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Namo Amitabha
南無阿彌陀佛

Nam Mô A Di Đà Phật

Om Ami Dewa Hri
嗡 阿彌 得瓦 啥

Ôm A Mi Đê Oa Ri
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願菩提心
ALTRUISTIC MOTIVATION
PHÁT KHỞI TÂM VỊ THA

༄
對我憤恨之敵人，傷害之魔眾，
DHAG-LA DANG-WAR JYE-PAY DRA/ NO-PAR JYE-PAY GEG/
THAR-PA DANG THAM-CHE KHYEN-PAY BAR-DU CHO-PAR
All mother sentient beings, especially those enemies who hate me,
obstructors who harm me, and those who
Tất cả chúng sinh mẹ hiền, nhất là những kẻ thù ghét con,
những ngƣời hãm hại con, cùng những ngƣời

所有阻~擋我獲證解脫以及遍智之作障者為主之
JYE-PA TAM-CHE KYI TSO JYE-PAY/
MA NAM KHA DANG NYAM-PAY SEM-CHEN TAM-CHE DEWA DANG-DEN
create obstacles on my path to liberation and all-knowingness; may they experience happiness,
tạo chƣớng ngại trên con đƣờng đi đến Giải thoát và toàn giác của con;
nguyện cho họ có đƣợc hạnh phúc,

等虛空~如母一切有情願具安~樂，願離痛~苦，
願速得證無上清淨圓滿阿耨多羅三藐三菩~提。 唸三次。
DHUG-NYAL DREL NYUR-DU LA-NA ME-PA YANG DAG-PAR DZOG-PAY JYANG-CHUB RINPOCHE
THOB-PAR-JYA/
and be separated from suffering. I will quickly establish them in the state of the most perfect and
precious Buddhahood. (repeat 3 times)
xa lìa khổ đau. Con sẽ nhanh chóng an lập họ trong cảnh giới của Phật quả toàn hảo, tối
tôn và trân quý. [Tụng 3 biến]

行菩提心
ACTION BODHICITTA PRAYER
BỒ ĐỀ TÂM HẠNH NGUYỆN
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從今直至獲證菩提我以身語意三門行諸善，
DEI CHE-DU SANG MA-GYE KYI BARDU LU-NGAG YI-SUM GEWA-LA KOL/
Thus until I achieve enlightenment, I perform virtuous deeds with body, speech and mind.
Do đó, cho đến khi đạt đƣợc giác ngộ, con nguyện thực hành thiện hạnh
bằng cả thân, khẩu và ý.

命終前我以身語意三門行諸善，
MA-SHEI BARDU LU NGAG YI-SUM GEWA-LA KOL/
Until death, I perform virtuous deeds with body, speech and mind.
Cho đến khi lìa đời, con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả
thân, khẩu và ý.

從~今日起直至明日此~時此刻我以身語意三門行諸善。
DU DE-RING-NE SUNG-TE NYI-MA SANG DA TSAM-GYI BARDU LU NGAG YI-SUM GEWA-LA KOL/
From now, until this time tomorrow, I perform virtuous deeds with body, speech and mind.
Từ bây giờ cho đến giờ này hôm sau, con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả thân,
khẩu và ý.

皈依發心
REFUGE AND BODHICITTA
QUY Y VÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

諸佛正法以及聖眾會，直至菩提我等行皈依，
SANG-GYAY CHO DANG TSOG KYI CHOG NAM LA/ CHANG CHUB BARDU DAG-NI KYAB-SU CHI/
In the Buddha, the Dharma and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached.
Cho đến khi đạt đƣợc giác ngộ, con nguyện quy y Phật, Pháp và Tăng bảo tối thắng.

我以布施等等諸福德，為利眾生之故願成佛。唸三次。
DAG-GI JYIN-SOK GYI PAY SO-NAM KYI/ DRO-LA PEN-CHIR SANG-GYAY DRUB-PAR SHOG/
6

By the merits of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient
beings. (repeat 3 times)
Nƣơng vào thiện đức bố thí cùng các thiện hạnh khác, nguyện cho con viên thành
Phật quả vì lợi lạc của toàn bộ chúng hữu tình. [Tụng 3 biến]

四無量心
THE FOUR IMMEASURABLES
TỨ VÔ LƢỢNG TÂM

等虛空一切如母有情願能具足安樂以及安樂之~因，
MA NAM-KHA DANG-NYAM-PAY SEM-CHEN TAM-CHAY DE-WA DANG DE-WAY GYU-DANG DENPAR GYUR CHIK/
May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of the happiness.
Nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền, vô lƣợng nhƣ hƣ không, có đƣợc hạnh phúc
và nhân hạnh phúc.

願能遠離痛苦以及痛苦之~因，願能不離無有痛苦之妙安~樂，
DUG-NGAL DANG DUG-NGAL GYI GYU DANG DRAL-WAR GYUR CHIK/ DUG-NGAL ME-PAY DE-WA
DANG MI DRAL-WAR GYUR CHIK/
May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the
happiness, which is free from sorrow.
Nguyện cho họ thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Nguyện cho họ không bao giờ xa
lìa hạnh phúc, không nhuốm ƣu phiền.

