thÜ®ng cho chúng sinh h»u tình th©i
måt pháp:

Nam kha gyäl tshän zhab la söl wa deb
ñÓi trÜ§c thÀy Namkha Gyältsän, ÇŒ tº thành tâm thÌnh nguyŒn.

ThÌnh NguyŒn ChÜ T° dòng Kadam Zhungpawa
Gyäl wäi dung tshob she nyen po to wa

ThÀy là Potowa, nhi‰p chính cûa ÇÙc Th‰ Tôn;
Nam chö drän da dräl wäi sha ra wa

Là Sharawa, trí tuŒ quán chi‰u không ai sánh b¢ng;
Jang chhub thug kyi ka bab chhä ka wa

Là Chekawa, bÆc thành t¿u pháp tu phát tâm bÒ ÇŠ:
Dro wäi re kong sum la söl wa deb

ñÓi trÜ§c ba ÇÃng hoàn thành Ü§c nguyŒn cho chúng sinh,
ÇŒ tº thành tâm thÌnh nguyŒn.

Lung tog nga dag jang sem chil bu pa
ThÀy là Chilbupa, bÒ tát n¡m gi» khÄu truyŠn và chÙng ng¶;

Dri me lung gi wang chhug kä päi chhog
Là Lhalung Wangchug, h†c giä uyên bác tuyŒt bÆc;

Kham sum dro wäi gön po rin po chhe
Là Gönpa Rinpoche, ÇÃng cÙu Ç¶ cûa chúng sinh ba cõi:

Nä tän chhen po sum la söl wa deb
ñÓi trÜ§c ba bÆc trÜªng lão cao tr†ng, ÇŒ tº thành tâm thÌnh
nguyŒn.



100      Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u

Nam dag tshül thrim ngä dang zang chhen pa
ThÀy là Zangchenpa, gi§i hånh thanh tÎnh tÕa hÜÖng ng†t;

Dül wa büm dei nga dag tsho na wa
Là Tsonapa, n¡m v»ng træm ngàn chÜÖng luÆn tång;

Chhö ngön gya tshöi thar sön mön dra pa
Là Möndrapa, cä bi‹n r¶ng th¡ng pháp:

Dro wäi dren pa sum la söl wa deb
ñÓi trÜ§c ba bÆc Çåo sÜ dÅn ÇÜ©ng chúng sinh h»u tình, ÇŒ tº
thành tâm thÌnh nguyŒn.

Zab ching gya chhei chö la nga nye päi
ThÀy là bÆc thành t¿u hai ÇÜ©ng tu quäng, thâm;

Käl dän dro wa kün gyi kyab su gyur
Là ÇÃng che chª kÈ thiŒn duyên;

Thrin lä zang pö tän pa gyä dzä pa
Làm m†i thiŒn hånh cûa giáo pháp quäng Çåi:

Päl dän la mäi zhab la söl wa deb
ñänh lÍ dÜ§i chân ÇÃng Çåo sÜ tôn quí, Chökyab Zangpo, ÇŒ
tº thành tâm thÌnh nguyŒn.

ThÌnh NguyŒn ChÜ T° dòng Kadam Män Ngagpa
Drub päi wang chhug chhen po tshül thrim bar

ThÀy là Tsultrim Bar, bÆc giác ng¶ uy l¿c vï Çåi;
She nyen tshül zhin ten dzä zhön nu ö

Là Zhönu Ö, tâm kính ngÜ«ng toàn häo nÖi ÇÃng Çåo sÜ;
Theg chhog lam gyi gyü jang gyer gom zhab

Là Gyergompa, luyŒn tâm theo pháp ñåi thØa:
Gyäl wäi sä po sum la söl wa deb

ñÓi trÜ§c ba ngÜ©i con cûa ÇÃng Th‰ tôn, ÇŒ tº thành tâm
thÌnh nguyŒn.

Mä jung yön tän dzö dzin sang gyä wön
ThÀy là Sangyä Bön, kho tành tánh ÇÙc th¡ng diŒu;

Dam pä jin lab nam kha gyäl po dang
Là Namkha Gyälpo, ÇÜ®c chÜ thánh h¶ trì;

Jig ten chhö gyä pang päi seng ge zang
Là Senghe Zangpo, tØ bÕ tám mÓi bÆn tâm th‰ tøc:

Gyäl sä zang pöi zhab la söl wa deb
ñänh lÍ Gyälsä Zangpo, ÇŒ tº thành tâm thÌnh nguyŒn.
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Jang chhub thug kyi dro kün bu zhin zig
ThÀy có tâm bÒ ÇŠ xem chúng sinh nhÜ con ru¶t;

Lhag päi lha yi je zung jin gyi lab
ñÜ®c chÜ Thiên h¶ niŒm gi» gìn;

Nyig dü dro wa dren päi she nyen chhog
Là bÆc thiŒn tri thÙc tÓi thÜ®ng cho chúng sinh h»u tình th©i
måt pháp:

Nam kha gyäl tshän zhab la söl wa deb
ñänh lÍ dÜ§i chân Namkha Gyältsän, ÇŒ tº thành tâm thÌnh
nguyŒn.

ThÌnh NguyŒn dòng Kadam Serma (Gelug)
Mig me tse wäi ter chhen chän rä zig

ThÀy là Quan Th‰ Âm, kho tàng Çåi bi tâm;
Dri me khyen päi wang po jam päl yang

Là ÇÙc Væn Thù,  bÆc Çåi Çåo sÜ v§i trí tuŒ vô cÃu;
Gang chän khä päi tsug gyän tsong kha pa

Lama Tông Khách Ba,  ng†c quí trên ÇÌnh các bÆc thánh xÙ tuy‰t
Lo zang drag päi zhab la söl wa deb

ñänh lÍ Losang Dragpa, ÇŒ tº thành tâm thÌnh nguyŒn.

Drub päi wang chhug jam päl gya tsho dang
ThÀy là  Jampäl Gyatso, bÆc hành giä giác ng¶ ÇÀy uy l¿c;

Kä drub ma wäi nyi ma ge leg päl
Là Kedrup Rinpoche, m¥t tr©i cûa các bÆc Çåo sÜ thuy‰t pháp;

Nyän gyü dam päi dzö dzin ba so je
Là Basoje, ngÜ©i chÃp trì kho tàng chánh pháp mÆt truyŠn:

Da me la ma sum la söl wa deb
ñÓi trÜ§c ba bÆc Çåo sÜ vô song, ÇŒ tº thành tâm thÌnh nguyŒn.

Zung jug ku nye chhö kyi dor je dang
ThÀy là Chökyi Dorje, Çåt thân PhÆt h®p nhÃt nhiŒm mÀu;

Ku sum ngön gyur gyäl wa en sa pa
Là Gyälwa Ensapa, thành t¿u ba thân PhÆt;

Lung tog nga dag sang gyä ye she zhab
Là Sangye Yeshe, n¡m gi» dòng khÄu truyŠn và chÙng ng¶:

Khä drub chhen po sum la söl wa deb
ñÓi trÜ§c ba bÆc hành giä thông tuŒ vÜ®t b¿c, ÇŒ tº thành tâm
thÌnh nguyŒn.
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Lo zang chhö kyi gyäl tshän dzin päi je
ThÀy là Losang Chökyi Gyältsän, gi» gìn ng†n c© Chánh Pháp;

De yi thug sä kön chhog gyäl tshän zhab
Là Könchog Gyältsän, bÆc Çåi ÇŒ tº chân truyŠn;

Lam zang säl dzä lo zang ye she te
Là Losang Yeshe, bÆc thÀy soi sáng thánh Çåo:

Je tsün la ma sum la söl wa deb
ñÓi trÜ§c ba ÇÃng Çåo sÜ thanh tÎnh toàn häo, ÇŒ tº thành tâm
thÌnh nguyŒn.

Thub tän pel dzä ngag wang jam pa dang
ThÀy là Ngawang Jampa, ngÜ©i ho¢ng dÜÖng giáo pháp ÇÙc
Thích Ca;

De yi thug sä lo zang nyän drag zhab
Là Losang Nyändrag, bÆc Çåi ÇŒ tº chân truyŠn;

Gya tsho ta wüi yön tän tha yä nga
Là Yöntän Tayä, ngÜ©i n¡m gi» cä bi‹n r¶ng chánh ki‰n:

Drin chän la ma sum la söl wa deb
ñÓi trÜ§c ba ÇÃng Çåo sÜ tØ bi, ÇŒ tº thành tâm thÌnh nguyŒn.

Lo zang ye she tän pa rab gyä je
ThÀy là Çåi ÇÙc Losang Yeshe, khéo khai tri‹n chánh pháp;

Lo drö zang pö dro kün nam dröl dzä
Là Lodrö Zangpo, Ç¶ thoát tr†n vËn chúng sinh h»u tình;

Lo zang gyäl wäi chhö tshül jin kä pa
Là Losang Jinpa, khéo không lìa ÇÜ©ng tu phÜÖng tiŒn:

Tshung me la ma sum la söl wa deb
ñÓi trÜ§c ba bÆc thÀy không ai có th‹ sánh, ÇŒ tº thành tâm
thÌnh nguyŒn.

Käl zang nam dren zhi päi lung tog tän
B¢ng chánh pháp truyŠn thØa và tuŒ giác
ThÀy hÜ§ng dÅn cho bÓn hång ngÜ©i thiŒn duyên;

Shä drub nyi kyi dzin la da dräl wa
Là bÆc vô cÃu chÃp trì chánh pháp và hành trì:

Ka drin nyam me tsa wäi la ma la
ñÓi trÜ§c bÆc Çåo sÜ tØ bi vô song, Kelsang Tenzin,

Go sum gü pa chhen pö söl wa deb
V§i lòng tôn kính vÜ®t b¿c cûa thân ng» š, ÇŒ tº thành tâm thÌnh
nguyŒn.
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Mang thö dam par shar wäi kyil khor gyä
ThÀy mª r¶ng tr†n vËn mån Çà la trí tuŒ vŠ chánh pháp, tÃt cä
ÇŠu là th¿c hành;

Rim nyi chö päi ri dag zug nyän säl
Hành trì hai giai Çoån mÆt tông tÓi thÜ®ng, hoåt hiŒn thành
thánh chúng tØ hòa trong mån Çà la;

Käl zang dül jäi mün sel kün däi nyen
NhÜ vÀng træng làm tan h‰t bóng tÓi nÖi chúng ÇŒ tº may m¡n:

Tän dzin khä drub zhab la söl wa deb
ñänh lÍ chân thÀy, Tenzin Khedrub, ÇŒ tº thành tâm thÌnh
nguyŒn.

Dagpo Rinpoche (ÇÙc b°n sÜ cûa Kyabje Pabongkha Rinpoche)

Dü süm kyab nä ma lü dü päi ku
ThÀy là hóa thân nhiŒm mÀu tØ hòa, tÆp h®p m†i nÈo qui y cûa
cä ba th©i quá khÙ, hiŒn tåi và vÎ lai,

Lo zang jam päl leg shä drog kä sung
Là bÆc trí tuŒ uyên thâm, v§i khä næng hùng biŒn thuy‰t ti‰ng
l©i tuyŒt häo cûa Losang Jampäl

Lab sum gyu drä lhün drub gya tshöi thug
Tâm nhÜ Çåi dÜÖng, v§i trí giác t¿ nhiên vŠ gi§i ÇÎnh tuŒ và
nhân quä

Drin chän trül päi ku la söl wa deb
ñÓi trÜ§c thÀy (Dagpo Losang Jampäl Lhundrup), ÇŒ tº thành
tâm thÌnh nguyŒn.

Kyabje Pabongkha Rinpoche
Jam pa tshül dän la sog phag nor gyi

Dòng tâm thÙc tuyŒt häo cûa thÀy, v§i ÇÀy Çû tØ bi, gi§i hånh,
ng†c báu thánh giä,

Thug gyü leg tam gyäl tän dzin päi tso
Gi» gìn phÜÖng pháp hành trì giáo pháp ÇÙc Th‰ Tôn,

Nam zhii thrin lä gya tshöi gö chän khyön
Khoát l§p áo bÓn hånh quäng Çåi,

Yong khyab je tsün la mar söl wa deb
ñÓi trÜ§c bÆc Çåo sÜ thÜ©ng trø, toàn häo thanh tÎnh, (Jampa
Tenzin Trinley), ÇŒ tº thành tâm thÌnh nguyŒn.
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H. H. Trijang Rinpoche
Lo zang gyäl wa kün gyi ye she ni

ThÀy (Kyabje Yongdzin Trijang Rinpoche) Losang Yeshe, ÇÙng
ÇÀu trong hàng gi» gìn giáo pháp vô cÃu cûa ÇÙc Th‰ Tôn,

Chig dü dri me gyäl tän dzin päi tso
K‰t h®p trí tuŒ thÀy Tông Khách Ba và chÜ PhÆt Çà, hóa hiŒn
bäo trì bi‰t bao bi‹n r¶ng mån Çà la.

Rab jam kyil khor gya tsho tro düi gön
ñänh lÍ dÜ§i chân thÀy, bÆc Çåo sÜ quí báu nhÃt, ÇŒ tº thành
tâm thÌnh nguyŒn:

Drin chän la mäi zhab la söl wa deb
Xin thÀy ban cho l¿c cäm hÙng gia trì trùng trùng nhÜ sóng cä.

H. H. Serkong Rinpoche
Zung jug nyen gyü nor büi zö che nä

ThÀy là kho tàng quí báu cûa dòng truyŠn thØa dÅn vào ÇÎa vÎ
h®p nhÃt,

Zung jug tse dir drub päi käl dän dor
Nh© Çåt ÇÎa vÎ h®p nhÃt ngay ki‰p hiŒn tiŠn, thÀy ph° Ç¶ kÈ
thiŒn duyên,

Zung jug lam ten nga wang gen dün la
ñÓi trÜ§c bÆc Çåo sÜ chÌ dÅn ÇÜ©ng vào ÇÎa vÎ h®p nhÃt,
Ngawang Gendün-la,

Söl wa deb so lhen kye ye she tsöl
ñŒ tº thành tâm thÌnh nguyŒn, xin thÀy ban cho trí giác t¿
nhiên siêu viŒt.

H. H. Song Rinpoche
Lo zang gyäl wa do ngag chhö kyi tshül

Tâm con kính ngÜ«ng sâu dày
Ma lü thug chü mä jung tsön drü kyi

TrÜ§c lòng kiên trì cûa thÀy Ç‹ mang phÜÖng tiŒn quäng Çåi
chánh pháp hi‹n mÆt cûa ÇÃng Th‰ tôn vŠ hi‹n hiŒn trong tâm;

Thub tän gyäl tshän dzin kä drin chän je
TØ bi khéo léo gi» gìn ng†n c© chánh pháp cûa PhÆt:

Päl dän la mäi zhab la söl wa deb
ñänh lÍ ngang chân Çåo sÜ tôn quí, ÇŒ tº thành tâm thÌnh
nguyŒn.
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ñÙc ñåt-lai Låt-ma
Nga wang lo zang gyäl tshän nying pö sog

ThÀy là trái tim cao quí, v§i tr†n vËn trí tuŒ cûa ÇÙc Th‰ tôn,
Dzin kä gyäl tshän lab teng chur wä tso

Là hiŒn thân cûa tr†n vËn chánh pháp không cÃu nhiÍm cûa
các ÇÃng PhÆt Çà,

Si sum wang gyur tsung pa mä pä si
Là bÆc Çåi h¶ pháp, hoåt hiŒn tØ bi‹n r¶ng mån Çà la vô tÆn,

Nam par dröl wä de la söl wa deb
ñÓi trÜ§c ÇÃng Çåo sÜ tØ hòa, Ngawang Losang
(Tenzin Gyatso), ÇŒ tº thành tâm thÌnh nguyŒn.

Lama Thubten Zopa Rinpoche
Thub tshül chhang zhing jam gön gyäl wäi tän

ThÀy là ngÜ©i gi» gìn con ÇÜ©ng gi§i hånh cûa ÇÙc Mâu ni,
Là ÇÃt lành phong phú chª mang tÃt cä;

Dzin kyong pel wä kün zö dog por dzä
BŠn bÌ bäo trì ho¢ng dÜÖng PhÆt pháp;

Chhog sum kur wäi leg mön thu drub pa
Khéo thành t¿u l©i tán dÜÖng Tam Bäo;

Dag sog dül jäi gön du söl wa deb
ñÓi trÜ§c bÆc cÙu Ç¶ cûa con và tÃt cä, ÇŒ tº thành tâm thÌnh
nguyŒn.

ThÌnh NguyŒn TÃt Cä các ÇÃng ThiŒn Tri ThÙc
Rab jam sung rab kün la ta wäi mig

ThÀy chính là Çôi m¡t / giúp cho chúng con nhìn
Vào bi‹n r¶ng kinh Çi‹n,

Käl zang thar pa drö päi jug ngog chhog
ThÀy là ÇÜ©ng giäi thoát / dành cho kÈ thiŒn duyên.

Tse wä kyö päi thab khä dzä pa yi
Khéo dùng thiŒn phÜÖng tiŒn, / thÀy tØ bi giáo hóa.

Säl dzä she nyen nam la söl wa deb
TrÜ§c bÆc thiŒn tri thÙc / con thành tâm thÌnh nguyŒn.
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Päl dän la mäi nam par thar pa la
NguyŒn con không hoài nghi / dù chÌ trong chÓc lát /

Kä chig tsam yang log ta mi kye zhing
ViŒc làm thÆt bao la / cûa b°n sÜ tØ phø.

Chi dzä leg par thong wä mö gü kyi
NguyŒn con luôn thÃy ÇÜ®c / tÃt cä viŒc thÀy làm /
ÇŠu nhiŒm mÀu trong sáng.

La mäi jin lab sem la jug par shog
NguyŒn næng l¿c gia trì / cûa thÀy luôn chan chÙa / trong tÆn
Çáy tim con.
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L©i Ghi XuÃt XÙ:
Tuy‹n tÆp nghi thÙc tøng niŒm này ÇÜ®c biên soån và s¡p x‰p Çúng v§i truyŠn thÓng tøng
niŒm trÜ§c và sau khi th† nhÆn PhÆt pháp ñåi thØa. Toàn b¶ tuy‹n tÆp này [Anh ng» ] ÇÜ®c
Ven. Constance Miller, Ban Giáo Døc FPMT Ç†c và sºa chºa Ç‹ gi» tính nhÃt quán trong ngôn
tØ. Bän dÎch [Anh ng»] Ç‰n tØ:

Tán DÜÖng ñÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni - câu 1, 2-4 và 8 trích tØ Tàng Kinh Các tåi Tu ViŒn
Nalanda [Nalanda Monastery Dharma files], dÎch giä khuy‰t danh, có hiŒu Çính. Câu 5-7 trích
tØ L©i NguyŒn Cúng DÜ©ng TÙ Mån ñà La lên ÇÙc Quan Âm Cittamani Tara [The Offering
Prayer of Four Mandalas to Cittamani Tara], Lama Zopa Rinpoche dÎch [Anh ng»], Wisdom
Publs., 1982. Câu 9 trích tØ Nghi thÙc tøng niŒm và hành trì cûa Tu viŒn Kopan[Kopan
Monastery Prayers and Practices]. Câu 10 trích tØ l©i giäng cûa Lama Zopa Rinpoche trong
nhiŠu lÀn thuy‰t pháp, và tØ Nalanda Dharma file.

Bát Nhã Tâm Kinh: Gelong Thubten Tsultrim (George Churinoff) dÎch [Anh ng»] tØ ti‰ng
Tång, vào ngày ÇÀu Saka Dawa næm 1999 tåi Tushita Meditation Centre, Dharamsala, India.
Có tham khäo các luÆn væn ƒn, Tång, cùng nhiŠu bän dÎch Anh ng». Soát låi bän thäo ngày
8 tháng 3 næm 2001, tåi sa måc New Mexico.

L©i NguyŒn Phá Tan ChÜ§ng Ngåi, nghi thÙc dài, Lama Zopa Rinpoche dÎch [Anh ng»],
Ven Holly Ansett chép, ngày 9 tháng 11 næm 2003 tåi Buddha Amitabha Pure Land (TÎnh ñ¶
PhÆt A Di ñà), Washington, USA. Sau khi Ç†c tøng nhiŠu lÀn Bát Nhã Tâm Kinh Ç‹ phá tan
chÜ§ng ngåi ngæn cän s¿ ti‰n tri‹n cûa d¿ án xây tÜ®ng PhÆt Di Låc, Lama Zopa Rinpoche
dÎch l©i nguyŒn này, nói r¢ng l©i nguyŒn này khi Ç†c tøng së có næng l¿c rÃt mãnh liŒt giúp
hoàn thành m†i d¿ án, hay giúp thành công. ThÀy cÛng nói r¢ng Kirti Tsenshab Rinpoche
luôn luôn Ç†c bài tøng này sau Bát Nhã Tâm Kinh và trÜ§c L©i NguyŒn Dành Cho ñÙc ñà kÿ
ni Lân-diŒn. Ven. Constance Miller,  Ban Giáo Døc FPMT, hiŒu Çính vào tháng 11/2003.

Tán DÜÖng ñÙc Væn Thù SÜ L®i - trích tØ Nghi ThÙc NhÆt Tøng Công Phu SÖ Khªi [Daily
Recitation of Preliminaries], Library of Tibetan Works and Archives, Dharamsala, India.

Cúng DÜ©ng Mån ñà La, nghi thÙc dài, nghi thÙc ng¡n- dÎch giä [anh ng»] Martin Willson,
trích tØ Nghi LÍ và Tøng NiŒm [Rites and Prayers], Wisdom Publs., 1985.

Cúng DÜ©ng Mån ñà La N¶i Tåi - trích tØ Nghi ThÙc Tøng NiŒm và Hành Trì Cæn Bän
[Essential Mahayana Prayers and Practices], Kopan Monastery, Nepal. DÎch giä khuy‰t danh.

ThÌnh Chuy‹n Bánh Xe Chánh Pháp - trích tØ ñåo SÜ Sám Pháp [The Guru Puja], Library
of Tibetan Works and Archives, Dharamsala, India.

ThÌnh ñåo SÜ Trø Th‰ - trích tØ tÆp nghi thÙc tøng niŒm cûa tu viŒn Nalanda, Thubten
Döndrub hiŒu Çính.

Các câu kŒ tØ Jorchö: Necklace of Fortunate Beings [Tràng Ng†c cho kÈ ThiŒn Duyên] do
Jampäl Lhundrup  chuy‹n [Anh] ng» trích tØ Ãn bän trÜ§c cûa sách này, Tu ViŒn Kopan tåi
Nepal Ãn hành. Bän dÎch [Anh ng»] d¿a vào l©i giäng cûa Lama Zopa Rinpoche.

M†i sai sót là cûa ngÜ©i hiŒu Çính.
ƒn bän có hiŒu Çính tháng 03/2001, Ban Giáo Døc FPMT. CÆp nhÆt tháng 01/2004, thay

Ç°i cách trình bày tháng 12/2005.

[HÒng NhÜ chuy‹n tØ Anh ng» sang ViŒt ng». Quäng Væn soát bän thäo, tháng 07/2005.
HÒng NhÜ cÆp nhÆt theo Ãn bän FPMT 2006, hoàn tÃt tháng 06/2006]
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Qui  Y Tam Bäo

Công phu hàng ngày sau khi Qui  Y Tam Bäo

Qui Y Tam Bäo
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Qui Y Tam Bäo
Công Phu NhÆt Tøng ñÖn Giän

Nghi ThÙc Qui Y PhÆt, Pháp Tæng
Ç‹ giäi thoát kh° Çau và nguyên nhân tåo kh°.

Qui Y Tam Bäo  - Phát Tâm BÒ ñŠ
TØ nay cho Ç‰n khi / con Çåt ÇÜ®c giác ng¶
Xin quay vŠ nÜÖng d¿a / nÖi PhÆt Pháp và Tæng
V§i công ÇÙc có ÇÜ®c / nh© tu hành hånh Thí / cùng hånh Toàn häo

khác, / nguyŒn vì kh¡p chúng sinh / mà tr†n thành PhÆt Çåo. (3x)

TÙ Vô LÜ®ng Tâm
Ð§c gì chúng sinh có ÇÜ®c tâm xä
ñ‹ thoát vòng ràng bu¶c cûa hÆn thù, tham Ç¡m.
NguyŒn chúng sinh khai mª tâm xä.
NguyŒn con có khä næng giúp chúng sinh khai mª tâm xä
NguyŒn ÇÃng B°n sÜ Pháp chû gia trì cho con có Çû khä næng làm

nên viŒc này.

Ð§c gì chúng sinh ÇÜ®c hånh phúc và nhân duyên tåo hånh phúc.
NguyŒn chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c nhÜ vÆy.
NguyŒn con có khä næng giúp chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c nhÜ vÆy.
NguyŒn ÇÃng B°n sÜ Pháp chû gia trì cho con có Çû khä næng

làm nên viŒc này.

Qui Y Tam Bäo
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Ð§c gì chúng sinh thoát kh° và thoát cä nhân duyên tåo kh°.
NguyŒn chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c nhÜ vÆy.
NguyŒn con có khä næng giúp chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c nhÜ vÆy.
NguyŒn ÇÃng B°n sÜ Pháp chû gia trì cho con có Çû khä næng

làm nên viŒc này.

Ð§c gì chúng sinh vïnh viÍn không xa lìa niŠm an låc cûa thiŒn
Çåo và giäi thoát.

NguyŒn chúng sinh vïnh viÍn không xa lìa an låc.
NguyŒn con có khä næng khi‰n chúng sinh không xa lìa an låc.
NguyŒn ÇÃng B°n sÜ Pháp chû gia trì cho con có Çû khä næng

làm nên viŒc này.

Hành NguyŒn
Møc tiêu Ç©i sÓng cûa tôi là giäi thoát chúng sinh ra khÕi kh° Çau, Ç‰n
v§i hånh phúc an låc, nhÃt là niŠm an låc không gì sánh n°i cûa giác
ng¶ viên mãn.

TÃt cä an vui hånh phúc cûa tôi - trong cä ba th©i quá khÙ hiŒn tåi
và vÎ lai, bao gÒm cä giác ng¶ viên mãn - ÇŠu tùy thu¶c nÖi  chúng
sinh, vì vÆy niŠm an vui hånh phúc cûa chúng sinh cÛng tùy thu¶c nÖi
bän thân tôi.

N‰u bây gi© tôi phát khªi tâm tØ, thÜÖng yêu h‰t thäy chúng sinh
không gi§i hån thì nhÜ vÆy chúng sinh së không còn bÎ tôi làm håi,
ngÜ®c låi, ÇÜ®c l®i låc bình an. Do Çó trách nhiŒm gánh vác hånh phúc
chúng sinh n¢m ª nÖi tôi.

Tôi Ç‰n Çây là Ç‹ giúp Ç« tÃt cä, dù là kÈ thiŒn hay kÈ ác, nguyŒn
không phân biŒt.

ñ‹ làm ÇÜ®c ÇiŠu này, tôi phäi thành t¿u giác ng¶ viên mãn, phäi
làm sao cho hành Ç¶ng, l©i nói, š nghï cûa mình l®i låc tÓi Ça Ç‰n cho
tÃt cä, và nhÜ vÆy cÛng có nghïa là tôi cÀn phäi mau chóng Çåt giác
ng¶, càng nhanh càng tÓt. NguyŒn viŒc tôi làm không gây håi nhÕ
nhoi nào cho ai, ngÜ®c låi mang l®i ích vŠ cho tÃt cä. NguyŒn tÃt cä
chúng sinh mau chóng thành t¿u vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.
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HÒi HÜ§ng
Có ÇÜ®c chút công ÇÙc gì phäi nên hÒi hÜ§ng liŠn ngay sau Çó. N‰u không,  ít
nhÃt phäi hÒi hÜ§ng công ÇÙc trÜ§c khi Çi ngû. HÒi hÜ§ng công ÇÙc mà mình Çã
tích tø ÇÜ®c tØ ba th©i quá khÙ hiŒn tåi vÎ lai cùng v§i công ÇÙc cûa tÃt cä chÜ
PhÆt và chÜ BÒ tát:

NguyŒn nh© công ÇÙc này, / con s§m thành ÇÎa vÎ /
cûa ÇÙc PhÆt Çåo sÜ. /

NguyŒn giäi thoát chúng sinh / ra khÕi m†i kh° Çau /
không chØa sót m¶t ai.

NguyŒn cho bÒ ÇŠ tâm / nÖi nào chÜa phát tri‹n, / së näy sinh l§n
månh, / nÖi nào Çã phát tri‹n / së tæng trÜªng không ngØng /
không bao gi© thoái chuy‹n.

NguyŒn tÃt cä chúng sinh / là cha mË nhiŠu Ç©i / vïnh viÍn ÇÜ®c
hånh phúc. / NguyŒn ba cõi ác Çåo / vïnh viÍn không còn ai. /
NÖi nào có BÒ tát / nguyŒn l©i nguyŒn các ngài / tÙc thì thành s¿
thÆt.

Có ÇÜ®c thiŒn nghiŒp gì / xin hÒi hÜ§ng cho con / Çû khä næng h¶ trì
/ chánh pháp trong kinh Çi‹n / chánh pháp trong chÙng ng¶. /
NguyŒn tÃt cä tâm nguyŒn / cùng tÃt cä thiŒn hånh / cûa PhÆt và
BÒ tát / kh¡p ba th©i mÜ©i phÜÖng / tÙc thì thành s¿ thÆt.

Nh© vào công ÇÙc này / nguyŒn m†i ki‰p tÜÖng lai / con së không
lìa xa / bÓn bánh xe Çåi thØa. / NguyŒn së Çi tr†n vËn / hành trình
vŠ nÈo giác. /

NguyŒn phát tâm buông xä, / nguyŒn phát tâm bÒ ÇŠ, / nguyŒn tr¿c
chÙng tánh không, / và hoàn thành cä hai / giai Çoån trong MÆt
pháp.

Qui Y Tam Bäo
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ñÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni  [Shakyamuni Buddha]

      115

Gi§i Hånh
cûa ngÜ©i Qui Y Tam Bäo

ñiŠu cÀn tránh
1. PhÆt tº qui y PhÆt, nguyŒn không qui y chÜ thiên, chÜ thÀn, chÜ

quÌ, ví dø không qui y Phån thiên, không quì Çänh lÍ änh tÜ®ng
cûa thiên, thÀn, quÌ, cÛng không Ç¥t lòng tin tÜªng nÖi ác tri thÙc,
nÖi nh»ng vÎ thÀy giäng pháp ngoåi Çåo.

2. PhÆt tº qui y Pháp, nguyŒn không gây håi cho bÃt cÙ m¶t ai, cho
dù là t¿ mình làm, hay khi‰n ngÜ©i khác làm.

3. PhÆt tº qui y Tæng, nguyŒn không Ç¥t lòng tin cÛng không thân
gÀn bån bè ác Çäng, cùng nh»ng ngÜ©i theo chû nghïa khoái låc
[hedonism].

ñiŠu cÀn làm
1.  PhÆt tº qui y PhÆt, nguyŒn xem änh tÜ®ng PhÆt chính là PhÆt Bäo,

luôn quì Çänh lÍ tôn kính.

NguyŒn tránh thái Ç¶ bÃt kính ÇÓi v§i änh tÜ®ng PhÆt, không Ç‹
n¢m lê dÜ§i ÇÃt, cÛng không khen che phân biŒt m¡c rÈ tÓt xÃu.

Qui Y Tam Bäo
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2.  PhÆt tº qui y Pháp, nguyŒn xem kinh sách chính là Pháp Bäo.

NguyŒn dù m¶t âm m¶t ch» cÛng không ÇÈ n¢m lê dÜ§i ÇÃt, không
xem là món vÆt tÀm thÜ©ng, không cÀm bán, không xách chung
v§i giày dép...

3.  PhÆt tº qui y Tæng, dù chÌ m¶t vÎ trong Tæng Çoàn cÛng nguyŒn
xem vÎ Ãy chính là Tæng Bäo.

NguyŒn không gi» tinh thÀn phân biŒt bè phái, nguyŒn tôn kính
ÇÒng ÇŠu tÃt cä.

NguyŒn cÓ g¡ng làm theo nh»ng ÇiŠu cÀn phäi làm, ví dø nhÜ
Ç‰n cä áo cûa ngÜ©i xuÃt gia cÛng không bÜ§c dÅm lên trên,
không vÃt vào ch‡ dÖ bÄn, luôn x‰p g†n Ç¥t vào nÖi thanh såch.

L©i khuyên t°ng quát
Nói chung khi tu theo PhÆt Pháp có bÓn Çi‹m chính PhÆt tº cÀn làm
theo:

1. Phäi nÜÖng d¿a nÖi bÆc thánh trí và nghe theo chánh pháp. M¶t
khi hi‹u Çúng, phäi sÓng và hành trì theo chánh pháp.

2. Không Ç‹ sáu cæn  thä lÕng theo sáu trÀn [nói vÆy có nghïa là
cÀn phäi t¿ chû không Ç‹ sáu cæn tåo ác nghiŒp]. Gi» ÇÜ®c bao
nhiêu gi§i thì nhÆn bÃy nhiêu gi§i.

3. Phäi mª tâm tØ bi ÇÓi v§i tÃt cä chúng sinh.

4. Khi æn uÓng, phäi g¡ng nh§ cúng dÜ©ng Tam Bäo, cÀn gi» gi§i
hånh qui y, trong Çó có cä s¿ n‡ l¿c cúng dÜ©ng Tam Bäo.

Ngoài ra, m‡i sáng và m‡i tÓi phäi ba lÀn Çänh lÍ Tam Bäo.
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Næm Gi§i CÜ Sï [ngÛ gi§i]
Næm gi§i dành cho cÜ sï tåi gia, g†i là U bà t¡c, U bà di [phån. upasika,
tång. ge nyen, dÎch nghïa là “cÆn tánh ÇÙc”]:

1. không sát sinh;
2. không lÃy cûa ngÜ©i khác;
3. không tà dâm;
4. không dÓi láo;
5. không uÓng rÜ®u.

Phá Gi§i
Gi§i bÎ phá hûy tØ gÓc, phäi th† gi§i trª låi, n‰u làm nh»ng viŒc sau
Çây:

1. gi‰t ngÜ©i;
2. lÃy c¡p món ÇÒ mà ngÜ©i khác trân quí;
3. quan hŒ tình døc v§i chÒng hay v® cûa ngÜ©i khác;
4. dÓi láo ÇiŠu hŒ tr†ng - nghïa là chÜa giác ng¶ mà dÓi r¢ng

mình Çã giác ng¶.

Phåm Gi§i
Gi§i chÜa bÎ phá hûy nhÜng bÎ phåm, cÀn sám sám hÓi thanh tÎnh, n‰u
làm nh»ng viŒc sau Çây:

1. Gi‰t loài không phäi ngÜ©i, ví dø gi‰t súc sinh;
2. lÃy c¡p món ÇÒ vô giá trÎ;
3. quan hŒ tình døc trái ch‡ (ª nÖi có bi‹u tÜ®ng cûa thân ng» š

PhÆt), trái th©i (ngày r¢m hay mùng tám âm lÎch, ngày vía
PhÆt v.v.), ho¥c nh¢m lúc Çang th† bát quan trai gi§i;

4. dÓi láo viŒc th‰ tøc;
5. uÓng rÜ®u.

Gi§i bÎ phåm thì phäi sám hÓi và quy‰t tâm không tái phåm.
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Phäi gi» gìn nghiêm mÆt ÇØng Ç‹ phåm sáu ác nghiŒp còn låi (trong
mÜ©i ác nghiŒp): tránh nói lÜ«i hai chiŠu, nói l©i thô ác, nói l©i nhàn
r‡i, tham lam, ác š và tà ki‰n.

L®i ́ ch Gi» Gi§i
Gi» gi§i thì ÇÜ®c nhiŠu l®i ích nhÜ sau:

• không phäi Ç†a sinh ác Çåo (ÇÎa ngøc, ngå quÌ, súc sinh);
• trÜ§c m¡t së luôn sinh vào cõi tr©i hay cõi ngÜ©i;
• vŠ sau së Çåt ni‰t bàn giäi thoát.

HÖn n»a, công ÇÙc gi» gi§i së t¿ tæng trÜªng không ngØng, ngay cä
lúc ngû hay khi bÎ ngÃt xÌu.

Thêm vào nh»ng ÇiŠu nói trên, ngÜ©i gi» gi§i thì ÇÜ®c ÇÙc PhÆt Giáo
Chû Thích Ca Mâu Ni luôn h¶ niŒm gi» gìn; ÇÜ®c chÜ thiên thiŒn thÀn
h¶ pháp trong cõi th‰ gian và xuÃt th‰ gian luôn tán dÜÖng h¶ vŒ; loài
không phäi ngÜ©i không th‹ xâm phåm tác håi; m†i tánh ÇÙc së tæng
trÜªng không gi§i hån; và Ç‰n lúc mång chung së r©i bÕ Ç©i này không
nuÓi ti‰c.

Không sát sanh thì nhiŠu ki‰p tái sinh vÎ lai th† mång luôn dài lâu.

Không lÃy c¡p cûa ngÜ©i thì nhiŠu ki‰p tái sinh vÎ lai tài sän luôn dÒi
dào.

Không dÓi láo chuyŒn th‰ gian thì nhiŠu ki‰p tái sinh vÎ lai không bÎ
ngÜ©i khác dÓi gåt, trách móc.

Không tà dâm thì nhiŠu ki‰p tái sinh vÎ lai g¥p nhiŠu bån tÓt, ÇÜ®c
phÓi h®p v§i ngÜ©i bån Ç©i xÙng š h®p duyên.

Không uÓng rÜ®u thì tâm së trong sáng bén nhåy.
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Kinh NguyŒt ñæng [The Lamp of the Moon] dåy r¢ng:

LÃy tâm thành kính mà cúng dÜ©ng tràng phan, bäo cái, tràng Çèn,
thÙc æn Äm th¿c cho sÓ lÜ®ng ÇÙc PhÆt nhiŠu nhÜ sÓ lÜ®ng cát sông
H¢ng có trong hàng vån Ùc th©i kÿ, công ÇÙc này vÅn không th‹
sánh v§i công ÇÙc cûa ngÜ©i chÌ gi» m¶t gi§i trong th©i gian m¶t
ngày vào th©i måt pháp.
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L©i CÀu NguyŒn cûa

Thánh Francis of Assisi
(phÀn Lama Zopa Rinpoche thêm vào Ç¥t trong ngo¥c vuông)

Låy ÇÃng tÓi cao [PhÆt], xin nhÆn con làm công cø hòa bình.
NÖi nào hÆn thù, xin cÃy trÒng yêu thÜÖng.
NÖi nào t°n thÜÖng, xin cÃy trÒng tha thÙ.
NÖi nào tranh chÃp, xin cÃy trÒng k‰t Çoàn.
NÖi nào nghi ngåi, xin cÃy trÒng niŠm tin.
NÖi nào mê lÀm, xin cÃy trÒng chân lš.
NÖi nào tuyŒt v†ng, xin cÃy trÒng mong Ç®i.
NÖi nào mu¶n phiŠn, xin cÃy trÒng niŠm vui.
NÖi nào tÓi tæm, xin cÃy trÒng ánh sáng.

Kính låy SÜ phø thÀn linh,
Xin cho con không an ûi ngÜ©i vì muÓn ÇÜ®c ngÜ©i an ûi [Ç‹ thÕa

mãn t¿ ngã];
Không thông cäm ngÜ©i Ç‹ ÇÜ®c ngÜ©i cäm thông;
Không yêu thÜÖng ngÜ©i Ç‹ ÇÜ®c ngÜ©i yêu låi.

Vì chính s¿ cho Çi Çã là ÇiŠu nhÆn ÇÜ®c;
Ngay tØ lòng thÙ tha mà con ÇÜ®c ân xá;
Và tØ s¿ ch‰t Çi [sau khi tu hành] mà sinh vào vïnh c»u [tØ hånh

phúc Ç‰n hånh phúc cho Ç‰n giác ng¶ viên mãn].

NguyŒn cho chúng sinh
Không chút døng công

ñåt Ç‰n ÇÎa vÎ
An låc siêu viŒt

Cûa trí Toàn giác
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L©i Ghi XuÃt XÙ
Nghi thÙc qui y này nguyên ÇÜ®c các PhÆt tº tåi Trung Tâm PhÆt Giáo A Di ñà, Singapore, sÜu
tÆp và chuy‹n [Anh] ng» theo l©i khuyên cûa Lama Thubten Zopa Rinpoche và d¿a vào l©i
giäng cûa ÇÙc Çåi giác Pabongka.

Nghi thÙc này ÇÜ®c sºa ch»a chút ÇÌnh Ç‹ cho vào Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u FPMT
Ãn bän tháng 01/1999. Sau Çó låi ÇÜ®c  Ven. Constance Miller ª ban Giáo døc FPMT hiŒu Çính
vào tháng 07/2000, d¿a theo l©i giäng b° sung cûa Lama Zopa Rinpoche. Venerable Gyalten
Mindrol tåi ban Giáo døc FPMT Ç†c låi và thay Ç°i cách trình bày tháng 12/2005.

[HÒng NhÜ chuy‹n tØ Anh ng» sang ViŒt ng». Quäng Væn soát bän thäo, tháng 07/2005.
HÒng NhÜ cÆp nhÆt theo Ãn bän FPMT 2006, hoàn tÃt tháng 06/2006]
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L©i NguyŒn Lam-rim

Lama Tông Khách Ba và nhÎ Çåi ÇŒ tº
[Lama  Tsongkhapa and his two principal disciples]
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His Holiness the XIV Dalai Lama
ñÙc ñåt-lai Låt-ma Ç©i thÙ 14
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G†i ThÀy TØ ChÓn Xa

!, ,]-3-o%-:2S.-{-$?3-.L J<-3 K.-]-3:B-LB/-_2?-M<-

:SK/-$.%-.L%?-8 K?-L-2-8$?-? R, ,

Ti‰ng Khóc Ai Oán, Chóng Vánh  Mang Låi Næng L¿c
Gia Trì cûa B°n SÜ TØ Phø, K‰t Tinh Cûa Tam Thân

PhÆt BÃt Khä Phân.

La ma khyen
ThÀy Öi, nh§ nghï Ç‰n con.

La ma khyen
ThÀy Öi, nh§ nghï Ç‰n con.

La ma khyen
ThÀy Öi, nh§ nghï Ç‰n con.

Sang gyä kün gyi ye she de chhen chhö kur ro chig
ThÀy là trí giác Çåi låc cûa mÜ©i phÜÖng PhÆt, ÇÒng vÎ Pháp
thân,

De nyi drin chän la ma kün gyi rang zhin thar thug
Là chân tánh cûa tÃt cä các ÇÃng Çåo sÜ tØ hòa.