願能遠離愛憎親疏安住無二平等~捨。唸三次。
NYE-RING CHAK-DANG NYI-DANG DRAL-WAY TANG NYOM-LA NE-PAR GYU CHIK/
May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. (repeat 3 times)
Nguyện cho họ an trú trong bình đẳng tánh, không tham luyến hay oán sân.
[Tụng 3 biến]
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金剛持傳承上師祈請文
DORJE CHANG WANG
THỈNH NGUYỆN GIA TRÌ TỪ ĐỨC KIM CANG TRÌ

金剛總持帝利那若與，瑪爾密達波帕竹吉天尊，
DORJE CHANG WANG TI LE NA RO DANG/ MAR ME DAG POPAG DRU JIG TEN GON/
I beseech the great Vajradhara, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa, Phagmodrupa,
Lord Jigten Sumgoen,
Con khấn cầu đức Kim Cang Trì vĩ đại, đức Tilopa, đức Naropa, đức Marpa, đức
Milarepa, đức Gampopa, đức Phagmodrukpa, và Pháp vƣơng Jigten Sumgon,

具三大恩根本上師前，根傳上師本尊護法眾，虔誠祈請加持我心續。
KA DRIN SUM DEN TSA WÜ LAME SHAB/ TSA GYUR LA MA YIDAM CHO SUNG LA/
SOL WA DEB SO DAG JU JEN GYI LOB/
at the feet of the Root Guru, who possesses the three ways of kindness and all the Root Gurus and
spiritual masters of the lineage, the Yidams and Dharma protectors: May your marvelous blessings
permeate my mind.
dƣới chân đấng Bổn sƣ, vốn là ngƣời vẹn toàn ba hành động từ ái, cùng tất cả chƣ Ân
sƣ và chƣ Đạo sƣ của dòng truyền thừa, các vị Bổn tôn và Hộ Pháp. Nguyện cho sự
gia lực diệu kỳ của chƣ vị thấm nhuần tâm con.

祈請上師
SUPPLICATION TO THE GURU
KHẨN CẦU ĐẠO SƢ

現證原始自覺之法身，無緣大悲遍滿眾生界，
MA CHÖ RANG RIG CHÖ KU NGÖN DU GYUR/
MIG ME TSE CHEN DRO KHAM YONG LA KHYAB
You have realized the uncontrived self-aware Dharmakaya. Your unconditioned great love pervades all
beings and realms.
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Thầy đã viên thành thể tánh trí Pháp thân, hoàn toàn vô tác. Tình thƣơng của Thầy
quả là vô ngại, quả là bao la, lan tỏa chan hòa chúng sinh các cõi.

應機調伏無量佛事業，了義教法慧日我祈請。
TSHE ME THRIN LE DÜL JE KHAM ZHIN JUG/ NGE DÖN TEN PE NYI MAR SÖL WA DEB
With your immeasurable enlightened activity you guide those to be tamed according to their
inclinations. I supplicate you, the sun of the teachings of the absolute truth.
Repeat these blessed words spoken by Adeu Rinpoche three or seven times.
Năng lực giác ngộ của Thầy không thể tính lƣờng, chúng sinh tùy theo thiên hƣớng
sẽ đƣợc chính Thầy thuần dƣỡng. Con khẩn cầu Thầy, mặt trời của giáo lý chân đế,
con khẩn cầu Thầy.
[Tụng 3 hoặc 7 biến những lời gia trì này, do chính đại sư Adeu Rinpoche đã nói ra.]

短曼達供養
SHORT MANDALA OFFERING
CÚNG DƢỜNG MẠN ĐÀ LA NGẮN

香水塗飾花朵鋪滿地，須彌勝山四洲日月嚴，
SA SHI PO CHU JYUG SHING ME TOG TRAM/ RI RAB LING SHI NYI DAY GYEN PA DI/
The ground is sprinkled with scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru,
the supreme mountain, the four continents, and the sun and moon.
Mặt đất rải nƣớc thơm và rải hoa cùng khắp. Trang nghiêm với núi Tu Di,
ngọn núi tối cao, cùng tứ đại bộ châu, mặt trời và mặt trăng.

緣念佛剎以作供養故，願諸眾生受用清淨土。
SANG-GYE SHING LA MIG TE PHUL WA YI/ DRO KUN NAM DAG SHING DU CHÖ PAR SHOG/
As a Buddhafield, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddhafields.
Cõi Phật trang nghiêm ấy, con xin dâng cúng hết. Nguyện cho tất cả chúng sinh có
đƣợc phúc lạc của các Phật điền.
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謹向三身圓滿上師眾，外內密三真如以供養，
吾身資財萬物悉受已，無上殊勝成就祈賜予。
KU SUM YONG ZOG LA MAY TSOG NAM LA/ CHI NANG SANG SUM DE SHIN NYI KYI CHÖ/
DAG LÜ LONG CHÖ NANG SI YON SHE LA/ LA MAY CHOG GI NGÖ DRUB TSAL DU SOL/
To the Lamas who possess the three kayas, I offer outer, inner and secret offerings with my body,
wealth and all that is visible. Please grant me the supreme realization -- Enlightenment.
Đối trƣớc chƣ đạo sƣ đã chứng đƣợc tam thân, con xin dâng cúng các phẩm vật
ngoại, nội và mật, qua thân con, cùng tài sản và vạn vật hữu hình. Xin ban cho con
Đại Toàn Giác, là sự triệt ngộ tối thƣợng.