La ma chhö kyi ku la nying nä söl wa deb so
 Con khÄn xin thÀy, ÇÙc b°n sÜ tØ phø, là Pháp thân PhÆt,

Di chhi bar do kün tu dräl me je su zung shig
Xin thÀy h¶ niŒm gi» gìn cho con, ÇØng Ç‹ con lìa xa thÀy,
trong Ç©i này, trong m†i ki‰p vŠ sau, và trong cõi trung Ãm.

Ye she gyu mäi rang nang gyäl wa yän lag dün dän
ThÀy là tÜ§ng hiŒn huyÍn äo cûa trí giác,
Là bÆc tÓi th¡ng v§i bäy Çåi nguyŒn vÜÖng,
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De nyi drin chän la ma kün gyi trül zhi thar thug
Là chân tÜ§ng cûa tÃt cä các ÇÃng Çåo sÜ tØ hòa.

La ma long chö dzog kur nying nä söl wa deb so
Con khÄn xin thÀy, ÇÙc b°n sÜ tØ phø, là Báo thân PhÆt,

Di chhi bar do kün tu dräl me je su zung shig
Xin thÀy h¶ niŒm gi» gìn cho con, ÇØng Ç‹ con lìa xa thÀy,
trong Ç©i này, trong m†i ki‰p vŠ sau, và trong cõi trung Ãm.

Ji nye dül jäi kham zhin na tshog trül päi röl gar
ThÀy là vô vàn hóa thân thÎ hiŒn, tùy cæn cÖ cûa ngÜ©i cÀn
giáo hóa,

De nyi drin chän la ma long chö dzog küi nam gyur
Là diŒu døng Báo thân cûa các ÇÃng Çåo sÜ tØ hòa.

La ma trül päi ku la nying nä söl wa deb so
Con khÄn xin thÀy, ÇÙc b°n sÜ tØ phø, là Hóa thân PhÆt,

Di chhi bar do kün tu dräl me je su zung shig
Xin thÀy h¶ niŒm gi» gìn cho con, ÇØng Ç‹ con lìa xa thÀy,
trong Ç©i này, trong m†i ki‰p vŠ sau, và trong cõi trung Ãm.

Ku sum yer me röl pa la mäi zug su shar wa
ThÀy là Ba thân PhÆt không th‹ phân, hoåt hiŒn tÜ§ng Çåo sÜ,

De nyi drin chän la ma kün gyi ngo wo chig nyi
Là m¶t v§i cÓt tûy tinh túy cûa tÃt cä các ÇÃng Çåo sÜ tØ hòa.

Ku sum yer me la mar nying nä söl wa deb so
Con khÄn xin thÀy, ÇÙc b°n sÜ tØ phø, là Tam thân bÃt khä
phân

Di chhi bar do kün tu dräl me je su zung shig
Xin thÀy h¶ niŒm gi» gìn cho con, ÇØng Ç‹ con lìa xa thÀy,
trong Ç©i này, trong m†i ki‰p vŠ sau, và trong cõi trung Ãm.

Yi dam zhi thro rab jam kün kyang la mäi rang zhin
Vô lÜ®ng chÜ tôn Pháp Chû Mån Çà la, tÜ§ng dång hung n¶
hay tØ hòa, ÇŠu là chân tánh cûa thÀy,

Drin chän la ma nyi lä yi dam log su me pä
 Ngoài thÀy ra không có ÇÃng b°n tôn Pháp chû (Yidam) nào
khác,

Yi dam kün dü la mar nying nä söl wa deb so
Con khÄn xin thÀy, ÇÙc b°n sÜ tØ phø, là t°ng h®p cûa m†i B°n
tôn Pháp chû,
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Di chhi bar do kün tu dräl me je su zung shig
Xin thÀy h¶ niŒm gi» gìn cho con, ÇØng Ç‹ con lìa xa thÀy,
trong Ç©i này, trong m†i ki‰p vŠ sau, và trong cõi trung Ãm.

Sang gyä kün gyi chi zug la mäi nam par shar wä
S¡c tÜ§ng ph° thông cûa mÜ©i phÜÖng PhÆt Çà hoåt hiŒn thành
tÜ§ng Çåo sÜ,

Drin chän la ma nyi lä sang gyä log su mi mig
Ngoài thÀy ra không có PhÆt nào khác.

Sang gyä kün dü la mar nying nä söl wa deb so
Con khÄn xin thÀy, ÇÙc b°n sÜ tØ phø, là t°ng h®p cûa m†i
ÇÃng PhÆt Çà,

Di chhi bar do kün tu dräl me je su zung shig
Xin thÀy h¶ niŒm gi» gìn cho con, ÇØng Ç‹ con lìa xa thÀy,
trong Ç©i này, trong m†i ki‰p vŠ sau, và trong cõi trung Ãm.

Gyäl kün khyen tse nü päi rang zug la mar shar wä
ThÀy là chân tÜ§ng Bi Trí DÛng cûa PhÆt Çà hoåt hiŒn;

Phag chhog rig sum gön kyang drin chän la ma nyi yin
Là ba ÇÃng Th‰ tôn thû ngôi ba b¶ PhÆt.

Rig sum chig dü la mar nying nä söl wa deb so
Con khÄn xin thÀy, ÇÙc b°n sÜ tØ phø, là t°ng h®p cûa cä ba
b¶ PhÆt,

Di chhi bar do kün tu dräl me je su zung shig
Xin thÀy h¶ niŒm gi» gìn cho con, ÇØng Ç‹ con lìa xa thÀy,
trong Ç©i này, trong m†i ki‰p vŠ sau, và trong cõi trung Ãm.

Rig gya rig nga rig sum ji nye tro yang la ma
M¶t træm b¶ PhÆt, næm b¶ PhÆt, ba b¶ PhÆt, phân thành bao
nhiêu b¶ PhÆt, ÇŠu vÅn chÌ là thÀy.

De kün gang du du wäi khyab dag nyi kyang la ma
Cä bÆc Çåi Çåo sÜ bao trùm m†i b¶ PhÆt, cÛng vÅn chính là
thÀy.

La ma rig kün dag por nying nä söl wa deb so
Con khÄn xin thÀy, ÇÙc b°n sÜ tØ phø, bÆc thÀy cûa m†i b¶
PhÆt

Di chhi bar do kün tu dräl me je su zung shig
Xin thÀy h¶ niŒm gi» gìn cho con, ÇØng Ç‹ con lìa xa thÀy,
trong Ç©i này, trong m†i ki‰p vŠ sau, và trong cõi trung Ãm.
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Sang gyä chhö dang ge dün kün gyi je po la ma
ThÀy tåo nên mÜ©i phÜÖng PhÆt Pháp Tæng.

Chig chhog kyab sum kün dü drin chän la ma nyi yin
ThÀy thu tóm toàn b¶ Tam Bäo.

Kyab kün dü zhäl la mar nying nä söl wa deb so
Con khÄn xin thÀy, ÇÙc b°n sÜ tØ phø, là t°ng h®p cûa m†i nÈo
qui y,

Di chhi bar do kün tu dräl me je su zung shig
Xin thÀy h¶ niŒm gi» gìn cho con, ÇØng Ç‹ con lìa xa thÀy,
trong Ç©i này, trong m†i ki‰p vŠ sau, và trong cõi trung Ãm.

Sang gyä kün gyi rang zug la mäi nam par shar nä
Nh§ thÀy là chân tÜ§ng chÜ PhÆt hoåt hiŒn,

Tse wä je su dzin tshül sam kyin la ma drän no
Luôn tØ bi h¶ niŒm cho con
- xin thÀy giúp con luôn nghï t§i thÀy.

Sang gyä kün gyi pang päi käl chhä nyam thag dag la
Nh§ con là ÇÙa con bÃt hånh không ai ngó ngàng,

Ma nor lam zang tän tshül sam kyin la ma drän no
ñÜ®c thÀy d¡t tay vào ÇÜ©ng tu không mê lÀm
- xin thÀy giúp con luôn nghï t§i thÀy.

Nye ka dön chhei ten zang khe nyen kyi dug dam ga
Nh§ thân ngÜ©i ÇÀy š nghïa, khó ÇÜ®c mà dÍ mÃt,

Ma nor nying po len dö sam kyin la ma drän no
NguyŒn tÆn døng khä næng ki‰p ngÜ©i, bi‰t ch†n l¿a phân biŒt
gi»a ÇiŠu cÀn lÃy cÀn bÕ, gi»a hånh phúc và kh° Çau
- xin thÀy giúp con luôn nghï t§i thÀy.

Lo bur chhi wäi jig chhen rang gi thog tu wä nä
Nh§ n‡i bàng hoàng không bi‰t phäi làm gì khi cái ch‰t bÃt
ng© øp Ç‰n

Chi ja töl me ngang tshül sam kyin la ma drän no
ChÖi vÖi trong n‡i s® hãi l§n lao
- xin thÀy giúp con luôn nghï t§i thÀy..

Tshe dii phün tshog kün dang da ta lo bur dräl nä
Nh§ n‡i hoang mang trong phút giây phäi lìa xa m†i s¿ toàn
häo trong Ç©i,
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Chig pur dro wäi ngang tshül sam kyin la ma drän no
M¶t mình dÃn thân vào cõi vô ÇÎnh
- xin thÀy giúp con luôn nghï t§i thÀy.

Jig rung nyäl wäi me nang rang lü jen par lhung nä
Nh§ thân con trÀn trøi rÖi vào bi‹n lºa hãi hùng cõi ÇÎa ngøc,

Zö lag me päi ngang tshül sam kyin la ma drän no
Không làm sao Çû khä næng chÎu Ç¿ng
- xin thÀy giúp con luôn nghï t§i thÀy.

Käl chhä yi dag nä su zä kom chhu thig me päi
Nh§ n‡i Çói khát bÙc bách triŠn miên, không cä gi†t nÜ§c,

Dug ngäl ngön sum nyong tshül sam kyin la ma drän no
Trong cõi quÌ Çói - xin thÀy giúp con luôn nghï t§i thÀy.

Lün mong dü dror gyur nä shin tu mi dug käl ngän
Nh§ n‡i khÓn kh° khi vào cõi súc sinh ÇÀn Ç¶n mê mu¶i

De dra rang thog nyong tshül sam kyin la ma drän no
N‰u chính bän thân phäi chÎu cänh Ãy thì së ra sao
 - xin thÀy giúp con luôn nghï t§i thÀy.

Nyam thag ngän song nä der da ta lhung la nye wä
Nh§ Çâu là chÓn che chª cho con khÕi rÖi vào cänh d»,

Di lä kyob päi kyab shig sam kyin la ma drän no
Vì bây gi© con Çang s¡p rÖi vào ác Çåo
- xin thÀy giúp con luôn nghï t§i thÀy.

Kar nag lä kyi nyong wa zhib ching thra wäi jug dog
Nh§ thiŒn nghiŒp ác nghiŒp së mang låi lãnh quä gì

Ji zhin lag len deb tshül sam kyin la ma drän no
Và nh§ phäi hành trì các hånh bÒ tát, nghiêm trang gi§i hånh
nhÜ th‰ nào - xin thÀy giúp con luôn nghï t§i thÀy.

Tha me si päi tsön khang dug ngäl kün gyi jung khung
Nh§ phÜÖng pháp thoát vòng tù ngøc cûa cu¶c tái sinh triŠn
miên bÃt tÆn,

Di lä thar päi thab shig sam kyin la ma drän no
GÓc rÍ cûa kh° Çau luân hÒi
- xin thÀy giúp con luôn nghï t§i thÀy.
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Jig rung si tshöi long du kha khyab nyam thag ma gän
Nh§ cänh khÓn kh° cûa các bà mË nhiŠu Ç©i Çáng thÜÖng cûa
con, ÇÀy kh¡p không gian vô tÆn,

Lhung zhing nar wäi ngang tshül sam kyin la ma drän no
RÖi vào bi‹n r¶ng luân hÒi chÎu Çû s® hãi kh° Çau
- xin thÀy giúp con luôn nghï t§i thÀy.

De chhir lam tso sum dang rim nyi zab möi nyam nyong
Vì vÆy xin thÀy h¶ niŒm cho con

Tsöl me gyü la kye war la mä jin gyi lob shig
ñû khä næng th¿c chÙng ba Çi‹m tinh y‰u cûa ÇÜ©ng tu cùng hai
giai Çoån.

Shug drag nge jung sam pä thar päi tsän sa zin chhir
Xin h¶ niŒm cho con khªi tâm cÀu giäi thoát, nhÃt tâm tinh tÃn
hành trì Gi§i ñÎnh TuŒ,

Lab sum tse chig drub la tsön par jin gyi lob shig
ñ‹ Ç‰n v§i bình an ni‰t bàn giäi thoát

Dro kün rang nyi chig pü dröl wäi lhag sam khur gyi
Xin h¶ niŒm cho con phát tâm bÒ ÇŠ,

Rin chhen jang chhub sem chhog jong par jin gyi lob shig
Phát Çåi nguyŒn gánh lÃy tránh nhiŒm giäi thoát toàn th‹ chúng
sinh.

Lab chhen gyäl sä chö päi pha thar drö päi nying tob
Xin h¶ niŒm cho con bÜ§c theo bi‹n r¶ng các ÇÃng Th‰ tôn, v§i š
chí kiên trì

Gyäl wa gya tshöi je su jug par jin gyi lob shig
VÜ®t tÆn muôn trùng sóng cä cûa hånh nguyŒn bÒ tát.

Tong dang ten jung nang tong chig drog chig tu chhar wäi
Xin h¶ niŒm cho con chÙng ÇÜ®c chân tánh, thoát m†i c¿c Çoan

Tha dräl ta wäi yang tse tog par jin gyi lob shig
NÖi mà tánh không và duyên khªi, tÜ§ng hiŒn và tánh không, b°
sung lÅn nhau.

Zhi yi kye chhi bar do ku sum lam du khyer wäi
Xin h¶ niŒm cho con mau chóng có ÇÜ®c kinh nghiŒm mang ba
thân PhÆt vào ÇÜ©ng tu,

      133L©i NguyŒn Lam-Rim

Min je nyam nyong nyur du kye war jin gyi lob shig
Làm chín mùi thành thøc nŠn täng cûa sinh, tº, và cõi trung
Ãm.

Lung sem u mar thim päi ga zhi tong zhii röl wa
Xin h¶ niŒm cho con hoåt hiŒn thân nhÜ huyÍn nhiŒm mÀu,  là
diŒu døng cûa TÙ HÌ và TÙ Không,

Gyu mäi lha ku nyi du chhar war jin gyi lob shig
Thu nhi‰p khí và tâm vŠ ÇÜ©ng khí Çåo chính gi»a.

Zung dzin shün pa bü päi nyug mäi rang zhäl jen pa
Xin h¶ niŒm cho con g¥p ÇÜ®c ÇÃng Çåo sÜ chân chính - là bän
lai diŒn møc cûa chân tâm

Nä lug dön gyi la ma jäl war jin gyi lob shig
Sau khi m†i l§p màn cûa khái niŒm (chÃp có t¿ tánh) và nhÆn
thÙc (tÜªng thÆt có t¿ tánh) ÇŠu tan bi‰n.

Drib nyi trö pa zä päi de chhen chhö küi long du
Xin h¶ niŒm cho con cùng Tam mÆt cûa thÀy trª thành không
hai, trong Pháp thân bao la cûa Çåi låc,

Rang dang la mäi sang sum chig tu jin gyi lob shig
NÖi toàn b¶ hai loåi chÜ§ng ngåi [là phiŠn não chÜ§ng và sª
tri chÜ§ng] ÇŠu ÇÜ®c tiêu trØ.

Dor na jang chhen bar du nying ü dräl me zhug nä
Nói tóm låi, xin thÀy an trø ngay gi»a trái tim con cho Ç‰n khi
giác ng¶ viên mãn

Pha je bu yi zin par tse wä jin gyi lob shig
Xin tØ bi h¶ niŒm cho ÇÙa con này ÇÜ®c noi theo gót chân cha.

La ma khyen
ThÀy Öi, nh§ nghï Ç‰n con.

La ma khyen
ThÀy Öi, nh§ nghï Ç‰n con.

La ma khyen
ThÀy Öi, nh§ nghï Ç‰n con.
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Lama Thubten Yeshe
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G†i ThÀy TØ ChÓn Xa
(bän  ng¡n)

La ma khyen
ThÀy Öi, nh§ nghï Ç‰n con

La ma khyen
ThÀy Öi, nh§ nghï Ç‰n con

La ma khyen
ThÀy Öi, nh§ nghï Ç‰n con

Ma rig mün sel päl dän la ma
ThÀy xua tan bóng tÓi vô minh;

Tar päi lam tön päl dän la ma
ThÀy khai mª con ÇÜ©ng giäi thoát;

Kor wäi chu dröl päl dän la ma
ThÀy cÙu giúp chúng sinh thoát bi‹n luân hÒi;

Dug ngäl nä sel päl dän la ma
ThÀy diŒt tan h†a næm chÃt Ç¶c;

Yi zhin nor bu päl dän la ma
ThÀy là ng†c vÜÖng nhÜ š;

Kye la söl deb jin gyi lob shig
ñÃng Çåo sÜ uy nghi tôn quí, con khÄn xin thÀy.

Mi tag chi wa nying nä dren pa
Xin thÀy h¶ niŒm gia trì,

Päl dän la mäi jin gyi lob shig
Cho con nh§ cái ch‰t, cho con nh§ vô thÜ©ng;

Gö me lo na gyu la kye pa
Xin thÀy h¶ niŒm gia trì,

Päl dän la mäi jin gyi lob shig
Cho con thi‹u døc tri túc;
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Ben par tse chig drub la nä pa
Xin thÀy h¶ niŒm gia trì,

Päl dän la mäi jin gyi lob shig
Cho con trú ª ÇÎnh tâm1;

Drub la bar che gang yang me pa
Xin thÀy h¶ niŒm gia trì,e

Päl dän la mäi jin gyi lob shig
Cho con lìa m†i chÜ§ng ngåi;

Kyen ngän tam chä drog su char wa
Xin thÀy h¶ niŒm gia trì,

Päl dän la mäi jin gyi lob shig
Cho con chuy‹n cänh ng¶ khó khæn thành phÜÖng tiŒn tu
hành;

Dag zhen dön nyi lhün gyi drub pa
Xin thÀy h¶ niŒm gia trì

Päl dän la mäi jin gyi lob shig
Cho con, không chút døng công, thành t¿u viŒc t¿ l®i, l®i tha.

Dan ta nyur du jin gyi lob shig
Con khÄn xin thÀy, ÇÃng Çåo sÜ tôn kính,

Nyur wa nyur du jin gyi lob shig
Xin hãy giúp con nhanh nhanh,

Den tog dir ru jin gyi lob shig
Ngay trên ch‡ ngÒi này,

Tün tog dir ru jin gyi lob shig
Ngay trong bu°i thiŠn này.

[Sau bài tøng này, thích bài thÌnh nguyŒn Çåo sÜ nào thì ch†n Ç†c bài Ãy]

Päl dän la mäi nam par tar pa la
NguyŒn con không hoài nghi
Dù chÌ trong thoáng chÓc

Kä chig tsam yang log ta mi kye shing
ViŒc làm thÆt bao la
Cûa b°n sÜ tØ phø.
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Chi dze leg par tong wä mo go kyi
NguyŒn con luôn thÃy ÇÜ®c
TÃt cä viŒc thÀy làm
ñŠu nhiŒm mÀu trong sáng.

La mäi jin lab sem la jug par shog
NguyŒn næng l¿c gia trì
Cûa thÀy luôn chan chÙa
Trong tÆn Çáy tim con.

[ñ†c ti‰p phÀn sau Çây, quán tÜªng thÀy tan hòa vào trái tim mình]

Päl dän tsa wäi la ma rin po che
ThÌnh b°n sÜ tôn quí

Dag gi nying kar pa möi teng zhug la
VŠ trø tòa sen nguyŒt,
Ngay gi»a trái tim con.

Ka drin chen pöi go nä je zung te
Xin dÅn d¡t con Çi
B¢ng tình thÜÖng r¶ng l§n.

Ku sung tug kyi ngö drub tsäl du söl
Xin cho con thành t¿u
Thân ng» š thanh tÎnh
NhiŒm mÀu cûa Çåo sÜ.

1 DÎch sát nghïa ti‰ng Anh: “cho con nhÃt tâm tu hành nÖi v¡ng vÈ”.
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Lama Tông Khách Ba [Lama Tsongkhapa]
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NŠn Täng M†i Tánh ñÙc
;R/-+/-$8A<-I<-3,

tác giä: Lama Tông Khách Ba

NŠn täng m†i tánh ÇÙc là ÇÃng Çåo sÜ tØ hòa thanh tÎnh.
Tin tÜªng Çúng cách nÖi thÀy là gÓc rÍ cûa ÇÜ©ng tu.
Nay con ÇÜ®c s¿ tin hi‹u này, nguyŒn kiên trì cÓ g¡ng,
Xin h¶ trì cho con thành kính nÜÖng d¿a ÇÃng Çåo sÜ.

Ki‰p ngÜ©i t¿ do quí giá này chÌ Ç‰n m¶t lÀn thôi.
Tràn ÇÀy š nghïa nhÜng khó lòng g¥p låi.
Xin h¶ trì cho tâm con không xao lãng,
Ngày cÛng nhÜ Çêm không u°ng phí ki‰p ngÜ©i.

Cu¶c sÓng phù du nhÜ b†t nÜ§c,
Rã tan nhanh, cái ch‰t Ç‰n rÃt mau.
Sau khi ch‰t, t¿a nhÜ hình v§i bóng,
Quä báo thiŒn ác së bám theo không r©i

Nay con ÇÜ®c s¿ tin hi‹u này,
Xin h¶ trì cho con luôn cÄn tr†ng,
R©i bÕ ÇiŠu bÃt thiŒn dù bé nhÕ,
Hoàn thành m†i viŒc thiŒn dù khó khæn.
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Låc thú th‰ gian là cánh cºa dÅn vào kh° Çau
Vì không bŠn lâu, cÛng không Çáng tin cÆy.
Nay con ÇÜ®c s¿ tin hi‹u này,
Xin h¶ trì cho con phát chí nguyŒn cÀu vui giäi thoát.

TØ chí nguyŒn cÀu giäi thoát trong sáng,
Chánh niŒm, tÌnh giác, và tâm cÄn tr†ng së phát sinh.
GÓc rÍ cûa chánh pháp là gi§i luÆt (Ba la ÇŠ m¶c xoa [pratimoksha]),
Xin che chª cho con hoàn thành môn tu tr†ng y‰u này.

CÛng nhÜ con trÀm luân trong bi‹n Ta-bà,
Các bà mË nhiŠu Ç©i cûa con cÛng låc vào nÖi Ãy.
Xin h¶ trì cho con phát ÇÜ®c tâm bÒ ÇŠ,
ñ‹ gánh lÃy trách nhiŒm giäi thoát chúng sinh.

NhÜng phát tâm bÒ ÇŠ mà không gi» ba nÈo gi§i,
CÛng không th‹ thành chánh quä.
Nay con ÇÜ®c s¿ tin hi‹u này,
Xin h¶ trì cho con dÓc tâm tinh tÃn gi» gìn bÒ tát gi§i.

Bao gi© tâm con thôi xao lãng không chåy theo v†ng cänh,
Hi‹u ÇÜ®c š nghïa cûa th¿c tåi,
Xin h¶ trì cho con mau chóng khai mª tØ trong dòng tâm thÙc,
Con ÇÜ©ng ÇÎnh tuŒ bÃt nhÎ.

M¶t khi ÇÜ©ng tu ph° thông,
Con hành trì thuÀn thøc trong sáng,
Xin h¶ trì cho con mª cánh cºa cûa nh»ng ÇÙa con may m¡n,
Vào v§i Kim cang thØa tÓi thÜ®ng.

Lúc bÃy gi©, nŠn täng hoàn thành hai Çåi thành t¿u,
là gi» gìn thuÀn tÎnh gi§i luÆt và bän thŒ [samaya]
Nay con có ÇÜ®c lòng tin v»ng ch¡c này,
Xin h¶ trì cho con bäo vŒ gi§i hånh nhÜ bäo vŒ mång sÓng.

Hi‹u ÇÜ®c š nghïa cûa hai giai Çoån
Tinh túy cûa Kim cang thØa.
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Th¿c tÆp tinh chuyên, không thÓi chuy‹n công phu bÓn th©i,
Xin h¶ trì cho con thành t¿u l©i dåy cûa ÇÃng Çåo sÜ.

NguyŒn các ÇÃng Çåo sÜ Çã dÅn con vào ÇÜ©ng tu cao cä,
Cùng các bån ÇÒng hành trên con ÇÜ©ng tu Ãy,
Có ÇÜ®c Ç©i sÓng lâu dài.
Xin h¶ trì cho con chinh phøc m†i chÜ§ng ngåi trong ngoài.

Cho m†i ki‰p vŠ sau, nguyŒn không lìa xa vÎ Çåo sÜ toàn häo,
NguyŒn luôn vui trong niŠm vui chánh pháp.
Thành t¿u m†i ÇÙc tánh trong sáng cûa các giai Çoån trên ÇÜ©ng tu,
NguyŒn con s§m Çåt quä vÎ PhÆt Kim Cang Trì.
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ñÙc Væn Thù [Manjushri]

      143L©i NguyŒn Lam-Rim

Ba ñi‹m Tinh Y‰u
cûa ñÜ©ng Tu Giác Ng¶

=3-IA-$4R-2R-i3-$?3,
Tác giä: Lama Tông Khách Ba

Kính lÍ các ÇÃng tôn sÜ.

Tôi xin tÆn sÙc giäi thích
Ý nghïa tinh túy cûa kh‰ kinh PhÆt dåy;
Con ÇÜ©ng tÃt cä BÒ tát ÇŠu tán dÜÖng;
Cánh cºa mª ra cho kÈ thiŒn duyên khát khao giäi thoát.

H«i nh»ng kÈ may m¡n,
Không tham cÀu hånh phúc th‰ gian
Bi‰t tÆn døng thân ngÜ©i thong dong thuÆn tiŒn
HÜ§ng vŠ con ÇÜ©ng làm ÇËp då NhÜ Lai,
Xin hãy l¡ng nghe v§i tâm trong sáng.

Lòng tham cÀu l®i låc th‰ gian là dây trói,
Bu¶c th¡t chúng sinh vào cõi luân hÒi.
N‰u tâm không dÙt khoát tØ bÕ luân hÒi, së chÜa thôi tham cÀu l®i låc.
VÆy viŒc ÇÀu tiên phäi làm,
Là phát tâm buông xä.

Thân ngÜ©i thong dong thuÆn tiŒn
Khó tìm mà dÍ mÃt.
Phäi thÜ©ng xuyên nh§ nghï nhÜ vÆy,
Tâm së thôi không Ç¡m chuyŒn Ç©i này.
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Luôn nh§ r¢ng nhân quä vÓn không sai,
Toàn b¶ luân hÒi vÓn không ngoài kh° não.
Phäi thÜ©ng xuyên nh§ nghï nhÜ vÆy,
Tâm së thôi vun x§i chuyŒn Ç©i sau.

Bao gi© trong m‡i sát na
Tâm không còn Çu°i theo chuyŒn phÒn vinh th‰ tøc,
Ngày cÛng nhÜ Çêm luôn hÜ§ng vŠ giäi thoát,
ñó là lúc thành t¿u tâm buông xä luân hÒi.

NhÜng dù có tâm buông xä mà thi‰u tâm bÒ ÇŠ,
CÛng không th‹ thành t¿u Çåi låc
Cûa Vô thÜ®ng Chánh Ç£ng giác.
Vì vÆy bÆc Çåi trí
Luôn g¡ng công phát khªi tâm bÒ ÇŠ.

Nghï Ç‰n chúng sinh
BÎ bÓn dòng nÜ§c xoáy cuÓn phæng Çi,
NghiŒp cÛ ràng bu¶c khó lòng tháo g«,
VÜ§ng trong cÛi s¡t chÃp ngã,
Ngåt trong bóng tÓi vô minh,
Trôi læn theo vòng tái sinh không gián Çoån
Trong cõi luân hÒi vô thûy vô chung,
Kh° não bÙc bách vì ba loåi kh°1

TÃt cä chúng sinh sÓng nhÜ th‰ Çó,
H† cÛng Çã tØng là mË cûa con.
Hãy nh§ nghï nhÜ vÆy,
L¡ng nghe trong tim dÃy lên niŠm thÜÖng xót,
ñ‹ phát tâm bÒ ÇŠ.

Dù tâm buông xä luân hÒi và tâm bÒ ÇŠ có Çû,
NhÜng thi‰u Çi trí tuŒ soi chân tÜ§ng th¿c tåi,
VÅn không th‹ ch¥t ÇÙt gÓc rÍ luân hÒi.
VÆy con phäi cÓ g¡ng giác ng¶ lš duyên sinh.
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NgÜ©i khªi bÜ§c lên con ÇÜ©ng khi‰n NhÜ lai hoan hÌ
Là ngÜ©i thÃy ÇÜ®c m†i s¿, dù luân hÒi  hay ni‰t bàn
ñŠu thuÆn theo nhân quä không sai
Nh© Çó phá v« v†ng tâm [chÃp t¿ tánh].

- S¡c, là duyên sinh không th‹ khác,
- Không, vÜ®t m†i khái niŒm, không th‹ nghï bàn.
N‰u s¡c và không còn n¢m trong phåm vi ÇÓi Çãi,
Là còn chÜa chÙng ÇÜ®c š thÆt cûa PhÆt.

Bao gi© s¡c-không ÇÒng loåt không xen kÈ,
Càng chÙng duyên sinh càng rã tan v†ng chÃp,
ñó là lúc chánh ki‰n Çã vËn toàn.

HÖn n»a,
ChÙng s¡c [hiŒn h»u giä danh] thì không vÜ§ng thÜ©ng ki‰n
[thÜ©ng ki‰n: thÃy s¿ vÆt ch¡c thÆt, có t¿ tánh],
ChÙng không thì không vÜ§ng Çoån ki‰n
[Çoån ki‰n: thÃy s¿ vÆt r‡ng rang, không hiŒn h»u],
N‰u tØ gi»a tánh không mà thÃy ÇÜ®c lÓi hiŒn cûa nhân quä,
Là thoát ÇÜ®c hai ÇÀu c¿c Çoan [thÜ©ng ki‰n và Çoån ki‰n].

Bao gi© có ÇÜ®c cái thÃy Çúng nhÜ s¿ thÆt
VŠ ba Çi‹m tinh y‰u cûa ÇÜ©ng tu,
Khi Ãy, con Öi2 hãy tìm nÖi thanh tÎnh,
Tinh tÃn tu hành,
Mau chóng thành t¿u møc tiêu cÙu cánh.
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PhÆt Kim Cang Trì
[Vajradhara]
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Chín Hånh
Tôn Kính ñåo SÜ

NguyŒn b°n sÜ tØ hòa / nhiŒm mÀu hÖn kh¡p cä, / luôn h¶ niŒm cho
con / suÓt m†i ki‰p tÜÖng lai / bi‰t h‰t lòng tÆn tøy / v§i bÆc thÀy
xÙng Çáng.

ñÙc b°n sÜ chính là / cæn bän m†i tánh ÇÙc / gÓc rÍ m†i an låc /
cùng m†i s¿ tÓt lành. /

Nay hi‹u ÇÜ®c nhÜ vÆy / con xin tr†n tÃm lòng / tôn kính ÇÙc b°n
sÜ, / dù phäi bÕ tánh mång / cÛng không lìa xa thÀy.

G¥p ÇÜ®c ÇÃng Çåo sÜ / ÇÀy Çû m†i tánh ÇÙc / là ÇiŠu rÃt hŒ tr†ng. /
Nay hi‹u ÇÜ®c nhÜ vÆy / con xin nguyŒn quay vŠ / qui thuÆn ÇÃng

Çåo sÜ.

NguyŒn làm ÇÙa con ngoan / theo Çúng l©i thÀy dåy. /

Dù ma vÜÖng, ác h»u / phân lìa con và thÀy /
con vÅn nhÜ kim cang / kiên ÇÎnh không d©i Ç°i.

Khi thÀy giao công viŒc / dù n¥ng nh†c Ç‰n Çâu /
con nguyŒn nhÜ m¥t ÇÃt / kiên trì gánh tÃt cä.

Khi con phøng s¿ thÀy / dù nh†c nh¢n ra sao /
nguyŒn nhÜ núi ÇÙng yên / (không buÒn lo, thoái chí).
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Dù phäi làm nh»ng viŒc / thÆt vÃt vä khó khæn /
con nguyŒn giÓng nhÜ ngÜ©i / phøc thÎ ÇÃng quÓc vÜÖng. /
nguyŒn tâm không chao Ç¶ng.

NguyŒn xä bÕ kiêu ngåo / gi» mình thÃp hÖn thÀy /
nguyŒn nhÜ ngÜ©i quét rác.

NguyŒn con nhÜ s®i dây / xuyên suÓt viŒc thÀy làm /
dù khó khæn vÃt vä / vÅn không chút tØ nan.

Dù thÀy có n¥ng l©i / rÀy la hay quên con /
con vÅn nhÜ chó ngoan / không bao gi© sûa c¡n.

NguyŒn con nhÜ chi‰c phà / vì thÀy mà qua låi /
không m¶t thoáng ngåi ngÀn.

ñÙc b°n sÜ tôn kính / xin h¶ niŒm cho con /
có ÇÀy Çû khä næng / làm Çúng theo nhÜ vÆy. /
TØ nay cho Ç‰n h‰t / m†i Ç©i ki‰p vŠ sau / xin tÆn tøy v§i thÀy.

MiŒng tøng thành ti‰ng, tâm nghï Ç‰n š nghïa l©i tøng, làm nhÜ vÆy së gom Çû
phÜ§c duyên Ç‹ Ç©i Ç©i có thê nÜÖng d¿a Çúng cách nÖi ÇÃng Çåo sÜ tôn kính.

N‰u quí vÎ phøng s¿, tôn kính, cúng dÜ©ng ÇÃng Çåo sÜ Çúng theo chín s¿ nói
trên, dù không cÓ š, cÛng së phát tri‹n ÇÜ®c nhiŠu ÇÙc tính, gom ÇÜ®c nhiŠu tÜ
lÜÖng phÜ§c ÇÙc, mau chóng thành t¿u giác ng¶ viên mãn.

Ghi Chú:
Ch» trong ngo¥c ÇÖn không cÀn Ç†c, chÌ thêm vào cho rõ nghïa, nên nh§ lÃy š nghïa trong
ÇÀu nhÜng không Ç†c thành ti‰ng.
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Pháp Quán Tóm LÜ®c

Các ñi‹m Tr†ng Y‰u trong
Lam-rim

ThÀy là chân tánh / hiŒn thân chÜ PhÆt / mÜ©i phÜÖng ba th©i;
Là suÓi nguÒn cûa / m†i dòng truyŠn thØa /

cùng v§i tÃt cä / thành t¿u chánh pháp;
Là bÆc tr†ng y‰u / trong hàng Thánh Tæng.
HÜ§ng vŠ tÃt cä / các ÇÃng Çåo sÜ / rång ng©i thanh tÎnh /

con xin chí thành /  qui y Çänh lÍ.

Xin các Çåo sÜ / giúp cho tâm con / chuy‹n thành chánh pháp,
giúp cho chánh pháp / chuy‹n thành ÇÜ©ng tu,
giúp cho ÇÜ©ng tu / lìa xa chÜ§ng ngåi.

TØ nay Ç‰n ngày / con Çåt giác ng¶, /  nguyŒn con ÇÜ®c nhÜ /
hai vÎ BÒ tát / Shönnu Norsang / và Taktungu, /
khªi tâm trong sáng, / tôn kính Çåo sÜ / trong tØng š nghï /
trong tØng hành Ç¶ng. / ThÃy viŒc thÀy làm / vËn toàn viên mãn; /
và luôn noi theo / l©i dåy cûa thÀy. / Xin các Çåo  sÜ / h¶ trì cho
con / có Çû khä næng / làm theo nhÜ vÆy.

[ñây là pháp nÜÖng d¿a bÆc ThiŒn tri thÙc.]

Bi‰t r¢ng ki‰p ngÜ©i / tràn ÇÀy š nghïa / nhÜng rÃt khó tìm / mà låi
dÍ mÃt, / nh© con hi‹u ÇÜ®c / nghïa lš thâm sâu / cûa luÆt nhân
quä / cùng cänh kh° Çau / trong cõi ác Çåo / nên t¿ Çáy tim /
nguyŒn luôn quay vŠ / qui y Tam Bäo.

Lìa m†i ÇiŠu ác / làm h‰t ÇiŠu lành / thuÆn theo chánh pháp. / Xin
các Çåo sÜ / h¶ trì cho con / có Çû khä næng / làm theo nhÜ vÆy.

[ñây là ÇÜ©ng tu dành cho bÆc hå cæn]
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Chính nh© vào Çó / mà Çû nhân duyên / sinh vào thiŒn Çåo / cõi tr©i,
cõi ngÜ©i. / NhÜng vì vÅn chÜa / xä bÕ phiŠn não / nên vÅn vÜ§ng
vòng / tái sinh luân hÒi / triŠn miên bÃt tÆn.

NguyŒn khéo quán chi‰u / vòng luân chuy‹n cûa / bánh xe luân hÒi
/ Ç‹ cho tâm này / ngày Çêm chuyên chú / bÜ§c theo con ÇÜ©ng /
tu Gi§i ñÎnh TuŒ / - là phÜÖng tiŒn Çåt / giäi thoát luân hÒi.

Xin các Çåo  sÜ / h¶ trì cho con / có Çû khä næng / làm theo nhÜ vÆy.
[ñây là ÇÜ©ng tu dành cho bÆc trung cæn]

Chính nh© vào Çó / mà Çû nhân duyên / giäi thoát luân hÒi. /
NhÜng trong toàn b¶ / sáu cõi luân hÒi /

có ai không tØng / là mË hay cha? /
Con nguyŒn không màng / an låc cá nhân /
mà phát Çåi nguyŒn / chª chúng sinh Ç‰n /
møc tiêu cÙu cánh.

NguyŒn khéo quán chi‰u / pháp tu hoán chuy‹n /
gi»a mình và ngÜ©i, / phát tâm bÒ ÇŠ, /
bÜ§c vào ÇÜ©ng Çi / cûa bÆc BÒ tát, /
th¿c hành ÇÀy Çû / sáu hånh toàn häo. /

Xin các Çåo  sÜ / h¶ trì cho con / có Çû khä næng / làm theo nhÜ vÆy.
[ñây là ÇÜ©ng tu hi‹n, dành cho bÆc thÜ®ng cæn]

Chính nh© vào Çó / mà bän thân con /
không còn khi‰p s® / kh° não luân hÒi.

NhÜng vì thúc hÓi / bªi tâm tØ bi /
con nguyŒn bÜ§c vào / ÇÜ©ng tu chóng vánh / c‡ xe Kim cang.

NguyŒn luôn gi» gìn / gi§i luÆt, hånh nguyŒn / nhÜ gi» mång sÓng /
mau chóng thành t¿u / ÇÎa vÎ bÃt nhÎ / PhÆt Kim Cang Trì, / ngay
ki‰p hiŒn tiŠn / gi»a th©i måt pháp.

Xin các Çåo  sÜ / h¶ trì cho con /
có Çû khä næng / thành t¿u nhÜ vÆy.

[ñây là mÆt tông Kim cang thØa, dành cho bÆc tÓi thÜ®ng cæn.]
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Trichen Losang Jinpa
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L©i Ghi XuÃt XÙ:
Bän Anh Ng»:
G†i ThÀy  TØ ChÓn Xa [bän ng¡n]: ñÙc Shyalpa Rinpoche cho chúng tôi bi‰t nguyên bän ti‰ng
Tây tång cûa bài tøng “G†i ThÀy TØ ChÓn Xa” [Calling the Lama from Afar] là do was
composed by Zarongfu Sangyä Ngawang Tenzin Rinpoche, là ngÜ©i “có lë rÃt gÀn v§i tiŠn thân
cûa Lama Zopa Rinpoche”, theo l©i Shyalpa Rinpoche

Lama Zopa Rinpoche chuy‹n Anh ng» næm 1985. Ven. Thubten Dondrub ghi chép và hiŒu
Çính. Hai Çoån cuÓi Çi kèm chính væn cÛng do Lama Zopa Rinpoche chuy‹n Anh ng», Ven.
Constance Miller sºa ch»a chút ít. Kendall Magnussen, ban Giáo døc FPMT, Ç†c bän thäo
tháng 01/2003.  L©i ghi xuÃt xÙ ÇÜ®c cÆp nhÆp tháng 12/2003.

NŠn Täng M†i Tánh ñÙc [The Foundation of All Good Qualities] trích tØ tÆp sách Jor Chö, do
Jampal Lhundrup chuy‹n [Anh] ng», Ven. Alisa Cameron hiŒu Çính, nhà xuÃt bän Wisdom
Publs., 1988. Ven. Constance Miller và Nick Ribush sºa ch»a chút ít vào tháng 04/1999.

Ba ñi‹m Tinh Y‰u cûa ñÜ©ng Tu Giác Ng¶ [Three Principal Aspects of the Path]: Trích tØ sách
ñoån ñÙt TÜ§ng HiŒn: PhÆt Giáo Tây Tång, Giáo Thuy‰t và PhÜÖng Pháp Hành Trì  [Cutting
Through Appearances:  Practice and Theory of Tibetan Buddhism], tác giä Geshe Lhundrup
Sopa và Jeffrey Hopkins, Snow Lion Publications xuÃt bän tåi NewYork, 1989.

Chín Hånh Tôn Kính ñåo SÜ [Practicing Guru Devotion with the Nine Attitudes]: Bài tøng này
do vÎ Çåi sÜ cao tr†ng Shabkar Tsokdrug Rangdrol  soån. Lama Zopa Rinpoche chuy‹n [Anh]
ng» tåi Aptos, California, tháng 02/1999. Lama Yeshe Wisdom Archive Editing Group [ban
biên tÆp Kho Trí TuŒ Lama Yeshe] hiŒu Çính tåi Land of Medicine Buddha [ñÃt PhÆt DÜ®c
SÜ], tháng 03/1999. ñ†c låi tháng 02/2004.

Pháp Quán Tóm LÜ®c các Çi‹m Tr†ng Y‰u trong Lam-rim [A Glance Meditation on All the
Important Points of the Lam-Rim]: do Vajradhara Losang Jinpa soån, Ven. Thubten Dekyong
chuy‹n [Anh] ng», Maureen O’Malley và Ven. Ailsa Cameron hiŒu Çính. Ven. Ailsa Cameron,
Ven. Constance Miller và Nick Ribush sºa ch»a chút ÇÌnh cho bän in 1999 dành cho khóa
thiŠn Vajrasattva tåi Land of Medicine Buddha [ñÃt PhÆt DÜ®c SÜ].

[HÒng NhÜ chuy‹n tØ Anh ng» sang ViŒt ng». Quäng Væn soát bän thäo, tháng 07/2005.
HÒng NhÜ cÆp nhÆt theo Ãn bän FPMT 2006, hoàn tÃt tháng 06/2006]
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Pháp Chuy‹n Tâm ñåi
ThØa
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Z A:
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SuÓi Cam LÒ BÃt TÆn cûa

Pháp Chuy‹n Tâm ñåi ThØa
TÆn DiŒt Ma ChÃp Ngã

Chánh Væn Tây Tång: Langri Tangpa Dorje Senghe

Chuy‹n Anh Ng»: Lama Thubten Zopa Rinpoche

[Chuy‹n ViŒt ng» tØ Anh ng»: HÒng NhÜ]

DÅn NhÆp
DÜ§i Çây là tám bài kŒ thâu g†n toàn b¶ phÜÖng pháp luyŒn tâm Ç‹ phát Tâm bÒ
ÇŠ tÜÖng ÇÓi và Tâm bÒ ÇŠ tuyŒt ÇÓi. Tám Bài KŒ này do ngài Langri Tangpa
Dorje Senghe soån. ThÀy là Çåi ÇŒ tº cûa bÆc thiŒn tri thÙc trí tuŒ tuyŒt häo
Kadampa Potowa Richen Sal, và vÎ này låi là Çåi ÇŒ tº cûa ng†n Çèn chánh pháp
Atisha. Trong tám vÎ Çåi ÇŒ tº cûa thÀy Potowa, chÌ riêng ngài Langri Tangpa
ÇÜ®c th† nhÆn pháp tu hoán chuy‹n ngã tha.

Nghi thÙc hành trì phÜÖng pháp luyŒn tâm này có ba phÀn: chuÄn bÎ,  hành trì và
hoàn tÃt.

Nghi ThÙc ChuÄn BÎ
NgÒi tÜ th‰ thoäi mái, khªi tâm nguyŒn tÓt lành trong sáng. LÜ®c ôn các Çi‹m
tr†ng y‰u trong pháp quán Lamrim,  khªi tØ bÜ§c ÇÀu là tôn kính ÇÃng Çåo sÜ cho
Ç‰n bÜ§c cuÓi cùng. N‰u không, có th‹ tØ Çáy lòng suy nghï nhÜ sau:
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TØ vô thûy sinh tº cho Ç‰n bây gi©, tôi Çã träi qua bi‰t bao nhiêu kh°
Çau trong luân hÒi, Ç¥c biŒt là kh° Çau trong ba cõi ác Çåo. Không loåi
kh° Çau nào mà tôi không tØng träi qua. M‡i khi nghï Ç‰n, lòng càng
khi‰p hãi, òa khóc khôn nguôi.  Nên tôi nhÃt ÇÎnh không th‹ Ç‹ mình
ti‰p tøc rÖi vào vòng thao túng cûa tâm phiŠn não bÃt trÎ, vì Çây vÓn là
nhân ÇÄy tôi vào quä kh°. N‰u cÙ vui vÈ chåy theo cái tâm tà våy bÃt
trÎ phiŠn não này mà không cäm thÃy lo s® hay ng© v¿c gì cä, so v§i kÈ
mÃt trí khùng Çiên nào có khác gì. Còn chåy theo v†ng ki‰n là còn vun
trÒng kh° Çau cho vô lÜ®ng Ç©i ki‰p tÜÖng lai. Nghï Ç‰n nh»ng ÇiŠu
này, tØ tÆn Çáy lòng chÙ không phäi chÌ nÖi ÇÀu môi, tôi æn không
ngon, ngû không yên, ru¶t gan qu¥ng th¡t, nôn mºa không ngØng.
ThÃy s¿ rÒ dåi cûa mình mà tan nát cä con tim

Tuy vÆy, bây gi© tôi ÇÜ®c hÜªng hoàn cänh bên trong thuÆn tiŒn là
sinh vào ki‰p ngÜ©i v§i ÇÀy Çû tám s¿ t¿ tåi và mÜ©i cänh thuÆn tiŒn,
do Çó có ÇÜ®c khä næng th¿c hiŒn m†i ÇiŠu hånh phúc, thành t¿u m†i
s¿ toàn häo; låi ÇÜ®c thêm hoàn cänh bên ngoài thuÆn tiŒn là g¥p bÆc
Çåi thØa thiŒn tri thÙc, c¿c kÿ khó g¥p nhÜng Çû Ç‹ trong phút giây ÇÜa
tôi Ç‰n ÇÎa vÎ cao nhÃt cûa trí toàn giác. Không nh»ng hoàn cänh trong
ngoài ÇŠu thuÆn tiŒn, tôi låi còn g¥p ÇÜ®c PhÆt Pháp, là liŠu thuÓc
không gì sánh b¢ng, có khä næng xua tan tÃt cä m†i kh° Çau cûa chúng
sinh trong toàn cõi luân hÒi.

ñã g¥p ÇÜ®c thiŒn duyên khó g¥p nhÜ vÆy, n‰u còn ti‰p tøc mê mãi
chåy theo hånh phúc tåm b®, hay là nh¡m t§i møc tiêu giäi thoát nghiŒp
và phiŠn não cho riêng mình, so v§i loài súc vÆt ngu si nào có khác gì?
Thái Ç¶ nhÜ vÆy nhìn tØ khía cånh nào cÛng không °n. ñÓi v§i chính
mình, làm nhÜ vÆy là không bi‰t xÃu h°! ñÓi v§i ngÜ©i khác, thÆt thi‰u
r¶ng lÜ®ng! quá ích k›! quá tàn nhÅn! TÜng tiu chính mình và bÕ m¥c
ngÜ©i khác! Không phäi là chúng sinh c¿c kÿ quí giá, tÃt cä an vui
hånh phúc cûa chúng ta ÇŠu tØ chúng sinh mà có hay sao? Tôi phäi
hi‹u r¢ng lo cho chính mình khÕi tái sinh vào ác Çåo, hay tìm giäi thoát
luân hÒi cho riêng mình, ÇŠu không phäi là thái Ç¶ thích Çáng.

TÃt cä chúng sinh ÇŠu Çã tØng là mË sinh ra tôi. Không m¶t chúng
sinh nào không Çã tØng là mË cûa tôi. Ch£ng nh»ng vÆy, m‡i chúng
sinh ÇŠu là mË cûa tôi rÃt nhiŠu lÀn, và lÀn nào cÛng ÇŠu thÜÖng yêu
chæm sóc tôi nhÜ ngÜ©i mË trong ki‰p hiŒn tåi. Ngay lúc này, các bà
mË chúng sinh Çang phäi sÓng trong kh° Çau phiŠn não, låi còn liên
tøc tåo thêm nguyên nhân tåo kh°,  khi‰n kh° Çau låi càng thêm sâu
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dày, không còn ÇÜ®c giây phút an vui nhÕ nhoi nào cä. MË kh° mà
con không giúp, thì ai së giúp Çây?

M¥c dù chính tôi phäi gánh lÃy trách nhiŒm diŒt bÕ toàn b¶ kh° Çau
cho các bà mË chúng sinh, nhÜng ngay bây gi©, Ç‰n kh° Çau cûa m¶t
chúng sinh, tôi cÛng không Çû khä næng làm cho vÖi b§t. N‰u thành
t¿u thân nhiŒm mÀu cûa PhÆt thì chÌ m¶t tia ánh sáng cÛng Çû hóa Ç¶
vô lÜ®ng chúng sinh, ÇÜa chúng sinh Ç‰n ÇÎa vÎ an låc tÓi thÜ®ng.

Vì vÆy, Ç‹ giäi thoát các bà mË chúng sinh ra khÕi kh° Çau, Çåt ni‰t
bàn an låc, tôi phäi thành t¿u quä vÎ PhÆt. Thành PhÆt cÛng cÀn h¶i Çû
nhân duyên. Nhân tÓ quan tr†ng nhÃt chính là hai Tâm bÒ ÇŠ tÜÖng ÇÓi
và tuyŒt ÇÓi. Vì vÆy bây gi© tôi nguyŒn tu theo phÜÖng pháp khÄu
truyŠn c¿c kÿ thâm diŒu này Ç‹ chuy‹n tâm thành bÒ ÇŠ.

Quán tÜªng ngang trán, cách khoäng m¶t cách tay trÜ§c m¥t, là ÇÃng b°n sÜ hóa
hiŒn thành ÇÙc Thiên Thû Quan Th‰ Âm (ngàn tay), ÇÙng trên tòa m¥t træng ngay
gi»a Çóa sen.

Bây gi© cúng dÜ©ng Bäy Hånh Ph° HiŠn.

Bäy Hånh Ph° HiŠn

NguyŒn mang thân ng» š / lÍ kính chÜ PhÆt Çà;
NguyŒn kính dâng lên PhÆt / cúng phÄm hÖn h‰t cä / trùng ÇiŒp kh¡p

tr©i mây / Çang thÆt s¿ bày ra / hay bày trong quán tÜªng;
NguyŒn sám hÓi tÃt cä / bi‰t bao nhiêu t¶i chÜ§ng / mà con Çã làm ra

/ tØ vô thûy sinh tº / cho Ç‰n ngày hôm nay;
NguyŒn vui cùng viŒc thiŒn / cûa các bÆc thánh giä / cÛng nhÜ cûa

ngÜ©i thÜ©ng;
NguyŒn chÜ PhÆt NhÜ lai / ª låi cùng cõi th‰ / cho Ç‰n khi diŒt tÆn /

toàn b¶ cänh luân hÒi;
NguyŒn PhÆt vì chúng sinh / chuy‹n bánh xe chánh pháp;
Nay con và chúng sinh / ÇÜ®c bao nhiêu thiŒn cæn / xin hÒi hÜ§ng

tÃt cä / vŠ vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.

ñ‰n Çây cúng dÜ©ng Mån Çà la, nghi thÙc ng¡n hay dài ÇŠu ÇÜ®c, trong Çó có câu
tøng sau Çây:

Pháp Chuy‹n Tâm ñåi ThØa
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Cúng DÜ©ng Mån ñà La

Con xin hi‰n cúng
ñÃt này trang nghiêm hÜÖng hoa,
ñi‹m núi Tu Di, tÙ Çåi b¶ châu, m¥t tr©i và m¥t træng,
Quán tÜªng thành cõi PhÆt.
NguyŒn chúng sinh yên vui trong cänh thanh tÎnh này.

NguyŒn Ç©i sÓng Çåo sÜ bŠn lâu,
NguyŒn chúng sinh nhiŠu b¢ng không gian vô tÆn
ñŠu ÇÜ®c an låc hånh phúc.
NguyŒn con và chúng sinh, không sót m¶t ai,

tích tø công ÇÙc, thanh tÎnh nghiŒp chÜ§ng,
Mau chóng thành t¿u quä vÎ PhÆt.

ThÌnh NguyŒn

ñåo sÜ tôn kính, xin ban cho con m†i thành t¿u trên ÇÜ©ng tu, tØ bÜ§c
ÇÀu là phát tâm tôn kính Çåo sÜ chí Ç‰n viên mãn ÇÎa vÎ kim cang bÃt
nhÎ. Xin ban cho con l¿c gia trì, Ç‹ tâm con thành chánh pháp, chánh
pháp thành chánh Çåo, Ç‹ ÇÜ©ng tu dÙt m†i chÜ§ng ngåi, Ç‹ con dÙt
h‰t v†ng tâm, tÙc thì thành t¿u hai Tâm bÒ ÇŠ quí giá.

IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYATAYAMI

ñÃng Çåo sÜ Quan Th‰ Âm hoan hÌ chÃp nhÆn l©i thÌnh nguyŒn. Ngài
cùng v§i Çài sen nguyŒt vŠ trø trên ÇÌnh ÇÀu quí vÎ.

Hành Trì (bao gÒm Chánh Væn)

Sau m‡i câu tøng,  quán tÜªng ngay tim ÇÙc Quan Th‰ Âm có  chûng t¿ HRIH, tØ
Çó tuôn ra suÓi cam lÒ tr¡ng, rót nguÒn an låc xuÓng ÇÌnh ÇÀu quí vÎ, ÇÀy ¡p cä
thân th‹, tÄy såch m†i chÜ§ng ngåi và mang låi m†i thành t¿u trên ÇÜ©ng tu giác
ng¶, k‹ tØ bÜ§c ÇÀu là phát tâm tôn kính ÇÃng Çåo sÜ chí Ç‰n quä vÎ PhÆt, và Ç¥c
biŒt là phá tan chÜ§ng ngåi ngæn cän nh»ng thành t¿u mà câu tøng ÇŠ cÆp Ç‰n.

1.  V§i quy‰t tâm thành t¿u / l®i låc l§n lao nhÃt / nh© tÃt cä chúng
sinh, / tôi nguyŒn luôn gi» gìn / chúng sinh trong Çáy tim, / vì
chúng sinh quí hÖn / cä bäo châu nhÜ š.
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Quán tÜªng: SuÓi cam lÒ tr¡ng mát, tÄy såch m†i chÜ§ng ngåi, nhÃt là chÜ§ng
ngåi ngæn cän lòng thÜÖng lo cho kÈ khác; ÇÒng th©i mang låi m†i thành t¿u, nhÃt
là thành t¿u tâm bÒ ÇŠ tØ bi, luôn trân quí kÈ khác.

2.  Khi g¥p g« ti‰p xúc / v§i bÃt kÿ m¶t ai, / nguyŒn tôi luôn thÃy
mình / là kÈ thÃp kém nhÃt; / tØ Çáy lòng chân thÆt / luôn tôn kính
m†i ngÜ©i / nhÜ kính bÆc tÓi cao.

SuÓi cam lÒ tr¡ng mát, tÄy såch m†i chÜ§ng ngåi, nhÃt là chÜ§ng ngåi khi‰nkhông
th‹ thÃy mình thÃp hÖn tÃt cä, không bi‰t tôn kính kÈ khác; ÇÒng th©i mang låi
m†i thành t¿u, nhÃt là thành t¿u tâm bÒ ÇŠ tØ bi, nh© Çó có th‹ thÃy mình thÃp
nhÃt và thÃy ngÜ©i khác cao quí Çáng tôn kính.

3.  NguyŒn trong tØng hành Ç¶ng / tôi luôn t¿ xét mình. / PhiŠn não
vØa dÃy lên, / Çe d†a mình và ngÜ©i, / nguyŒn tÙc thì nhÆn diŒn, /
và tÙc thì dËp tan.

SuÓi cam lÒ tr¡ng mát an låc tÄy såch m†i chÜ§ng ngåi, nhÃt là chÜ§ng ngåi khi‰n
không th‹ ÇÓi diŒn chÆn ÇÙng v†ng tâm phiŠn não ngay khi vØa m§i ch§m;  ÇÒng
th©i mang låi m†i thành t¿u, nhÃt  là thành t¿u Tâm bÒ ÇŠ Çåi tØ Çåi bi và tuŒ giác
tánh không, nh© Çó m†i v†ng tâm t¿ nhiên tan bi‰n.

4.  Khi g¥p ngÜ©i hi‹m ác / vì bÎ tâm phiŠn não / và ác nghiŒp tác
Ç¶ng, / nguyŒn tôi quí ngÜ©i Ãy / nhÜ vØa tìm ra ÇÜ®c / kho tàng
trân quí nhÃt.

SuÓi cam lÒ tr¡ng mát, tÄy såch m†i chÜ§ng ngåi, nhÃt là chÜ§ng ngåi khi‰n
không th‹ thÜÖng quí kÈ xÃu ác; ÇÒng th©i mang låi m†i thành t¿u, nhÃt là thành
t¿u tâm bÒ ÇŠ  tØ bi, luôn xem kÈ xÃu ác là kho tàng trân quí nhÃt.

5.  Khi g¥p ngÜ©i vì lòng / ganh ghen và ÇÓ kœ / miŒt thÎ phÌ báng
tôi, / nguyŒn tôinhÆn phÀn thua, / nhÜ©ng Çi m†i phÀn th¡ng.

SuÓi cam lÒ tr¡ng mát, tÄy såch m†i chÜ§ng ngåi, nhÃt là chÜ§ng ngåi khi‰n
không th‹ nhÆn thua nhÜ©ng th¡ng; ÇÒng th©i mang låi m†i thành t¿u, nhÃt là
thành t¿u Tâm bÒ ÇŠ tØ bi luôn nhÆn thua và nhÜ©ng phÀn th¡ng cho kÈ khác.

6.  Khi g¥p ngÜ©i tôithÜ©ng / giúp Ç«, Ç¥t kÿ v†ng, / låi vong ân b¶i
nghïa / gây t°n håi cho tôi, / nguyŒn tôi xem ngÜ©i Ãy / là m¶t
ÇÃng tôn sÜ.

SuÓi cam lÒ tr¡ng mát, tÄy såch m†i chÜ§ng ngåi, nhÃt là chÜ§ng ngåi khi‰n mình
không th‹ thÃy ra kÈ håi mình ÇŠu là Çåo sÜ nhiŒm mÀu; ÇÒng th©i mang låi m†i
thành t¿u, nhÃt là thành t¿u tâm bÒ ÇŠ Çåi tØ Çåi bi, nh© Çó có th‹ thÃy ÇÜ®c
nh»ng kÈ gây håi cho mình thÆt ra ÇŠu là thÀy cûa mình.

Pháp Chuy‹n Tâm ñåi ThØa
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7.  Tóm låi tôi xin nguyŒn / tr¿c ti‰p và gián ti‰p / trao t¥ng m†i l®i
låc / cho tÃt cä chúng sinh, / ÇŠu là mË cûa tôi / tØ vô lÜ®ng ki‰p
trÜ§c. / NguyŒn âm thÀm gánh chÎu / m†i ác nghiŒp kh° não /
thay th‰ cho chúng sinh.

SuÓi cam lÒ tr¡ng mát tÄy såch m†i chÜ§ng ngåi, nhÃt là chÜ§ng ngåi khi‰n mình
không th‹ t¥ng cho các bà mË chúng sinh m†i phúc låc, âm thÀm nhÆn lãnh m†i ác
nghiŒp kh° Çau; ÇÒng th©i mang låi m†i thành t¿u, nhÃt là thành t¿u tâm bÒ ÇŠ tØ
bi, nh© Çó có th‹ t¥ng Çi phúc låc và nhÆn vŠ ác nghiŒp kh° Çau.

8. NguyŒn nh»ng ÇiŠu nói trên / không bÎ vÜ§ng ô nhiÍm / bªi tám
ng†n gió chÜ§ng. / NguyŒn tôi thÃy m†i s¿ / hiŒn ra trong cõi Ç©i
/ ÇŠu chÌ nhÜ huyÍn m¶ng, / cho tâm thôi chÃp bám, / thoát ràng
bu¶c luân hÒi.

SuÓi cam lÒ tr¡ng mát tÄy såch m†i chÜ§ng ngåi, nhÃt là chÜ§ng ngåi khi‰n mình
không th‹ tr¿c chÙng cänh gi§i nhÜ huyÍn; ÇÒng th©i mang låi m†i thành t¿u,
nhÃt là thành t¿u tuŒ giác tánh không,  thÃy m†i s¿ ÇŠu nhÜ huyÍn, nh© Çó thoát
khÕi ràng bu¶c cûa nghiŒp và phiŠn não.

Nghi ThÙc Hoàn TÃt
CÃt l©i thÌnh nguyŒn nhÜ sau:
Con xin kính lÍ / ÇÙc Quan Th‰ Âm / Çåi tØ Çåi bi / xin hãy ÇÜa tay /
nhiŒm mÀu dÅn d¡t / con và chúng sinh / cùng sinh tÎnh Ç¶. / Xin hãy
mãi mãi / là thiŒn tri thÙc / Ç¶ cho chúng con / s§m thành PhÆt quä.

Nghï r¢ng Çåo sÜ  Quan Th‰ Âm  ti‰p nhÆn l©i thÌnh nguyŒn trên, phóng muôn tia
sáng cam lÒ rót ÇÀy ¡p thân th‹ quí vÎ. TÃt cä m†i ác nghiŒp, tÆt bÎnh, tà ma ám
chÜ§ng ÇŠu tÙc kh¡c thanh tÎnh. Thân th‹ quí vÎ sáng trong nhÜ pha lê. ñÃng Çåo
sÜ Quan Th‰ Âm tan thành ánh sáng,  hòa vào quí vÎ. Thân ng» š quí vÎ cùng thân
ng» š nhiŒm mÀu cûa Çåo sÜ Quan Th‰ Âm bây gi© thành m¶t.

Trì Chú
Quí vÎ mang s¡c tÜ§ng cûa Çåo sÜ Quan Th‰ Âm. TØ thân th‹ cûa quí
vÎ, hào quang sáng chói tÕa ra, ÇÀu m‡i tia sáng có m¶t ÇÃng Quan Th‰
Âm. ñåo sÜ Quan Th‰ Âm vŠ trø trên ÇÌnh ÇÀu cûa tØng chúng sinh, tØ
trái tim phóng ra nguÒn ánh sáng cam lÒ tÄy såch h‰t chÜ§ng nghiŒp.
Khi t¶i chÜ§ng cûa tÃt cä chúng sinh ÇŠu såch h‰t, Çåo sÜ Quan Th‰

      163

Âm tan vào ÇÌnh ÇÀu cûa tØng chúng sinh, rÒi m‡i chúng sinh trª
thành m¶t ÇÃng Quan Th‰ Âm.

Chuyên chú quán tÜªng nhÜ trên, vØa quán vØa tøng Løc T¿ ñåi Minh Chú càng
nhiŠu càng tÓt.

OM MANI PÄDME HUM

<-3-EB-0E J->,
HÒi HÜ§ng
Bây gi© hÒi hÜ§ng công ÇÙc

TÃt cä m†i nghiŒp kh° / mà chúng sinh phäi chÎu / xin Ç° vŠ nÖi con.
TÃt cä m†i công ÇÙc / mà con tích tø ÇÜ®c / xin hÒi hÜ§ng tÃt cä.

NguyŒn cho bÒ ÇŠ tâm / nÖi nào chÜa phát tri‹n, / së näy sinh l§n
månh, / nÖi nào Çã phát tri‹n / së tæng trÜªng không ngØng /
không bao gi© thoái chuy‹n.

NguyŒn con vì chúng sinh / siêng tu bÒ tát hånh / không bao gi©
thoái chí / dù chÌ trong phút giây; / tØ bÕ m†i hành Ç¶ng / Ç‰n tØ
tâm vÎ k›; / noi theo m†i thiŒn hånh / cûa b°n sÜ tØ phø / PhÆt
Thích Ca Mâu Ni.

Nh© vào công ÇÙc này / nguyŒn con s§m thành t¿u / ÇÎa vÎ PhÆt ñåi
Bi / và dÅn d¡t tÃt cä / không chØa sót m¶t ai, / m†i bà mË chúng
sinh / mà con luôn tôn kính, / vào ÇÎa vÎ giác ng¶.

Phäi luôn luôn hÒi hÜ§ng nhÜ vÆy Ç‹ tåo công ÇÙc và Ç‹ ki‰p này cùng m†i ki‰p
tÜÖng lai së luôn g¥p ÇÜ®c bÆc thiŒn tri thÙc ñåi thØa.

Pháp Chuy‹n Tâm ñåi ThØa
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L©i Ghi XuÃt XÙ (bän in ÇÀu tiên)
PhÜÖng pháp chuy‹n tâm này ÇÜ®c dÎch tØ ti‰ng Tây tång, kèm v§i dòng ánh sáng cam lÒ
thanh tÎnh nghiŒp chÜ§ng và l©i giäi cûa Thubten Zopa, m¶t khÃt sï sÓng không thuÆn chánh
pháp, bÎ ác ma tham ngã ÇÀu Ç¶c, bÎ ngã mån ám chÜ§ng, kiêu ngåo vì thÃy mình là PhÆt tº
ñåi thØa, dÎch giäi phÜÖng pháp tu này chû y‰u là Ç‹ t¿ thuÀn phøc tâm mình, và cÛng nghï
r¢ng có khi së giúp ích ÇÜ®c cho nhiŠu ngÜ©i tÀm Çåo thông minh.

Có nhiŠu ngÜ©i nhÜ vÆy, h† g¥p nhiŠu vÃn ÇŠ nan giäi, tâm trí c¿c kÿ bÓi rÓi, kh° Çau chÃt
chÒng. H† chÌ muÓn sÓng an vui, nhÜng låi t¿ ném mình vào v¿c th£m, t¿ chui vào cÖn hÃp
hÓi triŠn miên cûa ba ÇÜ©ng tái sinh thÃp kém.

Thi‰t nghï, nh»ng ngÜ©i nhÜ vÆy n‰u g¥p ÇÜ®c pháp tu ng¡n g†n này, g¥p ÇÜ®c phÜÖng
pháp chuy‹n tâm c¿c kÿ thâm diŒu, chuy‹n kh° Çau mà mình không muÓn thành hånh phúc
cûa ÇÜ©ng tu giác ng¶, thì thÆt là ÇiŠu Çáng mØng. Vì vÆy tôi ghi chép pháp tu này thành m¶t
tÆp sách nhÕ, låi thuÆn theo l©i dåy cûa nhiŠu bÆc Çåi hành giä mà thêm vào hai phÀn quán
tÜªng và nghi thÙc chuÄn bÎ. PhÜÖng pháp phát tâm bÒ ÇŠ này vô cùng quí giá, dù mang ng†c
nhÜ š chÃt ÇÀy vô lÜ®ng th‰ gi§i cÛng không th‹ sánh b¢ng.

NÜÖng vào công ÇÙc này, nguyŒn m†i tÆt bÎnh, nån Çói, nån chi‰n tranh, cùng tÃt cä m†i
n‡i suy ÇÒi cûa chúng sinh. ÇŠu tÙc thì bi‰n mÃt, nguyŒn Tâm bÒ ÇŠ näy mÀm l§n nhanh trên
cánh ÇÒng tâm thÙc cûa chúng sinh, mau chóng tr° hoa k‰t trái thành tâm giác ng¶ cûa ÇÃng
ñåi Bi.

Lama Thubten Zopa Rinpoche Ç†c bài pháp này cho Nicholas Ribush chép. Sau Çó Lama
Zopa Rinpoche b° túc thêm tåi Tu viŒn Kopan ª Nepal. Ven. Jampa Chokyi xuÃt bän lÀn ÇÀu
næm 1980. Sau Çó ÇÜ®c sºa ch»a và tái bän nhiŠu lÀn.

L©i Ghi XuÃt XÙ
Tr†n phÜÖng pháp hành trì này ÇÜ®c Ven. Constance Miller biên tÆp cho ban Giáo Døc FPMT,
Ç†c và sºa ch»a chút ÇÌnh tháng 12/1997. ƒn bän hiŒn tåi ÇÜ®c cÆp nhÆt tháng 03/2001.

[HÒng NhÜ chuy‹n tØ Anh ng» sang ViŒt ng». Quäng Væn soát bän thäo, tháng 07/2005.
HÒng NhÜ cÆp nhÆt theo Ãn bän FPMT 2006, hoàn tÃt tháng 06/2006]

NguyŒn toàn th‹ chúng sinh
cùng ÇÜ®c an vui hånh phúc
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Nghi ThÙc
NhÆt Tøng
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DÅn NhÆp

ñ©i sÓng bao gi© cÛng khá bÆn r¶n, nhÃt là Ç©i sÓng ª Tây phÜÖng.
Cho nên nhiŠu ngÜ©i cho r¢ng mình không có thì gi© Ç‹ th¿c tÆp thiŠn
ÇÎnh hàng ngày. Giäi pháp hay nhÃt trong trÜ©ng h®p này là thÙc dÆy
s§m vào bu°i sáng. DÆy s§m là m¶t thói quen tÓt nên có. TÃt cä nh»ng
bÆc hành giä chÙng ng¶ ai cÛng ÇŠu dÆy s§m cä. M¶t phÀn n»a là vì
không gian bu°i sáng thanh tÎnh, rÃt thích h®p cho viŒc thiŠn ÇÎnh.

DÆy s§m, quí vÎ së có thì gi© ngÒi thiŠn. B¢ng không Ç‹ nÃn ná Ç‰n
cuÓi ngày có khi vì chuyŒn này viŒc n† mà quên b¤ng Çi mÃt, ví dø
nhÜ bÆn xem Çài truyŠn hình, ho¥c vì quá mŒt mÕi, nhÃt là n‰u phäi
sæn sóc cho con cái, ngÜ©i thân. Nói chung th©i gian thích h®p nhÃt Ç‹
yên tÎnh ngÒi thiŠn là lúc trÈ con Çã Çi ngû, ho¥c trÜ§c khi chúng thÙc
dÆy.

NhiŠu ngÜ©i xem thÜ©ng nghi thÙc th¿c tÆp, vì không hi‹u ÇÜ®c š
nghïa và công døng cûa nghi thÙc. N‰u th¿c hành Çúng cách, Nghi
ThÙc NhÆt Tøng này không chÌ là nghi thÙc mà chính là thiŠn chÌ quán.
Thi‰u chÌ quán, nghi thÙc chÌ nhÜ trái cam r‡ng - có l§p vÕ bên ngoài
nhÜng trÓng r‡ng phía bên trong.

M‡i công phu trong pháp tu này ÇŠu gói tr†n con ÇÜ©ng dÅn Ç‰n
giác ng¶. Hi‹u ÇÜ®c š nghïa cûa m‡i công phu së thÃy nghi thÙc PhÆt
dåy thÆt ra không n¢m ngoài ÇÜ©ng tu giác ng¶. Tuy vÆy, Ç‹ th¿c s¿
tin hi‹u ÇiŠu này, chúng ta cÀn thanh tÎnh nghiŒp chÜ§ng và tích tø ÇÀy
Çû thiŒn cæn.

– Lama Zopa Rinpoche

Nghi thÙc này dùng hình änh cûa ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni làm ÇŠ møc chÌ quán,
nhÜng vÅn có th‹ áp døng Ç‹ quán m¶t vÎ PhÆt khác, thay vì quán hình änh và
minh chú cûa PhÆt Thích Ca Mâu Ni thì thay th‰ vào b¢ng hình änh và minh chú
cûa vÎ PhÆt Çang quán.
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Nghi ThÙc NhÆt Tøng
PhÜÖng Pháp ChÌ Quán Trên
ñÜ©ng Tu TuÀn T¿ Giác Ng¶

ChuÄn BÎ Bàn Th©
ñ¥t m¶t bàn th© trÜ§c ch‡ ngÒi thiŠn, tùy khä næng mà bày biŒn cúng phÄm cho
trang nghiêm. Nên Ç†c chú OM AH HUM Ç‹ thanh tÎnh hóa tØng món m¶t trÜ§c
khi Ç¥t lên bàn th©. Sºa soån t†a cø cho thoäi mái. TrÜ§c khi ngÒi xuÓng, phát
nguyŒn nhÜ sau:

Phát NguyŒn

Hôm nay tôi vÅn chÜa ch‰t, thÆt là ÇiŠu quá may m¡n. Cái ch‰t không
Ç‰n Çêm qua, sáng nay thÙc dÆy tôi vÅn còn ª trong ki‰p ngÜ©i hi‰m
hoi quí giá này.

Không nh»ng vÆy, thân ngÜ©i tôi Çang có không bÎ khuy‰t tÆt, Çây
cÛng là ÇiŠu quí hi‰m. Tôi låi ÇÜ®c g¥p các bÆc thiŒn tri thÙc vén mª
ÇÜ©ng tu giác ng¶, và g¥p ÇÜ®c PhÆt Pháp, thÆt là nh»ng ÇiŠu vô cùng
khó g¥p.

Nh»ng ÇiŠu quí hi‰m nhÜ vÆy mà tôi ÇŠu có ÇÜ®c, vì vÆy không th‹
lãng phí ki‰p sÓng hi‰m hoi này. Tôi phäi tÆn døng thân ngÜ©i này Ç‹
mang låi càng nhiŠu l®i ích cho chúng sinh càng tÓt. S¿ bình yên an låc
cûa chúng sinh tùy thu¶c nÖi tôi, và hånh phúc cûa tôi cÛng chÌ có th‹
Ç‰n tØ chúng sinh. Mang l®i låc Ç‰n cho chúng sinh, Çó cÛng là mang
bình an hånh phúc vŠ cho chính mình.

NguyŒn v†ng cûa tôi là giäi thoát tÃt cä chúng sinh ra khÕi kh° Çau
và nguyên nhân tåo kh° - là ác nghiŒp và phiŠn não. ñÒng th©i tôi
không chÌ gánh vác chúng sinh ÇÜa Ç‰n niŠm an låc vïnh viÍn cûa giäi

Nghi ThÙc NhÆt Tøng
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thoát cá nhân (giäi thoát luân hÒi), mà còn ÇÜa chúng sinh Ç‰n tÆn
niŠm an låc cûa Vô thÜ®ng BÒ ÇŠ. ñây là b°n phÆn cûa tôi.

Trách nhiŒm mang hånh phúc vŠ cho chúng sinh n¢m ª nÖi tôi. Vì
sao? ViŒc làm cûa tôi có mang låi l®i ích hay không, hoàn toàn tùy
thu¶c nÖi tâm tØ bi cûa tôi. Khai mª tâm tØ bi ngay bây gi© Çem låi vô
vàn l®i låc cho chúng sinh. ´t ra cÛng không gây håi cho ai

Møc tiêu cÙu cánh cûa Ç©i tôi là gánh vác chúng sinh. ñ‹ th¿c hiŒn
møc tiêu này, tôi phäi Ç‰n ÇÜ®c v§i giác ng¶ viên mãn, khai mª trí
toàn giác, và Ç‹ làm ÇÜ®c ÇiŠu này, tôi phäi bÜ§c theo ÇÜ©ng tu giác
ng¶. Ngay bây gi©, tôi nguyŒn së làm m†i viŒc cÀn làm, dù là viŒc bình
thÜ©ng hay cao cä. Phát tâm nhÜ vÆy së là nhân duyên tÓt ÇËp giúp tôi
chuy‹n hóa thân tâm, mang låi hånh phúc, ÇÜa Ç‰n quä giác ng¶ viên
mãn.

Xin nguyŒn cho m†i viŒc tôi làm ÇŠu trª thành nhân cho tôi và toàn
th‹ chúng sinh mau chóng Çåt quä giác ng¶ viên mãn.

ñänh LÍ
Tøng câu chú dÜ§i Çây, quì låy ba lÀn. VØa Ç†c chú vØa låy së khi‰n công ÇÙc tæng
lên ngàn lÀn, và së giúp ngÜ©i låy Çåt ÇÎa vÎ ki‰n Çåo ngay trong ki‰p hiŒn tiŠn.
LÃy thân låy PhÆt là giúp thanh tÎnh thân nghiŒp. LÃy miŒng Ç†c chú là bi‹u thÎ
và tán dÜÖng næng l¿c trí tuŒ PhÆt, giúp thanh tÎnh khÄu nghiŒp.  LÃy š chuyên
niŒm næng l¿c và trí tuŒ cûa PhÆt së làm tæng trÜªng tín tâm, giúp thanh tÎnh š
nghiŒp.

OM NAMO MANJUSHRIYE NAMAH SUSHRIYE NAMA UTTAMA
SHRIYE SVAHA (3x)

Ti‰p tøc vØa låy vØa Ç†c bài sám HÒng Danh dÜ§i Çây, ÇÒng th©i quán tÜªng ba
mÜÖi læm vÎ PhÆt (xem tr. 39.)  Quì låy bi‹u tÜ®ng cûa Thân Ng» Ý thanh tÎnh cûa
PhÆt Ç¥t trong  phòng, hay låy tØng vÎ PhÆt trong ba mÜÖi læm vÎ PhÆt, låy v§i tâm
nh§ nghï chính xác, r¢ng Çây là thiŒn tri thÙc, và cÛng là hiŒn thân cûa PhÆt,
Pháp và Tæng.
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ñåi NguyŒn và Minh Chú cûa PhÆt Thích Ca Mâu Ni

Kính låy ÇÙc B°n sÜ Giáo chû, Th‰ tôn, NhÜ lai, Ùng cúng, Chánh
bi‰n tri, TÓi th¡ng Thích Ca Mâu Ni PhÆt, con xin vŠ Çänh lÍ, cúng
dÜ©ng, qui thuÆn. Kính xin ÇÙc PhÆt tØ bi gia h¶.
Bây gi© ngÒi xuÓng t†a cø.

Thanh TÎnh Ngoåi Cänh

NguyŒn m¥t ÇÃt m†i nÖi trong cõi th‰
ñÜ®c thanh tÎnh, không Çá sÕi gÆp ghŠnh
NhÜ ng†c xanh bi‰c sáng trong
NhÜ lòng bàn tay ph£ng mÎn.

TÎnh Hóa Cúng PhÄm
ñ†c Minh Chú Mây Cúng DÜ©ng dÜ§i Çây Ç‹ thanh tÎnh phÄm vÆt cúng dÜ©ng,
tæng phÄm lÜ®ng lên gÃp b¶i, m‡i ÇÙc PhÆt [trong 35 vÎ PhÆt] ti‰p nhÆn vô lÜ®ng
cúng phÄm.

OM NAMO BHAGAVATE VAJRA SARA PRAMARDANE / TATHA-
GATAYA / ARHATE SAMYAK SAMBUDDHAYA / TADYATHA / OM
VAJRE VAJRE / MAHA VAJRE / MAHA TEJA VAJRE / MAHA VIDYA
VAJRE / MAHA BODHICHITTA VAJRE / MAHA BODHI MÄNDO
PASAM KRAMANA VAJRE / SARVA KARMA AVARANA VISHO
DHANA VAJRE SVAHA (3x)

Næng l¿c cûa S¿ ThÆt

V§i næng l¿c cûa s¿ thÆt vŠ Tam Bäo,
V§i næng l¿c h¶ trì cûa chÜ PhÆt cùng chÜ BÒ tát,
V§i næng l¿c cûa hai bÒ tÜ lÜÖng viên mãn,
Và cûa chân cänh gi§i, thanh tÎnh triŒt Ç‹, ngoài tÀm nghï bàn;
NguyŒn trùng ÇiŒp cúng phÄm ÇÀy kh¡p tr©i mây, do chÜ Çåi BÒ tát

Ph° HiŠn, Mån Thù thÎ hiŒn, bÃt khä tÜ nghì, vô tÆn nhÜ tr©i
không, hiŒn ra trong m¡t cûa mÜ©i phÜÖng PhÆt Çà BÒ tát, và
cùng ÇÜ®c ti‰p nhÆn.

Nghi ThÙc NhÆt Tøng



172      Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u

Quán TÜªng Cänh PhÆt
Ÿ không gian hai thÜ§c trÜ§c trán là m¶t tòa ngai báu vàng ròng, Çi‹m
ÇÀy châu ng†c r¿c r«, bÓn góc ÇÜ®c bÓn Çôi sÜ tº tuy‰t Ç¶i lên (tÜ®ng
trÜng cho ÇÙc vô úy cûa PhÆt). Trên ngai báu có m¶t tòa sen nª r¶ (tÜ®ng
trÜng cho thân tâm thanh tÎnh cûa PhÆt, không ô nhiÍm bªi s¡c tÜ§ng luân hÒi),
trên tòa sen có hai Çïa m¥t tr©i và m¥t træng (m¥t tr©i tÜ®ng trÜng cho Trí
TuŒ [ánh sáng Chân nhÜ] và m¥t træng tÜ®ng trÜng cho PhÜÖng TiŒn [s¡c thân
huyÍn äo]. M¥t tr©i m¥t træng Çi chung tÜ®ng trÜng cho s¿ bÃt nhÎ ª cÙu cánh
Çåo, và ÇÙc PhÆt ngÒi trên Çài sen bi‹u trÜng cho s¿ thành t¿u ÇÎa vÎ bÃt nhÎ này.
Tòa sen, m¥t tr©i và m¥t træng ÇÒng th©i cÛng tÜ®ng trÜng cho ba Çi‹m tinh y‰u
trên ÇÜ©ng tu giác ng¶.)

NgÒi trên Çài sen, trên hai Çïa m¥t tr©i m¥t træng, là ÇÙc PhÆt ThíchCa
Mâu Ni, ngÜ©i Çã tÆn diŒt toàn b¶ phiŠn não chÜ§ng và sª tri chÜ§ng,
Çåt giác ng¶ viên mãn. PhÆt Thích Ca là hiŒn thân cûa trí Toàn Giác
cûa mÜ©i phÜÖng PhÆt Çà, là bÆc Çåi Çåo sÜ. PhÆt Thích Ca và b°n sÜ
cûa tôi chÌ là m¶t, bÆc thÀy v§i tâm tØ bi vô biên, dÅn ÇÜ©ng cho tôi
cùng tÃt cä chúng sinh bÜ§c lên ÇÜ©ng tu ch¡c thÆt không mê lÀm.

Thân PhÆt tÕa s¡c vàng ròng, chói ng©i rång r«, khoát ba l§p áo t›
kheo. Khuôn m¥t PhÆt ÇËp Çë, Çi‹m nø cÜ©i tØ hòa; m¡t PhÆt ÇÀy ánh
tØ bi, nhìn tôi và kh¡p cä chúng sinh. Tâm PhÆt vÜ®t thoát m†i š tÜªng
so sánh phân biŒt, chÃp nhÆn tôi m¶t cách tr†n vËn. M¡t PhÆt dài và
thanh, ÇÀy an låc, nºa khép (nghïa là tâm PhÆt nhÆp chánh ÇÎnh tánh không,
chân tánh cûa vån pháp), nºa mª (nghïa là tâm PhÆt trong khi nhÆp chánh
ÇÎnh tánh không, chân tánh cûa  vån pháp, thì cÛng ngay lúc Çó vì lòng Çåi tØ bi
ÇÓi v§i chúng sinh nhiŠu nhÜ không gian vô tÆn mà hóa hiŒn thành vô vàn hóa
thân Ç‹ ai ai cÛng ÇŠu ÇÜ®c l®i ích).

MiŒng PhÆt ÇÕ hÒng (PhÆt vì Çåi tØ bi mà nói Pháp). Tóc PhÆt màu
xanh Çen; m‡i s®i xo¡n cu¶n theo chiŠu bên phäi. ñÀu PhÆt có ÇÌnh
miŒn ... Tay phäi PhÆt Ç¥t trên ÇÀu gÓi bên phäi, ngón gi»a chåm tòa
m¥t træng (PhÆt hàng phøc Thiên Ma [ma tham ái]). Tay trái PhÆt Ç¥t
trên chân, b¡t Ãn thiŠn ÇÎnh (PhÆt hàng phøc ma phiŠn não). Tay phäi
cÀm bình bát chÙa ÇÀy nÜ§c cam lÒ (PhÆt hàng phøc ma ngÛ Ãm).
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Thân PhÆt ngÒi th‰ ki‰t già (PhÆt hûy diŒt ma ch‰t - vÆy cÛng có nghïa là
PhÆt Çã phá tan bÓn ma cûa bän thân, ÇÒng th©i phá tan bÓn ma Çang quÃy nhiÍu
chúng sinh), và PhÆt ngÒi an låc gi»a nh»ng luÒng hào quang tÕa chi‰u
(PhÆt vÆn døng tÃt cä m†i phÜÖng tiŒn Ç‹ cÙu Ç¶ chúng sinh).