༌

ཅུ

ཟ
頂禮供養懺悔隨喜德，請轉法輪敦請祈住世，
凡諸微許善業我積聚，總為圓滿菩提而迴向。
CHAG TSAL WA DANG CHÖ CHING SHAG PA DANG/ JE SU YI RANG KUL SHING SOL WA YI/
GE WA CHUNG ZAY DAG GI CHI SAG PA/ THAM CHE ZOG PAY CHANG CHUB CHIR NGO O/
Whatever merit I have gathered through prostrations, offering, confession, rejoicing, beseeching
and praying, for the sake of the enlightenment of all sentient beings, all this I dedicate.
Bất kỳ công đức nhỏ nhoi nào mà con gặt hái đƣợc, nhờ vào lễ lạy, cúng dƣờng, sám
hối, tùy hý, thỉnh chuyển [pháp luân] và thỉnh cầu [trụ thế], vì lợi ích giác ngộ của
toàn thể hữu tình, con đều xin thành tâm hồi hƣớng hết!

嗡 咕汝 得瓦 達格妮 日阿那 曼達拉 巴地扎 梭哈

（得發音ㄉㄟˇ/De）

ŌM / GURU / DEWA/ DAKINI / RATNA / MANDALA / PRATI-TSA / SVAHA

請轉法輪
REQUESTING THE TURNING OF THE WHEEL OF DHARMA
THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN

依據各別眾生願，不同根基與希求，
SEM CHEN NAM GYI SAM PA DANG/ LO WEI JI DAG JI TA WA/
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Please turn the Wheel of the Dharma. Of the greater, lesser and ordinary vehicles,
Xin hãy chuyển bánh xe Pháp của Đại thừa, Tiểu thừa và của Giáo pháp Chung nhất,

大小乘及共乘之，正法之輪請轉動。
CHE CHUNG THUN MONG THIG PA WEI/ CHOE KYI KHOR LO KOR DU SOL/
In accordance with the understanding, and different mental capacities of sentient beings.
phù hợp với trí huệ và căn cơ khác nhau của chúng sinh.
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阿彌陀佛修誦極樂國法
THE MEDITATION AND RECITATION OF AMITĀBHA
CALLED UNITING WITH THE PURE LAND OF SUKHĀVATI
PHÁP THIỀN QUÁN VÀ TRÌ TỤNG A DI ĐÀ
―THỂ NHẬP CẢNH GIỚI TỊNH ĐỘ TÂY PHƢƠNG CỰC LẠC‖

/-3R-A-3A-+-S-;,
那摩阿彌搭巴雅
Namo Amitabha
Nam mô A Di Đà Phật

?%?-o?-:R.-.0$-3J.-12-0<-:.R.-0:A-$%-9$-$%-$A?, 8A%-2!R.-,%-{-2>3?-0:A-3./-.,
3(R.-0:A-;R-L.-$%-:6S3-2>3?-=,
欲修阿彌陀佛者，先陳設淨土莊嚴畫像，於像前盡力陳設供養物品。隨後，
Someone who wishes to practice the Buddha Amitābha should arrange plenty of offering substances in front of an
image of the pure land.
Người hành trì pháp tu A Di Đà nên bày biện nhiều phẩm vật cúng dường trước bức tranh họa cõi Tịnh độ.

*2?-;=-$ =-:.J2?-0-/A,
明觀皈依境
THE VISUALIZATION OF THE OBJECTS OF REFUGE
Quán Tƣởng Các Đối Tƣợng Quy Y

3./-IA-/3-3#<-]-3-:R.-.0$-3J.-0-=-:#R<-L%-(2-?J3?-.0:-.0$-.-3J.-0?-2{R<-2-.%R??-28$?-0<-I<,, 0<-2?3-=,
上師阿彌陀佛尊為無量菩薩眷屬眾圍繞, 真實安住於前方虛空中。如是觀想矣,
DÜN GYI NAM KHAR LA MA Ö PAG ME PA LA KHOR JANG CHUB SEM PA PAG DU ME PE KOR WA
NGÖ SU ZHUG PAR GYUR
In the space in front appears the guru *in the form of+ Amitābha, surrounded by an inconceivable
[retinue of] bodhisattvas. Thus visualize.
Trong không gian trƣớc mặt, xuất hiện Đạo sƣ trong hình tƣớng Phật A Di Đà,
cùng với thánh chúng Bồ tát bất khả tƣ nghì ở khắp chung quanh. Hãy quán như vậy.
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*2?-?J3?-/A,
皈依發心
REFUGE AND BODHICITTA
Quy Y và Phát Bồ Đề Tâm