M‡i tÜ§ng häo trên thân PhÆt nhiŒm mÀu tÜ®ng trÜng cho m¶t ÇÙc
tính cûa trí Toàn giác, m‡i tÜ§ng häo cÛng là b¢ng chÙng cho bÒ tÜ
lÜÖng phÜ§c trí PhÆt Çã tích tÆp tØ quá khÙ. Nhìn PhÆt Thích Ca Mâu
Ni, tôi nhìn bao nhiêu vÅn không thÃy Çû.

ñÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni là nÖi chÓn chª che tÓi thÜ®ng, bao gÒm
tÃt cä m†i nÈo qui y, ñåo sÜ, PhÆt, Pháp và Tæng. Thân PhÆt phóng hào
quang l§n chi‰u tÕa kh¡p mÜ©i phÜÖng; trên m‡i luÒng hào quang có
h¢ng sa Hóa PhÆt Çang hóa Ç¶ vô vàn chúng sinh.

PhÆt Thích Ca Mâu Ni nhìn tôi b¢ng Çôi m¡t tØ bi vô hån, ngài nói:
“Này ThiŒn Nam [hay ThiŒn n»], n‰u con muÓn thoát kh° Çau luân
hÒi, ta së dÅn ÇÜ©ng cho con Çi”. ñÙc PhÆt hoan hÌ nói nhÜ vÆy, rÒi
ÇÜa tôi ra khÕi cõi sÓng không hÖi thª.

Quán TÜªng Qui Y
Quanh tôi là cha mË chúng sinh nhiŠu vô tÆn, Çang ÇuÓi ngåt trong n‡i
kh° Çau khó tÜªng tÜ®ng cûa sáu cõi luân hÒi. ñôi m¡t h† mª l§n,
tuyŒt v†ng tìm nÖi nÜÖng d¿a, thäm thÜÖng gào thét kêu g†i.

Nghï r¢ng: quÄn quanh trong sáu cõi luân hÒi, mình Çã phäi chÎu
bi‰t bao kh° não tØ vô lÜ®ng ki‰p tái sinh cho Ç‰n nay mà vÅn chÜa
tìm ra cÖ h¶i giäi thoát.

May m¡n thay, lÀn này ÇÜ®c sinh vào cõi ngÜ©i. Nh© thiŒn duyên
mà ki‰p này g¥p ÇÜ®c PhÆt Pháp, là giáo pháp tuyŒt häo nhÃt, và PhÆt
Thích Ca Mâu Ni, là ÇÃng Pháp chû. Không th‹ bi‰t ch¡c ki‰p sÓng
này kéo dài ÇÜ®c bao lâu, có th‹ së chÃm dÙt hôm nay. L« nhÜ hôm
nay ch‰t Çi, së không th‹ t¿ do ch†n l¿a ki‰p tái sinh vŠ sau. Có khi së
rÖi vào m¶t trong ba ác Çåo [ÇÎa ngøc, ngå quÌ, súc sinh]. Phäi suy nghï
cho thÆt c¥n kë, xem mình có kham ÇÜ®c, dù chÌ trong thoáng chÓc,
n‡i kh° l§n lao nhÜ vÆy hay không.

Sinh vào cõi tr©i hay cõi ngÜ©i là ÇiŠu c¿c kÿ hi‰m hoi, gÀn nhÜ
không xäy ra. NhÜng cho dù có sinh vào cõi tÓt lành chæng n»a, vÅn
phäi chÎu bi‰t bao kh° não dÒn dÆp, kh° vì sinh già bÎnh ch‰t, kh° vì
viŒc không vØa š, hay kh° vì lo l¡ng, thi‰u thÓn, vì các mÓi quan hŒ,
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vân vân. RÒi sau Çó, låi vÅn phäi rÖi vào ác Çåo. Sinh vào thiŒn Çåo
cÛng không phäi là giäi pháp vËn toàn.

Nay có ÇÜ®c thân ngÜ©i quí hi‰m này, v§i ÇÀy Çû t¿ do, nhiŠu
phÜÖng tiŒn, låi ÇÜ®c thiŒn tri thÙc dÅn d¡t, vén mª con ÇÜ©ng tu giác
ng¶, và có ÇÜ®c trí thông minh Ç‹ thÃy rõ khuy‰t Çi‹m cûa luân hÒi và
Üu Çi‹m cûa ni‰t bàn giäi thoát, Çang khi ÇÜ®c nhÜ vÆy, phäi cÓ g¡ng
h‰t sÙc Ç‹ mau chóng thoát khÕi vòng luân hÒi khûng khi‰p này.

Tuy vÆy, giäi thoát chính mình ra khÕi luân hÒi vÅn chÜa Çû, vÅn
chÜa phäi là møc tiêu cûa Ç©i sÓng. Chúng sinh nhiŠu sánh b¢ng không
gian vô tÆn cÛng Çang trôi dåt trong kh° não luân hÒi. H† ÇŠu Çã tØng
là cha, là mË cûa tôi. Vì vÆy tôi phäi giäi thoát cho h†, ÇÜa h† Ç‰n v§i
hånh phúc vô thÜ®ng cûa giác ng¶ viên mãn.

ñâu là nÖi chúng sinh có th‹ vŠ nÜÖng d¿a? ñâu là ng†n ÇuÓc sáng
soi ÇÜ©ng cho chúng sinh thoát khÕi bi‹n r¶ng luân hÒi có tØ vô thûy?
Không có nÖi nào khác, chÌ có Tam Bäo. Vì lš do này tôi và m‡i chúng
sinh, sÓ lÜ®ng nhiŠu b¢ng không gian vô tÆn, tÃt cä cùng quay vŠ
nÜÖng d¿a nÖi Tam bäo: PhÆt, là bÆc Çåi giác ng¶, Pháp, là kinh Çi‹n
trí tuŒ và thành t¿u,  và Tæng, là Çoàn th‹ cao quí.

Qui Y Tam Bäo
ñ†c m‡i câu qui y ba lÀn, bäy lÀn, hay hai mÜÖi mÓt lÀn. Quán ÇÙc PhÆt ÇÀy lòng
tØ bi, ti‰p nhÆn l©i nguyŒn m¶t cách tr†n vËn.

NAMO GURUBHYA   Con vŠ nÜÖng d¿a ñåo sÜ  [Nam mô ñåo SÜ]
NAMO BUDDHAYA   Con vŠ nÜÖng d¿a PhÆt      [Nam mô PhÆt]
NAMO DHARMAYA  Con vŠ nÜÖng d¿a Pháp     [Nam mô Pháp]
NAMO SANGHAYA   Con vŠ nÜÖng d¿a Tæng     [Nam mô Tæng]

M‡i câu qui y Ç†c lên së làm ÇËp lòng ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni.
NÜ§c cam lÒ tØ thân PhÆt rót vào thân tâm cûa ngÜ©i qui y và cûa toàn
th‹ chúng sinh.

Trong khi quán tÜªng nÜ§c cam lÒ rót vào thân tâm cûa mình và chúng sinh, hãy
tÜªng tÜ®ng là:
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1.  NÜ§c cam lÒ làm thanh tÎnh tÃt cä m†i bÎnh tÆt, tà ma quÃy nhiÍu, mång y‹u,
ác nghiŒp và chÜ§ng ngåi mà bän thân quí vÎ và tÃt cä chúng sinh Çã tích tø, Ç¥c
biŒt là m†i ác nghiŒp Ç‰n tØ thái Ç¶ sÖ sót sai lÀm ÇÓi v§i Tam bäo.

2.  NÜ§c cam lÒ làm tæng trÜªng tÓi Ça m†i ÇÙc tánh, tæng trÜªng mång sÓng, thiŒn
nghiŒp, trí tuŒ thông hi‹u kinh nghïa, thành t¿u tâm qui y Tam bäo, cho bän thân
quí vÎ và cho tÃt cä chúng sinh.

3.  V§i dòng nÜ§c cam lÒ, bän thân quí vÎ cùng tÃt cä chúng sinh nhÆn ÇÜ®c s¿
hÜ§ng dÅn gi» gìn cûa Tam bäo.

Phát Tâm BÒ ñŠ
Con Çã quÄn quanh trong kh° Çau luân hÒi tØ vô thûy, cÛng giÓng nhÜ
các bà mË chúng sinh yêu quí cûa con. Chúng sinh là suÓi nguÒn hånh
phúc cûa con trong quá khÙ, hiŒn tåi và tÜÖng lai, Çã tÓt v§i con tØ vô
lÜ®ng ki‰p. Bây gi© là lúc con phäi nhÆn lÃy trách nhiŒm giúp tÃt cä
các bà mË chúng sinh thoát khÕi luân hÒi. Tuy nhiên, b¢ng vào khä
næng hiŒn tåi cûa con, khoan nói Ç‰n chuyŒn cÙu Ç¶ chúng sinh, ngay
chính bän thân mình, con cÛng chÜa Çû khä næng t¿ cÙu.

Dù Çåt ÇÜ®c quä A la hán, khä næng t¿ l®i con vÅn chÜa có Çû, mà
khä næng l®i tha låi càng hån hËp. Vì vÆy Ç‹ thành t¿u l®i ích cho mình
và cho chúng sinh, con cÀn Çåt giác ng¶ viên mãn, thành t¿u quä vÎ
PhÆt.

N‰u con Çåt ÇÜ®c quä vÎ PhÆt Çà tÓi thÜ®ng, tÆn diŒt toàn b¶ m†i mê
lÀm, thành t¿u m†i tánh ÇÙc, khi Ãy së Çû khä næng giúp Ç« m†i bà mË
chúng sanh Çang trôi låc trong luân hÒi, ÇÀy cä không gian vô tÆn.

Vì vÆy con nhÃt ÇÎnh phäi mau chóng thành t¿u quä vÎ PhÆt và ngay
bây gi© con së vì chúng sinh mà bÜ§c theo hånh bÒ tát.

TÙ Vô LÜ®ng Tâm

Ð§c gì chúng sinh có ÇÜ®c tâm xä,
ñ‹ thoát vòng ràng bu¶c cûa hÆn thù, tham Ç¡m.
NguyŒn chúng sinh an trú trong tâm xä.
NguyŒn con có khä næng giúp chúng sinh an trú trong tâm xä.
NguyŒn ÇÃng B°n sÜ Pháp chû gia trì cho con Çû khä næng làm nên

viŒc này.
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Ð§c gì chúng sinh ÇÜ®c hånh phúc và nhân duyên tåo hånh phúc.
NguyŒn chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c nhÜ vÆy.
NguyŒn con có khä næng giúp chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c nhÜ vÆy.
NguyŒn ÇÃng B°n sÜ Pháp chû gia trì cho con Çû khä næng làm nên

viŒc này.

Ð§c gì chúng sinh thoát kh° và thoát cä nhân duyên tåo kh°.
NguyŒn chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c nhÜ vÆy.
NguyŒn con có khä næng giúp chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c nhÜ vÆy.
NguyŒn ÇÃng B°n sÜ Pháp chû gia trì cho con Çû khä næng làm nên

viŒc này.

Ð§c gì chúng sinh vïnh viÍn không xa lìa niŠm an låc cûa thiŒn Çåo
và giäi thoát.

NguyŒn chúng sinh vïnh viÍn không xa lìa an låc.
NguyŒn con có khä næng giúp chúng sinh không xa lìa an låc.
NguyŒn ÇÃng B°n sÜ Pháp chû gia trì cho con Çû khä næng làm nên

viŒc này.

Tâm BÒ ñŠ Phi ThÜ©ng
Con phäi mau chóng giác ng¶ Ç‹ Çû khä næng giúp các bà mË chúng
sinh thoát khÕi bi‹n r¶ng kh° Çau luân hÒi cùng nhân duyên tåo kh°,
ÇÜa tÃt cä cùng Ç‰n Vô thÜ®ng BÒ ÇŠ. Vì vÆy ngay bây gi© con nguyŒn
tu theo tØng nÃc thang trên ÇÜ©ng tu giác ng¶.

Bäy Hånh NguyŒn Ph° HiŠn
NguyŒn mang thân ng» š / lÍ kính chÜ PhÆt Çà.
L®i ích: giúp tÎnh hóa chÜ§ng nghiŒp thân ng» š Ç‹ chuy‹n thành thân ng» š
nhiŒm mÀu cûa chÜ PhÆt.  ñây là thuÓc hóa giäi bÎnh kiêu mån.

NguyŒn kính dâng lên PhÆt / cúng phÄm hÖn h‰t cä / trùng ÇiŒp kh¡p
tr©i mây / Çang thÆt s¿ bày ra / hay bày trong quán tÜªng.
L®i ích: ÇÜ®c niŠm an låc r¶ng l§n b¢ng không gian vô tÆn. ñây là thuÓc hóa giäi
bÎnh keo lÅn.

NguyŒn sám hÓi tÃt cä / bi‰t bao nhiêu t¶i chÜ§ng / mà con Çã làm ra /
tØ vô thûy sinh tº / cho Ç‰n ngày hôm nay.
L®i ích: thanh tÎnh ÇÜ®c hai chÜ§ng ngåi (phiŠn não chÜ§ng và sª tri chÜ§ng).
ñây là liŠu thuÓc hóa giäi ác nghiŒp và v†ng tÜªng,  k‹ cä tam Ç¶c (tham sân si).
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NguyŒn vui cùng viŒc thiŒn / cûa các bÆc thánh giä / cÛng nhÜ cûa
ngÜ©i thÜ©ng. L®i ích: thành t¿u ÇÜ®c thân nhiŒm mÀu v§i ÇÀy Çû m†i tÜ§ng
häo cûa PhÆt. ñây là liŠu thuÓc hóa giäi tánh ganh ghen tÆt ÇÓ.

NguyŒn chÜ PhÆt NhÜ lai / ª låi cùng cõi th‰
cho Ç‰n khi diŒt tÆn / toàn b¶ cänh luân hÒi.
Quán tÜªng dâng lên PhÆt pháp Çàn vàng ròng
do tám con sÜ tº Ç¶i lên. Pháp Çàn này tan vào
ch‡ ngÒi cûa  ÇÙc Thích Ca Mâu Ni. L®i ích: Thành t¿u thân kim cang cûa PhÆt,
làm thanh tÎnh m†i l‡i lÀm ÇÓi v§i ÇÙc PhÆt ñåo sÜ, thanh tÎnh m†i ác nghiŒp
khi‰n vŠ sau không g¥p ÇÜ®c ÇÙc PhÆt ñåo SÜ.

NguyŒn PhÆt vì chúng sinh / chuy‹n bánh xe chánh pháp
Bây gi© quán tÜªng hi‰n cúng bánh xe Chánh Pháp.
L®i ích: thành t¿u ng» nhiŒm mÀu cûa PhÆt, âm thanh
chánh pháp, viên mãn m†i tánh ÇÙc. Chúng sinh së mãi
mãi ÇÜ®c dÅn d¡t. Hånh nguyŒn này Ç¥c biŒt tåo nhân
duyên cho vŠ sau låi g¥p chánh Pháp,  Çây là liŠu thuÓc
hóa giäi vô minh và bÎnh lìa xa PhÆt Pháp

Nay con và chúng sinh / ÇÜ®c bao nhiêu thiŒn cæn / xin hÒi hÜ§ng tÃt
cä / vŠ Vô thÜ®ng BÒ ÇŠ.
L®i ích: Hånh nguyŒn này cÃy trÒng trong tâm thÙc håt chûng thành t¿u m†i tánh
ÇÙc cûa PhÆt Çà. ñây là thuÓc hóa giäi tà ki‰n.
TÜªng tÜ®ng ÇÙc PhÆt trong quán tÜªng ti‰p nhÆn l©i nguyŒn và cúng phÄm.

L®i ́ ch Cúng DÜ©ng Mån ñà La.
M¶t trong nh»ng phÜÖng pháp hiŒu quä nhÃt Ç‹ tích tø kho tÜ lÜÖng phÜ§c ÇÙc
ÇÒ s¶ trong th©i gian rÃt ng¡n, Çó là cúng dÜ©ng mån Çà la. Quí vÎ quán tÜªng
toàn b¶ cõi th‰,  m†i cúng phÄm ÇÜ®c hi‰n cúng trên cæn bän cûa mån Çà la, nh©
Çó cÙ m‡i sát na cúng dÜ©ng mån Ça la là tích tø ÇÜ®c vô lÜ®ng công ÇÙc.

Vua A Døc trong th©i quá khÙ Çã tØng lÃy cát quán tÜªng thành vàng Ç‹ cúng
dÜ©ng vào bình bát cûa ÇÙc PhÆt quá khÙ là PhÆt Nam Tshik, nh© vÆy vua Çû khä
næng m¶t ngày d¿ng xong mÜ©i triŒu bäo tháp. Cúng dÜ©ng mån Çà la trên nŠn
täng này, quí vÎ së nhÆn ÇÜ®c lÜ®ng công ÇÙc ÇÒ s¶ khó tin, nhiŠu hÖn cä công ÇÙc
cûa vua A Døc, là vì lÜ®ng công ÇÙc quí vÎ  nhÆn ÇÜ®c së nhiŠu b¢ng công ÇÙc
cúng dÜ©ng toàn b¶ cõi th‰. Lama Tông Khách Ba có nói cúng dÜ©ng mån Çà la
có hai Çi‹m quan tr†ng, (1) nhiŠu và (2) rõ. VÆy nên quán tÜªng mån Çà la v§i
phÄm lÜ®ng càng phong phú trang nghiêm càng tÓt, sao cho cúng phÄm ÇÀy ¡p
không gian vô tÆn. T› kheo ni Gelongma Palmo nh© cúng dÜ©ng mån Çà la mà tích
tø ÇÀy Çû công ÇÙc, Çåt ÇÎa vÎ PhÆt Quan Th‰ Âm. TÜÖng t¿ nhÜ vÆy, Lama Tông
Khách Ba cÛng nh© cúng dÜ©ng hàng træm ngàn mån Çà la mà khai mª m¡t tuŒ.

Nghi ThÙc NhÆt Tøng
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Cúng DÜ©ng Mån ñà La (bän ng¡n)

Con xin hi‰n cúng
ñÃt này trang nghiêm hÜÖng hoa,
ñi‹m núi Tu Di, bÓn Çåi b¶ châu, m¥t tr©i và m¥t træng,
Quán tÜªng thành cõi PhÆt.
NguyŒn chúng sinh yên vui trong cänh thanh tÎnh này.

L©i NguyŒn cho Ba Møc Tiêu L§n Lao1

Con xin vŠ nÜÖng d¿a / Çåo sÜ cùng Tam bäo / quí hi‰m và nhiŒm
mÀu. / Xin h¶ niŒm gi» gìn / dòng tâm thÙc cûa con. / Xin h¶ niŒm gi»
gìn / cho con và chúng sinh / lìa xa m†i v†ng niŒm, / tØ s¿ vŠ nÜÖng t¿a
/ không Çúng cách nÖi thÀy, / cho Ç‰n tâm chÃp bám / trong phân biŒt
vi t‰, / lúc màu tr¡ng hiŒn ra / rÒi màu ÇÕ phû kín / và màu Çen sâu dày.
/ Xin h¶ niŒm gi» gìn / cho con và chúng sinh / Çåt nhÜ thÆt tri ki‰n /
thÃy Çúng nhÜ s¿ thÆt, / tØ s¿ vŠ nÜÖng d¿a / thÆt Çúng cách nÖi thÀy /
cho Ç‰n s¿ bÃt nhÎ / cûa ÇÎa vÎ vô h†c. / Xin thanh tÎnh tÃt cä / m†i
chÜ§ng ngåi trong ngoài.

IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYATAYAMI

ThÌnh PhÆt
PhÆt Kim Cang Trì / là ÇÃng tôn sÜ / hiŒn thân Tam bäo,
Hóa hiŒn thành bÆc / Çåi thiŒn tri thÙc / hóa Ç¶ chúng sinh,
Ban cho tÃt cä / thành t¿u th‰ gian / thành t¿u xuÃt th‰,
Con xin hÜ§ng vŠ  / Çåo sÜ tØ bi / thi‰t tha thÌnh nguyŒn:

Thân PhÆt nhiŒm mÀu / có ÇÜ®c là nh© / bi‰t bao h¢ng sa / thiŒn cæn
thiŒn hånh; / Ng» PhÆt nhiŒm mÀu / giúp cho chúng sinh / tròn m†i
Ü§c nguyŒn; / Ý PhÆt nhiŒm mÀu / thÃy bi‰t m†i s¿ / Çúng nhÜ s¿
thÆt - / Con quì dÜ§i chân / trÜªng tº h† Thích / dâng lên cúng phÄm
/ cùng l©i thÌnh nguyŒn. /

V§i tr†n tÃm lòng / hÜ§ng vŠ ru¶ng phÜ§c / tÓi th¡ng, tuyŒt häo, /
hÜ§ng vŠ Çåo sÜ, / là bÆc cÙu Ç¶, / là m†i suÓi nguÒn / hånh phúc tÓt
lành / trong trái tim con, / xin ÇÃng tôn sÜ / tØ bi h¶ trì / và d¡t con Çi
/ b¢ng trí cûa PhÆt.
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NŠn Täng M†i Tánh ñÙc (Lam-rim]
NŠn täng m†i tánh ÇÙc là ÇÃng Çåo sÜ tØ hòa thanh tÎnh,
Tin tÜªng Çúng cách nÖi thÀy là gÓc rÍ cûa ÇÜ©ng tu.
Nay con ÇÜ®c s¿ tin hi‹u này, nguyŒn kiên trì cÓ g¡ng,
Xin h¶ trì cho con thành kính nÜÖng d¿a ÇÃng Çåo sÜ.

Ki‰p ngÜ©i t¿ do quí giá này chÌ Ç‰n m¶t lÀn thôi,
Tràn ÇÀy š nghïa nhÜng khó lòng g¥p låi.
Xin h¶ trì cho tâm con không xao lãng,
Ngày cÛng nhÜ Çêm không u°ng phí ki‰p ngÜ©i.

Cu¶c sÓng phù du nhÜ b†t nÜ§c,
Rã tan nhanh, cái ch‰t Ç‰n rÃt mau.
Sau khi ch‰t, t¿a nhÜ hình v§i bóng,
Quä báo thiŒn ác së bám theo không r©i.

Nay con ÇÜ®c s¿ tin hi‹u này,
Xin h¶ trì cho con luôn cÄn tr†ng,
R©i bÕ ÇiŠu bÃt thiŒn dù bé nhÕ,
Hoàn thành m†i viŒc thiŒn dù khó khæn.

Låc thú th‰ gian là cánh cºa dÅn vào kh° Çau,
Vì không bŠn lâu, cÛng không Çáng tin cÆy.
Nay con ÇÜ®c s¿ tin hi‹u này,
Xin h¶ trì cho con phát chí nguyŒn cÀu vui giäi thoát.

TØ chí nguyŒn cÀu giäi thoát trong sáng,
Chánh niŒm, tÌnh giác, và tâm chuyên chú së phát sinh.
GÓc rÍ cûa chánh pháp là gi§i luÆt (Ba la ÇŠ m¶c xoa [pratimoksha]),
Xin che chª cho con hoàn thành pháp tu tr†ng y‰u này.

CÛng nhÜ con trÀm luân trong bi‹n Ta-bà,
Các bà mË nhiŠu Ç©i cûa con cÛng låc vào nÖi Ãy.
Xin h¶ trì cho con phát ÇÜ®c tâm bÒ ÇŠ,
ñ‹ gánh lÃy trách nhiŒm giäi thoát chúng sinh.

NhÜng phát tâm bÒ ÇŠ mà không gi» ba nÈo gi§i,
CÛng không th‹ thành chánh quä.

Nghi ThÙc NhÆt Tøng
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Nay con ÇÜ®c s¿ tin hi‹u này,
Xin h¶ trì cho con dÓc tâm tinh tÃn gi» gìn bÒ tát gi§i.

Bao gi© tâm con thôi xao lãng không chåy theo v†ng cänh,
Hi‹u ÇÜ®c š nghïa cûa th¿c tåi,
Xin h¶ trì cho con mau chóng khai mª tØ trong dòng tâm thÙc,
Con ÇÜ©ng ÇÎnh tuŒ bÃt nhÎ.

M¶t khi ÇÜ©ng tu ph° thông,
Con hành trì thuÀn thøc trong sáng,
Xin h¶ trì cho con mª cánh cºa cûa nh»ng ÇÙa con may m¡n,
Vào v§i Kim cang thØa tÓi thÜ®ng.

Lúc bÃy gi©, nŠn täng hoàn thành hai Çåi thành t¿u,
là gi» gìn thuÀn tÎnh gi§i luÆt và bän thŒ [samaya].
Nay con có ÇÜ®c lòng tin v»ng ch¡c này,
Xin h¶ trì cho con bäo vŒ gi§i hånh nhÜ bäo vŒ mång sÓng.

Hi‹u ÇÜ®c š nghïa cûa hai giai Çoån,
Tinh túy cûa Kim cang thØa.
Th¿c tÆp tinh chuyên, không thÓi chuy‹n công phu bÓn th©i,
Xin h¶ trì cho con thành t¿u l©i dåy cûa ÇÃng Çåo sÜ.

NguyŒn các ÇÃng Çåo sÜ Çã dÅn con vào ÇÜ©ng tu cao cä,
Cùng các bån ÇÒng hành trên con ÇÜ©ng tu Ãy,
Có ÇÜ®c Ç©i sÓng lâu dài.
Xin h¶ trì cho con chinh phøc m†i chÜ§ng ngåi trong ngoài.

Cho m†i ki‰p vŠ sau, nguyŒn không lìa xa vÎ Çåo sÜ toàn häo,
NguyŒn luôn vui trong niŠm vui chánh pháp.
Thành t¿u m†i ÇÙc tánh trong sáng cûa các giai Çoån trên ÇÜ©ng tu,
NguyŒn con s§m Çåt quä vÎ PhÆt Kim Cang Trì.

ThÌnh B°n SÜ vŠ Trø Trên ñÌnh

ThÌnh b°n sÜ tôn kính / vŠ trø toà sen nguyŒt / trên ÇÌnh ÇÀu cûa con
Xin dÅn d¡t con Çi / b¢ng tình thÜÖng r¶ng l§n
Xin cho con thành t¿u / thân ng» š thanh tÎnh / nhiŒm mÀu cûa Çåo sÜ.
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Tøng Chú
VØa tøng chú PhÆt Thích Ca Mâu Ni, vØa quán tÜªng m¶t dòng ánh sáng và nÜ§c
cam lÒ màu tr¡ng tuôn ra tØ trái tim PhÆt Thích Ca, rót xuÓng thân ng» š cûa quí
vÎ, thanh såch m†i tÆt bÎnh, tà ám, ác nghiŒp và chÜ§ng ngåi. M†i ô nhiÍm chÜ§ng
ngåi ÇÜ®c cuÓn såch khÕi thân tâm cûa quí vÎ, nhÜ chÃt dÖ lìa l§p väi khi gi¥t áo

TADYATHA OM MUNE MUNE MAHA MUNEYE SVAHA

Ti‰p tøc tøng chú, quán tÜªng dòng ánh sáng cam lÒ màu vàng tØ trái tim PhÆt
Thích Ca rót xuÓng thân ng» š cûa mình. Cùng dòng ánh sáng cam lÒ này, nhÆn vŠ
tÃt cä tánh ÇÙc cûa Thân Ng» Ý nhiŒm mÀu cûa PhÆt. Quan tr†ng nhÃt, phäi
chuyên chú quán tÜªng tâm mình chuy‹n thành trí toàn giác cûa PhÆt, Çåt tâm
Çåi bi toàn häo và næng l¿c toàn häo cûa PhÆt. Quí vÎ trª thành ngÜ©i dÅn ÇÜ©ng
tuyŒt häo, Çû khä næng chu toàn Ü§c nguyŒn cûa chúng sinh, ÇÜa chúng sinh Ç‰n
niŠm an låc, nhÃt là niŠm an låc giác ng¶. Hãy cäm nhÆn sâu s¡c n‡i kh° khó
kham cûa chúng sinh. Cäm nhÆn tr†n vËn n‡i kh° Çau cùng c¿c, dù chÌ cûa m¶t
chúng sinh, dù chÌ m¶t phút kh° Çau trong luân hÒi cÛng dài b¢ng Çåi ki‰p.

Khªi tâm nguyŒn và š chí muÓn giäi thoát chúng sinh ra khÕi kh° Çau và
nhân duyên tåo kh°. Không nh»ng vÆy, phát tâm hoan hÌ ÇÜa vai nhÆn lãnh tÃt cä
ác nghiŒp  mê mu¶i kh° não dùm cho chúng sinh. Và còn quá hÖn vÆy n»a, hoan
hÌ nhÆn lãnh kh° Çau cûa tØng chúng sinh trong kh¡p sáu cõi luân hÒi, và cho Çi
niŠm an låc không gì sánh b¢ng cûa giäi thoát cÙu cánh, giác ng¶ viên mãn.

Quy‰t tâm xoay chuy‹n toàn b¶ Ç©i sÓng cûa mình nhÜ vÆy, phát tâm bÒ  ÇŠ
khai mª lòng Çåi bi Çåi tØ ÇÓi v§i tÃt cä chúng sinh, quy‰t chí giäi thoát tÃt cä ra
khÕi kh° Çau và nhân duyên tåo kh°, mang tÃt cä Ç‰n ÇÎa vÎ toàn giác.  Quán
tÜªng chÜ PhÆt vô cùng hoan hÌ khi thÃy quí vÎ phát tâm l®i låc cho chúng sinh,
phát tâm bÒ ÇŠ, làm cho Ç©i sÓng cûa mình thÆt s¿ có š nghïa.

Tan NhÆp S¡c TÜ§ng
Bây gi© quí vÎ hãy quán tÜªng PhÆt Thích Ca Mâu Ni tan vào ánh sáng, ánh sáng
tan vào quí vÎ. Thân ng» š cûa quí vÎ trª thành m¶t v§i thân ng» š nhiŒm mÀu cûa
ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni. ñÎnh tâm trong trång thái bÃt nhÎ này.
TØ m‡i chân lông trên cÖ th‹ cûa quí vÎ - bây gi© là thân PhÆt Thích Ca - phóng
ra hào quang chi‰u tÕa chúng sinh kh¡p mÜ©i phÜÖng, thanh tÎnh m†i ác nghiŒp
và chÜ§ng ngåi Ç‰n tØ thân ng» š cûa chúng sinh, cho chúng sinh tÃt cä ÇŠu thành
PhÆt và m†i cänh gi§i ÇŠu trª thành tÎnh Ç¶.
ThuÆn tâm tùy hÌ, suy nghï nhÜ sau: “con Çã giúp tÃt cä chúng sinh giác ng¶, Çây
thÆt là m¶t ÇiŠu lành”.
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HÒi hÜ§ng
V§i công ÇÙc ba th©i / cûa con và chúng sinh, / cûa PhÆt và BÒ tát /

nguyŒn con và chúng sinh / khªi ÇÜ®c tâm bÒ ÇŠ / không phút
giây chÆm trÍ. / NguyŒn cho bÒ ÇŠ tâm / m¶t khi Çã phát khªi / së
tæng trÜªng không ngØng.

Hãy Çem công ÇÙc ba th©i và quä cûa công ÇÙc Ãy, là  m†i niŠm an låc (an låc nhÃt
th©i, an låc cûa giäi thoát luân hÒi và an låc cûa ni‰t bàn cÙu cánh) hÒi hÜ§ng vŠ
vô lÜ®ng chúng sinh h»u tình trong cõi ÇÎa ngøc, quÌ Çói, súc sinh, ngÜ©i, thÀn và
tr©i, cùng chúng sinh cõi Trung Ãm.

TÃt cä m†i nghiŒp kh° / mà chúng sinh phäi chÎu /xin Ç° vŠ nÖi con
TÃt cä m†i công ÇÙc / mà con tích tø ÇÜ®c / xin hÒi hÜ§ng tÃt cä.

NÖi miŠn núi tuy‰t vây quanh
Có suÓi nguÒn an låc
Cûa m†i s¿ tÓt lành
Là bÆc tÓi th¡ng Quan Th‰ Âm Tenzin Gyatso (ÇÙc ñåt-lai Låt-ma)
Xin ngài ª låi cõi th‰
Cho Ç‰n khi tÆn diŒt luân hÒi.

NguyŒn Ç©i sÓng các thÀy bŠn lâu
NguyŒn chúng sinh nhiŠu nhÜ không gian vô tÆn
ñŠu ÇÜ®c an låc hånh phúc
NguyŒn con và chúng sinh, không sót m¶t ai, tích tø ÇÜ®c công ÇÙc,

thanh tÎnh ÇÜ®c nghiŒp chÜ§ng, nhÆn ÇÜ®c sÙc månh gia trì,
Mau chóng thành t¿u quä vÎ PhÆt.

V§i công ÇÙc ba th©i / cûa con và chúng sinh, / cûa PhÆt và BÒ tát, /
NguyŒn m†i ki‰p tÜÖng lai / chúng con luôn g¥p ÇÜ®c / nhiŠu bÆc

thiŒn tri thÙc / dÅn d¡t trong ñåi thØa. /
NguyŒn luôn thÃy các thÀy / là nh»ng ÇÃng giác ng¶. /
NguyŒn luôn làm nh»ng viŒc / khi‰n ÇËp š các thÀy. /
ThÀy có tâm nguyŒn gì, / nguyŒn chúng con có ÇÜ®c / ÇÀy Çû m†i

khä næng / chu toàn ngay tÙc kh¡c.
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Nh© công ÇÙc nhÜ vÆy, / nguyŒn m†i viŒc con làm / không bao gi©
gây håi / nhÕ nhoi nào cho ai / ngÜ®c låi tåo l®i ích / cho tÃt cä
m†i ngÜ©i. /

ñ©i sÓng dù có là / kh° Çau hay hånh phúc / nguyŒn l®i låc chúng
sinh. / NguyŒn là nhân tÓ cho / tÃt cä m†i chúng sinh / mau chóng
Çåt giác ng¶.

Nh© công ÇÙc ba th©i / cûa con và chúng sinh, / nguyŒn bÃt cÙ m¶t
ai / thÃy, nghe, nh§, va chåm / hay nói chuyŒn v§i con, / ngay
trong phút giây Ãy, / tÙc thì thoát kh° não, / tÆt dÎch hay tà ma / ác
nghiŒp cùng chÜ§ng ngåi, / và mãi mãi an trú / trong niŠm vui
tuyŒt bÆc / cûa vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.

NhÜ Lama Tông Khách Ba
Có khä næng t¥ng cho chúng sinh
L®i låc l§n lao nhÜ không gian vô tÆn
Cùng l©i dåy cûa PhÆt
NguyŒn con cÛng ÇÜ®c nhÜ vÆy
Nh© có ÇÜ®c trong tâm m†i tánh ÇÙc cûa Lama Tông Khách Ba.

NhÜ Mån Thù, Ph° HiŠn
ChÙng cänh gi§i nhÜ thÆt,
Con nguyŒn Çem công ÇÙc / hÒi hÜ§ng nÖi cao cä /
NguyŒn theo chân các ngài.

NguyŒn gºi h‰t thiŒn cæn / theo hÒi hÜ§ng tuyŒt häo / cûa các ÇÃng
NhÜ lai / trong ba thì quá khÙ / hiŒn tåi và vÎ lai. / Sao cho con
theo tròn / tÃt cä m†i thiŒn hånh.

Nh© vào công ÇÙc này / - th¿c chÃt chÌ là Không - / mà con tích tø
ÇÜ®c  / tØ  ba th©i quá khÙ  / hiŒn tåi và vÎ lai  / cùng công ÇÙc ba
th©i / cûa chÜ PhÆt, BÒ tát, / xin cho bän thân con / - th¿c chÃt chÌ
là Không - / Çåt ÇÎa vÎ toàn giác / cûa ÇÙc PhÆt Thích Ca / - th¿c
chÃt chÌ là Không - / và cho con có th‹ / d¿a vào sÙc m¶t ngÜ©i /
mà dÅn d¡t chúng sinh / - th¿c chÃt chÌ là Không -/  mau chóng
Çåt giác ng¶.

Nghi ThÙc NhÆt Tøng
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Nh© công ÇÙc có ÇÜ®c / tØ ba th©i quá khÙ / hiŒn tåi và vÎ lai / cùng
bÒ công ÇÙc cûa / chÜ PhÆt, chÜ BÒ tát, / và tÃt cä chúng sinh /
NguyŒn con và gia Çình, / ÇÒng môn cùng chúng sinh / ÇŠu thành
t¿u viên mãn / ngay trong ki‰p hiŒn tiŠn / con ÇÜ©ng tu k‰t h®p /
hi‹n tông và mÆt tông / cûa thÀy Tông Khách Ba, / là ÇÜ©ng tu
thuÀn khi‰t / nhÜ vàng ròng tinh luyŒn. / NguyŒn giáo pháp trong
sáng / cûa thÀy Tông Khách Ba / tÕa r¶ng kh¡p mÜ©i phÜÖng, /
vïnh viÍn luôn hÜng thÎnh.

Nh© công ÇÙc ba th©i / cûa con và chúng sinh, / cûa PhÆt và BÒ tát, /
nguyŒn không còn chi‰n tranh, / nån Çói hay tÆt dÎch, / tranh chÃp
hay bÃt mãn; / nguyŒn Ç©i sÓng thÎnh vÜ®ng, / m†i nhu cÀu cÀn
thi‰t  / ÇŠu có ÇÜ®c dÍ dàng; / nguyŒn ngÜ©i trong cõi th‰ / g¥p
ÇÜ®c thiŒn tri thÙc / dÅn d¡t trong PhÆt Pháp; / nguyŒn tÃt cä vui
trong / niŠm vui cûa chánh pháp.

NguyŒn toàn th‹ chúng sinh / g¥p ÇÜ®c cänh thuÆn tiŒn / Ç‹ tâm luôn
an trú / trong Çåi bi Çåi tØ, / không gây håi cho ai, / vïnh viÍn chÌ
làm ÇiŠu / l®i ích cho kÈ khác.

Ÿ Çây có th‹ hÒi hÜ§ng công ÇÙc cø th‹ cho m¶t ngÜ©i hay nhiŠu ngÜ©i, Çang lâm
bÎnh, g¥p trª ngåi, hay cho ngÜ©i vØa ch‰t.

PhÀn hÒi hÜ§ng còn låi n‰u muÓn có th‹ Ç†c thêm :

NguyŒn con và tÃt cä / trong m†i Ç©i m†i ki‰p / ÇŠu gi» ÇÜ®c gi§i
hånh / thanh tÎnh cÛng giÓng nhÜ / Lama Tông Khách Ba, / bi‰t tu
tâm bÒ ÇŠ, / gi» hành Ç¶ng trong sáng / và sÓng trong chánh ki‰n.
/ NguyŒn chúng con có th‹ / sÓng tròn m†i ki‰p sÓng / mà không
làm ô nhiÍm / vÀng trí tuŒ trong sáng / cûa bánh xe Chánh Pháp /
PhÆt chuy‹n lÀn thÙ hai.

Ki‰p này con g¥p ÇÜ®c / giáo pháp cûa NhÜ lai / cao diŒu hÖn tÃt cä
/ tÃt cä ÇŠu nh© vào / lòng Çåi tØ Çåi bi / không gì so sánh n°i /
cûa các bÆc Çåo sÜ. / ñÜ®c bao nhiêu thiŒn cæn / xin hÒi hÜ§ng tÃt
cä / vŠ toàn th‹ chúng sinh. / Sao cho m†i chúng sinh / së mãi
luôn g¥p ÇÜ®c / bÆc Çåo sÜ tØ bi / hÜ§ng dÅn trong chánh pháp.
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Sao cho giáo pháp này / Ç‰n khi h‰t luân hÒi / vÅn không bÎ vÀn
chuy‹n /  bªi nh»ng ng†n gió chÜ§ng / cûa tín ngÜ«ng mê lÀm. /
NguyŒn toàn th‹ th‰ gi§i / vÅn luôn luôn ÇÀy ¡p / v§i nh»ng
ngÜ©i hi‹u rõ / và có ÇÜ®c lòng tin / v»ng vàng nÖi chánh pháp.

NguyŒn cho con miên mÆt / ngày Çêm luôn quán sát / Çâu là thiŒn
phÜÖng tiŒn / giúp cho giáo pháp này / tÕa rång trong tâm thÙc /
cûa con và chúng sinh.

Chú Giäi
1. “L©i NguyŒn cho Ba Møc Tiêu L§n Lao” vi‰t cho pháp tu MÆt tông. Cho pháp tu Hi‹n tông
thì có th‹ thay Ç°i låi nhÜ sau:

“Con xin vŠ nÜÖng d¿a / Çåo sÜ cùng Tam bäo / quí hi‰m và nhiŒm mÀu. / Xin h¶ niŒm
gi» gìn / dòng tâm thÙc cûa con. / Xin h¶ niŒm gi» gìn / cho con và chúng sinh / lÆp
tÙc lìa v†ng tÜªng, / khªi tØ tâm nÜÖng t¿a / không Çúng cách nÖi thÀy, / cho Ç‰n
nh»ng phân biŒt / ÇÓi Çãi vi t‰ nhÃt / gi»a khái niŒm ngã - tha. / Xin h¶ niŒm gi» gìn
/ cho con và chúng sinh / lÆp tÙc thành t¿u h‰t / m†i chÙng ng¶ chân chính, / khªi tØ
tâm nÜÖng d¿a / thÆt Çúng cách nÖi thÀy / cho Ç‰n s¿ bÃt nhÎ / cûa trí tuŒ - phÜÖng tiŒn.
Xin phá tan tÃt cä / m†i chÜ§ng ngåi trong ngoài.”

Ghi chú cûa Geshe Thubten Sherab,  tåi Tao, New Mezico, USA, tháng 5/2003.

L©i Ghi XuÃt XÙ
Nghi thÙc này do Lama Thubten Zopa Rinpoche soån vào tháng 3/1992 tåi ñài b¡c (Taipei).
ñ†c låi tåi Tu viŒn Kopan, Kathmandu, Nepal vào tháng 12/1995. Nhà xuÃt bän Wisdom tåi
Boston, Massachusetts, hiŒu Çính Ç‹ in thành sách vào tháng 7/1996. Ban Giáo Døc FPMT Ç†c
låi và tái bän tháng 2/2001. Venerabke Gyalten Mindrol Ban Giáo Døc FPMT x‰p trang và sºa
ch»a vài nÖi, tháng 12/2005.

NŠn Täng M†i Tánh ñÙc - trích tØ tÆp sách Jor Chö, Anh dÎch: Jampal Lhundrup, hiŒu Çính:
Ven. Alisa Cameron, 1988. Ven. Constance Miller và Nick Ribush Ç†c låi tháng 04/1999.

[HÒng NhÜ chuy‹n tØ Anh ng» sang ViŒt ng». Quäng Væn soát bän thäo, tháng 07/2005.
HÒng NhÜ cÆp nhÆt theo Ãn bän FPMT 2006, hoàn tÃt tháng 06/2006]

Nghi ThÙc NhÆt Tøng
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Tán DÜÖng ÇÙc
Quan Âm Tara
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Tán DÜÖng 21 ÇÙc
Quan Âm Tara

TriŒu ThÌnh
Po ta la yi nä chhog nä

Kính låy ÇÙc Quan Âm Tara,
TØ cõi Ph° Çà la thanh tÎnh,

TAM yig jang khu lä thrung shing
Sinh ra tØ chûng t¿ TAM màu xanh lá,

Ö pag me kyi u la gyän
V§i ÇÙc PhÆt A Di ñà trø trên Çänh,

Dü sum sang gyä thrin lä ma
Hành trång vi diŒu, MË cûa chÜ PhÆt ba th©i,

Dröl ma khor chä sheg su söl
Kính xin ÇÙc Quam Âm Tara cùng chÜ vÎ tùy tùng
Hãy cùng vŠ thÎ hiŒn nÖi Çây.

ñänh lÍ
Lha dang lha min chö pän gyi

ChÜ Thiên thiŒn ThÀn ÇŠu cúi ÇÀu Çänh lÍ
Zhab kyi pä mo la tü de

DÜ§i gót chân sen cûa ÇÙc PhÆt bà;
Phong pa kün lä dröl dzä ma

BÆc cÙu Ç¶ m†i loài thoát cänh trÀm luân;
Dröl ma yum la chhag tshäl lo

ñÓi trÜ§c PhÆt MÅu Quan Âm Tara,
Con chí thành Çänh lÍ.
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Tán DÜÖng
OM je tsün ma phag ma dröl ma la chhag tshäl lo

OM - Kính låy ÇÃng Çåi cÙu Ç¶ Quan Âm Tara tôn kính

Chhag tshäl dröl ma nyur ma pa mo
Kính låy ÇÙc Tara, / bÆc Çåi hùng thÀn tÓc,

Chän ni kä chig log dang dra ma
Ánh m¡t nhÜ tia ch§p / Çän sinh tØ nhøy sen

Jig ten sum gön chhu kye zhäl gyi
Tr° tØ gi†t nÜ§c m¡t / cûa Quan Âm ñåi Sï,

Ge sar je wa lä ni jung ma
Là ÇÃng Çåi cÙu Ç¶ / cûa cä ba th‰ gi§i.

Chhag tshäl tön käi da wa kün tu
Kính låy ÇÙc Tara, / khuôn m¥t ngài tròn ÇÀy

Gang wa gya ni tseg päi zhäl ma
NhÜ træm vÀng træng thu

Kar ma tong thrag tshog pa nam kyi
TÕa rång ng©i ánh sáng

Rab tu chhe wäi ö rab bar ma
Cûa ngàn vån thiên hà.

Chhag tshäl ser ngo chhu nä kye kyi
Kính låy ÇÙc Tara, / Çän sinh tØ nhøy sen
màu vàng tÕa ánh bi‰c

Pä mä chhag ni nam par gyän ma
Tay trang nghiêm sen quí,

Jin pa tsön drü ka thub zhi wa
BÓ thí và tinh tÃn, / cùng tïnh l¿, tÎnh gi§i,

Zö pa sam tän chö yül nyi ma
Và an nhÅn, tu thiŠn, / là cänh gi§i cûa ngài.

Chhag tshäl de zhin sheg päi tsug tor
Kính låy ÇÙc Tara. / là mÛ miŒn cao quí
Cûa mÜ©i phÜÖng PhÆt Çà.

Tha yä nam par gyäl war chö ma
Hàng phøc vô lÜ®ng ma,
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Ma lü pha röl chhin pa thob päi
Viên mãn hånh toàn häo, / ngài là chÓn nÜÖng d¿a,

Gyäl wäi sä kyi shin tu ten ma
Cûa tÃt cä ngÜ©i con / cûa chÜ PhÆt Th‰ tôn.

Chhag tshäl TUTTARA HUM yi ge
Kính låy ÇÙc Tara. / Hai chûng t¿ nhiŒm mÀu
TUTTARA và HUM /

Dö dang chhog dang nam kha gang ma
Rót ÇÀy ba cõi s¡c, / phÜÖng hÜ§ng và không gian,

Jig ten dün po zhab kyi nän te
ñåp rung bäy th‰ gi§i,

Lü pa me par gug par nü ma
Nhi‰p th† kh¡p chúng sinh.

Chhag tshäl gya jin me lha tshang pa
Kính låy ÇÙc Tara, / là bÆc mà chÜ Thiên:

Lung lha na tshog wang chhug chhö ma
ñ‰ Thích, Tích LÎch Thiên / Phåm Thiên, Phong Lôi ThÀn,
và các bÆc ñ‰ Thiên, / ÇŠu h‰t lòng sùng kính;

Jung po ro lang dri za nam dang
Cùng tÃt cä quÌ thÀn: / Khªi thi, Càn thát bà,

Nö jin tshog kyi dün nä tö ma
Và cä loài Då xoa, / ÇŠu h‰t lòng tôn vinh.

Chhag tshäl TRAD che ja dang PHAT kyi
Kính låy ÇÙc Tara. / V§i âm TRAT và PHAT

Pha röl thrül khor rab tu jom ma
Phá luân xa huyŠn thuÆt.

Yä kum yön kyang zhab kyi nän te
ñôi chân ngài nhÃn xuÓng, / v§i chân phäi co låi
và chân trái du‡i ra,

Me bar thrug pa shin tu bar ma
Trong muôn trùng lºa xoáy.

Chhag tshäl TURE jig pa chhen po
Kính låy ÇÙc Tara, / ÇÃng Çåi hùng Çåi l¿c,

Dü kyi pa wo nam par jom ma
V§i chûng t¿ TURE / diŒt Ç¶i quân Ma vÜÖng.

Tán DÜÖng 21 ÇÙc Quan Âm Tara



192      Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u

Chhu kye zhäl ni thro nyer dän dzä
GÜÖng m¥t ngài Çóa sen / ÇÀy oai thÀn phÅn n¶,

Dra wo tham chä ma lü sö ma
Quét såch quân thù ÇÎch, / không chØa sót m¶t ai.

Chhag tshäl kön chhog sum tshön chhag gyäi
Kính låy ÇÙc Tara, / tay trang nghiêm nÖi tim

Sor mö thug kar nam par gyän ma
Mang Ãn ki‰t Tam Bäo

Ma lü chhog kyi khor lö gyän päi
Cùng bánh xe chánh pháp, / thân phóng toàn ánh sáng

Rang gi ö kyi tshog nam thrug ma
Chi‰u tÕa kh¡p mÜ©i phÜÖng.

Chhag tshäl rab tu ga wa ji päi
Kính låy ÇÙc Tara. / ñÌnh ÇÀu ngài tÕa rång

U gyän ö kyi threng wa pel ma
NguÒn ánh sáng tÜÖi vui. / Gi†ng cÜ©i TUTTARA

Zhe pa rab zhä TUTTARA yi
Nª dòn tan r¶n rã, / thu phøc h‰t toàn b¶

Dü dang jig ten wang du dzä ma
Ma vÜÖng cùng Thiên vÜÖng.

Chhag tshäl sa zhi kyong wäi tshog nam
Kính låy ÇÙc Tara. / Ngài triŒu thÌnh tÃt cä

Tham chä gug par nü ma nyi ma
ChÜ h¶ thÀn sª tåi

Thro nyer yo wäi yi ge HUM gi
Chûng t¿ HUM oai n¶, / rung chuy‹n toàn th‰ gi§i,

Phong pa tham chä nam par dröl ma
 CÙu v§t kh¡p chúng sinh / thoát m†i cänh bÀn cùng.

Chhag tshäl da wäi dum bü u gyän
Kính låy ÇÙc Tara, / ÇÌnh ÇÀu ngài trang nghiêm

Gyän pa tham chä shin tu bar ma
VÀng træng s¡p Ç¶ r¢m / Çính ng†c châu sáng chói.
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Räl päi khur na ö pag me lä
TØ trong l†n tóc ngài / có PhÆt A Di ñà

Tag par shin tu ö rab dzä ma
Phóng tÕa hào quang l§n / sáng vô lÜ®ng vô biên.

Chhag tshäl käl päi tha mäi me tar
Kính låy ÇÙc Tara. / Gi»a bi‹n lºa cháy r¿c

Bar wäi threng wäi ü na nä ma
Sánh b¢ng lºa hoåi ki‰p, / ngài an ÇÎnh t¿ tåi

Yä kyang yön kum kün nä kor gäi
V§i chân phäi ÇÜa ra / và chân trái thu vào  / Vây quanh ÇÀy
niŠm vui,

Dra yi pung ni nam par jom ma
DiŒt Ç¶i quân thù nghÎch.

Chhag  tshäl sa zhii ngö la chhag gi
Kính låy ÇÙc Tara. / V§i ánh m¡t oai thÀn

Thil gyi nün ching zhab kyi dung ma
Bàn tay v‡ m¥t ÇÃt / và bàn chân trÃn Çåp

Thro nyer chän dzä yi ge HUM gi
Cùng v§i chûng t¿ HUM

Rim pa dün po nam ni gem ma
Ngài chinh phøc bäy ÇÎa.

Chhag tshäl de ma ge ma zhi ma
Kính låy ÇÙc Tara, / bÆc Çåi hÌ Çåi ÇÙc

Nya ngän dä zhi chö yül nyi ma
Là cänh gi§i Çåi låc / cûa niŠm vui ni‰t bàn.

SVAHA OM dang yang dag dän pä
V§i SVAHA và OM

Dig pa chhen po jom pa nyi ma
Ngài chi‰n th¡ng toàn b¶ / m†i tà ma ác quÌ.

Chhag tshäl kün nä kor rab ga wäi
Kính låy ÇÙc Tara, / v§i chúng tæng hÌ låc

Dra yi lü ni nam par gem ma
Xé tan m†i s¡c tÜ§ng / cûa thân xác kÈ thù.
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Yi ge chu päi ngag ni kö päi
MÜ©i chûng t¿ trang Çi‹m / l©i nói ngài mÀu nhiŒm

Rig pa HUM lä dröl ma nyi ma
HUM, chûng t¿ trí tuŒ, / ph° Ç¶ kh¡p chúng sinh.

Chhag tshäl TURE zhab ni deb pä
Kính låy ÇÙc Tara. / Ngài dÆm chân m¥t ÇÃt /
và tuyên ngôn: TURE !

HUM gi nam päi sa bön nyi ma
Chûng t¿ mang s¡c HUM

Ri rab Mandhara dang big je
Làm chÃn Ç¶ng ba cõi

Jig ten sum nam yo wa nyi ma
Cùng ba ng†n núi l§n / Tu Di, Man-da-ra, / và núi Vin-dhy-a.

Chhag tshäl lha yi tsho yi nam päi
Kính låy ÇÙc Tara. / trên tay là vÀng træng

Ri dag tag chän chhag na nam ma
In bóng hình ng†c thÕ / t¿a bi‹n hÒ cõi thiên.

TARA  nyi jö PHAT kyi yi ge
Hai lÀn âm TARA / cùng v§i chûng t¿ PHAT

Dug nam ma lü pa ni sel ma
Ngài khi‰n cho tÃt cä / m†i chÃt Ç¶c tiêu tan.

Chhag tshäl lha yi tshog nam gyäl po
Kính låy ÇÙc Tara, / là nÖi chÓn nÜÖng d¿a

Lha dang mi am chi yi ten ma
Cûa tÃt cä Thiên VÜÖng, / chÜ Thiên, KhÄn Na la;

Kün nä go chha ga wäi ji gyi
Khoát áo giáp l¶ng lÅy / mang niŠm vui trong sáng / Ç‰n cho
kh¡p m†i loài,

Tsö dang mi lam ngän pa sel ma
 Phá tan ác m¶ng, chÃp tranh.

Chhag tshäl nyi ma da wa gyä päi
Kính låy ÇÙc Tara. / V§i Çôi m¡t NhÆt NguyŒt

Chän nyi po la ö rab säl ma
TÕa ánh sáng rång ng©i, / ngài tuyên ngôn hai lÀn
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HARA  nyi jö TUTTARA yi
Âm HARA và âm / TUTTARA mÀu nhiŒm

Shin tu drag pöi rim nä sel ma
DiŒt tan bÎnh truyŠn nhiÍm.

Chhag tshäl de nyi sum nam kö pä
Kính låy ÇÙc Tara, / trong sáng tam chân nhÜ

Zhi wäi thü dang yang dag dän ma
Sung mãn l¿c t¿ tåi

Dön dang ro lang nö jin tshog nam
DËp tan loài ác quÌ / La sát và Då xoa.

Jom pa TURE rab chhog nyi ma
TrÜ§c TURE tuyŒt bÆc / con chí thành Çänh lÍ.

Tsa wäi ngag kyi tö pa di dang
VÆy Çây là hæm mÓt / l©i Çänh lÍ tán dÜÖng

Chhag tshäl wa ni nyi shu tsa chig
ñÙc Quan Âm Tara / cùng chân ngôn cûa ngài.

ñÙc Quan Âm Tara Xanh Lá [Thanh Quang ñ¶ MÅu - Green Tara]
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Tán DÜÖng 21 ÇÙc
Quan Âm Tara

(bän ng¡n)

ñ‹ giúp mau chóng gom tø bÒ tÜ lÜÖng phÜ§c ÇÙc, ÇÙc Quan Âm Tara Çích thân
truyŠn bài nhÃt cú này cho thÀy Jowo Atisha tôn kính.

OM chom dän dä ma lha mo dröl ma la chhag tshäl lo
Om- Chúng con kính låy / bÆc Çåi giäi thoát / Quan Âm Tara

 Chhag tshäl dröl ma TARE päl mo
Tán dÜÖng TARE, /  là bÆc Çåi hùng,

TUTTARA  yi jig kün sel ma
V§i TUTTARA / phá tan s® hãi,

TURE dön nam tham chä ter ma
Ban m†i l®i låc / cùng v§i TURE,

SVAHA yi ger chä la rab dü
ñÓi trÜ§c SVAHA / chúng con Çänh lÍ.

Minh Chú Chân Ngôn Quan Âm Tara

OM  TARE TUTTARE  TURE  SVAHA<-+-<J-+-X-<J-+-<J-J@,
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Tán DÜÖng
21 ÇÙc Quan Âm Tara
[chuy‹n tØ Anh ng» sang ViŒt ng»]

OM - Kính låy ÇÙc Quan Âm Tara tôn kính

Kính låy ÇÙc Tara, / bÆc Çåi hùng thÀn tÓc,
Ánh m¡t nhÜ tia ch§p / Çän sinh tØ nhøy sen
Tr° tØ gi†t nÜ§c m¡t / cûa Quan Âm ñåi Sï,
Là ÇÃng Çåi cÙu Ç¶ / cûa cä ba th‰ gi§i.

Kính låy ÇÙc Tara, / khuôn m¥t ngài tròn ÇÀy
NhÜ træm vÀng træng thu / tÕa rång ng©i ánh sáng
Cûa ngàn vån thiên hà.

Kính låy ÇÙc Tara, / Çän sinh tØ nhøy sen
Màu vàng tÕa ánh bi‰c / tay trang nghiêm sen quí,
Ngài là bÆc hiŒn thân / cûa m†i hånh siêu viŒt:
BÓ thí và tinh tÃn, / cùng tÎnh gi§i, tïnh l¿,
Và an nhÅn, tu thiŠn, / là cänh gi§i cûa ngài.

Kính låy ÇÙc Tara. / là mÛ miŒn cao quí
Cûa mÜ©i phÜÖng NhÜ Lai. / Hàng phøc vô lÜ®ng ma,
Viên mãn hånh toàn häo, / ngài là chÓn nÜÖng d¿a,
Cûa tÃt cä ngÜ©i con / cûa chÜ PhÆt Th‰ tôn.

Tán DÜÖng 21 ÇÙc Quan Âm Tara
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Kính låy ÇÙc Tara. / Hai chûng t¿ nhiŒm mÀu
TUTTARA và HUM / rót ÇÀy ba cõi s¡c,
PhÜÖng hÜ§ng và không gian, / Çåp rung bäy th‰ gi§i,
Nhi‰p th† kh¡p chúng sinh.

Kính låy ÇÙc Tara, / là bÆc mà chÜ Thiên:
ñ‰ Thích, Tích LÎch Thiên / Phåm Thiên, Phong Lôi ThÀn,
Và các bÆc ñ‰ Thiên, / ÇŠu h‰t lòng sùng kính;
Cùng tÃt cä quÌ thÀn: / Khªi thi, Càn thát bà,
Và cä loài Då xoa, / ÇŠu h‰t lòng tôn vinh.

Kính låy ÇÙc Tara. / V§i âm TRAT và PHAT
Ngài phá hûy toàn b¶ / m†i luân xa huyŠn thuÆt.
ñôi chân ngài nhÃn xuÓng, / v§i chân phäi co låi
Và chân trái du‡i ra, / ngài bÓc cháy bØng bØng
Trong muôn trùng lºa xoáy.

Kính låy ÇÙc Tara, / ÇÃng Çåi hùng Çåi l¿c,
V§i chûng t¿ TURE / diŒt Ç¶i quân Ma vÜÖng.
GÜÖng m¥t ngài Çóa sen / ÇÀy oai thÀn phÅn n¶,
Quét såch quân thù ÇÎch, / không chØa sót m¶t ai.

Kính låy ÇÙc Tara, / tay trang nghiêm nÖi tim
Mang Ãn ki‰t Tam Bäo / cùng bánh xa chánh pháp
Phóng ra ánh sáng l§n / chi‰u tÕa kh¡p mÜ©i phÜÖng.

Kính låy ÇÙc Tara. / ñÌnh ÇÀu ngài tÕa rång
NguÒn ánh sáng tÜÖi vui. / Gi†ng cÜ©i TUTTARA
Nª dòn tan r¶n rã, / thu phøc h‰t toàn b¶
Ma vÜÖng cùng Thiên vÜÖng.

Kính låy ÇÙc Tara. / Ngài triŒu thÌnh tÃt cä
ChÜ h¶ thÀn sª tåi / chûng t¿ HUM oai n¶,
Rung chuy‹n toàn th‰ gi§i, / cÙu v§t kh¡p chúng sinh
Thoát m†i cänh bÀn cùng.

Kính låy ÇÙc Tara, / ÇÌnh ÇÀu ngài trang nghiêm
VÀng træng s¡p Ç¶ r¢m / Çính ng†c châu sáng chói.
TØ trong l†n tóc ngài / có PhÆt A Di ñà
Phóng tÕa hào quang l§n / sáng vô lÜ®ng vô biên.
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Kính låy ÇÙc Tara. / Gi»a bi‹n lºa cháy r¿c
Sánh b¢ng lºa hoåi ki‰p, / ngài an ÇÎnh t¿ tåi
V§i chân phäi ÇÜa ra / và chân trái thu vào
Vây quanh ÇÀy niŠm vui /  tan Ç¶i quân thù nghÎch.

Kính låy ÇÙc Tara. / V§i ánh m¡t oai thÀn
Bàn tay v‡ m¥t ÇÃt / và bàn chân trÃn Çåp
Cùng v§i chûng t¿ HUM / ngài chinh phøc bäy ÇÎa.

Kính låy ÇÙc Tara, / bÆc Çåi hÌ Çåi ÇÙc
Là cänh gi§i Çåi låc / cûa niŠm vui ni‰t bàn.
V§i SVAHA và OM / ngài chi‰n th¡ng toàn b¶
M†i tà ma ác quÌ.

Kính låy ÇÙc Tara, / v§i chúng tæng hÌ låc
Xé tan m†i s¡c tÜ§ng / cûa thân xác kÈ thù.
MÜ©i chûng t¿ trang Çi‹m / l©i nói ngài mÀu nhiŒm
HUM, chûng t¿ trí tuŒ, / ph° Ç¶ kh¡p chúng sinh.

Kính låy ÇÙc Tara. / Ngài dÆm chân m¥t ÇÃt
Và tuyên ngôn: TURE ! / chûng t¿ mang s¡c HUM
Làm chÃn Ç¶ng ba cõi, / cùng ba ng†n núi l§n
Tu Di, Man-da-ra, / và núi Vin-dhy-a.

Kính låy ÇÙc Tara. / trên tay là vÀng træng
In bóng hình ng†c thÕ / t¿a bi‹n hÒ cõi thiên.
Hai lÀn âm TARA / cùng v§i chûng t¿ PHAT
Ngài khi‰n cho tÃt cä / m†i chÃt Ç¶c tiêu tan.

Kính låy ÇÙc Tara, / là nÖi chÓn nÜÖng d¿a
Cûa tÃt cä Thiên VÜÖng, / chÜ Thiên, KhÄn Na la;
Khoát áo giáp l¶ng lÅy / mang niŠm vui trong sáng
ñ‰n cho kh¡p m†i loài, / phá tan ác m¶ng, chÃp tranh.

Kính låy ÇÙc Tara. / V§i Çôi m¡t NhÆt NguyŒt
TÕa ánh sáng rång ng©i, / ngài tuyên ngôn hai lÀn
Âm HARA và âm / TUTTARA mÀu nhiŒm
DiŒt tan bÎnh truyŠn nhiÍm.

Tán DÜÖng 21 ÇÙc Quan Âm Tara
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Kính låy ÇÙc Tara, / trong sáng tam chân nhÜ
Sung mãn l¿c t¿ tåi / dËp tan loài ác quÌ
La sát và Då xoa. / TrÜ§c TURE tuyŒt bÆc
Con chí thành Çänh lÍ.

VÆy Çây là hæm mÓt / l©i Çänh lÍ tán dÜÖng
ñÙc Quan Âm Tara / cùng chân ngôn cûa ngài.

L©i Ghi XuÃt XÙ
Bän dÎch Anh ng»: Lama Thubten Yeshe. Nguyên do Sylvia Wetzel hiŒu Çính, tháng 01/1979.
Trích Chittamani Tara sadhana, do Publications for Wisdom Culture at Conishead Priory xuÃt
bän cho kÿ nhÆp thÃt tháng 08/1979, Ulverston, Cumbria, England.

[HÒng NhÜ chuy‹n ViŒt ng» tØ bän ti‰ng Anh nói trên, tham khäo v§i bän dÎch Anh ng» cûa
Martin Willson, tháng 01/2001. Quäng Væn soát bän thäo, tháng 07/2005. Chân Giác soát bän
thäo, tháng 10/2005. HÒng NhÜ cÆp nhÆt theo Ãn bän FPMT 2006, hoàn tÃt tháng 06/2006]

ñÙc Quan Âm Tara Xanh Lá  [Thanh Quang ñ¶ MÅu - Green Tara]
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PhÆt Pháp trong
ñ©i SÓng Hàng Ngày
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Bäo Quän Kinh Sách PhÆt Pháp

Kinh sách PhÆt Pháp chÙa Ç¿ng l©i dåy cûa PhÆt; có næng l¿c chª che
chúng sinh không rÖi vào ác Çåo, låi có khä næng khai mª con ÇÜ©ng
giác ng¶. Vì vÆy nên thÆn tr†ng gi» gìn kinh sách PhÆt Pháp, không
nên Ç¥t dÜ§i ÇÃt, hay Ç¥t ª nÖi ngÜ©i khác có th‹ dÅm Çåp lên, bÜ§c
ngang qua hay ngÒi lên trên.  Khi mang theo bên mình nên bao b†c
cÄn thÆn; khi cÃt gi» nên Ç‹ nÖi cao ráo såch së, không Ç‹ chung v§i
các loåi ÇÒ dùng th‰ tøc khác. Tránh không Ç¥t vÆt døng th‰ tøc lên
trên kinh sách, không thÃm nÜ§c mi‰ng lÆt sách, vì làm nhÜ vÆy là t¿
tåo ác nghiŒp. Bao gi© cÀn tiêu hûy tài liŒu có n¶i dung PhÆt Pháp, nên
ÇÓt, không nên vÃt bÕ. TrÜ§c khi ÇÓt nên Ç†c m¶t câu nguyŒn, hay
tøng chú, ví dø nhÜ chú OM AH HUM, quán tÜªng ch» vi‰t trong
trang giÃy hòa nhÆp vào ch» AH, và ch» AH tan vào trong thân mình,
mang trí tuŒ cûa PhÆt hòa vào dòng tâm thÙc cûa mình. Sau Çó vØa ÇÓt
vØa tøng OM AH HUM.

Lama Zopa Rinpoche khuyên r¢ng ÇÓi v§i hình änh cûa PhÆt, BÒ
tát, các ÇÃng Pháp chû Mån Çà la, cÛng nhÜ các ÇÒ vÆt linh thiêng
tÜ®ng trÜng cho thân ng» š cûa PhÆt, không nên ÇÓt mà nên trân tr†ng
cÃt gi» vào trong bäo tháp hay trong b†ng cây, ho¥c Ç‹ nÖi cao ráo
thanh tÎnh. CÛng có th‹ Ç¥t vào trong lÒng chim b¢ng g‡, rÒi niêm kín
låi. NhÜ vÆy bi‹u tÜ®ng cûa thân ng» š cûa PhÆt së không Ç‰n n‡i phäi
rÖi vãi dÜ§i ÇÃt.
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Vài Câu Chú
Minh chú Ç†c khi t¡m

OM ARYAM SIRKAM BIMANASE UTSUMA MAHAKRODHA HUM
PHAT

ñ†c nh»ng câu chú dÜ§i Çây Ç‹ t¿ thanh tÎnh nghiŒp chÜ§ng cho mình và Ç‹
chúng sinh cõi khác có th‹ hÜªng l®i låc nh© vào minh chú:

Khåc nh°
OM  AH  SHALE SHAMA AH HA RE BHYA  SVAHA

ñ©m nÖi c°
OM AH KHRERA AH HA RE BHYA  SVAHA

ñ©m nÖi mÛi
OM AH BIGHANA AH HA RE BHYA  SVAHA

Trung tiŒn
OM AH MARA AH HA RE BHYA  SVAHA

ñåi tiŒn
OM AH BITRA AH HA RE BHYA  SVAHA

Ti‹u tiŒn
OM AH MUTRA AH HA RE BHYA  SVAHA

Minh chú tÄy nghiŒp bÃt kính ÇÓi v§i bi‹u tÜ®ng thân
ng» š cûa PhÆt

OM VAJRA BEGA MA AH KRA MA HUM

Minh chú thí th¿c ngå quÌ
OM UCCHISHTA PANDI AH SHI BHYA SVAHA

PhÆt Pháp trong ñ©i SÓng Hàng Ngày
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Minh chú thanh tÎnh món thÎt
Tøng các câu chú dÜ§i Çây, rÒi th°i vào món thÎt. Nh© næng l¿c Ç‰n tØ thiŒn duyên
này, con vÆt bÎ æn thÎt Ãy së nhÆn ÇÜ®c sÙc månh gia trì.

Chú PhÆt DÜ®c SÜ (ng¡n)
TADYATHA / OM BHAISHAJYE BHAISHAJYE MAHA BHAISHAJYE
[BHAISHAJYE] / RAJA SAMUDGATE SVAHA

Cách phát âm thông døng:
TA YA TA / OM BEKANDZAY BEKANDZAY MAHA BEKANDZAY
[BEKANDZAY] / RADZA SAMUGATAY SOHA

Ghi chú: ch» trong ngo¥c vuông [ ] Ç†c hay không ÇŠu ÇÜ®c.

Chú PhÆt BÃt ñ¶ng

(tång: Mitrugpa, phån: Akshobhya, ti‰ng ViŒt còn g†i là PhÆt A-Súc-BŒ)

NAMO RATNA TRAYAYA / OM KAMKANI KAMKANI ROCHANI
ROCHANI TROTANI TROTANI TRASANI TRASANI PRATIHANA
PRATIHANA SARVA KARMA PARAM PARA NI ME SARVA SATTVA
NANCHA SVAHA

Chú ÇÙc Milarepa
OM AH GURU HASA VAJRA SARVA SIDDHI PHALA HUM

Chú  làm thanh tÎnh món thÎt
OM AH BIRA KHE CHARA HUM  (7x)
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Nghi ThÙc
Cúng DÜ©ng Th¿c PhÄm

Cúng dÜ©ng thÙc æn nÜ§c uÓng lên ÇÃng ñåo SÜ
Quán tÜªng th¿c phÄm là suÓi cam lÒ trí tuŒ an låc trong bình ng†c l§n, hi‰n cúng
ÇÙc PhÆt nhÕ n¢m ª luân xa nÖi tim. Tøng OM AH HUM ba lÀn Ç‹ thanh tÎnh hóa
cúng phÄm rÒi cúng dÜ©ng lên PhÆt, Ç†c bÃt cÙ bài tøng nào dÜ§i Çây. Khi æn hay
uÓng, tÜªng tÜ®ng ÇÙc B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni nÖi trái tim, hiŒn thân cho Tam
bäo, nhÆn ÇÜ®c niŠm an låc tuyŒt diŒu Ç‰n tØ cúng phÄm vØa dâng lên. ñÙc PhÆt
tÕa ánh sáng, chan hòa thân th‹ ngÜ©i cúng.

OM AH HUM    (3x)

La ma sang gyä la ma chhö
ñåo sÜ là PhÆt / ñåo sÜ là Pháp /

De zhin la ma ge dün te
Và cÛng là Tæng.

Kün gyi je po la ma te
ñåo sÜ là bÆc / tåo thành tÃt cä (an vui hånh phúc)

La ma nam la chhö par bül
Con xin nÜÖng d¿a / m†i ÇÃng Çåo sÜ.

Cúng dÜ©ng thÙc æn nÜ§c uÓng lên Tam Bäo
Dag sog khor chä tshe rab tham chä du

NguyŒn chúng con và / tÃt cä chúng sinh /
Kön chhog sum dang nam yang mi dräl zhing

ñ©i này ki‰p sau / không lìa Tam bäo /

PhÆt Pháp trong ñ©i SÓng Hàng Ngày
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Kön chhog sum po gyün du chhö pa la
Luôn siêng cúng dÜ©ng / và luôn nhÆn ÇÜ®c

Kön chhog sum gyi jin lab jug par shog
SÙc månh gia trì / tØ PhÆt Pháp Tæng.

Tön pa la me sang gyä rin po chhe
Con xin hÜ§ng vŠ / BÆc thÀy tÓi cao, / là PhÆt tôn quí;

Kyob pa la me dam chhö rin po chhe
Ch‡ d¿a tÓi cao, / là Pháp tôn quí;

Dren pa la me ge dün rin po chhe
Và bÆc dÅn ÇÜ©ng, / Tæng Çoàn tôn quí.

Kyab nä kön chhog sum la chhö pa bül
ñÓi trÜ§c Tam bäo / con xin nÜÖng d¿a / và xin dâng lên /
phÄm vÆt cúng dÜ©ng.
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PhÜÖng Pháp Chuy‹n Tâm
trong ñ©i SÓng Hàng Ngày

Bài giäng cûa Lama Zopa Rinpoche,

trích tØ M¥t Tr©i Vàng NhÜ Ý

Chúng ta tØ trong m‡i hành Ç¶ng ÇŠu phäi phát tâm bÒ ÇŠ. Ví dø nhÜ sau:

Khi bÜ§c vào chùa hay vào phòng, nên phát tâm bÒ ÇŠ, “nguyŒn tÃt cä
các bà mË chúng sinh cûa con vào ÇÜ®c cõi ni‰t bàn. Nay con bÜ§c
vào Çây, xin làm ngÜ©i mª lÓi vào cho tÃt cä”.

Khi bÜ§c ra khÕi phòng, cÛng nên phát tâm bÒ ÇŠ, “nguyŒn tÃt cä
các bà mË chúng sinh thoát khÕi cänh luân hÒi ràng bu¶c. Nay con
bÜ§c ra khÕi Çây, xin làm ngÜ©i mª lÓi ra cho tÃt cä”.

Khi mª cºa, nên nghï r¢ng, “nguyŒn tÃt cä chúng sinh Ç†a vào ác
Çåo nh© TuŒ Giác siêu viŒt mà thoát cänh ÇÎa ngøc. Nay con mª cánh
cºa này Ç‹ giäi thoát chúng sinh Çang trôi låc trong ÇÎa ngøc”.

Khi Çóng cºa, cÛng nên phát tâm bÒ ÇŠ, “nguyŒn cºa vào ác Çåo
vïnh viÍn Çóng ch¥t, chúng sinh không còn sa vào cänh kh°. Nay con
Çóng cánh cºa này là Çóng tÃt cä m†i cánh cºa ÇÜa vào ác Çåo”.

Khi t¡m rºa, phäi phát tâm bÒ ÇŠ nhÜ sau, “nguyŒn rºa såch m†i
phiŠn não v†ng tâm ô nhiÍm cûa toàn th‹ chúng sinh”.
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Khi quét nhà, nghï r¢ng, “nay con quét såch bøi này, nguyŒn nh© Çó
chúng sinh såch h‰t tham sân si”.

Khi ngÒi xuÓng, nghï r¢ng, “NguyŒn chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c giác ng¶”.

Khi ngÒi x‰p b¢ng, nghï r¢ng, “nguyŒn chúng sinh có ÇÜ®c ÇÀy Çû
công ÇÙc an trø ÇÎa vÎ bÃt Ç¶ng”.

Khi tØ tÜ th‰ x‰p b¢ng ÇÙng dÆy, nghï r¢ng, “nguyŒn chúng sinh chÙng
ÇÜ®c tính vô thÜ©ng cûa m†i s¿ sinh ra tØ nhân quä”.

Khi ngÒi xuÓng gÓi thiŠn hay ngÒi lên giÜ©ng, nghï r¢ng, “nguyŒn
chúng sinh có khä næng hi‹u r¢ng tÃt cä m†i giáo pháp cûa PhÆt ÇŠu Än
hàm m¶t ÇÜ©ng tu tuÀn t¿ giác ng¶ mà ai cÛng có th‹ theo”.

Khi quì låy, nghï r¢ng tÃt cä chúng sinh ÇŠu mang hình dáng ngÜ©i và
cùng mình quì låy v§i mình, “nguyŒn chúng sinh thanh tÎnh ÇÜ®c h‰t
thäy nghiŒp chÜ§ng”.

Khi n¢m xuÓng ngû trong th‰ sÜ tº nhÜ ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni,
nghï r¢ng, “nguyŒn chúng sinh ÇÜ®c dÅn Ç‰n ni‰t bàn, và nguyŒn bän
thân con së ÇÜa h† Ç‰n ÇÃy”.

Khi thÙc dÆy, nghï r¢ng, “nguyŒn chúng sinh giäi thoát khÕi v†ng tâm,
con së v¿c h† ra khÕi luân hÒi”.

Khi chuÄn bÎ Çi, nghï r¢ng, “nguyŒn dÅn d¡t chúng sinh bÜ§c lên con
ÇÜ©ng ñåi thØa”.

Khi Ç†c sách, nghï r¢ng, “nguyŒn các bà mË chúng sinh có khä næng
thÃu triŒt m†i câu m†i ch» cûa giáo pháp vi diŒu thâm sâu cûa ÇÙc Th‰
tôn, không chút sai lÀm. Nay con Ç†c và hi‹u n¶i dung sách này,
nguyŒn nh© Çó mà tÃt cä ÇŠu Çåt giác ng¶ viên mãn”.

Khi vi‰t, nghï r¢ng, “V§i dòng ch» này, nguyŒn chúng sinh thành t¿u
Trí Giác Vï ñåi, t¿ mình n¡m ÇÜ®c š nghïa vi diŒu cûa ÇiŠu cÀn lÃy cÀn
bÕ, trong Ç©i này và m†i ki‰p vŠ sau, cûa Chân Ç‰ và Tøc Ç‰, cÛng nhÜ
con Çang vi‰t bây gi©”.
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Khi Ç‰n nÖi yên tÎnh, nghï r¢ng, “nguyŒn chúng sinh hoàn toàn
thoát ki‰p sÓng bÃt thiŒn b¢ng cách tránh tham sân si”.

Khi giúp ngÜ©i khác, nghï r¢ng, “nguyŒn chúng sinh ÇŠu nhÜ ÇÙc
Quan Th‰ Âm, có tâm bÒ ÇŠ thiŒn xäo, hoàn thành m†i thiŒn hånh cûa
PhÆt Çà, vui vÈ lãnh gánh n¥ng cûa kÈ khác; nguyŒn con thôi không
chÌ nghï Ç‰n ti‰n b¶ cûa riêng mình, không bi‰ng lÜ©i, không làm
thoái chuy‹n tâm bÒ ÇŠ”.

Khi Ç¥t gót chân xuÓng m¥t ÇÃt, nghï r¢ng, ““nguyŒn chúng sinh
luôn t¿ tåi, thoát khÕi v†ng tâm”.

Khi Ç¥t gÓi xuÓng ÇÃt, nghï r¢ng, “nguyŒn chúng sinh thành t¿u Trí
TuŒ và PhÜÖng TiŒn cûa con ÇÜ©ng dÅn Ç‰n giác ng¶”.

Khi gài th¡t lÜng, nghï r¢ng, “nguyŒn chúng sinh thành t¿u hai giai
Çoån trong Kim cang thØa trong tâm thÙc, luôn an trú trên ÇÜ©ng tu
Gi§i ñÎnh TuŒ”.

Khi cúng hoa thÖm lên Tam bäo, nghï r¢ng, “nguyŒn chúng sinh
gi» ÇÜ®c tr†n vËn gi§i hånh, nh© Çó thanh tÎnh m†i ác nghiŒp phá gi§i,
nguyŒn chúng sinh hoàn thành ÇÜ®c ÇÜ©ng tu Ba la mÆt”.

Khi mª Çèn, nghï r¢ng, “nguyŒn chúng sinh xua tan bóng tÓi vô
minh, th¡p sáng ng†n Çèn trí tuŒ, thÃy ÇÜ®c chân tánh nh© ng†n Çèn trí
tuŒ con Çang th¡p sáng trong con”.

Khi æn, nghï r¢ng, “nguyŒn con thÃy ÇÜ®c kh° Çau cûa tÃt cä chúng
sinh ki‰p này và m†i ki‰p vŠ trÜ§c, cäm nhÆn ÇÜ®c s¿ Çói khát cûa tÃt
cä, nguyŒn tÃt cä hÜªng tràn ÇÀy dòng suÓi cam lÒ nguyên chÃt, ÇÀy
niŠm an låc cûa Trí Giác Viên Mãn”.

Khi uÓng thuÓc, nghï r¢ng, “nguyŒn con ÇÜa chúng sinh thoát khÕi
m†i bÎnh tÆt, trª thành ÇÙc PhÆt DÜ®c SÜ, là ÇÃng hàng phøc m†i kh°
Çau, hÒng danh khi thÓt lên së diŒt tan m†i tÆt bÎnh, tinh thÀn và th‹
xác, tåo chÜ§ng ngåi cho mång sÓng cûa ngÜ©i tu giäi thoát”.

PhÆt Pháp trong ñ©i SÓng Hàng Ngày



212      Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u

Khi thÃy tháp PhÆt, nghï r¢ng, “nguyŒn chúng sinh thành t¿u trí
toàn giác cûa PhÆt, th‹ hiŒn qua tháp này”.

Khi thÃy tÜ®ng PhÆt, nghï r¢ng, “nguyŒn chúng sinh nhÆn ÇÜ®c trí
tuŒ vô lÜ®ng vô song cûa thân ng» š PhÆt”.

Khi nói hay bàn thäo vŠ PhÆt pháp, nghï r¢ng, “nguyŒn chúng sinh
hi‹u ÇÜ®c tØng ch» vi diŒu cûa pháp tu BÒ ÇŠ; š tÜªng hoài nghi mê
mu¶i vØa dÃy lên lÆp tÙc có th‹ diŒt tan”.

Khi Çi tiêu, nghï r¢ng, “nguyŒn tÓng såch phiŠn não ô nhiÍm cûa tÃt
cä chúng sinh”.

Khi nhìn phong cänh ÇËp, nghï r¢ng, “nguyŒn chúng sinh Çåt trí
toàn giác, chÙng ng¶ ÇÜ®c h‰t thäy vån pháp vån h»u trong cänh gi§i
chân thÆt thanh tÎnh”.
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HÜ§ng NguyŒn

ñÙc Di Låc [Maitreya]
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ñÙc PhÆt Di Låc [Maitreya Buddha]
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L©i NguyŒn dành cho
TÜ®ng PhÆt Di Låc

!, ,L3?-0:B-{-$9$?-28$?-?R, ,
Jam-pä-ku zug-ma

Jam päi ku zug phül jung zheng pa la
NguyŒn nh»ng ÇÃng hóa thân / Çáp Ùng m†i nhu cÀu /

Thün kyen drub par je päi lü chän nam
Xây tÜ®ng PhÆt Di Låc

Je tsün jam pa gön pöi zhab drung du
ñŠu có m¥t bên cånh / ÇÙc Di Låc tØ tôn

Theg chhog chhö kyi päl la chö par shog
Trong ánh sáng tuyŒt häo / cûa chánh pháp ñåi thØa.

Nam zhig dor jei dän kyi ri wöi por
Khi ÇÙc PhÆt Di Låc / là m¥t tr©i tÓi th¡ng

Jam gön nyin je wang po zhar wäi tshe
TØ không trung cao v®i / tÕa ánh sáng r¶ng kh¡p / cä BÒ ñŠ
ñåo Tràng

Dag gi lo drö pä mo kha chhe nä
Cho Çóa sen trí tuŒ / khai mª trong tim con,

Käl zang bung wäi tshog nam tshim je shog
NguyŒn bi‹n r¶ng PhÆt tº / trùng ÇiŒp nhÜ ki‰n ong / ÇÜ®c niŠm
vui nhÜ š.
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De tshe gyäl wa jam pa rab tu gye
Khi Ãy ÇÙc Di Låc / hoan hÌ ÇÜa tay phäi

Chhag yä dag gi go la zhag zhin du
ñ¥t trên ÇÌnh ÇÀu con / và th† kš cho con

La me jang chhub chhog tu lung tän nä
VŠ sau së thành PhÆt,

Dro kün dön du sang gyä nyur tob shog
NguyŒn con lúc bÃy gi© / vì l®i ích chúng sinh / mà mau chóng
giác ng¶.

Jang chhub drub päi tshe rab kün tu yang
Trong nh»ng ki‰p tÜÖng lai / sau khi thành chánh giác

Dü sum gyäl wa sä chä tham chä kyi
Nh© thu nhi‰p tÃt cä / m†i thiŒn hånh l§n lao

Lab chhen chö pa ji nye chhi pa kün
Trùng trùng nhÜ sóng cä / vŠ låi thành m¶t mÓi;

Chig tu dü nä tshül zhin dom par shog
NguyŒn con khéo giäng dåy / chính xác cho chúng sinh.

Leg shä ri mo tra wäi lung gi gö
Bäo b†c b¢ng kinh Çi‹n / cûa giáo pháp vi diŒu / rõ ràng nhÜ
tranh vë,

Nam chö ser gyi yu wa la ten ching
ñ¥t trên trø vàng ròng / cûa trí tuŒ quán sát

Lab sum nor büi tog gi rab tshän päi
Tô Çi‹m b¢ng chóp ÇÌnh / châu ng†c Gi§i ñÎnh TuŒ,

Tän pä gyäl tshän chhog chur tshug par shog
NguyŒn tràng phan PhÆt Pháp / phÃt ph§i kh¡p m†i nÖi.