/-3R,.!R/-3(R$-$?3-.%-l-2-$?3, ,*2?-$/?-i3?-=-*2?-?-3(A,
,:PR-!/-?%?-o?-=-:$R.-KA<, ,L%-(2-3(R$-.-?J3?-2*J.-.R,,
&J?-=/-$?3-.%-*2?-;=-.J-.$-$A-S%-.-5S$?-2?$?-;/-=$-2./-0-:2=-2-/A,
南無,殊勝三寶三根本,皈依一切皈依處,為置有情於佛果,生起殊勝菩提心。誦三次畢,
NAMO/ KÖN CHOG SUM DANG TSA WA SUM/ KYAB NE NAM LA KYAB SU CHI/
DRO KÜN SANG GYE LA GÖ CHIR/ JANG CHUB CHOG DU SEM KYE DO
Namo! To the Three Jewels and the Three Roots – the places of protection – I go for refuge. In
order to establish all beings in buddhahood, I give rise to the mind set on supreme awakening.
Recite three times and then [recite:]
Nam mô Phật, Pháp, Tăng và Ba Nguồn [Gia Trì], là nơi chở che, con xin nƣơng tựa.
Để an lập mọi chúng sinh trong quả vị Phật, con phát tâm cầu giác ngộ tối thƣợng.
[tụng 3 biến rồi tụng tiếp như sau]

於彼等皈依境尊前敬獻累積資糧之七支供
THE OFFERING OF THE SEVEN-LIMBED PRAYER OF GATHERING THE ACCUMULATIONS IN THE
PRESENCE OF THE OBJECTS OF REFUGE
Cúng Dƣờng Thất Chi Nguyện Để Tích Lũy Công Đức Trƣớc Các Đối Tƣợng Quy Y

KR$?-2&-.?-$?3-28$?-0-;A, ,o=-2-Y?-2&?-,3?-&.-=,
,!/-/?-.%-2?-K$-:5=-=R,,
常住十方三世中,勝者諸佛及佛子,一切我皆虔信禮。
CHOG CHU DÜ SUM ZHUG PA YI/ GYAL WA SE CHE THAM CHE LA/
KÜN NE DANG WE CHAG TSHAL LO
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With sincere faith I pay homage to all the buddhas and bodhisattvas abiding
in the ten directions and three times!
Với lòng chí thành, con xin đảnh lễ tất cả chƣ Phật và chƣ Bồ tát mƣời phƣơng và ba thời!

3J-+R$-2.$-%R?-3<-3J-SA, ,8=-9?-<R=-3R-=-?R$?-0,
,.%R?-:LR<-;A.-GA?-3=-/?-:2=, ,:1$?-0:A-5S$?-GA?-28J?-?-$?R=,,
花朵薰香燈塗香,珍饈妙樂等供養,實設意化皆敬獻,祈請聖者眾納受。
ME TOG DUG PÖ MAR ME DRI/ ZHAL ZE RÖL MO LA SOG PA /
NGÖ JOR YI KYI TRÜL NE BÜL/ PHAG PE'I TSHOG KYI ZHE SU SÖL
I offer flowers, incense, lamps, fragrances, food, music, and the like, actually arranged and
mentally created. Supreme gathering, please accept them
Con xin cúng dƣờng nhang, đèn, hƣơng, hoa, thực phẩm, nhã nhạc và các phẩm vật khác, hiện
bày [trƣớc mặt] hoặc trong quán tƣởng. Thánh chúng tối thƣợng,
xin hãy thọ nhận!

,R$-3-3J.-/?-.-v:A-2<, ,3A-.$J-2&-.%-353?-3J.-s,
,?J3?-/A-*R/-3R%?-.2%-I<-0:A, ,#A$-0-,3?-&.-2>$?-0<-2IA,,
無始以來直至今，十不善與五無間，心受煩惱所驅使，一切罪業皆懺悔。
THOG MA ME NE DA TA'I BAR/ MI GE CHU DANG TSHAM ME NGA/
SEM NI NYÖN MONG WANG GYUR PE'I/ DIG PA THAM CHE SHAG PAR GYI
I confess all evil deeds, the ten non-virtues, and five acts without interval [that I have committed,]
overpowered by mental afflictions, since beginningless time until now.
Con xin sám hối mọi tội lỗi, mƣời điều ác, năm trọng tội mà con không ngừng tái phạm,
cộng thêm năm độc từ vô thủy đến nay.

*/-,R?-<%-o=-L%-(2-?J3?, ,?R-?R:A-*J-2R-=-?R$?-0?,
,.?-$?3-.$J-2-&A-2?$?-0, ,2?R.-/3?-=-/A-2.$-;A-<%,,
聲聞緣覺與菩薩，以及各類凡夫等，三世所積任何善，其福我皆作隨喜。
NYEN THÖ RANG GYAL JANG CHUB SEM/ SO SÖ KYE WO LA SOG PE /
DÜ SUM GE WA CHI SAG PA/ SÖ NAM LA NI DAG YI RANG
rejoice in the merit, all the virtue accumulated in the three times, by the hrāvakas,
pratyekabuddhas, bodhisattvas, ordinary beings, and the like.
Con xin tùy hỷ với mọi thiện đức đã đƣợc tích lũy trong ba thời, của chƣ Thanh văn, Độc
giác, Bồ tát, phàm phu và tất cả.
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?J3?-&/-i3?-GA-2?3-0-.%-, ,]R-;A-LJ-V$-)A-v-2<,
,(J-(%-,/-3R%-,J$-0-;A, ,(R?-GA-:#R<-=R-2{R<-.-$?R=,,
依諸有情之心意，以及不同之根機，大小乘及共乘之，正法之輪請轉動。
SEM CHEN NAM KYI SAM PA DANG/ LO YI JE DRAG JI TA WAR/
CHE CHUNG THÜN MONG THEG PA YI/ CHÖ KYI KHOR LO KOR DU SÖL
Please turn the wheel of the Dharma of the greater and lesser vehicles, [and the teachings]
common [to both,] according to the aspirations and diverse mental capacities of sentient beings
Xin hãy chuyển bánh xe Pháp của Đại thừa, Tiểu thừa, cùng Giáo pháp Chung nhất,
theo ƣớc nguyện và căn cơ khác nhau của chúng sinh.