Phän dei jung nä tän pa dar zhing gyä
Chánh pháp là suÓi nguÒn / cûa m†i nÈo bình an:
nguyŒn r¶ng tÕa hÜng thÎnh.

Tän dzin kye bu tham chä ku kham zang
TÃt cä chÜ Thánh giä / là bÒ chÙa chánh pháp:
nguyŒn sÙc khÕe dÒi dào.
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Lü chän kün la de kyi jung wäi nä
Giáo pháp cûa ÇÙc PhÆt / là suÓi ng†t hånh phúc

Sang gyä ten pa tag tu gyä gyur chig
Cûa các ÇÃng hóa thân: / nguyŒn mãi mãi lan xa.

Tag tu jam pa nam sum gom päi thü
V§i næng l¿c cuÒn cu¶n / có ÇÜ®c nh© nuôi dÜ«ng
cä ba loåi tâm tØ *

Dü de jam päi pung gi jom pa dang
NguyŒn ánh sáng cát tÜ©ng / cûa ÇÙc PhÆt Di Låc

Dro kün jam päi tob kyi kyong dzä päi
R¶ng tÕa kh¡p mÜ©i phÜÖng, / xua tan Ç¶i ma quân / b¢ng
næng l¿c lòng tØ,

Gyäl wa jam pa gön pöi tra shi shog
Nuôi dÜ«ng kh¡p chúng sinh / b¢ng sÙc månh yêu thÜÖng.

* ba loåi  tâm tØ, Çó là:
- chúng sinh duyên tØ bi tâm (trong TÙ vô lÜ®ng tâm) [immeasurable love]
- pháp duyên tØ bi tâm (lòng tØ cûa BÒ tát, trong bäy hånh Ph° hiŠn) [affectionate love]
- vô duyên tØ bi tâm (lòng tØ cûa PhÆt, trong bäy hånh Ph° hiŠn) [superior thought love]
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L©i NguyŒn ñåi Låc Bän Nhiên

2 . J -( J/ -z/ -P2 - 3, ,
De chen lhun drub ma

tác giä: ÇÙc ñåt-lai Låt-ma Ç©i thÙ hai, Gendun Gyatso

De chhen lhün drub chhö küi nam kha lä
Kính låy bÆc cÙu Ç¶ / PhÆt Di Låc tÓi th¡ng,

Jam tsei trin gyi jig ten khyab dzä ching
Ngài bao trùm cõi th‰ / b¢ng bi‹n mây tØ bi,

Gyün mi chhä du dzä päi chhar beb pa
Gi»a nŠn tr©i Pháp thân / an nhiên trong Çåi låc,

Mi pham gyäl wäi wang por gü chhag tshäl
Mang vô lÜ®ng thiŒn hånh / làm mÜa mát cõi Ç©i.

Drang me dül jäi kham dang sam pa kün
B¢ng næng l¿c tín tâm, / nguyŒn xin ÇÙc Di Låc
V§i Çôi m¡t trí tuŒ / thÃy Çúng nhÜ s¿ thÆt

Ji zhin zig päi ye she nam röl lä
Soi thÃu thân và tâm / cûa vô lÜ®ng ÇŒ tº,

Dang päi wang gi chhu nang da zug zhin
Hãy t¿ tåi vô ngåi / có m¥t kh¡p m†i nÖi

Nä dir thog pa me par sheg su söl
NhÜ ánh træng v¢ng v¥t / hiŒn ra trên m¥t nÜ§c.
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Rab dzä ser zhün tseg päi lhün po la
NhÜ công trình thiŒn xäo / Çính châu báu vào trong

Nam mang rin chhen tshog kyi thra kö tar
Ngàn ngàn l§p vàng ròng / thành diŒu cao núi l§n,

Ta wä mi ngom ku zug chhog di la
S¡c tÜ§ng mÀu nhiŒm cûa / ÇÙc Di låc tØ tôn
Nhìn m¶t lÀn không thÕa,

Si thäi bar du tän par zhug su söl
NguyŒn xin ÇÃng tØ tôn / hãy lÜu låi nÖi Çây
Cho Ç‰n khi diŒt tÆn / toàn b¶ cõi luân hÒi.

Yi ong jam päi ku zug zheng pa la
Ai góp phÀn xây d¿ng / hình tÜ®ng tâm Çåi tØ

Thün kyen drub par je päi kye wo kün
Cûa ÇÙc PhÆt Di låc, / së ÇÜ®c PhÆt Çích thân

Gön khye thug jei chhag gi nyer zung nä
N¡m tay mà dÅn d¡t. / NguyŒn xin ÇÙc Di Låc

Gan dän nä su nge par drang du söl
Ti‰p dÅn cho h† vŠ / cõi ñâu XuÃt tÎnh Ç¶.

Khyö zhäl mig gi dü tsir mi dräl zhing
GÜÖng m¥t ngài nhiŒm mÀu / rót vào m¡t chúng con / suÓi cam
lÒ bÃt tº.

Theg chhog sung gi tag tu tsho wa dang
L©i nói ngài vi diŒu / rót vào tai chúng con / dòng chánh pháp
Çåi thØa.

Gyäl sä chö päi nä kün thar chhin nä
M†i thiŒn hånh bÒ tát / cÛng ÇŠu Çã viên mãn,

Nyur du sang gyä thob par jin gyi lob
Kính xin ÇÙc Di Låc / h¶ niŒm cho chúng con
Mau chóng Çåt ÇÎa vÎ / vô thÜ®ng chánh Ç£ng giác.

Nä kab su yang sam päi dön kün drub
TrÜ§c khi ÇÜ®c nhÜ vÆy, / nguyŒn bao nhiêu l©i nguyŒn / ÇŠu
trª thành s¿ thÆt;
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Tha dag dro di jam päi sem dang dän
NguyŒn tÃt cä chúng sinh / ÇŠu có ÇÜ®c tâm tØ;

Gyäl wäi tän pa chhog chur dar zhing gyä
NguyŒn giáo pháp cûa PhÆt / tÕa rång kh¡p mÜ©i phÜÖng;

Dro kün phän dei päl la chö par shog
NguyŒn tÃt cä chúng sinh / sÓng an vui hånh phúc.

Lab pa sum dän ngur mig dzin pa yi
NguyŒn kh¡p cä th‰ gi§i / ÇÀy ¡p ngÜ©i xuÃt gia,

Dü päi tshog kyi nä dir yong gang zhing
Khoát l§p áo cà sa, / chÃp trì Gi§i ñÎnh TuŒ.

Tag tu shä drub ja wä si thäi bar
NguyŒn tÃt cä næng l¿c / Ç‰n tØ s¿ thuy‰t giäng
Và tu tÆp chánh pháp

Thub tän chhog chur gyä päi tra shi shog
Së giúp cho PhÆt pháp / lan r¶ng kh¡p m†i nÖi
Cho Ç‰n khi diŒt tÆn / toàn b¶ cõi luân hÒi.

Lu me kön chhog sum gyi den pa dang
Xin nÜÖng vào sÙc månh / cûa chân lš Tam Bäo,

Mi pham gyäl wäi pang pöi jin lab dang
Và næng l¿c h¶ trì / cûa ÇÙc PhÆt Di Låc,

Thu dän chhö kyong sung mäi thrin lä kyi
Cùng thiŒn hånh giác ng¶ / cûa các bÆc h¶ pháp,

Nam dag mön päi nä di drub par shog
NguyŒn tr†n vËn cÓt tûy / cûa l©i nguyŒn nÖi Çây / ÇŠu trª
thành s¿ thÆt.

      223HÜ§ng NguyŒn

L©i NguyŒn Vãng Sinh C¿c Låc

Tác Giä: Lama Tông Khách Ba [ Lama Je Tsong Khapa]

Con xin cÀu nguyŒn / PhÆt Vô LÜ®ng Th†, / thÀy cûa tr©i, ngÜ©i. /
ThiŒn hånh cûa ngài / mang låi l®i ích / không th‹ nghï bàn / Ç‰n cho
tÃt cä / m†i loài chúng sinh. / Nh§ nghï Ç‰n PhÆt / dù chÌ m¶t thoáng /
cÛng Çû xóa tan / n‡i s® thÀn ch‰t. / Tâm PhÆt tØ bi / ÇÓi v§i tÃt cä / nhÜ
lòng mË hiŠn / thÜÖng yêu con m¶t.

TÎnh Ç¶ C¿c Låc / ÇÜ®c PhÆt Thích Ca / tán dÜÖng nhiŠu lÀn. / B¢ng v§i
næng l¿c / cûa tâm tØ bi, / cùng v§i chí nguyŒn / vãng sinh tÎnh Ç¶, /
hôm nay con xin / giäi thích theo Çúng / nh»ng gì con bi‰t:

Vô minh sâu dày / không th‹ nhìn thÃy / ÇiŠu gì cÀn lÃy / ÇiŠu gì cÀn
bÕ, / thêm tâm sân hÆn / thiêu cháy tÃt cä / ÇÜ©ng lên thiŒn Çåo. / T¿ c¶t
mình trong / tù ngøc luân hÒi, / t¿ trói mình b¢ng / s®i dây tham døc, /
Ç‹ dòng sông nghiŒp / lôi cuÓn mình Çi / vào bi‹n luân hÒi.

Trôi n°i sóng dÒi / tÆt bÎnh, già nua, / rÒi bÎ thÀn ch‰t / há miŒng nuÓt
vào, / vùi dÜ§i bi‰t bao / kh° Çau bÙc bách, / khóc than kinh hãi /
không nÖi nÜÖng d¿a. / Tâm con khi Ãy / chÌ bi‰t mong cÀu / ngÜ©i bån
duy nhÃt / cûa kÈ Ç†a låc: / là bÆc cÙu Ç¶ / PhÆt A Di ñà.

Bên ngài còn có / ÇÙc Quan Th‰ Âm / cùng chÜ Thánh chúng. / Xin
ngài ÇØng quên / Çåi nguyŒn næm xÜa: / vì tâm bÒ ÇŠ, / mà nguyŒn
cùng tÆn / vô lÜ®ng th©i gian / luôn cÙu chúng con. / NÜÖng vào sÙc
månh / cûa Çåi nguyŒn này, / con khÄn xin PhÆt / vÆn døng thÀn l¿c /
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và tâm Çåi bi / Ç‰n v§i chúng con / nhÜ vua loài chim / cÃt cánh bay vút
/ lên tÆn cõi tr©i.

D¿a vào næng l¿c / hai bÒ tÜ lÜÖng / phÜ§c ÇÙc trí tuŒ / l§n r¶ng nhÜ
bi‹n, / mà bän thân con / cùng v§i chúng sinh / Çã tích tø ÇÜ®c / tØ th©i
quá khÙ, / hiŒn tåi, vÎ lai, / chúng con khÄn xin / PhÆt A Di ñà, / cùng
hai BÒ tát / trÜªng tº cûa PhÆt / và chúng BÒ tát, / nguyŒn xin các ngài
/ hãy ª bên con, / che chª cho con / khi vào cõi ch‰t. / Xin PhÆt tØ bi /
cho con tr¿c ti‰p / thÃy ÇÜ®c ÇÙc PhÆt / cùng chÜ thánh chúng. / Vào
giây phút Ãy / nguyŒn cho tÃm lòng / tin tÜªng nÖi PhÆt / trào dâng
chan chÙa / trong trái tim con.

NguyŒn cho cái ch‰t / không gây Ç§n Çau. / NguyŒn con không quên
/ tÃm lòng tin tÜªng / con Ç¥t nÖi nào. / ñ‰n khi con ch‰t / nguyŒn cho
h‰t thäy / tám Çåi BÒ tát / vÆn døng thÀn l¿c / mà ª bên con, / ti‰p dÅn
cho con / vŠ nÖi TÎnh Ç¶ / PhÆt A Di ñà.

NguyŒn nh© nhÜ vÆy / con ÇÜ®c sinh vào / nhøy cûa Çóa sen / trong
cõi tÎnh Ç¶, / cæn cÖ bén nhåy, / thu¶c giÓng Çåi thØa. / Khi vØa sinh ra,
/ nguyŒn gi» låi ÇÜ®c / tÃt cä nh»ng gì / có trong ki‰p trÜ§c, / công phu
vŠ ñÎnh, / bÒ ÇŠ vô ngã, / thÀn thông vô tÆn / t¿ tín, tín tâm... / nguyŒn
con thành t¿u / viên mãn tÃt cä / tánh ÇÙc vô lÜ®ng.

Thi‰t tha thÌnh nguyŒn / PhÆt A Di ñà / cùng chÜ thánh chúng / cÛng
nhÜ h‰t thäy / PhÆt và BÒ tát / có trong kh¡p cä / mÜ©i phÜÖng ba th©i,
/ kính xin các ngài / tin tÜªng nÖi con. / Xin nguyŒn cho con / th† nhÆn
tròn vËn / giáo pháp Çåi thØa, / hi‹u ÇÜ®c Çúng nhÜ / š thÆt cûa PhÆt. /
NÜÖng vào thÀn l¿c / nguyŒn con Çi kh¡p / m†i quÓc Ç¶ PhÆt, / làm
m†i thiŒn hånh / cûa bÆc BÒ tát. /

Dù sinh tÎnh Ç¶, / nguyŒn nh© næng l¿c / cûa bÒ ÇŠ tâm / mà dùng thÀn
l¿c / t¿ tåi vô ngåi / sinh vào nh»ng nÖi / ác hi‹m ô nhiÍm.

NguyŒn con Çû sÙc / giáo hóa chúng sinh / Çúng v§i cæn cÖ / cûa tØng
cá nhân. / NguyŒn d¡t chúng sinh / vào con ÇÜ©ng sáng / mà chÜ NhÜ
lai / tán dÜÖng ca ng®i. / NguyŒn con mau chóng / chu toàn viên mãn
/ tÃt cä thiŒn hånh, / thành t¿u dÍ dàng / ÇÎa vÎ PhÆt Çà / vì l®i ích cûa /
vô lÜ®ng chúng sinh.
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RÒi Ç‰n m¶t ngày / khi mång sÓng cån, / nguyŒn cho tâm con / chan
chÙa tØ bi, / v§i lòng tin PhÆt / sáng trong tròn ÇÀy, / thÃy ÇÜ®c rõ ràng
/ PhÆt A Di ñà / và xung quanh là  / bi‹n r¶ng BÒ tát.

Khi cõi trung Ãm / vØa m§i hiŒn ra, / nguyŒn cho tÃt cä / tám Çåi BÒ tát
/ cùng Ç‰n ti‰p dÅn / con vào TÎnh Ç¶. / NguyŒn nh© nhÜ vÆy / con
ÇÜ®c sinh vào / Tây PhÜÖng C¿c Låc / Ç‹ rÒi hóa hiŒn / vào cõi ô
nhiÍm / ph° Ç¶ chúng sinh.

Cho dù bây gi© / con chÜa th‹ Çåt / quä vÎ tÓi cao, / nguyŒn m†i ki‰p
sau / có ÇÜ®c thân ngÜ©i. / NÜÖng vào l©i giäng / cùng v§i thành t¿u /
cûa giáo pháp PhÆt / Ç‹ mà dÓc sÙc / nghe giäng, quán chi‰u / cùng v§i
tu tÆp. /

NguyŒn con không mÃt / thân ngÜ©i quí giá / Çû bäy Üu Çi‹m / cûa cõi
thiŒn Çåo1 / Khi sinh làm ngÜ©i / nguyŒn con Çåt ÇÜ®c / khä næng nh§
rõ / nh»ng Ç©i quá khÙ.

Trong suÓt m†i ki‰p / tái sinh vŠ sau, / nguyŒn con thÃy ÇÜ®c / Ç©i
sÓng luân hÒi / vÓn không š nghïa. / NguyŒn hÜ§ng ni‰t bàn / nÜÖng
vào gi§i luÆt / Ç‹ mà buông xä / m†i chuyŒn th‰ gian, / bÜ§c vào Ç©i
sÓng / xuÃt gia thanh tÎnh.

Khi Çã xuÃt gia / nguyŒn không bao gi© / phåm vào ác nghiŒp, / cÛng
không phá phåm / gi§i hånh xuÃt gia. / NguyŒn con ÇÜ®c nhÜ / thÀy
Mitrugpa [BÃt ñ¶ng PhÆt, còn g†i là A Súc BŒ PhÆt] / trª thành PhÆt Çà
/ nh© gi» gi§i luÆt. /  Trong suÓt m†i ki‰p / tái sinh vŠ sau, / nguyŒn
hi‹u chính xác / phÜÖng pháp thanh tÎnh / phiŠn não ô nhiÍm.

Nh»ng gì có ÇÜ®c / tØ ki‰p quá khÙ, / k‹ cä nhánh nhÕ / hånh ba la mÆt,
/ nguyŒn nh§ tÃt cä / không sót chút gì, / hi‹u rõ væn t¿, / n¡m v»ng š
nghïa / thâm diŒu PhÆt Pháp. / NguyŒn con có ÇÜ®c / niŠm tin trong
sáng, / giäng pháp mà không / tåo nên chÜ§ng ngåi / cho bÃt cÙ ai.

Trong suÓt m†i ki‰p / tái sinh vŠ sau, / nguyŒn nhÆp Çåi ÇÎnh / nhÜ
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“ÇÎnh vô úy”; / nguyŒn thành t¿u Çû / næm loåi nhãn l¿c / nhÜ là “nhøc
nhãn”2; / nguyŒn Çåt ngÛ thông / nhÜ “tha tâm thông”3. NguyŒn không
bao gi© / Çánh mÃt các loåi / thÀn l¿c nói trên.

Trong suÓt m†i ki‰p / tái sinh vŠ sau / nguyŒn con thành t¿u / trí giác vï
Çåi, / Çû sÙc d¿a vào / thÀn l¿c cûa mình / quán sát phân biŒt / bi‰t ÇiŠu
cÀn lÃy / và ÇiŠu cÀn bÕ. /

NguyŒn con thành t¿u / trí giác trong sáng, / Çû sÙc phân biŒt / th‹ hiŒn
vi t‰ / cûa tâm ô nhiÍm / và tâm thanh tÎnh / Çúng nhÜ s¿ thÆt / không
chút lÅn l¶n.

NguyŒn con thành t¿u / trí giác chóng vánh, / Çû sÙc ch¥t ÇÙt / tÃt cä
mê m© / v†ng ki‰n hoài nghi / khi vØa dÃy lên.

NguyŒn con thành t¿u / trí giác thâm sâu, / Çû sÙc thâm nhÆp / chánh
pháp nhiŒm mÀu / không hŠ vÜ§ng kËt, / luôn hi‹u rõ ràng / tÃt cä m†i
ÇiŠu / thâm sâu khó hi‹u.

Tóm låi xin nguyŒn / cho con có ÇÜ®c / trí giác toàn häo, / thoát khÕi
rØng rÆm / ác ki‰n ô nhiÍm. / NguyŒn con trª thành / nhÜ ÇÙc Mån thù,
/ v§i trí giác cûa / bÆc thÀy khéo léo / thÃu suÓt rõ ràng / š thÆt cûa PhÆt,
/ cho con có ÇÜ®c / khä næng chu toàn / thiŒn hånh siêu viŒt / cûa bÆc
BÒ tát.

VÆn døng trí giác / vï Çåi, trong sáng, / chóng vánh, thâm sâu, / nguyŒn
gánh chúng sinh / b¢ng tâm Çåi tØ, / phá tan ác ki‰n, / giäng dåy, thäo
luÆn, / soån thäo luÆn væn, / diÍn giäi phong phú / pháp môn cûa PhÆt,
/ trª thành m¶t ÇÃng / luÆn sÜ toàn häo, / khi‰n cho ÇËp lòng / cûa bÆc
Çåi trí.

Trong suÓt m†i ki‰p / tái sinh vŠ sau, / nguyŒn con xä bÕ / š tÜªng vì
mình, / xä bÕ tâm lš / bi‰ng lÜ©i, khi‰p s®, / không dám Çäm ÇÜÖng /
viŒc làm BÒ tát. / NguyŒn khéo phát tâm / bÒ ÇŠ vô thÜ®ng, / t¿ nguyŒn
gánh vác / l®i ích chúng sinh / b¢ng tâm vô úy / tròn ÇÀy viên mãn. /
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NguyŒn nh© vào Çó / chu toàn hånh nguyŒn / cûa bÆc BÒ tát, / trª thành
y nhÜ / ÇÙc Quan Th‰ Âm.

Trong suÓt m†i ki‰p / tái sinh vŠ sau, / trong khi ra sÙc / t¿ l®i, l®i tha,
/ nguyŒn con vÆn døng / thÀn l¿c hàng phøc / tÃt cä ma quân, / thÜ©ng
ki‰n, Çoån ki‰n, / hàng phøc kÈ thù / chÃp thû v†ng ki‰n, / chu toàn
hånh nguyŒn / cûa bÆc BÒ tát / trª thành y nhÜ / ÇÙc Kim Cang Thû.

Trong suÓt m†i ki‰p / tái sinh vŠ sau, / nguyŒn luôn cÓ g¡ng / dËp tâm
bi‰ng lÜ©i, / chu toàn hånh nguyŒn / cûa bÆc BÒ tát / b¢ng cách tÙc
kh¡c / phát tâm bÒ ÇŠ, / trø v»ng nÖi Ãy / không thoáng chao Ç¶ng. /
NguyŒn nh© cÓ g¡ng / vÜ®t b¿c nhÜ vÆy / mà con thành t¿u / vô thÜ®ng
bÒ ÇŠ, / trª thành y nhÜ / ÇÙc PhÆt Thích Ca.

Trong suÓt m†i ki‰p / tái sinh vŠ sau, / nguyŒn con chi‰n th¡ng / tÆt
bÎnh thân tâm / cän trª chÜ§ng ngåi / ÇÜ©ng tu giác ng¶. / NguyŒn cho
con ÇÜ®c / trª thành không khác / DÜ®c SÜ NhÜ Lai.  / Danh hiŒu cûa
ngài / vØa thoáng qua tai / là xóa tan h‰t / m†i chÙng bÎnh kh° / cûa
thân ng» š.

Trong suÓt m†i ki‰p / tái sinh vŠ sau, / nguyŒn cho con ÇÜ®c / sÓng lâu
nhÜ š, / trª thành không khác / PhÆt Vô LÜ®ng Th†. / Danh hiŒu cûa
ngài / vØa thoáng qua tai / là xoá tan m†i / cái ch‰t phi th©i (ch‰t khi
chÜa t§i lúc phäi ch‰t).

Bao gi© cái ch‰t / Ç‰n cånh gÀn bên / con khÄn xin ÇÙc / PhÆt Vô LÜ®ng
Th† / hiŒn ra bên con, / giáo hóa PhÆt tº / b¢ng bÓn thiŒn hånh, / tùy
duyên thÎ hiŒn / s¡c tÜ§ng thích h®p. / NguyŒn khi vØa thÃy / s¡c tÜ§ng
cûa ngài /  là m†i chÜ§ng ngåi / làm håi mång sÓng / ÇŠu tan bi‰n h‰t.

Khi ngài thÎ hiŒn / s¡c tÜ§ng thích h®p / cæn duyên chúng sinh, / nguyŒn
chúng con bi‰t / nhÆn ra s¡c tÜ§ng / kia chính là PhÆt. NguyŒn lòng tin
tÜªng / thÆt sâu và dày / không chút ngøy tåo / tÙc thì dÃy lên. / Nh©
vào næng l¿c / cûa lòng tin này, / nguyŒn cho chúng con / trong suÓt
m†i ki‰p / tái sinh vŠ sau / tr¿c ti‰p thÃy ÇÜ®c / PhÆt Vô LÜ®ng Th† /
trong s¡c tÜ§ng cûa / bÆc thiŒn tri thÙc, / tr¿c ti‰p th† pháp / và không
bao gi© / còn lìa xa PhÆt.
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Trong suÓt m†i ki‰p / tái sinh vŠ sau, / nguyŒn ÇÜ®c gi» gìn / trong tình
thÜÖng cûa / bÆc Çåi Çåo sÜ / Çåi thØa chân chính, / là c¶i rÍ cûa / tÃt cä
tánh ÇÙc / th‰ gian, xuÃt th‰. / NguyŒn xin Çåo sÜ  / hoan hÌ cho con.

CÛng vào lúc Ãy / nÜÖng vào næng l¿c / Ç‰n tØ lòng tin / mãnh liŒt v»ng
vàng / nÖi ÇÃng Çåo sÜ, / nguyŒn con vÆn døng / tr†n thân ng» š / làm
h‰t m†i viŒc / khi‰n thÀy vui lòng; / không bao gi© làm / bÃt cÙ ÇiŠu gì
/ khi‰n thÀy trái š / dù chÌ thoáng qua.

BÆc thiŒn tri thÙc / Çã ÇÜ®c ÇËp lòng, / nguyŒn th† nhÆn Çû / chánh
pháp vi diŒu / không sót chút gì. / NguyŒn th† nhÆn rÒi / tinh tÃn hành
trì, / hi‹u rõ tÃt cä / nh»ng gì Çang h†c, / hi‹u rÒi th¿c hành / cho Ç‰n
thành t¿u. / NguyŒn không bao gi© / dù chÌ phút giây / theo ác tri thÙc
/ hay theo Çåo sÜ / không Çû ÇÙc hånh. /

Trong suÓt m†i ki‰p / tái sinh vŠ sau, / nguyŒn nh© trí tuŒ / mà bi‰t tin
tÜªng / nÖi luÆt nhân quä, / nÖi tâm buông xä, / nÖi tâm bÒ ÇŠ / và nÖi
cái nhìn / trong sáng, nhÜ thÆt. / NguyŒn cho tÃt cä / hi‹u bi‰t tri thÙc /
ÇŠu chuy‹n h‰t thành / kinh nghiŒm thiŠn ÇÎnh, / không cÀn døng
công, / không tØng gián Çoån. / Trong suÓt m†i ki‰p / tái sinh vŠ sau, /
nguyŒn thân ng» š / ÇÜ®c thiŒn cæn gì, / xin hÜ§ng cä vŠ /  l®i ích
chúng sinh, / trª thành nhân tÓ / cho chúng sinh Çåt / vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.

Ghi chú:
1. Bäy Üu Çi‹m cõi thiŒn Çåo là: sinh vào nÖi có ÇÎa vÎ, thân th‹ toàn vËn, mång sÓng lâu dài,
không bÎnh, nhiŠu khä næng, nhiŠu tiŠn cûa, có ÇÜ®c trí tuŒ r¶ng l§n.
2. Nhøc nhãn [m¡t thÎt] là m¶t trong “næm m¡t”: nhøc nhãn, thiên nhãn, tuŒ nhãn, pháp nhãn,
PhÆt nhãn [m¡t thÎt, m¡t tr©i, m¡t tuŒ, m¡t pháp, m¡t PhÆt].
3. NgÛ thông là næm loåi thÀn thông: thÀn túc thông [chân thÀn có th‹ Çi dÜ§i ÇÃt bay trên
tr©i], thiên nhãn thông [m¡t thÀn thÃy ÇÜ®c viŒc ª xa], thiên nhï thông [tai thÀn nghe ÇÜ®c âm
thanh xa], túc mång thông [bi‰t Ç©i trÜ§c cûa mình và cûa ngÜ©i], tha tâm thông [bi‰t tÜ tÜªng
š nghï cûa ngÜ©i khác]
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L©i NguyŒn Phát Tâm BÒ ñŠ
tác giä: ÇÙc ñåt-ma Låt-ma

V§i Ü§c nguyŒn giäi thoát
Cho toàn th‹ chúng sinh
Con xin vŠ nÜÖng d¿a

NÖi PhÆt, Pháp và Tæng
Cho Ç‰n khi giác ng¶.

Hôm nay, tâm hÜ§ng vŠ
TØ bi và trí tuŒ,

ñÓi trÜ§c mÜ©i phÜÖng PhÆt
Con xin vì chúng sinh

NguyŒn phát tâm bÒ ÇŠ

Bao gi© không gian còn
Chúng sinh còn

NguyŒn con còn ª låi
Xua tan kh° nån cõi th‰ gian.



230      Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u

L©i Ghi XuÃt XÙ:

L©i NguyŒn dành cho TÜ®ng PhÆt Di Låc:
L©i nguyŒn này do ÇÃng Çåo sÜ toàn giác Gendun Drub soån. DÎch giä Anh ng» khuy‰t danh.
Ban Giáo Døc FPMT soát låi bän dÎch tháng 6/1999. CÆp nhÆt tháng 6/2004.

L©i NguyŒn ñåi Låc Bän Nhiên:
L©i hÜ§ng nguyŒn chân thành ÇÜa Ç‰n thành t¿u tuyŒt häo này do Rev. Gendun Gyatso vi‰t
tåi Tu viŒn Chokhor Gyäl [ÇÙc ñåt-lai Låt-ma Ç©i thÙ 2] theo l©i yêu cÀu cûa n» tôn giä Nyima
Pal, là hóa thân cûa Bishwakarma [nhà nghŒ thuÆt n‡i ti‰ng v§i danh hiŒu “vua nghŒ thuÆt”,
ngÜ©i thi‰t k‰ tòa chánh ÇiŒn ª trung tâm Lhasa].

Geshe Lhundub Sopa chuy‹n Anh ng» cho nh»ng ngÜ©i tham gia D¿ Án Di Låc, tåi
Singapore, tháng 2/1998. ñ†c låi tháng 06/2004.

L©i NguyŒn Vãng Sinh C¿c Låc
Không rõ xuÃt xÙ. Ven. Constance Miller ª ban Giáo Døc FPMT sºa ch»a chút ÇÌnh tháng 4/
1999. Sºa ch»a lÀn n»a tháng 6/1999.

L©i NguyŒn Phát BÒ ñŠ Tâm
ñÙc ñåt-lai Låt-ma truyŠn låi l©i nguyŒn này cho PhÆt tº trong bu°i giäng pháp “Th¡p Sáng
ñÜ©ng Tu Giác Ng¶” tåi Los Angeles, California 2000. Thi KŒ này ÇÜ®c ÇÜa ra Ç‹ giúp công
phu phát tâm bÒ ÇŠ  không bÎ thoái chuy‹n. ñÙc ñåt-lai Låt-ma khuyên  “nên m‡i ngày Ç†c
tøng và chiêm nghiŒm š nghïa cûa bài tøng này”.

[HÒng NhÜ chuy‹n tØ Anh ng» sang ViŒt ng». Quäng Væn soát bän thäo, tháng 07/2005.
HÒng NhÜ cÆp nhÆt theo Ãn bän FPMT 2006, hoàn tÃt tháng 06/2006]
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HÒi HÜ§ng
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HÒi HÜ§ng T°ng Quát

1. Ge wa di yi nyur du dag
NguyŒn nh© công ÇÙc này,

La ma sang gyä drub gyur nä
Con s§m thành ÇÎa vÎ / cûa ÇÙc PhÆt Çåo sÜ.

Dro wa chig kyang ma lü pa
NguyŒn dÅn d¡t chúng sinh / không chØa sót m¶t ai

De yi sa la gö par shog
Vào ni‰t bàn giác ng¶

2. Jang chhub sem chhog rin po chhe
NguyŒn cho bÒ ÇŠ tâm

Ma kye pa nam kye gyur chig
 NÖi nào chÜa phát tri‹n, / së näy sinh l§n månh;

Kye wa nyam pa me pa yang
NÖi nào Çã phát tri‹n / së tæng trÜªng không ngØng

Gong nä gong du phel war shog
Không bao gi© thoái chuy‹n.

3. Jam päl pa wö ji tar khyen pa dang
NhÜ Mån Thù, Ph° HiŠn

Kün tu zang po de yang de zhin te
ChÙng cänh gi§i nhÜ thÆt,

De dag kün gyi je su dag lob chhir
Con cÛng xin nguyŒn Çem / tÃt cä m†i công ÇÙc

Ge wa di dag tham chä rab tu ngo
HÒi hÜ§ng nÖi cao cä, / xin theo chân các ngài.
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4. Dü sum sheg päi gyäl wa tham chä kyi
NguyŒn gºi h‰t thiŒn cæn

Ngo wa gang la chhog tu ngag pa de
Theo hÒi hÜ§ng tuyŒt häo / cûa các ÇÃng NhÜ lai

Dag gi ge wäi tsa wa di kün kyang
Trong ba th©i quá khÙ / hiŒn tåi và vÎ lai, /

Zang po chö chhir rab tu ngo war gyi
Sao cho con theo tròn / tÃt cä m†i thiŒn hånh.

5. Dag gi ji nye sag päi ge wa di
ñÜ®c bao nhiêu công ÇÙc / xin hÒi hÜ§ng cä vŠ

Tän dang dro wa kün la gang phän dang
NÖi l®i ích chánh pháp / và l®i ích chúng sinh

Khyä par je tsün lo zang drag pa yi
NhÃt là nÖi giáo pháp / cûa Losang Dragpa / bÆc toàn häo,
thanh tÎnh /

Tän päi nying po ring du säl je shog
NguyŒn giáo pháp cûa thÀy / luôn rång ng©i tÕa chi‰u.

N‰u muÓn hÒi hÜ§ng ng¡n g†n, mª tr. 250, Ç†c l©i nguyŒn trÜ©ng th† dành cho
ÇÙc ñåt-lai Låt-ma, Lama Zopa Rinpoche và bài tán dÜÖng Lama Tông Khách Ba.
Bài hÒi hÜ§ng t°ng quát ti‰p theo nh»ng trang ti‰p theo sau.

6. Päl dän la mäi nam par thar pa la
NguyŒn con không hoài nghi / dù chÌ trong chÓc lát /

Kä chig tsam yang log ta mi kye zhing
ViŒc làm thÆt bao la / cûa b°n sÜ tØ phø.

Chi dzä leg par thong wä mö gü kyi
NguyŒn con luôn thÃy ÇÜ®c / tÃt cä viŒc thÀy làm / ÇŠu
nhiŒm mÀu trong sáng.

La mäi jin lab sem la jug par shog
[Nh© tín tâm nhÜ vÆy] / nguyŒn næng l¿c gia trì / cûa thÀy
luôn chan chÙa / trong tÆn Çáy tim con.

7. Tshe rab kün tu gyäl wa tsong kha pä
NguyŒn Ç©i này ki‰p sau / ÇÜ®c bÆc thÀy tôn kính, / Lama
Tông Khách Ba,

Theg chhog she nyen ngö su dzä päi thü
ñích thân làm Çåo sÜ / hÜ§ng dÅn trong ñåi thØa,
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Gyäl wä ngag päi lam zang de nyi lä
NguyŒn con không lìa xa / dù chÌ trong giây lát

Kä chig tsam yang dog par ma gyur chig
Con ÇÜ©ng tu tuyŒt häo / mà các ÇÃng Th‰ tôn / ÇŠu tán
dÜÖng khen ng®i.

8. Päl dän la ma khye ku chi dra dang
ñÃng Çåo sÜ tôn quí / hiŒn thành s¡c thân nào,

Khor dang ku tshei tshä dang zhing kham sog
Cùng v§i thánh chúng nào, / sÓng trong mång sÓng nào,

Khyö kyi tshän chhog zang po chi dra war
Trú ª tÎnh Ç¶ nào, / mang danh hiŒu ra sao,

De dra kho nar dag sog gyur war shog
NguyŒn con và tÃt cä / ÇŠu ÇÜ®c y nhÜ vÆy.

9. Chhog dang thün mong ngö drub ma lü kün
TÃt cä m†i thành t¿u / th‰ gian, xuÃt th‰ gian

Gön khyö tshül zhin ten päi je dro war
ñŠu Ç‰n tØ tÃm lòng / cûa con hÜ§ng vŠ thÀy, / bÆc cÙu Ç¶
cûa con. / Nh© hi‹u ÇÜ®c nhÜ vÆy, / nguyŒn xä bÕ thân này /

Thong nä lü dang sog kyang yong tang te
Xä luôn cä mång sÓng.

Khyö nye kho na drub par jin gyi lob
Xin h¶ niŒm cho con / tu Çúng theo š thÀy.

10.Päl dän la mäi ku tshe tän pa dang
NguyŒn các thÀy sÓng lâu. / NguyŒn tÃt cä chúng sinh,

Kha nyam yong la de kyi jung wa dang
Vô tÆn nhÜ không gian, / ÇŠu an låc hånh phúc.

Dag zhän ma lü tshog sag drib jang nä
NguyŒn con và chúng sinh, / không thi‰u sót m¶t ai,

Nyur du sang gyä thob par jin gyi lob
ñŠu tích tø công ÇÙc, / thanh tÎnh m†i nghiŒp chÜ§ng / mau
chóng Çåt quä PhÆt.

11.Tön pa la na me päi tän pa dang
Ki‰p này con g¥p ÇÜ®c / giáo pháp cûa NhÜ lai / cao diŒu hÖn
tÃt cä

Jäl wa di dra la mäi drin yin pä
Là nh© tâm tØ bi / không gì so sánh n°i / cûa các bÆc Çåo sÜ./
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Ge wa di yang dro wa ma lü pa
ñÜ®c bao nhiêu thiŒn cæn / con hÒi hÜ§ng tÃt cä / vŠ toàn
th‹ chúng sinh,

She nyen dam pä dzin päi gyu ru ngo
Cho m†i ki‰p tÜÖng lai / ÇŠu së luôn g¥p ÇÜ®c / bÆc Çåo sÜ
tØ hòa / dÅn ÇÜ©ng vào chánh pháp.

12.Phän dzä de yi tän pa si päi thar
Sao cho giáo pháp này / Ç‰n khi h‰t luân hÒi

Ngän tog lung gi nam par mi yö zhing
VÅn không bÎ vÀn chuy‹n / bªi nh»ng ng†n gió chÜ§ng / cûa
tín ngÜ«ng mê lÀm.

Tän päi ngang tshül she nä tön pa la
NguyŒn toàn th‹ th‰ gi§i / vÅn luôn luôn ÇÀy ¡p / v§i nh»ng
ngÜ©i hi‹u rõ

Yi chhe nye pä tag tu gang war shog
Và có ÇÜ®c lòng tin / v»ng vàng nÖi chánh pháp.

13.Dren pa chhog de käl wa pag me kyi
NguyŒn cho con miên mÆt

Nän tän nying por dzä nä drub pa di
Ngày Çêm luôn quán sát, /  làm sao cho pháp này

Thab gang zhig gi phel war gyur nyam päi
TÕa rång trong tâm thÙc

Nam par chö pä nyin tshän da war shog
Cûa con và chúng sinh.

14.Pha ma sem chän tham chä de dang dän
Nh© vào công ÇÙc này / nguyŒn tÃt cä chúng sinh / là cha
mË nhiŠu Ç©i / vïnh viÍn ÇÜ®c hånh phúc.

Ngän dro tham chä tag tu tong wa dang
NguyŒn ba cõi ác Çåo / vïnh viÍn không còn ai.

Jang chhub sem pa gang na su zhug pa
NÖi nào có BÒ tát / nguyŒn l©i nguyŒn các ngài / tÙc thì
thành s¿ thÆt.

De dag kün gyi mön lam drub gyur chig
NguyŒn con có sÙc månh / làm nên nh»ng viŒc này.
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15.Thong ngam thö sam je su drän kyang rung
Nh© công ÇÙc ba th©i / cûa con và chúng sinh,

Reg gam tam du jö pa tsam gyi yang
NguyŒn bÃt cÙ m¶t ai / thÃy, nghe, nh§, va chåm / hay nói
chuyŒn v§i con,

De yi mö la dung wa kün zhi nä
Ngay trong phút giây Ãy, / tÙc thì thoát kh° não,

Nam pa kün tu de dang dän par shog
Và mãi mãi trú trong / niŠm an låc hånh phúc.

16.Dro wäi dug ngäl gang chi rung
TÃt cä m†i nghiŒp kh° / mà chúng sinh phäi chÎu

De kün dag la min gyur chig
Xin Ç° vŠ nÖi con

Dag gi de ge chi sag pa
TÃt cä m†i công ÇÙc / mà con tích tø ÇÜ®c

De kün zhän la min gyur chig
Xin hÒi hÜ§ng tÃt cä.
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HÒi  HÜ§ng
do Lama Zopa Rinpoche b° sung

Nh© vào công ÇÙc này / - th¿c chÃt chÌ là Không - / mà con tích tø ÇÜ®c
/ tØ ba th©i quá khÙ  / hiŒn tåi và vÎ lai, / cùng công ÇÙc ba th©i / cûa
chÜ PhÆt, BÒ tát, / xin cho bän thân con / - th¿c chÃt chÌ là Không - / Çåt
ÇÎa vÎ toàn giác / cûa ÇÙc PhÆt Thích Ca / - th¿c chÃt chÌ là Không - / và
cho con có th‹ / d¿a vào sÙc m¶t ngÜ©i / mà dÅn d¡t chúng sinh / - th¿c
chÃt chÌ là Không -/  mau chóng Çåt giác ng¶.

Nh© công ÇÙc nhÜ vÆy, / nguyŒn m†i viŒc con làm / không bao gi©
gây håi / nhÕ nhoi nào cho ai, / ngÜ®c låi tåo l®i ích / cho tÃt cä m†i
ngÜ©i.

ñ©i sÓng dù có là / kh° Çau hay hånh phúc, / nguyŒn l®i låc chúng
sinh. / NguyŒn là nhân tÓ cho / tÃt cä m†i chúng sinh / mau chóng Çåt
giác ng¶.

NguyŒn bây gi© và m†i ki‰p vŠ sau,
Con ÇÜ®c nhÜ Lama Tông Khách Ba,
Có khä næng t¥ng cho chúng sinh
L®i låc l§n lao nhÜ không gian vô tÆn,
Cùng l©i dåy cûa PhÆt,
Nh© mang trong tâm m†i ÇÙc tính tÓt lành
Cûa Lama Tông Khách Ba.

Nh© công ÇÙc có ÇÜ®c / tØ ba th©i quá khÙ / hiŒn tåi và vÎ lai / cùng bÒ
công ÇÙc cûa / chÜ PhÆt, chÜ BÒ tát / và tÃt cä chúng sinh, / nguyŒn con
và gia Çình, / ÇÒng môn cùng chúng sinh, / ÇŠu thành t¿u viên mãn /
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ngay trong ki‰p hiŒn tiŠn / con ÇÜ©ng tu k‰t h®p / hi‹n tông và mÆt
tông / cûa thÀy Tông Khách Ba, / là ÇÜ©ng tu thuÀn khi‰t / nhÜ vàng
ròng tinh luyŒn. / NguyŒn cho giáo pháp cûa / Lama Tông Khách Ba /
tÕa sáng kh¡p m†i nÖi / vïnh viÍn ÇÜ®c hÜng thÎnh.

Nh© công ÇÙc ba th©i / cûa con và chúng sinh, / cûa PhÆt và BÒ tát, /
nguyŒn không còn chi‰n tranh, / nån Çói hay tÆt dÎch, / tranh chÃp hay
bÃt mãn; / nguyŒn Ç©i sÓng thÎnh vÜ®ng, / m†i nhu cÀu thi‰t y‰u / ÇŠu
có ÇÜ®c dÍ dàng; / nguyŒn ngÜ©i trong cõi th‰ / g¥p ÇÜ®c thiŒn tri thÙc
/ dÅn d¡t trong PhÆt Pháp; / nguyŒn tÃt cä vui trong / niŠm vui cûa
chánh pháp.

NguyŒn toàn th‹ chúng sinh / g¥p ÇÜ®c cänh thuÆn tiŒn / Ç‹ tâm luôn
an trú / trong Çåi bi Çåi tØ, / không gây håi cho ai, / vïnh viÍn chÌ làm
ÇiŠu / l®i ích cho kÈ khác.

NguyŒn con và tÃt cä / trong m†i Ç©i m†i ki‰p / ÇŠu gi» ÇÜ®c gi§i hånh
/ thanh tÎnh (cÛng giÓng nhÜ / Lama Tông Khách Ba), / bi‰t tu tâm bÒ
ÇŠ, / gi» hành Ç¶ng trong sáng / và sÓng trong chánh ki‰n. / NguyŒn
chúng con có th‹ / sÓng tròn m†i ki‰p sÓng / mà không làm ô nhiÍm /
vÀng trí tuŒ trong sáng / cûa bánh xe Chánh Pháp / PhÆt chuy‹n lÀn thÙ
hai.

Nh© công ÇÙc có ÇÜ®c / tØ ba th©i quá khÙ / hiŒn tåi và vÎ lai, / cùng bÒ
công ÇÙc cûa / chÜ PhÆt, chÜ BÒ tát / và tÃt cä m†i ngÜ©i, / nguyŒn con
và gia Çình, / ÇÒng môn cùng chúng sinh, / cùng tÃt cä thí chû / cûa
FPMT / trong m†i ki‰p vŠ sau / ÇŠu g¥p thiŒn tri thÙc / dÅn d¡t trong
ñåi thØa. / NguyŒn luôn thÃy các thÀy / là nh»ng ÇÃng giác ng¶. /
NguyŒn luôn làm nh»ng viŒc / khi‰n ÇËp š các thÀy. / ThÀy có tâm
nguyŒn gì, / nguyŒn chúng con có ÇÜ®c / ÇÀy Çû m†i khä næng / chu
toàn ngay tÙc kh¡c.
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L©i HÒi HÜ§ng ñ¥c BiŒt
dành cho FPMT

Nh© công ÇÙc này / nguyŒn cho chÜ§ng ngåi / làm håi sÙc khÕe / t°n
håi mång sÓng / cûa thÀy Zopa / tÙc thì tan bi‰n. / NguyŒn thÀy ª låi /
dÅn d¡t chúng con / cho Ç‰n mãi khi / luân hÒi diŒt tÆn. / NguyŒn cho
tÃt cä / Ü§c nguyŒn cûa thÀy / cùng v§i Ü§c nguyŒn / cûa thÀy Yeshe /
ÇŠu thành s¿ thÆt.

NguyŒn thÀy Osel / sÓng Ç©i dài lâu / dÒi dào sÙc khÕe. / NguyŒn thÀy
hoàn tÃt / tr†n con ÇÜ©ng tu / không g¥p chÜ§ng ngåi. / NguyŒn ki‰p
hiŒn tiŠn / thÀy së trª thành / vÎ thÀy tuyŒt häo, / chÃp thØa chánh pháp
/ hi‹n tông, mÆt tông, / së là suÓi nguÒn / bình an l®i låc / cho m†i
chúng sinh.

NguyŒn bao chÜ§ng ngåi / ngæn cän công trình / xây tÜ®ng Di låc / tÙc
thì  tan bi‰n. /  NguyŒn cho tÜ®ng PhÆt / Di låc vï Çåi / së ÇÜ®c th¿c hiŒn
/ Çúng theo š muÓn / cûa thÀy Yeshe / và thÀy Zopa.

NguyŒn m†i trung tâm / FPMT / cùng m†i d¿ án / không g¥p chÜ§ng
ngåi, / luôn mang chánh pháp / cûa PhÆt Thích ca / ph° bi‰n m†i nÖi, /
nhÃt là chánh pháp / thÀy Tông Khách Ba.

NguyŒn cho chúng sinh / thoát m†i kh° Çau, / Çåt m†i hånh phúc, /
thành t¿u viên mãn / vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.

NguyŒn m†i ÇŒ tº / cùng m†i thân h»u / góp sÙc xây d¿ng / (FPMT) /
chung lo PhÆt s¿, / và nguyŒn cho ngÜ©i / hy sinh cu¶c sÓng / gi» gìn
chánh pháp / ph° Ç¶ chúng sinh, / cùng ÇÜ®c sÓng lâu / dÒi dào sÙc
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khÕe. / NguyŒn cho tÃt cä / mau chóng thành t¿u / ÇÜ©ng tu giác ng¶ /
tØ trong tâm thÙc.

NguyŒn cho nh»ng ai / quay vŠ nÜÖng d¿a / nÖi thÀy Zopa / ÇŠu thoát
chÜ§ng ngåi / sÓng Ç©i dài lâu / dÒi dào sÙc khÕe, / và ÇŠu Çåt ÇÜ®c /
ngay trong ki‰p này / m†i quä chÙng ng¶ / trên con ÇÜ©ng tu.

NguyŒn cho viŒc làm / cûa các ÇŒ tº / ÇŠu khi‰n ÇËp lòng / bÆc thiŒn tri
thÙc. / NguyŒn cho cùng tÆn / th©i gian vŠ sau / tÃt cä ÇŠu ÇÜ®c / bÆc
thiŒn tri thÙc / ÇÀy Çû chÙng ng¶ / n¡m tay dÅn d¡t. / NguyŒn các ÇŒ tº
/ có Ü§c nguyŒn gì / ÇŠu nh© chánh pháp / mà ÇÜ®c nhÜ nguyŒn.
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L©i NguyŒn TrÜ©ng Th†

dành cho ÇÙc ñåt-Lai Låt-ma
Gang ri ra wä kor wäi zhing kham dir

NÖi miŠn núi tuy‰t vây quanh
Phän dang de wa ma lü jung wäi nä

Có suÓi nguÒn an låc
Cûa m†i s¿ tÓt lành

Chän rä zig wang tän dzin gya tsho yi
Là bÆc tÓi th¡ng Quan Th‰ Âm Tenzin Gyatso

Zhab pä si thäi bar du tän gyur chig
Xin thÀy ª låi cõi th‰
Cho Ç‰n khi tÆn diŒt luân hÒi.

dành cho Lama Zopa Rinpoche
Thub tshül chhang zhing jam gön gyäl wäi tän

ThÀy là ngÜ©i gi» gìn con ÇÜ©ng gi§i hånh cûa ÇÙc Mâu ni,
Là ÇÃt lành phong phú chª mang tÃt cä;

Dzin kyong pel wä kün zö dog por dzä
BŠn bÌ bäo trì ho¢ng dÜÖng PhÆt pháp;

Chhog sum kur wäi leg mön thu drub pa
Khéo thành t¿u l©i tán dÜÖng Tam Bäo;

Dag sog dül jäi gön du zhab tän shog
Là bÆc cÙu Ç¶ cûa con và tÃt cä,
Kính xin thÀy sÓng lâu trong cõi th‰,
sÓng thÆt lâu trong cõi th‰ !
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Lama Tông Khách Ba [Lama Tsongkhapa]

Migtsema
Bài Tán DÜÖng Lama Tông Khách Ba

Mig me tse wäi ter chhen chän rä zig
ThÀy là Quan Th‰ Âm: / kho tàng Çåi bi tâm;

Dri me khyen päi wang po jam päi yang
ThÀy là ÇÙc Væn Thù: / là bÆc Çåi Çåo sÜ / v§i trí tuŒ vô cÃu;

[Dü pung ma lü jom dzä sang wäi dag]
[ThÀy là Kim Cang Thû / phá tan tành tÃt cä / Ç¶i quân cûa ma
vÜÖng;]

Gang chän khä päi tsug gyän tsong kha pa
Lama Tông Khách Ba,
Là ng†c quí  trên ÇÌnh / bÆc thánh hiŠn xÙ tuy‰t.

Lo zang drag päi zhab la sol wa deb (3x)
ThÀy Losang Drakpa,
Con xin vŠ Çänh lÍ / dÜ§i chân sen cûa thÀy.
Kính xin thÀy tØ bi h¶ niŒm (x3)
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L©i HÒi HÜ§ng
cûa ngài TÎch Thiên

DÜ§i Çây là m¶t trong nh»ng câu hÒi hÜ§ng ÇÙc ñåt-lai Låt-ma thích nhÃt, trích
tØ NhÆp BÒ Tát ñåo [Bodhicharyavatara], chÜÖng 10, cûa ngài TÎch Thiên
[Shantideva].

V§i công ÇÙc này / nguyŒn cho chúng sinh / ª kh¡p m†i nÖi / Çang
chÎu kh° Çau / tinh thÀn th‹ xác / tìm ÇÜ®c ÇÀy tràn / niŠm vui
hånh phúc / l§n r¶ng nhÜ bi‹n.

NguyŒn kh¡p chúng sinh / không có m¶t ai / phäi chÎu nån kh°, / tåo
tác ác nghiŒp / g¥p cänh tÆt bÎnh / kh° vì s® hãi / kh° vì bÎ ngÜ©i /
sÌ nhøc khinh khi.

NguyŒn cho ngÜ©i mù / thÃy ÇÜ®c hình s¡c
NguyŒn cho ngÜ©i Çi‰c / nghe ÇÜ®c âm thanh
NguyŒn cho nh»ng ai / mÕi mòn kiŒt quŒ / ÇÜ®c th©i ngÖi nghÌ.

NguyŒn ngÜ©i Çang lånh / tìm ÇÜ®c áo quÀn
NguyŒn ngÜ©i Çang Çói / ki‰m ÇÜ®c mi‰ng æn
NguyŒn ngÜ©i Çang khát / tìm ra thÙc uÓng
Cùng nguÒn giäi khát / thÖm ngon tuyŒt diŒu.
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NguyŒn cho ngÜ©i nghèo / tìm ÇÜ®c tài sän
NguyŒn ngÜ©i Çau kh° / thÃy ÇÜ®c niŠm vui
NguyŒn kÈ tuyŒt v†ng / g¥p nguÒn hy v†ng
Vïnh viÍn sÓng trong / bình an hånh phúc

NguyŒn mÜa Çúng th©i / vø mùa xanh tÓt
NguyŒn thuÓc ch»a lành / m†i cÖn bÎnh d»
NguyŒn m†i l©i nguyŒn / thánh thiŒn tÓt lành / luôn thành s¿ thÆt.

NguyŒn ngÜ©i tÆt bÎnh / thoát m†i bÎnh kh°
NguyŒn nån thiên tai / vïnh viÍn không còn

NguyŒn kÈ khi‰p s® / dÙt cÖn s® hãi
NguyŒn kÈ tù Çày / thoát h‰t cùm gông
NguyŒn kÈ y‰u kém / tìm ra sÙc månh
Và xin nguyŒn cho / tÃt cä chúng sinh / sÓng trong cõi th‰ /

ÇŠu bi‰t quay vŠ / nâng Ç« lÅn nhau.

Bao gi© không gian còn
Chúng sinh còn
NguyŒn con còn ª låi
Xua tan kh° nån cõi th‰ gian.
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ñÙc Ph° HiŠn  [Samantabhadra]
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Hånh NguyŒn VÜÖng

Hånh nguyŒn phi thÜ©ng cûa Çåi BÒ tát Ph° HiŠn

Samantabhadracaryä praôidhäna
’phags-pa bzang-po spyod-pa’i smon-lam-gyi rgyal-po

[d¿a theo bän dÎch cûa HT Thích Trí Quang]

ñŒ tº kính lÍ BÒ Tát Væn Thù, s¡c tÜ§ng trÈ trung

(1) H‰t thäy chÜ PhÆt / trong ba th©i gian
tåi các th‰ gi§i / kh¡p cä mÜ©i phÜÖng
tôi vÆn døng Çû / ba nghiŒp trong såch
kính låy kh¡p cä / không có thi‰u sót.

(2) Næng l¿c uy thÀn / cûa hånh ph° hiŠn / làm tôi hiŒn kh¡p
trÜ§c chÜ NhÜ lai, / m¶t thân låi hiŒn / thân nhÜ c¿c vi,
låy kh¡p chÜ PhÆt / cÛng nhÜ c¿c vi.

(3) Trong m¶t c¿c vi / có chÜ PhÆt Çà / nhiŠu b¢ng c¿c vi,
và ÇŠu ª trong / chúng h¶i BÒ tát; / c¿c vi tÃt cä
pháp gi§i vô tÆn / cÛng là nhÜ vÆy,
tâm tôi tin PhÆt / thÆt sâu và ÇÀy.

(4) Nên bi‹n âm thanh / tôi vÆn døng cä,
xuÃt ra vô tÆn / l©i ch» nhiŒm mÀu,
cùng tÆn th©i kÿ / cûa thì vÎ lai
tán dÜÖng bi‹n cä / công ÇÙc cûa PhÆt.
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5)  Tôi Çem vòng hoa / tÓt ÇËp hÖn h‰t,
âm nhåc, hÜÖng hoa, / tàn l†ng, bäo cái,
nh»ng ÇÒ trang hoàng, / hÖn h‰t nhÜ vÆy,
tôi Çem hi‰n cúng / chÜ vÎ NhÜ lai.

(6) Y phøc hÖn h‰t, / hÜÖng liŒu hÖn h‰t,
hÜÖng b¶t, hÜÖng ÇÓt, /  cùng v§i Çèn ÇuÓc,
tÃt cä ÇŠu nhÜ  / diŒu cao núi l§n,
tôi Çem hi‰n cúng / chÜ vÎ NhÜ lai.

(7) Tôi Çem cái bi‰t / cao r¶ng hÖn h‰t
tin tÜªng sâu xa / tam th‰ chÜ PhÆt,
vÆn døng sÙc månh / hånh nguyŒn ph° hiŠn
mà kh¡p hi‰n cúng / chÜ vÎ NhÜ lai.

(8) Bao nhiêu nghiŒp d» / xÜa kia tôi làm,
ÇŠu bªi vô thÌ / nh»ng tham sân si,
Ç¶ng thân ng» š / mà phát sinh ra,
ngày nay tôi nguyŒn / sám hÓi tÃt cä.

(9) MÜ©i phÜÖng h‰t thäy / các loåi chúng sinh,
cùng v§i các vÎ / Thanh væn, Duyên giác, / tu h†c ti‰p tøc,
tu h†c hoàn tÃt, / tÃt cä NhÜ lai, / cùng v§i BÒ tát,
công ÇÙc có gì / tôi tùy h› cä.

(10) MÜ©i phÜÖng Çâu có / ng†n Çèn th‰ gi§i
khi m§i thành t¿u / tuŒ giác vô thÜ®ng,
tôi xin thÌnh cÀu / tÃt cä các Ngài /
chuy‹n ÇÄy bánh xe / diŒu pháp vô thÜ®ng.

(11) ChÜ vÎ NhÜ lai / muÓn hiŒn ni‰t bàn,
thì tôi chí thành / thÌnh cÀu các Ngài
sÓng v§i Ç©i ki‰p / nhiŠu nhÜ c¿c vi,
Ç‹ làm l®i låc / h‰t thäy chúng sinh.

(12) Låy PhÆt, khen PhÆt, / và hi‰n cúng PhÆt,
xin PhÆt ª Ç©i / và chuy‹n Pháp luân,
tùy h› sám hÓi / bao thiŒn cæn Ãy
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tôi Çem hÒi hÜ§ng / l®i ích chúng sinh
có nghïa hÒi hÜ§ng / nguyŒn thành trí PhÆt.

(13) Tôi theo mà h†c / chÜ vÎ NhÜ lai, / tu tÆp tÃt cä / hånh nguyŒn
ph° hiŠn, / phøng s¿ quá khÙ / chÜ vÎ NhÜ lai, / cùng v§i hiŒn
tåi / chÜ vÎ PhÆt Çà, / vÎ lai các bÆc / ThÀy cûa tr©i ngÜ©i, / bao
nhiêu š nguyŒn / ÇŠu viên mãn cä, / tôi nguyŒn h†c tÆp / tam th‰
chÜ PhÆt, / Ç‹ mau hoàn thành / tuŒ giác vô thÜ®ng.

[Câu 13 nói vŠ Tam Th‰ PhÆt, dÎch sát bän ti‰ng Anh nhÜ sau:
[NguyŒn chÜ PhÆt Çà / trong th©i hiŒn tåi / ª kh¡p mÜ©i phÜÖng /

cùng chÜ NhÜ lai / trong th©i quá khÙ, / xin hãy ti‰p nhÆn / cúng
phÄm cûa tôi. / Ai chÜa giác ng¶ / nguyŒn chóng thành t¿u /
chánh Ç£ng chánh giác.]

(14) TÃt cä th‰ gi§i / kh¡p cä mÜ©i phÜÖng / r¶ng l§n trong såch
nhiŒm mÀu trang nghiêm, / ª Çâu cÛng có / Çåi h¶i BÒ tát
bao quanh chÜ PhÆt, / trong khi chÜ PhÆt / cùng ngÒi dÜ§i cây
bÒ ÇŠ Çåi th†.

(15) CÀu nguyŒn chúng sinh / kh¡p cä mÜ©i phÜÖng
thoát h‰t lo s® / thÜ©ng hÜªng yên vui,
thu hoåch l®i ích / cûa Pháp sâu xa,
diŒt trØ phiŠn não / không còn thØa sót.

(16) Khi tôi tu tÆp / vì Çåi bÒ ÇŠ  / thì ª loài nào
cÛng bi‰t Ç©i trÜ§c, / thÜ©ng ÇÜ®c xuÃt gia

(17) Nghiêm gi» tÎnh gi§i, / không Ç‹ gi§i th‹
bÎ dÖ bÎ v« / hay bÎ xuyên thûng / ho¥c bÎ sÖ suÃt.

(18) TÃt cä chÜ thiên / cùng v§i quÌ thÀn,
h‰t thäy nhân loåi / và bao loài khác,
bao nhiêu chúng sinh / bao nhiêu ti‰ng nói,
tôi dùng ti‰ng Ãy / mà thuy‰t pháp cho.

(19) Siêng tu các pháp / ba la mÆt Ça / c¿c kÿ trong sáng,
thÜ©ng xuyên chuyên chú / không Ç‹ quên mÃt
tâm Çåi bÒ ÇŠ, / diŒt trØ dÖ bÄn / không cho sót låi,
viên thành tÃt cä / hånh nguyŒn nhiŒm mÀu.
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(20) ñÓi v§i mê lÀm / cùng v§i nghiŒp d», / ÇÓi v§i cänh ng¶
hiŒn thân ma vÜÖng, / trong cõi Ç©i này / mà ÇÜ®c siêu thoát,
t¿a nhÜ hoa sen / không hŠ dính nÜ§c,
cÛng nhÜ nhÆt nguyŒt / không vÜ§ng không gian.

(21) TÆn trØ toàn b¶ / n‡i kh° ÇÜ©ng d»,
bình Ç£ng cho vui / bao loåi sinh linh,
träi qua th©i kÿ / nhiŠu nhÜ c¿c vi,
l®i ích mÜ©i phÜÖng / không có cùng tÆn.

(22) Tôi h¢ng tùy thuÆn / các loåi chúng sinh,
cùng tÆn th©i kÿ / cûa thì vÎ lai,
thÜ©ng xuyên tu tÆp / hånh nguyŒn ph° hiŠn
c¿c kÿ r¶ng l§n / viên mãn thành t¿u
tuŒ giác bÒ ÇŠ / c¿c kÿ tÓi thÜ®ng.

(23) Bao nhiêu nh»ng ngÜ©i / ÇÒng hành v§i tôi,
nguyŒn ª ch‡ nào / cÛng thÜ©ng g¥p nhau,
thân ng» và š / ÇŠu nhÜ nhau cä,
cùng nhau tu h†c / h‰t thäy hånh nguyŒn.

(24) Nh»ng thiŒn trí thÙc / l®i ích cho tôi,
chÌ dÅn cho tôi / hånh nguyŒn ph° hiŠn,
cÛng nguyŒn thÜ©ng xuyên / ÇÜ®c g¥p g« nhau,
låi nguyŒn thÜ©ng xuyên / hoan h› cho tôi.

(25) NguyŒn thÜ©ng nhìn thÃy / chÜ vÎ NhÜ lai,
cùng chÜ BÒ tát / vây quanh các Ngài,
ÇÓi v§i các Ngài / nguyŒn hi‰n cúng l§n,
cùng tÆn vÎ lai / không bi‰t chán mŒt.

(26) NguyŒn ÇÜ®c duy trì / pháp mÀu cûa PhÆt, / làm cho r¿c r« hånh
nguyŒn bÒ ÇŠ, / trong såch rÓt ráo / ÇÜ©ng Çi Ph° hiŠn, cùng tÆn
vÎ lai / thÜ©ng xuyên tu tÆp.

(27) Ÿ trong tÃt cä / th‰ gi§i ba cõi, / tôi tu phÜ§c trí
thÜ©ng xuyên vô tÆn, / ÇÎnh tuŒ phÜÖng tiŒn
cùng v§i giäi thoát, / ÇÜ®c kho công ÇÙc / vô tÆn nhÜ vÆy.
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(28) M‡i m¶t c¿c vi / có sÓ th‰ gi§i / nhiŠu b¢ng c¿c vi
m‡i m¶t th‰ gi§i / có các ÇÙc PhÆt / khó th‹ nghï thÃu,
m‡i m¶t ÇÙc PhÆt / ÇŠu ª chính gi»a / Çåi h¶i BÒ tát,
và tôi nhìn thÃy / các Ngài thÜ©ng nói / hånh nguyŒn BÒ ÇŠ.

(29) Bi‹n cä th‰ gi§i / kh¡p mÜ©i phÜÖng hÜ§ng,
bi‹n cä thì gian / nhiŠu b¢ng ÇÀu lông,
bi‹n cä PhÆt Çà, / bi‹n cä quÓc Ç¶,
bi‹n cä th©i kÿ / mà tôi tu hành.

(30) ChÜ vÎ NhÜ lai / l©i ti‰ng trong sáng,
m‡i ti‰ng Çû h‰t / bi‹n cä âm thanh,
nh»ng l©i ti‰ng Ãy / tùy š chúng sinh,
m‡i ti‰ng xuÃt ra / bi‹n cä hùng biŒn.

(31) ChÜ vÎ NhÜ lai / trong ba thì gian, / vÆn døng vô tÆn
bi‹n cä l©i ti‰ng, / thÜ©ng chuy‹n pháp luân
lš thú nhiŒm mÀu, / nhÜng trí tuŒ l¿c / sâu xa cûa tôi
có th‹ h¶i nhÆp / m¶t cách toàn diŒn.

(32) Tôi thÃu hi‹u ÇÜ®c / toàn th‹ th©i kÿ
cûa thì vÎ lai / là m¶t sát na,
tôi cÛng thÃu hi‹u / toàn th‹ th©i kÿ
cä ba thì gian / là m¶t sát na.

(33) Trong m¶t sát na / mà tôi thÃy h‰t / tÃt cä chÜ PhÆt / trong ba thì
gian, / tôi thÜ©ng thÃu hi‹u / lïnh v¿c cûa PhÆt / th‹ chÙng các
pháp / toàn nhÜ äo thuÆt, / giäi thoát cao sâu, / uy l¿c hùng
mãnh.

(34) NÖi m‡i c¿c vi / trên ÇÀu s®i lông, / xuÃt hiŒn th‰ gi§i
quá khÙ hiŒn tåi / cùng v§i vÎ lai / c¿c kÿ trang nghiêm.
Th‰ gi§i mÜ©i phÜÖng / nhiŠu nhÜ c¿c vi / trên ÇÀu s®i lông,
tôi thâm nhÆp cä / mà làm toàn th‹ / trang nghiêm trong såch.

(35) Cùng tÆn vÎ lai / có bao PhÆt Çà / thành vô thÜ®ng giác
chuy‹n chánh pháp luân / mª m¡t quÀn sinh
ª trong ba cõi, / viŒc PhÆt hoàn tÃt / thÎ hiŒn ni‰t bàn,
tôi ÇŠu Çi Ç‰n / thân gÀn phøng s¿.
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(36) Næng l¿c thÀn thông / Ç‰n mau kh¡p cä,
næng l¿c Çåi thØa / bi‰n th‹ toàn diŒn,
næng l¿c công ÇÙc / tu h‰t trí hånh,
næng l¿c Çåi tØ / che h‰t chúng sinh,

(37) næng l¿c th¡ng phÜ§c / trang hoàng kh¡p nÖi,
næng l¿c th¡ng trí / không hŠ vÜ§ng m¡c,
næng l¿c uy thÀn / Çû m†i phÜÖng tiŒn
næng l¿c bÒ ÇŠ / qui tø h‰t thäy,

(38) næng l¿c thiŒn nghiŒp / làm såch tÃt cä,
næng l¿c diŒt trØ / tÃt cä phiŠn não,
næng l¿c chi‰n th¡ng / tÃt cä ma quân,
næng l¿c viên mãn / hånh nguyŒn ph° hiŠn.

(39) Trang hoàng såch së / bi‹n cä th‰ gi§i,
giäi thoát h‰t thäy / bi‹n cä chúng sinh,
khéo léo phân biŒt / bi‹n cä các pháp,
nhÆp vào sâu xa / bi‹n cä trí tuŒ,

(40) làm trong sáng h‰t / bi‹n cä Çåi hånh,
làm ÇÀy Çû cä / bi‹n cä Çåi nguyŒn,
thân gÀn hi‰n cúng / bi‹n cä PhÆt Çà,
tu không mŒt mÕi / bi‹n cä th©i kÿ.

(41) Bao nhiêu hånh nguyŒn / tuŒ giác tÓi thÜ®ng / cûa chÜ NhÜ lai
trong ba thì gian, / tôi tôn th© cä / và tu ÇÀy Çû:
VÆn døng tÃt cä / hånh nguyŒn ph° hiŠn
tôi giác ng¶ ÇÜ®c / vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.

(42) TÃt cä NhÜ lai / ÇŠu có trÜªng tº, / cùng m¶t danh hiŒu
danh hiŒu Ph° hiŠn ; / nay tôi hÒi hÜ§ng / bao nhiêu thiŒn cæn,
nguyŒn bao trí tuŒ / ÇÒng Ç£ng các vÎ.

(43) Cä thân ng» š / thÜ©ng xuyên trong sáng,
hånh nguyŒn, quÓc Ç¶, / cÛng ÇŠu nhÜ vÆy:
trí tuŒ Ç‰n th‰ / nên tên Ph° hiŠn,
nguyŒn tôi ÇÒng Ç£ng / v§i các vÎ Ãy.
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(44) Tôi vì trong sáng / hånh nguyŒn Ph° hiŠn,
nên bao hånh nguyŒn / cûa ngài Væn thù,
tôi tu Çû cä / không có thi‰u sót,
cùng tÆn vÎ lai / không hŠ mÕi mŒt.

(45) S¿ tu cûa tôi / không có hån lÜ®ng,
công ÇÙc Çåt ÇÜ®c / cÛng không sÓ lÜ®ng;
ÇÙng v»ng ª trong / vô lÜ®ng hånh nguyŒn,
tôi thÃu triŒt h‰t / bao thÀn thông l¿c.

(46) HÜ không cho Ç‰n / phiŠn não cùng tÆn,
Çåi nguyŒn cûa tôi / m§i có cùng tÆn,
nhÜng bÓn thÙ Ãy / không có cùng tÆn,
Çåi nguyŒn cûa tôi / cÛng không cùng tÆn.

(47) Ai Çem bäo vÆt / ÇÀy cä th‰ gi§i / kh¡p mÜ©i phÜÖng hÜ§ng
mà hi‰n cúng PhÆt, / låi cho tr©i ngÜ©i / hånh phúc tuyŒt v©i,
và làm nhÜ vÆy / träi qua th©i kÿ / b¢ng sÓ c¿c vi
cûa m†i th‰ gi§i.

(48) Và ai ÇÓi v§i / Çåi nguyŒn vÜÖng này / m¶t lÀn nghe Ç‰n
mà sinh tin tÜªng, / v§i s¿ khao khát / vô thÜ®ng bÒ ÇŠ,
thì ÇÜ®c công ÇÙc / quá hÖn ngÜ©i trÜ§c.

(49) Và rÒi xa r©i / bån bè xÃu ác,
v§i låi xa h£n / các nÈo ÇÜ©ng d»
mau chóng nhìn thÃy / ÇÙc A di Çà, / [ÇÙc Vô LÜ®ng Quang]
và Çû hånh nguyŒn / ph° hiŠn tÓi thÜ®ng.

(50) NgÜ©i Ãy khéo ÇÜ®c / Ç©i sÓng Ç¥c thù.
ngÜ©i Ãy khéo sinh / ª trong loài ngÜ©i,
ngÜ©i Ãy không lâu / së ÇÜ®c hoàn thành
hånh nguyŒn y nhÜ / Ph° hiŠn Çåi sï.

(51) N‰u mà xÜa kia / không có trí tuŒ
nên tåo næm t¶i / ÇÎa ngøc Vô gián,
nhÜng n‰u ngày nay / tøng Çåi nguyŒn vÜÖng
cûa ÇÙc Ph° hiŠn, / thì m¶t sát na
tiêu diŒt tÙc thì / næm t¶i nhÜ vÆy.
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(52) Låi còn toàn häo / dòng h†, thành phÀn, / s¡c tÜ§ng, trí tuŒ;
quân Ç¶i ma vÜÖng / và nh»ng ngoåi Çåo / không th‹ Çánh Ç°,
kham ÇÜ®c ba cõi / cùng nhau hi‰n cúng.

(53) Và mau Ç‰n ngÒi / dÜ§i bÒ ÇŠ th†,
chi‰n th¡ng các Çåo / quân Ç¶i ma vÜÖng,
thành Ç£ng chánh giác / chuy‹n diŒu pháp luân,
l®i låc h‰t thäy / các loåi chúng sinh.

(54) Th‰ nên nh»ng ai / ÇÓi v§i hånh nguyŒn / cûa ÇÙc Ph° hiŠn
mà bi‰t ti‰p nhÆn, / ghi nh§, Ç†c tøng, / và nói cho ngÜ©i,
thì ÇÜ®c k‰t quä / chÌ PhÆt m§i bi‰t,
quy‰t ÇÎnh th¿c hiŒn / vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.

(55)  Trí hånh Væn thù / c¿c kÿ dÛng mãnh,
tuŒ hånh Ph° hiŠn / cÛng là nhÜ vÆy;
nay tôi hÒi hÜ§ng / bao nhiêu thiŒn cæn,
Ç‹ theo các ngài / thÜ©ng xuyên tu h†c.

(56) Các Çåi nguyŒn vÜÖng / tÓi th¡ng nhÜ vÀy
ÇÜ®c s¿ ca tøng / cûa chÜ NhÜ lai,
nay tôi hÒi hÜ§ng / bao nhiêu thiŒn cæn
Ç‹ ÇÜ®c hånh nguyŒn / Ph° hiŠn tÓi thÜ®ng.

(57) NguyŒn tôi trong lúc / sinh mŒnh s¡p ch‰t,
thì loåi ÇÜ®c cä / m†i s¿ trª ngåi,
tr¿c ti‰p nhìn thÃy / ÇÙc A di Çà,
tÙc kh¡c ÇÜ®c sinh / th‰ gi§i C¿c låc.

(58) Tôi Çã sinh ra / th‰ gi§i Ãy rÒi,
trÜ§c m¡t thành t¿u / Çåi nguyŒn vÜÖng này,
thành t¿u ÇÀy Çû / không có thi‰u sót,
l®i låc tÃt cä / th‰ gi§i chúng sinh.

(59)  BÒ tát häi h¶i / cûa ÇÙc Di Çà / ai cÛng trong såch,
còn tôi lúc Ãy / hóa sinh ª trong / hoa sen tÓi th¡ng,
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Çích thân nhìn thÃy / ÇÙc A di Çà, / và Ngài ÇÓi diŒn
th† kš cho tôi / thành t¿u tuŒ giác / vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.

(60) Nh© Ön cûa Ngài / th† kš cho rÒi,
tôi liŠn bi‰n th‹ / vô sÓ thân hình,
v§i trí tuŒ l¿c / c¿c kÿ r¶ng l§n,
tôi làm l®i låc / tÃt cä chúng sinh.

(61) NgÜ©i nào trì tøng / hånh nguyŒn Ph° hiŠn,
mà tôi nói vŠ / chút ít thiŒn cæn,
là m¶t sát na / h† Çû tÃt cä
Çåi thanh tÎnh nguyŒn / tác thành chúng sinh.

(62) Hånh nguyŒn ph° hiŠn / tÓi thÜ®ng cûa tôi,
vô biên th¡ng phÜ§c / tôi hÒi hÜ§ng cä,
nguyŒn bao chúng sinh / Çang còn chìm Ç¡m,
mau chóng ÇÜ®c sinh / th‰ gi§i C¿c låc
cûa ÇÙc Th‰ tôn / A di Çà PhÆt.

(63) Hånh nguyŒn ph° hiŠn / tÓi cao mÀu nhiŒm / ph° Ç¶ chúng sinh
 trôi låc luân hÒi, / tôi xin nÜÖng vào / Çåi nguyŒn vÜÖng này,
nÜÖng vào næng l¿c / thành t¿u chánh pháp / sáng ng©i thiŒn
hånh / cûa ÇÙc Ph° HiŠn, / nguyŒn cõi ác Çåo / vïnh viÍn trÓng
v¡ng / không còn m¶t ai.

Ghi Chú bän dÎch ti‰ng ViŒt:

D¿a theo bän dÎch trong Kinh Hoa Nghiêm, PhÄm Hånh NguyŒn Ph° HiŠn, HT Thích Trí
Quang dÎch tØ bän Hoa væn. So låi, hai bän Anh và ViŒt š nghïa khá sát nhau, chÌ khác ª
- thÙ t¿ các câu kŒ tØ 46 Ç‰n 60 (câu 46-60 trong bän ti‰ng Anh là câu 52-60 và 46-51trong
bän ti‰ng ViŒt); - câu kŒ 13 nói vŠ Tam Th‰ PhÆt, ti‰ng ViŒt chia thành hai câu kŒ nhÜng bän
ti‰ng Anh chÌ có m¶t, š nghïa cÛng không hoàn toàn giÓng nhau; - câu kŒ 16 và 17, bän ti‰ng
Anh chia thành hai, ti‰ng ViŒt gom thành m¶t; - câu 63 không có trong bän ti‰ng ViŒt.

HÒng NhÜ x‰p låi thÙ t¿ và chia câu theo bän ti‰ng Anh, dÎch câu kŒ 13 theo  ti‰ng Anh cho
vào ngo¥c vuông “[...]” cho dÍ tham khäo, và dÎch thêm câu kŒ cuÓi sÓ 63. Tháng 07/2005.
Cách dùng ch» và cách vi‰t hoa ÇŠu gi» theo bän dÎch cûa HT Thích Trí Quang.
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NguyŒn Giáo Pháp thÀy
Tông Khách Ba luôn hÜng thÎnh

]R -29%-o=-2!/-3,
Losang gyäl tän ma

by Gung-tang Tän-päi Drön-me

Gyäl wa ma lü kye päi yab gyur kyang
Gyäl sä tshül gyi zhing kham rab jam su
Gyäl wäi chhö dzin thug kye den päi thü
Lo zang gyäl wäi tän pa gyä gyur chig

Ngài là bÆc tØ phø / cûa các ÇÃng Th‰ tôn, / hóa hiŒn tÜ§ng
trÜªng tº / làm ngÜ©i gi» chánh pháp / trong vô lÜ®ng cõi th‰.
NÜÖng vào s¿ thÆt này, / nguyŒn cho giáo pháp cûa /
ÇÙc Losang tÓi th¡ng / luôn lan xa hÜng thÎnh.

Ngön tshe wang pöi tog gi chän nga ru
Dam chä tshe na nying tob chhen po zhe
Sä chä gyäl wä ngag jö den päi thü
Lo zang gyäl wäi tän pa gyä gyur chig

Vào m¶t th©i quá khÙ, / ngài Çã tØng ÇÓi trÜ§c / PhÆt Indraketu
mà phát lên Çåi nguyŒn, / khi‰n PhÆt cùng thánh chúng / ÇŠu
cÃt l©i tán thán / l¿c vô úy cûa ngài. / NÜÖng vào s¿ thÆt này,
nguyŒn cho giáo pháp cûa / ÇÙc Losang tÓi th¡ng / luôn lan xa
hÜng thÎnh.
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Ta chö tsang mäi gyü pa pel wäi chhir
Thub päi drung du shel kar threng wa phül
Chhö dung nang zhing lung tän den päi thü
Lo zang gyäl wäi tän pa gyä gyur chig

Vì nguyŒn cho ÇÜ©ng tu / quäng Çåi và thâm sâu / ÇÜ®c tri‹n
khai r¶ng tÕa, / ngài cúng dÜ©ng ÇÙc PhÆt / tràng pha lê màu
tr¡ng, / và ÇÜ®c PhÆt trao cho / m¶t vÕ Óc tù và / cùng v§i l©i
th† kš. / NÜÖng vào s¿ thÆt này, / nguyŒn cho giáo pháp cûa /
ÇÙc Losang tÓi th¡ng / luôn lan xa hÜng thÎnh.

Ta wa nam dag tag chhä tha lä dröl
Gom pa nam dag jing mug mün pa sang
Chö pa nam dag gyäl wäi ka zhin drub
Lo zang gyäl wäi tän pa gyä gyur chig

Trí tuŒ ngài trong sáng / vÜ®t hai b© thÜ©ng, Çoån;
ThiŠn ÇÎnh ngài tÎnh såch / m†i tæm tÓi mây m©;
Gi§i hånh ngài uy nghi / theo Çúng l©i PhÆt dåy.
NÜÖng vào s¿ thÆt này, / nguyŒn cho giáo pháp cûa / ÇÙc
Losang tÓi th¡ng / luôn lan xa hÜng thÎnh.

Mang du thö pa gya chher tsäl wä khä
Thö dön ji zhin gyü la jar wä tsün
Kün kyang tän dröi dön du ngo wä zang
Lo zang gyäl wäi tän pa gyä gyur chig

Uyên bác vì tìm cÀu / tu h†c thÆt sâu r¶ng;
Tôn quí vì luôn mang / chánh pháp vŠ chuy‹n tâm1;
TÓt lành vì hÒi hÜ§ng / tÃt cä vŠ låi cho / chúng sinh cùng PhÆt
Pháp. NÜÖng vào s¿ thÆt này, / nguyŒn cho giáo pháp cûa / ÇÙc
Losang tÓi th¡ng / luôn lan xa hÜng thÎnh.

Drang nge sung rab ma lü gäl me du
Gang zag chig gi nyam len dam pa ru
Nge pa nye pä nye chö tha dag gag
Lo zang gyäl wäi tän pa gyä gyur chig

Nh©  bi‰t ch¡c r¢ng kinh / liÍu nghïa, bÃt  liÍu nghïa / không
mâu thuÅn mäy may, / ngài hÜ§ng dÅn cách tu, / chÆn ÇÙng
m†i sai lÀm. / NÜÖng vào s¿ thÆt này, / nguyŒn cho giáo pháp
cûa / ÇÙc Losang tÓi th¡ng / luôn lan xa hÜng thÎnh.
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Lung chhö de nö sum gyi chhä nyän dang
Tog päi tän pa lab sum nyam len te
Khä shing drub päi nam thar mä du jung
Lo zang gyäl wäi tän pa gyä gyur chig

L¡ng nghe m†i luÆn giäi / vŠ Tam tång kinh Çi‹n, / thành t¿u
m†i chánh pháp, / th¿c hành Gi§i ñÎnh TuŒ, / cu¶c sÓng ngài
phi thÜ©ng / thiŒn xäo và viên mãn, / thÆt Çáng khi‰n kinh ngåc.
NÜÖng vào s¿ thÆt này, / nguyŒn cho giáo pháp cûa /
ÇÙc Losang tÓi th¡ng / luôn lan xa hÜng thÎnh.

Chhi ru nyän thö chö pä zhi zhing dül
Nang du rim nyi näl jor deng dang dän
Do ngag lam zang gäl me drog su khyer
Lo zang gyäl wäi tän pa gyä gyur chig

Bên ngoài ngài thuÀn tÎnh / uy nghi tÜ§ng Thanh væn,
Bên trong ngài thuÀn hành / hai giai Çoån thành t¿u,
Luôn t¿ tåi dung hòa / m†i ÇÜ©ng tu hi‹n mÆt.
NÜÖng vào s¿ thÆt này, / nguyŒn cho giáo pháp cûa / ÇÙc
Losang tÓi th¡ng / luôn lan xa hÜng thÎnh.

Gyu yi theg par shä päi tong pa nyi
Drä büi thab kyi drub päi de chhen dang
Nyam jor chhö phung gyä thrii nying pöi chü
Lo zang gyäl wäi tän pa gyä gyur chig

Ngài k‰t h®p bát nhã - / c‡ xe tu hånh nhân - / v§i ñåi låc Ç‰n
tØ / ÇÜ©ng phÜÖng tiŒn quäng Çåi - / c‡ xe tu hånh quä. / ñây
là tâm tinh túy / cûa tám vån pháp môn. / NÜÖng vào s¿ thÆt
này, / nguyŒn cho giáo pháp cûa / ÇÙc Losang tÓi th¡ng / luôn
lan xa hÜng thÎnh.

Kye bu sum gyi lam gyi sung mäi tso
Nyur dzä gön dang nam sä lä shin sog
Tän sung dam chän gya tsöi thu tob kyi
Lo zang gyäl wäi tän pa gyä gyur chig

Xin nÜÖng vào næng l¿c / cûa bi‹n r¶ng h¶ pháp / nhÜ chÜ
thiên h¶ pháp / cûa ÇÜ©ng tu Tam Thân / - là Mahakala2 , /
Vaishravana, / và Karma yama - / nguyŒn cho giáo pháp cûa /
ÇÙc Losang tÓi th¡ng / luôn lan xa hÜng thÎnh.
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Dor na päl dän la mäi ku tshe tän
Khä tsün tän dzin dam pä sa teng gang
Tän päi jin dag nga thang dar wa yi
Lo zang gyäl wäi tän pa gyä gyur chig

Tóm låi xin nÜÖng vào / Ç©i sÓng thÆt dài lâu / cûa Çåo sÜ tôn
quí, / nÜÖng nh© ÇÃt ÇÀy kín / nh»ng bÆc thÀy uy nghi, / tØ bi và
uyên bác / luôn chÃp trì chánh pháp, / và nÜÖng vào næng l¿c /
tæng trÜªng cûa chánh pháp / cûa các ÇÃng pháp chû, / nguyŒn
cho giáo pháp cûa / ÇÙc Losang tÓi th¡ng / luôn lan xa hÜng
thÎnh.