:#R<-2-)A-YA.-3-!R%-2<, ,M-%/-3A-:.:-,$?-eJ-;A?,
,#$-2}=-o-35S<-LA%-2-;A, ,?J3?-&/-i3?-=-$9A$?-?-$?R=,,
直至輪迴未空際，祈請不入般涅槃，大悲觀照沈溺於，痛苦大海有情眾。
KHOR WA JI SI MA TONG BAR/ NYA NGEN MI DA THUG JE YI/
DUG NGEL GYA TSHOR JING WA YI/ SEM CHEN NAM LA ZIG SU SÖL
Until samsāra is emptied, do not pass into nirvāna but compassionately look upon sentient beings
drowning in the ocean of suffering.
Cho đến khi luân hồi tuyệt dứt, thỉnh xin chƣ vị đừng nhập Niết bàn.
Xin hãy nhớ nghĩ đến chúng sinh đang đắm chìm trong bể khổ với lòng bi mẫn.

2.$-$A-2?R.-/3?-&A-2?$?-0, ,,3?-&.-L%-(2-o<-I<-/?,
,<A%-0R<-3A-,R$?-:PR-2-;A, ,:SJ/-0:A-.0=-.-2.$-I<-&A$, &J?-1=-/?,
凡我所造之福善，悉皆成為菩提因，不久躭擱我即成，引導眾生榮德尊。誦而獻矣。
DAG GI SÖ NAM CHI SAG PA/ THAM CHE JANG CHUB GYUR GYUR NE/
RING POR MI THOG DRO WA YI/ DREN PE'I PAL DU DAG GYUR CHIG
May all the merit I have accumulated become the cause of awakening, and may I soon become a
glorious guide of beings. Thus offer.
Nguyện cho tất cả thiện đức mà con đã tích lũy đều trở thành nhân giác ngộ,
và nguyện cho con có thể sớm cứu độ chúng sinh.
Hãy cúng dường [lời nguyện] như vậy.

5S$?-8A%-i3?-<%-=-,A3-0?-2.$-.%-?J3?-&/-!/-IA-o.-=-5.-3J.-28A:A-]R-*J?-0<-I<,
0<-2?3-=,
資糧田諸尊融自身，令我與一切有情相續生起四無量心。如是觀想,
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TSHOG ZHING NAM RANG LA THIM PE DAG DANG SEM CHEN KÜN GYI GYÜ LA TSHE ME ZHI'I
LO KYE PAR GYUR
Think: The field of accumulation dissolves into me. Thus the mind of the four immeasurables has
arisen within the mind streams of myself and all sentient beings.
Quán tưởng: Ruộng công đức tan nhập trong con. Nhƣ thế, Tứ Vô lƣợng tâm đã phát khởi trong
suối nguồn tâm con và trong tất cả những chúng sinh khác.

?J3?-&/-2.J-.%-w/-I<-&A$, ,#$-2}=-!/-.%-V=-2<->R$,
,2.J-.%-g$-.-3A-:V=-8A%, ,2+%-~R3?-(J/-0R<-$/?-I<-&A$,

,&J?-2eR.-.R,

祈願有情具安樂，祈願遠離諸痛苦，恆時不離妙安樂，並願安住大等捨。誦矣，
SEM CHEN DE DANG DEN GYUR CHIG/ DUG NGAL KÜN DANG DRAL WAR SHOG/
DE DANG TAG DU MI DRAL ZHING/ TANG NYOM CHEN POR NE GYUR CHIG
May [all] sentient beings have happiness. May they be free from all suffering. May they never be
separate from happiness. May they abide in great equanimity. Thus recite.
Nguyện cho tất cả chúng sinh có đƣợc hạnh phúc. Nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi
khổ đau. Nguyện cho tất cả chúng sinh không bao giờ xa lìa hạnh phúc.
Nguyện cho tất cả chúng sinh an trú trong đại bình đẳng trí. Hãy tụng như vậy.