Ghi Chú:
1. Nguyên væn [ti‰ng Tây tång], “...vì ngài luôn áp døng Çúng Ç¡n tÃt cä nh»ng gì ngài nghe
ÇÜ®c vào dòng tâm thÙc [cûa chính mình]...”
2. Nguyên væn [ti‰ng Anh] là quick-acting lord, ghi chú là Mahakala.
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L©i NguyŒn CuÓi trong Lam-rim
=3-< A3-(R/-=3-28$?-?R, ,

Lam rim mön lam zhug so

Der ni ring du bä lä tshog nyi ni
Nh© vào hai bÒ / tÜ lÜÖng phÜ§c tuŒ
R¶ng sánh không gian / do con tích tø;

Kha tar yang pa gang zhig sag pa de
Nh© lòng kiên trì / tinh tÃn tu tÆp / tØ bÃy lâu nay,

Lo mig ma rig gi dong dro wa kün
NguyŒn con trª thành / ÇÙc PhÆt dÅn d¡t / tÃt cä nh»ng ai

Nam dren gyäl wäi wang por dag gyur chig
Có Çôi m¡t tuŒ / Çang bÎ khuÃt lÃp / bªi màn vô minh.

Der ma sön päi tshe rab kün tu yang
Cho dù chÜa Çåt / ÇÎa vÎ PhÆt Çà, / nguyŒn ÇÙc Mån thù

Jam päi yang kyi tse wä je zung nä
Cho con an trú / trong tâm tØ bi / r¶ng l§n cûa PhÆt,

Tän päi rim pa kün tshang lam gyi chhog
NguyŒn con tìm ÇÜ®c/ con ÇÜ©ng giác ng¶ / tuÀn t¿, tr†n vËn.

Nye nä drub pä gyäl nam nye je shog
Hånh nguyŒn tu hành / con luôn cÓ g¡ng,
nguyŒn mÜ©i phÜÖng PhÆt / hoan hÌ cho con.

Rang gi ji zhin tog päi lam gyi nä
Con nguyŒn vÆn døng / phÜÖng tiŒn r¶ng l§n
ñ‰n tØ næng l¿c / cûa tâm Çåi bi,

Shug drag tse wä drang wäi thab khä kyi
Xóa tan bóng tÓi / che khuÃt trong tâm / chúng sinh h»u tình.
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Dro wäi yi kyi mün pa säl jä nä
Con nguyŒn n¡m v»ng / các Çi‹m tinh y‰u / trên con ÇÜ©ng tu,

Gyäl wäi tän pa yün ring dzin gyur chig
ñÜa vai gánh vác / cho pháp cûa PhÆt / chói rång lâu dài.

Tän pa rin chhen chhog gi ma khyab pam
Tim con mª ra / v§i tâm Çåi bi

Khyab kyang nyam par gyur wäi chhog der ni
HÜ§ng vŠ nh»ng nÖi / chÜa sanh chánh pháp,

Nying je chhen pö yi rab kyö pa yi
Ho¥c là Çã sanh / và Çã suy tàn,

Phän dei ter de säl war je par shog
NguyŒn con khai mª / kho tàng quí giá
Cûa niŠm an låc / cÙu kh° chân chính.

Sä chä gyäl wäi mä jung thrin lä lä
NguyŒn cho tâm thÙc / ngÜ©i cÀu giäi thoát
Tìm ÇÜ®c vô lÜ®ng / niŠm vui an låc.

Leg drub jang chhub lam gyi rim pä kyang
NguyŒn m†i thiŒn hånh / cûa chÜ PhÆt Çà / luôn ÇÜ®c gìn gi»

Thar dö nam kyi yi la päl ter zhing
NÖi con ÇÜ©ng tu / tuÀn t¿ giác ng¶,

Gyäl wäi dzä pa ring du kyong gyur chig
Viên mãn nh© vào / gi§i hånh uy nghi / cûa PhÆt, BÒ tát.

Lam zang drub päi thün kyen drub je ching
NguyŒn cho loài ngÜ©i, / loài không phäi ngÜ©i /
ñã tØng hàng phøc / h‰t m†i chÜ§ng ngåi

Gäl kyen sel je mi dang mi min kün
Gom Çû thiŒn duyên / tu theo PhÆt Pháp,

Tshe rab kün tu gyäl wä ngag pa yi
ñ©i này ki‰p sau / së không lìa xa

Nam dag lam dang dräl war ma gyur chig
ñÜ©ng tu trong sáng / mà mÜ©i phÜÖng PhÆt / vÅn h¢ng tán
dÜÖng.
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Gang tshe theg pa chhog la chhö chö chüi
BÃt cÙ lúc nào / có ai bi‰t sÓng /

Tshül zhin drub la tsön pa de yi tshe
ThuÆn theo thÆp thiŒn, / cûa pháp ñåi thØa,

Thu dän nam kyi tag tu drog je ching
NguyŒn ngÜ©i Ãy ÇÜ®c / h¶ pháp bäo vŒ, /

Tra shi gya tsö chhog kün khyab gyur chig
NguyŒn cho bi‹n r¶ng / thÎnh vÜ®ng cát tÜ©ng / tràn kh¡p m†i
nÖi.
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Minh Chú
Tæng TrÜªng Công ñÙc

ñ‹ tæng công ÇÙc lên gÃp m¶t træm ngàn lÀn, cuÓi bu°i tøng kinh nên
Ç†c nh»ng câu chú sau Çây:

CHOM DÄN DÄ DE ZHIN SHEG PA DRA CHOM PA YANG DAG
PAR DZOG PÄI SANG GYÄ NAM PAR NANG DZÄ Ö KYI GYÄL PO
LA CHHAG TSHÄL LO     (1x hay 3x)

JANG CHHUB SEM PA SEM PA CHHEN PO KÜN TU ZANG PO LA
CHHAG TSHÄL LO    (1x hay 3x)

TADYATHA OM PÄNCHA GRIYA AVA BODHANI SVAHA
OM DHURU DHURU JAYA MUKHE  SVAHA   (7x)

 ñ‹ l©i nguyŒn bi‰n thành s¿ thÆt và tæng công ÇÙc lên gÃp m¶t træm
ngàn lÀn, tøng câu chú sau Çây:

CHOM DÄN DÄ DE ZHIN SHEG PA DRA CHOM PA YANG DAG
PAR DZOG PÄI SANG GYÄ  NGO WA DANG MÖN LAM [THAM
CHÄ RAB TU] DRUB PÄ GYÄL PO LA CHHAG TSHÄL LO (1x or 3x)

NÜÖng vào næng l¿c gia trì cûa các ÇÃng PhÆt Çà và BÒ tát,
nÜÖng vào næng l¿c tÃt nhiên cûa duyên khªi,
và nÜÖng vào næng l¿c cûa tâm nguyŒn phi thÜ©ng
nguyŒn cho l©i nguyŒn thanh tÎnh trong sáng này tÙc thì thành s¿ thÆt.
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HÒi HÜ§ng CuÓi Ngày

Chhö kyi gyäl  po tsong kha  päi
Hàng phøc triŒt Ç‹ / toàn b¶ chÜ§ng ngåi,

Chhö tshül nam par phäl wa la
Thu thÆp viên mãn / toàn b¶ nhân duyên, /

Geg kyi tshän ma zhi wa dang
NguyŒn dòng truyŠn thØa / cûa ÇÃng Pháp VÜÖng, / ngài Tông
Khách Ba

Thün kyen ma lü tshang war shog
Luôn ÇÜ®c gi» gìn / lan xa hÜng thÎnh.

Dag dang zhän gyi dü sum dang
Nh© vào hai bÒ / tÜ lÜÖng phÜ§c tuŒ /

Drel wä tshog nyi la ten nä
Con và chúng sinh / Çã tích tø ÇÜ®c / tØ kh¡p ba th©i,

Gyäl wa lo zang drag pa yi
NguyŒn cho giáo pháp, / tuŒ giác trong sáng / cûa ÇÃng Th‰ tôn

Tän pa yün ring bar gyur chig
MÜ©i phÜÖng rång tÕa.
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:
HÒi HÜ§ng T°ng Quát: tuy‹n tÆp các bài tøng này do Lama Zopa Rinpoche biên soån và
chuy‹n dÎch [Anh ng»]  tåi Tushita Retreat Centre, Dharamshala, ƒn Ç¶, næm 1986. Ven.
Constance Miller thu¶c Ban Giáo Døc FPMT sºa ch»a chút ÇÌnh trÜ§c khi cho vào Nghi ThÙc
Tøng NiŒm FPMT næm 1999. ñ†c låi tháng 6/1999, Ç†c låi lÀn thÙ nhì tháng 12/2000.
Kendall Magnussen thu¶c Ban Giáo Døc FPMT Ç†c låi lÀn n»a tháng 01/2003. ñ†c låi lÀn thÙ
tÜ tháng 06/2004.

HÒi HÜ§ng do Lama Zopa Rinpoche B° Sung: trích Pháp Tu Hàng Ngày, do Lama Zopa
Rinpoche biên soån, ban Giáo Døc FPMT Ãn hành næm 2001. Sºa ch»a theo l©i giäng thêm cûa
Lama Zopa Rinpoche.

L©i HÒi HÜ§ng ñ¥c BiŒt Dành cho FPMT do Ven. Roger Kunsang soån cho các ÇŒ tº và các
trung tâm FPMT Ç‹ cÀu nguyŒn cho Lama Zopa Rinpoche ÇÜ®c trÜ©ng th†, d¿a theo l©i
hÜ§ng dÅn cûa Ven. Ribur Rinpoche và nhiŠu vÎ thÀy khác. Ven. Constance Miller, ban Giáo
Døc FPMT,  hiŒu Çính tháng 01/1999.  Tái bän có sºa ch»a tháng 06/1999. Tái bän có sºa
ch»a tháng 06/2004.

Hånh NguyŒn VÜÖng: bän dÎch tØ Phån ng» sang Tång ng»: nguyên t¿a là Hånh NguyŒn Phi
ThÜ©ng cûa ñåi BÒ Tát Ph° HiŠn, thÜ©ng ÇÜ®c g†i là Hånh NguyŒn VÜÖng, trích tØ phÄm
Gaôçavyüha cûa kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka Sutra), do các ngài Jinamitra, Surendrabodhi,
and Yeshe-de, chuy‹n Tång ng» vào næm 900 sau công nguyên. Bän dÎch Tång ng» ÇÜ®c
Lotsawa Vairochana ÇÓi chi‰u v§i bän Phån ng» và hiŒu Çính

Bän dÎch tØ Tång ng» sang Anh ng» Jesse Fenton chuy‹n Anh ng» tåi Seattle, Washington,
næm 2002, theo l©i khuyên cûa sÜ phø là Ven. Thubten Chodron, tham khäo luÆn giäi cûa ngài
Jangkya Rolpäi Dorje, Ornament Clarifying the Exalted Intention of Samantabhadra [ (’phags
pa bzang po spyod pa’i smon lam gyi rnam par bshad pa kun tu bzang po’i dgongs pa gsal bar
byed pa’i rgyan) - LuÆn vŠ Tâm Ý Quäng ñåi cûa Ph° HiŠn], và d¿a vào l©i giäi thích cûa bÆc
thÀy tØ bi, ngài Khensur Rinpoche Konchog Tsering, tu viŒn Ganden.

Bän dÎch tØ Anh ng» sang ViŒt ng»: xem ghi chú tr. 257.

NguyŒn Giáo Pháp thÀy Tông Khách  Ba luôn hÜng thÎnh:  Martin Willson chuy‹n [Anh ng»],
tåi tu viŒn Nalanda, tháng 08/1985. Trích tØ Nghi ThÙc và Tøng NiŒm [Rites and Prayers],
Wisdom Publication, London, 1985. Ban Giáo Døc FPMT Ç†c và sºa ch»a chút ÇÌnh tháng 06/
1999.

Minh Chú Tæng TrÜªng Công ñÙc, theo l©i hÜ§ng dÅn cûa Lama Zopa Rinpoche.

L©i NguyŒn CuÓi trong Lam-rim, theo l©i hÜ§ng dÅn cûa Lama Zopa Rinpoche.

[HÒng NhÜ chuy‹n tØ Anh ng» sang ViŒt ng». Quäng Væn soát bän thäo, tháng 07/2005.
HÒng NhÜ cÆp nhÆt theo Ãn bän FPMT 2006, hoàn tÃt tháng 06/2006]
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L©i NguyŒn
TrÜ©ng Th†
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ñÙc ñåt-lai Låt-ma Ç©i thÙ 14
[His Holiness the XIV Dalai Lama]
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L©i NguyŒn TrÜ©ng Th† dành
cho ÇÙc ñåt-lai Låt-ma

[Çoän tøng]

Gang ri ra wäi khor wä zhing kham dir
NÖi miŠn núi tuy‰t vây quanh

Phän dang de wa ma lü jung wäi nä
Có suÓi nguÒn an låc
Cûa m†i s¿ tÓt lành;

Chän rä zig wang tän dzin gya tsho yi
Là bÆc tÓi th¡ng Quan Th‰ Âm, Tenzin Gyatso,

Zhab pä si thäi bar du tän gyur chig
Xin thÀy ª låi cõi th‰
Cho Ç‰n khi tÆn diŒt luân hÒi.

!,,
$%?-<A-G-2?-2{ R<-2:A-8A%?-#3?-:.A<, ,

1/-.%-2.J-2-3-=?-:L%-2:A-$/?, ,
,/-<?-$9A$?-.2%-2!/-:6 A/-o-35R-; A, ,
82?-0.-YA.-3,:A-2<-.-2g/-I<-& A$,

L©i NguyŒn TrÜ©ng Th†
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Namgyalma

      275

Xin ñ©i SÓng BÃt Tº
L©i khÄn nguyŒn cho Lama Thubten Zopa

Rinpoche ÇÜ®c trÜ©ng th†

OM SVASTI
Tshän gyi rig ngag sil zer thra mö kyang

Vijaya - thiên n» tÓi th¡ng, m¥t t¿a vÀng træng sáng, chuy‹n
bi‰n theo sÓ phÆn cûa chúng sinh,

Thar je dung wa chil wäi tshe yi char
Gi†t ánh sáng trong thanh m© nhåt nhÃt cûa hÒng danh ngài,
CÛng Çû làm l¡ng dÎu n‡i Çau bén nh†n khi lìa cu¶c sÓng;

Beb khä da dong yo wäi bi dza yä
Là bÆc thiŒn xäo tåo mÜa, mang låi nÜ§c nguÒn cûa s¿ sÓng;
Ÿ Çây, ngay bây gi©, xin ngài ban cho quà t¥ng quí giá nhÃt:

Deng dir chhi me sog gi chhog jin dzö
H«i ÇÃng thiên n» tÓi th¡ng, xin ngài ban cho Ç©i sÓng bÃt tÆn.

Tshä thub dri dräl gyäl tän nying pöi sog
Xin ÇÃng Çåo sÜ tôn quí l¡ng nghe l©i nguyŒn cûa chúng con;

Dzin la da me kün zö gyän chig pu
ThÀy mang tên
Cûa ngÜ©i n¡m gi» tr†n vËn tinh túy giáo pháp ÇÙc Th‰ tôn,

L©i NguyŒn TrÜ©ng Th†
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Zhi ying thar pa chhog gi sa khän chhe
Cûa ngÜ©i chª mang s¿ trang hoàng phong phú cûa ÇÃt,

Tshän dän je tsün la mar söl wa deb
Cûa bÆc dÅn ÇÜ©ng giäi thoát, ÇÜa vào cõi bình an.

Khyen rab dag tsang ser gyi ö nön gyi
ThÀy là kho tàng quí giá cûa luÆn lš v»ng vàng tinh t‰,

Den nyi she jäi zug nang ma dre par
Là ánh sáng trí tuŒ rång chi‰u chói ng©i,

Säl je thra zhib rig päi ter chhen po
Soi sáng không mê lÀm hai tÀng chân lš cûa vån pháp:

Yong dag chhö kyi nyi mar zhab tän shog
Xin thÀy ª låi cùng chúng con - vÀng m¥t tr©i chánh pháp chói
rång.

Chhö dül da wa dag päi o tshöi long
Là ngÜ©i khéo tÜ§i dòng nÜ§c mát, xoa dÎu m†i cÖn Çau, chu
toàn m†i Ü§c nguyŒn, mang l®i låc bình an vŠ cho tÃt cä,

Tän khä zhi dül mu tig gö päi dzum
Là ti‰ng cÜ©i vén mª cä kho báu thiŒn xäo, khiêm tÓn và kiên
trì,

Kün phän dö jung män gyi sang tor du
Là bi‹n s»a chÙa ÇÀy gi†t træng gi§i hånh:

Gye khä tsün päi chhog tu zhab tän shog
Xin thÀy ª låi cùng chúng con - bÆc thÀy vô cùng xÙng Çáng
ÇÜ®c tôn vinh.

Lhag sam dri dräl yi ong ga bur gyün
VÀng træng tâm Çåi thØa cûa thÀy,

Theg chhog sem kyi da war yong khyil wä
ñÜ®c bao b†c b¢ng chÃt dã hÜÖng
Cûa š chí tinh khi‰t phi thÜ©ng,
Xoa dÎu m†i cÖn sÓt,
CuÒn cu¶n sáng ng©i Ç‰n tÆn cuÓi tr©i không,

Mi zä phän dei chhu ter chhog kyi thar
Trùng trùng bi‹n r¶ng vô biên,
Cûa hånh phúc bây gi© và an låc vïnh viÍn:

Tro khä ma wäi da war zhab tän shog
Xin thÀy ª låi cùng chúng con - vÀng træng soi lÓi chúng con Çi.
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Chä pa kab sum dü tsii lung gya drem
L©i dåy cûa thÀy là dòng sông r¶ng tÕa, chan chÙa nÜ§c cam
lÒ,

Tsö pa mi zä dor jei tshön chha no
BiŒn tài cûa thÀy là vÛ phí kim cang vô ÇÎch,

Tsom pa dab tong pä mäi tshar dug ngom
Ch» vi‰t cûa thÀy là hàng ngàn cánh sen mª ra hùng vï:

Da me tän päi nyen du zhab tän shog
Xin thÀy ª låi cùng chúng con - ngÜ©i gi» gìn trí tuŒ tÓi thÜ®ng.

La ma yi dam tän sung gya tsho dang
V§i sÙc månh cûa muôn trùng Çåo sÜ, Pháp chû và H¶ pháp,

Nang tong mi chhe ten jung zab möi thü
V§i sÙc månh cûa duyên khªi thâm sâu

Dag chag mön päi re drä ma lü pa
Tánh không bÃt bi‰n cûa m†i cänh hiŒn,

De lag nyi du lhün gyi drub gyur chig
Xin m†i Ü§c v†ng trong l©i nguyŒn cûa chúng con,
Không chút døng công, tÙc thì thành s¿ thÆt.

Sarva Mangalam

May all be auspicious

NguyŒn m†i s¿ cát tÜ©ng.
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L©i NguyŒn TrÜ©ng Th† dành
cho Lama Zopa Rinpoche

[Çoän tøng]

Thub tshül chhang zhing jam gön gyäl wäi tän
Dzin kyong pel wä kün zö dog por dzä
Chhog sum kur wäi leg mön thu drub pa
Dag sog dül jäi gön du zhab tän shog

ThÀy là ngÜ©i gi» gìn con ÇÜ©ng gi§i hånh cûa ÇÙc Mâu ni,
Là ÇÃt lành phong phú chª mang tÃt cä;
BŠn bÌ bäo trì ho¢ng dÜÖng PhÆt pháp;
Khéo thành t¿u l©i tán dÜÖng Tam Bäo;
Là bÆc cÙu Ç¶ cûa con và tÃt cä,
Kính xin thÀy sÓng lâu trong cõi th‰,
SÓng thÆt lâu trong cõi th‰ !

!,, ,2-5=- :(%- 8A%- :)3- 3$R/- o=- 2: A- 2!/,
:6B/ - *R%-% J=- 2?- !/- 29R.- . R$- 0R<- 36.,
3(R$- $?3- 2!<- 2:A- =J$?-(R/- 3,-P2- 0,
2.$- ?R$?- :.=- L:A- 3$R/-.- 82?- 2g/- >R$  ,,
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Quan Âm Tara Tr¡ng [Båch-Quang ñ¶ MÅu - White Tara]
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Pháp Âm Kim Cang BÃt Tº

KhÄn NguyŒn Lama Tenzin Osel Rinpoche
ª låi cùng chúng con

L©i NguyŒn TrÜ©ng Th†
dành cho Lama Tenzin Osel Rinpoche

Tshän pei säl dzog gang rii dang throg ma
ThÀy là tØ mÅu, / là ÇÌnh núi tuy‰t
Sáng tÕa rång ng©i / tÜ§ng häo viên mãn. /

Thong na yi throg thö na yi dung säl
Ai nhìn thÃy thÀy, / tâm liŠn thuÀn phøc.
Ai  nghe ti‰ng thÀy, / trái tim Çau nhÙc / liŠn ÇÜ®c dÎu xoa.

Drän na dü min jig pa kün lä kyob
Ai nh§ t§i thÀy, / liŠn ÇÜ®c chª che
Thoát n‡i s® hãi / ch‰t không Çúng th©i.

Tshe jin yi zhin khor lö shi pa tsöl
ThÀy ban s¿ sÓng / và thÀy cÛng là / bánh xe nhÜ š,
ban cho tÃt cä / m†i s¿ cát tÜ©ng.

Thub tän nying chü ge dän lug zang gi
ThÀy là Pháp chû / vÆn døng âm thanh / ngôn ng» thiŒn xäo
Tùy theo cæn cÖ / cûa m‡i chúng sinh /

Leg shä ö kyi na tshog dül ja yi
Mà làm tÕa rång / giáo pháp thiêng liêng / cûa dòng Ganden -
Thu tóm tr†n vËn / tinh túy chánh pháp. /
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Mö kham thün par säl dzä chhö kyi je
Kính låy Çåo sÜ / nhiŒm mÀu tuyŒt häo,

Je tsün la ma chhog la söl wa deb
Chúng con hÜ§ng vŠ / vÎ thÀy tÓi cao / cÃt l©i thÌnh nguyŒn.

Lhag par nub chhog sa thäi dro wa la
Kính låy tôn sÜ, / lòng tØ cûa thÀy / ÇÓi v§i chúng con / còn quá
hÖn PhÆt. / Vì nh»ng ÇÙa con / luân låc phÜÖng xa, / nhÃt là
luân låc / Ç‰n tÆn phÜÖng Tây,

Gyäl wa kün lä lhag päi drin chän je
ThÀy mª tâm tØ, / vì thÜÖng chúng con / mà tái sinh vào /
gia Çình xÙ lå.

Lar yang sam zhin chhog thäi rig rü su
ThÀy Öi chúng con / có l©i thÌnh nguyŒn,

Jön la ka drin drän päi khyö zhab söl
Xin thÀy ª låi / thÆt lâu nÖi này.

Dri me do ngag yong la khä päi gön
Là ngÜ©i chÃp trì, / là bÆc uyên thâm, / là ÇÃng h¶ pháp
Cûa tr†n kho tàng / Hi‹n pháp MÆt pháp / trong sáng vô cÃu,

Yong dzin she nyen dam pa tsug ten thog
ThÀy thÆt chính là / bÆc thiŒn tri thÙc, / vÆn døng phÜÖng tiŒn
thiŒn xäo thâm sâu, / dÅn d¡t chúng con / vào ÇÜ©ng giäi thoát,
/ làm cho nª r¶ / trong tâm chúng con / m†i s¿ tÓt lành,
Ãm nÒng, sáng suÓt. /

Khä tsün zang pöi min dröl lam zang la
Chúng con hÜ§ng vŠ / bÆc thÀy mÀu nhiŒm / v§i tr†n tÃm lòng
yêu quí thi‰t tha / không tØng d©i Ç°i. /

Tri wäi thab khä chhen po khyö zhab söl
Kính låy Çåo sÜ / xin thÀy ª låi / thÆt lâu nÖi này.

Tän päi nying po dül wäi chhö tshül la
ThÀy là thÀy cûa / toàn b¶ chánh pháp,

Bag yö thrim tsor zung dang zhän du yang
Là ngÜ©i vÜ®t qua / toàn b¶ bi‹n r¶ng / Hi‹n tông MÆt tông, Çåt
ñ‰n b‰n b© / cÙu cánh vô thÜ®ng, /
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 Rab jam do gyü gya tshöi pha tha ru
Luôn lÃy gi§i hånh / trang nghiêm vŠ làm / nŠn täng ÇÜ©ng tu,
Luôn  lÃy gi§i luÆt / uy nghi vŠ làm / tinh túy chánh pháp. /

Sön te yong dzog dag por zhab tän shog
Kính låy Çåo sÜ, / xin thÀy ª låi / thÆt lâu nÖi này.

Tshe rab du mar lä mön zang pöi thü
Nh© vào næng l¿c / cûa l©i khÄn nguyŒn
Trong sáng nÖi Çây / cùng v§i nhân quä,

Drin chän la ma chhog dang mi dräl war
Nh© không bao gi© / r©i xa Çåo sÜ / vô cùng tØ hòa,

Nye zhin je su dzin päi bu lob nam
NguyŒn cho chúng con / ÇÜ®c thÀy d¡t tay
Trong suÓt Ç©i này / và trong m†i ki‰p / cùng tÆn vÎ lai,

Sung gi dü tsir ro yi tag tshim shog
Vïnh viÍn t¡m trong / suÓi ng†t cam lÒ /
Cûa ti‰ng l©i thÀy / sáng trong mÀu nhiŒm.

Gang gi ka drin nying nä drän zhin du
Kính låy Çåo sÜ, / låy ÇÃng Pháp chû, / låy chÜ h¶ pháp, /

Gang nü thö dang sam gom la tsön päi
Xin hãy h¶ trì / giúp cho chúng con / th¿c hiŒn tr†n vËn / š
nghïa cÙu cánh / cûa ki‰p làm ngÜ©i.

Tän gyi dön chhen käl zang nyur thob la
Nh© dÓc toàn l¿c / tu Væn TÜ Tu, / nguyŒn chúng con ÇÜ®c /
sinh th©i hoàng kim,

La ma yi dam sung mäi jin drog dzö
NguyŒn luôn ghi nh§ / tình thÜÖng vô lÜ®ng / cûa thÀy kính yêu
/ trong Çáy tim mình.

NguyŒn m†i Ü§c nguyŒn
trong câu tøng này
ÇŠu thành s¿ thÆt.
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nghi thÙc ÇÀyÇû (bän dÎch), 94
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l©i nguyŒn trÜ©ng th†, ng¡n, 36, 92, 182, 244, 271
minh chú danh xÜng (name mantra), 18

G†i ThÀy TØ ChÓn Xa, 127; bän ng¡n, 135
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L©i CÀu NguyŒn ÇÙc ñà Kì Ni Lân DiŒn, 83
L©i NguyŒn cho Ba Møc Tiêu L§n Lao, 178
L©i NguyŒn CuÓi trong Lam-Rim, 263
L©i NguyŒn Dành cho TÜ®ng PhÆt Di Låc, 217
L©i NguyŒn Lam-Rim, L©i NguyŒn CuÓi,  263
L©i NguyŒn ñåi Låc Bän Nhiên, 220
L©i NguyŒn Phát Tâm BÒ ñŠ, 229
L©i NguyŒn TrÜ©ng Th†

Lama Tenzin Osel Rinpoche, 279
Lama Zopa Rinpoche, ng¡n, 36, 95, 244, 277; dài, 273
ñÙc ñåt-lai Låt-ma, ng¡n, 36, 92, 182, 244,271

L©i NguyŒn Vãng Sinh TÎnh ñ¶, 223
L©i Tøng Phá Tan ChÜ§ng Ngåi (bän dài), 82
L©i Tøng Phá Tan ChÜ§ng Ngåi (theo Tâm Kinh), 82
La ma sang gyä la ma chhö (Qui Y), 24
La ma tön pa chom dän dä (ThÌnh NguyŒn B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt), 26///
Lama Tenzin Osel Rinpoche

Pháp Âm Kim Cang BÃt Tº: KhÄn NguyŒn Lama Tenzin Osel Rinpoche Ÿ Låi Cùng
Chúng

Con (L©i NguyŒn TrÜ©ng th† dành cho Lama Tenzin Osel Rinpoche), 281
Lama Tsongkhapa,

Ba ñi‹m Tinh Y‰u cûa ñÜ©ng Tu Giác Ng¶, 143
NŠn Täng M†i Tánh ñÙc, 139, 179
Tán DÜÖng ThÌnh NguyŒn Lama Tông Khách Ba (Migtsema), 37, 245

Lama Zopa Rinpoche
l©i nguyŒn trÜ©ng th†, ng¡n, 36, 92, 244, 277
minh chú danh xÜng (name mantra), 18
Xin ñ©i SÓng BÃt Tº, L©i KhÄn NguyŒn cho Lama Thubten
Zopa Rinpoche ÇÜ®c trÜ©ng th†, 275

Lha dang mi yi chhö päi dzä (Cúng DÜ©ng), 25
L©i NguyŒn Lam-Rim

Ba ñi‹m Tinh Y‰u cûa ñÜ©ng Tu Giác Ng¶, 143
Chín Hånh Tôn Kính ñåo SÜ, 147
G†i ThÀy TØ ChÓn Xa, 127; bän ng¡n, 135
L©i NguyŒn CuÓi trong Lam-Rim, 263
NŠn Täng M†i Tánh ñÙc, 139, 179
Pháp Quán Các ñi‹m Tr†ng Y‰u trong Lam-Rim, 149

Løc T¿ ñåi Minh Chú, OM MANI PADME HUM, 19, 163
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Ma lü sem chän (TriŒu ThÌnh), 26
Migtsema (Tán DÜÖng  ThÌnh NguyŒn Lama Tông Khách Ba), 37, 245
Minh Chú Mây Cúng DÜ©ng, 25, 171
Minh chú tæng trÜªng công ÇÙc [nhiŠu chú], 266
Minh Chú Tæng TrÜªng Công ñÙc, 15
Minh chú thanh tÎnh tràng håt, 15
Minh Chú tøng khi T¡m Rºa, 23, 205
Minh chú

Ali (chu‡i nguyên âm), 16
ÇÙc ñåt-lai Låt-ma, minh chú danh xÜng, 18
Duyên Khªi Tâm Chú, 17
gia trì tràng håt, 15
IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYATAYAMI, 27, 87, 91, 160, 178
Kali (chu‡i phø âm), 17
Lama Zopa Rinpoche, minh chú danh xÜng, 18
Løc T¿ ñåi Minh Chú (minh chú cûa ngài Quan T¿ Tåi), 19, 163
Minh Chú (zung) Hào Quang Vô CÃu, 19, 56
Minh Chú Bát Nhã Ba La MÆt ña, 78, 80, 83
minh chú Ç†c khi t¡m, 23, 205
minh chú Ç†c khi:

Çåi tiŒn, 205
hÌ Ç©m mÛi, 205
khåc Ç©m c°, 205
khåc nh°, 205
ti‹u tiŒn, 205
trung tiŒn, 205

Minh chú ÇÙc B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt, 88, 181
Minh chú ÇÙc Kim Cang Tát ñÕa Bách T¿ Chú, 64
Minh chú ÇÙc Quan Âm Tara, 196
Minh Chú do ÇÙc PhÆt Droden Gyalwa Chhö truyŠn dåy, 19, 59
Minh Chú Gi§i Hånh Thanh TÎnh, 31, 63
minh chú tæng tác døng, 15
Minh Chú Mây Cúng DÜ©ng, 25, 171
minh chú tæng trÜªng công ÇÙc, 266
minh chú tÄy nghiŒp bÃt kính ÇÓi v§i bi‹u tÜ®ng thân ng» š cûa PhÆt, 205
minh chú thanh tÎnh bàn chân, 15
Minh Chú Thanh TÎnh Món ThÎt, 205
minh chú thí th¿c ngå quÌ, 205
Minh Chú Tinh Túy cûa MÜ©i PhÜÖng NhÜ Lai, 22
ñà Kì Ni Lân DiŒn [Lion Face Dakini], l©i cÀu nguyŒn ÇÃng, 83
OM MANI PADME HUM, 19, 163
OM NAMO MANJUSHRIYE, 26, 170

Mån Çà la, cúng dÜ©ng (xem cúng dÜ©ng mån Çà la)

Næng L¿c cûa S¿ ThÆt, bän dài, 25, 171
NAMO GURUBHYA, NAMO BUDDHAYA..., 174
Ngå QuÌ, Minh Chú Thí Th¿c Ngå QuÌ, 205
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Nghi thÙc cúng dÜ©ng th¿c phÄm, 207
Nghi ThÙc NhÆt Tøng (Quán NiŒm ÇÙc PhÆt B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni), 167
Nghi ThÙc Sám HÒng Danh ñänh LÍ 35 vÎ PhÆt, 39;

b° sung nghi thÙc sám hÒng danh, 64
NguyŒn cho Giáo Pháp thÀy Tông Khách Ba Luôn HÜng ThÎnh, 259
NguyŒn Gi» Gi§i Hånh Thanh TÎnh, 31
NŠn Täng M†i Tánh ñÙc, 139,179

OM MANI PADME HUM, 19, 163
OM NAMO MANJUSHRIYE..., 26, 170
OM vajra bhumi AH HUM (Cúng DÜ©ng Mån ñà La nghi thÙc ÇÀy Çû, ti‰ng Tång), 86

Päl dän la ma khye ku chi dra dang (ñÃng Çåo sÜ tôn quí / hiŒn thành s¡c thân nào...), 237
Päl dän la mäi nam par thar pa la (NguyŒn con không hoài nghi...), 106, 236
Päl dän tsa wäi la ma rin po chhe (ThÌnh b°n sÜ tôn quí...), 137
Pháp Âm Kim Cang BÃt Tº: KhÄn NguyŒn Lama Tenzin Osel Rinpoche Ÿ Låi Cùng

Chúng Con (L©i NguyŒn TrÜ©ng th† dành cho Lama Tenzin Osel Rinpoche), 281.
Pháp Quán Tóm LÜ®c Các ñi‹m Tr†ng Y‰u trong Lam-Rim, 149
Phát Tâm BÒ ñŠ (Dag dang zhän…), 24

Quan Âm Tara [Quan Âm ñ¶ MÅu]
minh chú, 196
Tán DÜÖng 21 ÇÙc Quan Âm Tara, 187

Quan T¿ Tåi
Minh Chú Gi§i Hånh Thanh TÎnh, 31, 63
OM MANI PADME HUM [Løc T¿ ñåi Minh Chú], 19, 163
SuÓi Cam LÒ BÃt TÆn cûa Pháp Chuy‹n Tâm ñåi ThØa, 155
Tán DÜÖng ÇÙc Quan T¿ Tåi [Avalokiteshvara], 65

Quan Th‰ Âm (xem Quan T¿ Tåi)
Qui Y Tam Bäo; công phu qui y nhÆt tøng ÇÖn giän, 109
Qui Y và Phát Tâm BÒ ñŠ (Sang gyä chhö dang), 34, 111
Qui Y

Gi§i hånh qui y, 115
quán tÜªng, 173
Qui Y (La ma sang gyä la ma chhö), 24
Qui Y (NAMO GURUBHYA, NAMO BUDDHAYA...), 174
Qui Y Phát Tâm BÒ ñŠ - ÇÀu bu°i nghe pháp (Sang gyä chhö dang), 88
Qui Y Tam Bäo; Công Phu NhÆt Tøng ñÖn Giän, 109
Qui Y và Phát Tâm BÒ ñŠ (Sang gyä chhö dang), 34, 111

Sa zhi pö kyi (Cúng DÜ©ng Mån ñà La, nghi thÙc ÇÖn giän), 27, 35, 87, 90, 160, 178
Sám hÓi thanh tÎnh nghiŒp chÜ§ng

Bát quan trai gi§i, khi l« phåm gi§i, 63
Nghi ThÙc Sám HÒng Danh ñänh LÍ 35 vÎ PhÆt, 39

Sám HÒng Danh ñänh LÍ 35 vÎ PhÆt, nghi thÙc, 39///
Sang gyä chhö dang (Qui Y và Phát Tâm BÒ ñŠ ÇÀu bu°i nghe pháp), 88
Sang gyä chhö dang (Qui Y và Phát Tâm BÒ ñŠ), 34, 111
SuÓi Cam LÒ BÃt TÆn cûa Pháp Chuy‹n Tâm ñåi ThØa, 154
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Tám Bài KŒ Chuy‹n Hóa Tâm, 160
Tâm BÒ ÇŠ (xem bÒ ÇŠ tâm)
Tâm BÒ ñŠ Phi ThÜ©ng, 176
Tâm Kinh, 77;

Bài Tøng Phá Tan ChÜ§ng Ngåi (theo Tâm Kinh), 82
Tán DÜÖng 21 ÇÙc Quan Âm Tara, 187
Tán DÜÖng ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni, 73///
Tán DÜÖng ÇÙc Quan TÜ Tåi [Avalokiteshvara], 65
Tán DÜÖng ÇÙc Væn Thù [Manjushri], 84
Tán DÜÖng ThÌnh NguyŒn Lama Tông Khách Ba (Migtsema), 37
Tánh Không

Bát Nhã Tâm Kinh [Tång ng»], 77
Th† Bát Quan Trai Gi§i

l®i ích gi» gi§i, 62
nghi thÙc th† gi§i, 24

Tham chä du ni sa zhi (Thanh TÎnh Ngoåi Cänh), 24, 171
Thánh (St.) Francis of Assisi, l©i cÀu nguyŒn cûa, 120
Thanh TÎnh Ngoåi Cänh (Tham chä du ni sa zhi), 25, 171
Thích Ca Mâu Ni PhÆt

minh chú, 88, 181
Nghi ThÙc NhÆt Tøng - quán niŒm ÇÙc B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt, 167
Tán DÜÖng ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni, 73
ThÌnh NguyŒn B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt  (La ma tön pa chom dän dä), 26, 171

ThÌnh Chuy‹n Bánh Xe Chánh Pháp (Je tsün la ma), 87
ThÌnh ñåo SÜ Trø Th‰ (Je tsün la mäi ku tshe rab tän ching), 91
ThÌnh NguyŒn B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt (La ma tön pa chom dän dä), 26, 171
ThÌnh NguyŒn ChÜ T° Pháp Tu Lam-Rim (trích tØ Jorchö), 96
ThÎt

Minh Chú Thanh TÎnh Món ThÎt , 206
TriŒu ThÌnh [PhÆt cùng Thánh Chúng] (Ma lü sem chän), 26
Tshe rab kün tu gyäl wa tsong kha pa (NguyŒn Ç©i này ki‰p sau...), 236
TÙ Vô LÜ®ng Tâm, bän ng¡n, 34; bän dài, 111, 175
TuŒ Giác

Minh chú Bát Nhã Toàn Häo, 78, 80, 83
Phá Tan ChÜ§ng Ngåi (theo Tâm Kinh), 82
Tâm Kinh, 77
Tán DÜÖng ÇÙc Væn Thù, 84

Væn Thù [Manjushri], Tán DÜÖng ÇÙc, 84

Xin ñ©i SÓng BÃt Tº, L©i KhÄn NguyŒn cho Lama Thubten Zopa Rinpoche ÇÜ®c trÜ©ng
th†, 275

Zung cûa Hào Quang Vô CÃu, 19, 56
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ñôi L©i VŠ Bän DÎch Ti‰ng ViŒt

Theo l©i yêu cÀu cûa Ban Giáo Døc tåi FPMT, và Ç‹ cúng dÜ©ng vÎ
thÀy rÃt m¿c tØ hòa là Lama Zopa Rinpoche, ÇŒ tº HÒng NhÜ Thubten
Munsel tÆn sÙc chuy‹n ViŒt ng» tÆp sách mang t¿a ÇŠ: Essential Bud-
dhist Prayers, an FPMT Prayer Book, Volume 1 : Basic Prayers and
Practices, Ãn bän 2006. Bän dÎch ti‰ng ViŒt ÇÀu tiên hoàn thành vào
tháng 06/2005. Soát bän thäo: Quäng Væn (toàn tÆp), Chân Giác (phÀn
Tán DÜÖng ÇÙc Quan Âm Tara), NhÜ Ý Liên Hoa và Thanh Liên (phÀn
Công Phu SÖ Khªi). HÒng NhÜ soát låi toàn b¶ bän thäo và cÆp nhÆt
theo Ãn bän ti‰ng Anh 2006. Bän dÎch ti‰ng ViŒt có hiŒu Çính hoàn tÃt
vào tháng 06/2006.

Bän ti‰ng ViŒt này ÇÜ®c x‰p trang và s¡p hàng Çúng theo Ãn bän
ti‰ng Anh 2006 Ç‹ tiŒn sº døng cùng lúc trong các th©i tøng niŒm hay
nhÆp thÃt. V§i cách trình bày nhÜ vÆy, có ít ÇiŠu cÀn lÜu š nhÜ sau:
-  tuy x‰p xen kÈ ti‰ng Tång và ti‰ng ViŒt, nhÜng phÀn ti‰ng ViŒt là

dÎch tØ ti‰ng Anh, không sát nghïa tØng câu v§i ti‰ng Tång;
-  vì phäi theo sát sÓ hàng nhÜ bän ti‰ng Anh nên các bài tøng bÓn hay

næm ch» m‡i câu (tÙ ngôn, ngÛ ngôn) nhiŠu khi phäi gom låi thành
m¶t hàng và dùng dÃu gåch chéo / Ç‹ tách câu.
NguyŒn cho quí PhÆt tº d¿a vào bän dÎch không toàn häo này mà

nhÆn ÇÜ®c næng l¿c gia trì toàn häo cûa mÜ©i phÜÖng PhÆt, nh© Çó
bän thân cùng chúng sinh mau chóng viên mãn hai bÒ tÜ lÜÖng phÜ§c
tuŒ, thành t¿u chánh Ç£ng giác.

M†i sai sót là cûa ngÜ©i dÎch

M†i công ÇÙc xin hÒi hÜ§ng pháp gi§i

chúng sinh
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ThÌnh sách, góp š, hay Çóng góp tÎnh tài Ãn tÓng,
xin liên låc:

[To request free books, leave a message, or to make a donation,
please contact:]

Education Department
FPMT International Office

1632 SE 11th Avenue,
Portland OR 97214

(503) 808-1588
education@fpmt.org

www. fpmt.orf

Ho¥c tr¿c ti‰p qua mång - [Or via the Internet]:
http://www.fpmt.org/projects/translations/vietnamese.asp

Xin ghi rõ - [Please precise the project name]:
For Vietnamese FPMT Prayer Book Vol.1.

ñ†c thêm tài liŒu ti‰ng ViŒt:
Vietnamese Nalanda Library

ThÜ ViŒn Nalanda
http://nalanda.batnha.org
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Sách T¥ng - Không Bán

This book is for free distribution only

Livre gratuit
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