.%R?-$8A-;A-.3-2|R3?-0-/A,
正行,禪修本尊
THE MAIN PART: VISUALIZATION OF THE YIDAM DEITY
Phần [Hành Trì] Chính Yếu: Quán Tƣởng Bổn Tôn

!, A, $%-YA.-:#R<-:.?-(R?-!/-<%-28A/-!R%, ,3-gR$?-:#R<-2<-:O=-i3?-*R/-<J-3R%?,,
阿，顯有輪涅萬法自性空，輪迴惑眾不悟極煩惱，
A/ NANG SI KHOR DE CHÖ KÜN RANG ZHIN TONG/
MA TOG KHOR WAR THRÜL NAM NYON RE MONG
A, appearance and existence, all phenomena of samsāra and nirvāna, are empty by nature.
Not realizing this, how afflicted are deluded beings in samsāra!
A, hiện tƣớng và hiện hữu, vạn pháp trong toàn bộ Luân hồi và Niết bàn – thể tánh thảy
đều rỗng rang. Do không nhận thức đƣợc điều này, chúng sinh mê lầm trong luân hồi
phải chịu bao khổ não!

!R%-$?=-~A%-eJ-9%-:)$-l=-3.%?-/A, ,<%-<A$-ZA-;A$-.!<-0R-;R%?-I<-=?,,
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空明大悲雙運之妙力，己覺白色啥字盡轉為，
TONG SAL NYING JE ZUNG JUG TSAL DANG NI/ RANG RIG HRI YIG KAR PO YONG GYUR LE
My own awareness [appears as] a white HRI – the manifestation of unified emptiness, clarity,
and compassion.
Tánh giác của chính con khởi lên thành chủng tự HRI màu trắng – hóa hiện từ sự hợp nhất
giữa tánh Không, tánh sáng soi và lòng bi mẫn.

0.-^:A-$./-.-<%-*A.-,/-<?-$9A$?, ,8=-$&A$-K$-28A-,=-.<-0.-UJ%-:6B/,,
蓮月座上己為觀世音，一面四臂合掌持蓮珠，
PE DE'I DEN DU RANG NYI CHEN RE ZIG/ ZHAL CHIG CHAG ZHI THAL JAR PE THRENG DZIN
The *HRĪ+ transforms into myself *appearing as+ Chenrezig *seated+ upon a cushion of lotus and
moon. [I have] one face and four arms, two are joined [at the heart and the other two] hold a
lotus and garland
[Chữ HRI] hóa thành chính con trong hình tƣớng Quán Thế Âm, ngồi trên đài sen và trăng.
[Con có] một mặt và bốn tay, hai tay chắp [trƣớc ngực và hai tay còn lại] cầm một đóa sen
và một chuỗi tràng.

8A-8A%-L3?-0:A-*3?-&/-=R%?-{:A-(?, ,{-(.-0E:A-/%-/2-*A=-N%-28$?,,
相貌寂靜慈愛報身飾，下身沒入蓮花跏趺坐，
ZHI ZHING JAM PE'I NYAM CHEN LONG KÜ CHE/ KU ME PEME'I NANG NUB KYIL TRUNG ZHUG
Peaceful and with loving countenance, [I am dressed in] the garments of a saṃbhogakāya
[buddha]. Sitting in cross legged posture, my lower body is enfolded in a lotus.
An lạc và với vẻ mặt từ hòa, [con đắp y] của Báo thân [Phật]. Trong tƣ thế kiết già, phần
dƣới thân con đƣợc hoa sen bao bọc.

3./-IA-/3-3#<-0.-^:A-$./-!J%-., ,ZA-;A$-.3<-0R-:R.-9J<-<2-:2<-2?,,
前方虛空蓮月座墊上，紅色啥字光芒極燦耀，
DÜN GYI NAM KHAR PE DE'I DEN TENG DU/ HRI YIG MAR PO Ö ZER RAB BAR WE
In the space in front, upon a seat of lotus and moon, *appears+ a red HRĪ gleaming with light.
Trong không gian trƣớc mặt, trên đài sen và trăng, hóa hiện chủng tự HRI màu đỏ
chiếu rực ánh sáng.

KR$?-2&:A-?%?-o?-L%-?J3?-3*J?-0<-L?, ,3HJ/-2lJ-/?-3,-2#?-/?-ZA-=-,A3,,
十方諸佛菩薩令歡喜，攝彼智悲威力融入啥，
CHOG CHÜ SANG GYE JANG SEM NYE PAR JE/ KHYEN TSE NÜ THU DÜ NE HRI LA THIM
[The light radiates,] pleasing the buddhas and bodhisattvas of the ten directions and gathering
[their] knowledge, love, and power. *The light then+ dissolves back into the HRĪ.
[Ánh sáng phóng tỏa] khiến mƣời phƣơng chƣ Phật và Bồ tát hoan hỷ, thu nhiếp trí huệ,

17

tình yêu thƣơng và oai lực của các ngài. [Sau đó, ánh sáng] tan hòa trở lại vào
chủng tự HRI.

a<-;%-:R.-9J<-<A$?-S$-$/?-?-:UR?, ,?J3?-&/-=?-$%-2.$-:6B/-2$-($?-.%?,,
光芒復又照射六道處，眾生業感我執習氣淨，
LAR YANG Ö ZER RIG DRUG NE SU THRÖ/ SEM CHEN LE NANG DAG DZIN BAG CHAG JANG
Again light rays radiate to the six realms, purifying the karmic visions, self-grasping, and habitual
imprints of sentient beings.
Rồi ánh sáng phóng tỏa đến sáu cõi, tịnh hóa vô minh, sự chấp ngã và các tập khí của
chúng sinh.

:R.-9J<-5<-:.?-ZA-;A$-$/?-:I<-2, ,:PR-2:A-*2?-3(R$-?%?-o?-:R.-.0$-3J.,,
光芒回攝啥字轉化為，無量光佛眾生勝救怙，
Ö ZER TSHUR DÜ HRI YIG NE GYUR WA/ DRO WE'I KYAB CHOG SANG GYE Ö PAG ME
The light gathers back and the HRĪ transforms into the supreme protector of beings,
Buddha Amitābha.
Ánh sáng thu lại về, và chủng tự HRI hóa thành đấng thủ hộ tối thƣợng của chúng
sinh, là Phật A Di Đà.

.3<-$?=-0E-<-$:A-z/-0R-v<, ,8=-$&A$-K$-$*A?-3*3-28$ -z%-29J.-:6B/, ,(R?-$R?i3-$?3-$?R=-8A%-*A=-N%-28$?,,
紅亮猶如紅寶須彌山，一面二臂定印持缽盂，著三法衣並以跏趺坐，
MAR SAL PEMA RA GE'I HLÜN PO TAR/ ZHAL CHIG CHAG NYI NYAM ZHAG HLUNG ZE
DZIN/CHÖ GÖ NAM SUM SÖL ZHING KYIL TRUNG ZHUG
He is bright red like a mountain of rubies, with one face and two arms in equipoise mudrā holding
a begging bowl. He is garbed in the three Dharma robes and sits in cross-legged posture.
Sắc thân ngài sáng đỏ nhƣ núi hồng ngọc, với một mặt và hai tay, kết ấn thiền định
và nâng bình bát. Ngài đắp ba pháp y và an trụ trong tƣ thế kiết già.

,$?-eJ:A-,/-IA?-:PR-=-g$-+-$9A$?, ,?%?-o?-!/-IA-2.$-*A.-(J/-0R<-$?=,,
大悲尊眼恆觀有情眾，諸佛體性殊勝之顯現，
THUG JE'I CHEN GYI DRO LA TAG TU ZIG/ SANG GYE KÜN GYI DAG NYI CHEN POR SAL
Ceaselessly looking upon beings with eyes of compassion, he appears as the great embodiment of
all buddhas.
Không ngừng dõi nhìn chúng sinh với cặp mắt từ bi, ngài là hiện thân vĩ đại
của tất cả chƣ Phật.
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.J-;A-$;?-?-:1$?-3(R$-,/-<?-$9A$?, ,8=-$&A$-K$-$*A?-$;R/-0?-0.-.!<-:6B/,
,.!<-0R-<A/-(J/-o/-&/-28J%?-!2?-28$?,,
彼之右側尊聖觀世音，一面二臂左手持白蓮，身白珍寶嚴飾站立姿，
DE YI YE SU PHAG CHOG CHEN RE ZIG/ ZHAL CHIG CHAG NYI YÖN PE PE KAR DZIN/
KAR PÖ RIN CHEN GYEN CHEN ZHENG TAB ZHUG
On his right is the noble supreme Chenrezig, with one face and two arms, holding a white lotus
with the left [hand.] White and adorned with jewels, he stands upright.
Bên phía phải của [Phật A Di Đà] là Bồ tát Quán Thế Âm, với một mặt và hai tay,
[tay trái] cầm đóa sen trắng. Ngài đứng thẳng với sắc thân trắng và đeo trang sức
ngọc quý.

$4S-2R:C-$;R/-.-o=-Y?-3,-(J/-,R2, ,8=-$&A$-K$-$*A?-$;R/-0?-hR-eJ-:6B/,
,}R/-0R-<A/-(J/-o/-&/-28J%?-!2?-28$?,,
主尊左側勝子大勢至，一面二臂左持金剛杵，身青珍寶嚴飾站立姿，
TSO WÖ YÖN DU GYAL SE THU CHEN THOB/ ZHAL CHIG CHAG NYI YÖN PE DOR JE DZIN/
NGÖN PO RIN CHEN GYEN CHEN ZHENG TAB ZHUG
To the left of the lord is the bodhisattva Vajrapāni, with one face and two arms, holding a vajra in
the left [hand.] Blue and adorned with jewels, he stands upright.
Bên phía trái của [Phật A Di Đà] là Bồ tát Kim Cang Thủ, với một mặt và hai tay,
[tay trái] cầm chùy kim cang. Ngài đứng thẳng với sắc thân xanh dƣơng và đeo
trang sức ngọc quý.

:#R<-.-L%-?J3?-.$J-:./-5S$?-GA?-2{R<, ,$4S-2R:C-$/?-$?3-:V-$?3-35/-0-=?,,
四周菩薩僧伽眾圍繞，主尊三處飾以三種字，
KHOR DU JANG SEM GEN DÜN TSHOG KYI KOR/ TSO WÖ NE SUM DRU SUM TSHEN PA LE
They are surrounded by an assembly of bodhisattvas. The three places of the principal lord are
marked with the three syllables.
Chung quanh ba vị là chƣ hiền thánh chúng Bồ tát. Ở ba điểm trên thân Phật A Di Đà
có ba chủng tự [Om Ah Hung].

:R.-9J<-.!<-.3<-3,A%-$?3-KR$?-2&-.%, ,H.-0<-2.J-2-&/-IA-8A%-.-:UR?,,
白紅藍色三光射十方，特別射向極樂之剎土，
Ö ZER KAR MAR THING SUM CHOG CHU DANG/ KHYE PAR DE WA CHEN GYI ZHING DU THRÖ
From [the syllables] white, red, and blue light radiates to the ten directions, and in particular to
the pure land of Sukhāvati,
Từ [các chủng tự Om Ah Hung], ánh sáng trắng, đỏ và xanh dƣơng phóng tỏa khắp
tận mƣời phƣơng, đặc biệt soi rọi đến cảnh giới Tịnh độ Cực lạc.
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$%-3,:-:#R<-2&?-,$?-.3-o.-2{=-+J, ,{.-&A$-*A.-=-$/?-:.A<-,/-S%?-I<,
,%R?-YJ$-<R=-3R:C-1-.%-2&?,

激發彌陀與眷心續誓，僅一剎那隨即降臨此。焚香奏樂。
NANG THA KHOR CHE THUG DAM GYÜ KÜL TE/ KE CHIG NYI LA NE DIR CHEN DRANG GYUR
invoking the heart pledge of Amitābha and his retinue, who then instantly appear at this place.
Burn incense and play instruments.

Khấn cầu tâm nguyện của Phật A Di Đà và chƣ thánh chúng – [các ngài] sau đó đã
tức thời xuất hiện tại nơi đây. Đốt nhang và tấu nhạc.

>, <%-<A$-!-.$-2.J-(J/-8A%-#3?-/?, ,<%-$.%?-z/-P2-$%-3,:-:#R<-.%-2&?,,
吽，己覺本淨極樂世界中，自明自成彌陀眷屬俱，
HUNG / RANG RIG KA DAG DE CHEN ZHING KHAM NE /
RANG DANG HLÜN DRUB NANG THA KHOR DANG CHE
Hūm, in the great bliss sphere of my own primordially pure awareness *abides+ Amitābha and
retinue [as] the naturally present innate radiance.
Hung, trong cõi đại hỷ lạc của sự tỉnh giác thanh tịnh nguyên sơ, [an trụ] Phật A Di
Đà và chƣ thánh chúng – đây chính là ánh sáng rực rỡ nội tại, hiện hữu tự nhiên.

$.R.-/?-.3-5B$-;J->J?-.LJ<-3J.-G%-, ,2lJ-(J/-,$?-eJ:A-[R%-/?-$9$?-GA-{<,
,3R?-0:A-]R-.%-:53?-0<-i3-<R=-+J,,
誓尊智尊本來雖無別，仍由大愛大悲境界中，隨順希求意願而化現，
DÖ NE DAM TSHIG YE SHE YER ME KYANG/ TSE CHEN THUG JE'I LONG NE ZUG KYI KUR/
MÖ PE'I LO DANG TSHAM PAR NAM RÖL TE
From the beginning the samaya [being] is one with the wisdom [being], yet your form manifests
from the expanse of great love and compassion in accordance with the mental inclinations
[of beings.]
Từ khởi thủy, [hành giả] kết nguyện đồng là một với bậc Trí tuệ tôn, tuy nhiên, sắc
tƣớng của ngài đã hóa hiện từ lòng bi mẫn và tình yêu thƣơng rộng khắp, tùy theo
căn cơ [của mỗi chúng sinh].

,$?-.3-.2%-$A?-$/?-:.A<-$>J$?-/?-G%-, ,$-5S$?-0E-^-2:A-$./-!J%-., ,.3-5B$.GA=-:#R<-:.A-.%-$*A?-3J.-28$?,,
以心誓力降臨此處矣，安住多色蓮花月墊上，與此誓言壇城無二別，
THUG DAM WANG GI NE DIR SHEG NE KYANG/ NA TSHOG PEMA DA WE'I DEN TENG DU/
DAM TSHIG KYIL KHOR DI DANG NYI ME ZHUG
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Following your heart pledge, come here to this place and be seated, indivisibly from the mandala
[of the] samaya [being], upon a cushion of multicolored lotus and moon.
Thôi thúc bởi tâm nguyện của mình, kính thỉnh Phật A Di Đà về ngự nơi đây, trên đài
trăng sen nhiều màu sắc, bất khả phân với mạn đà la mật nguyện này.

<-A-3A-KJ-7-?-0-<A-7-<-2#-?-3-;-6, 6->-2)-@R, ?-3-;-+AN-z/,
嗡 阿彌得瓦 薩巴日哇日阿 班札 薩瑪雅雜

雜吽邦后

薩瑪雅 帝岔練

OM A MI DHE WA SA PA RI WA RA VAJRA SA MA YA DZA/
DZA HŪM BAM HO/ SA MA YA TISTHA HLAN

8J?-$?R=-2?-2.J-2-&/-/?-:R.-.0$-3J.-$4S-:#R<-.%R?-?-LR/-/?-<%-|R3?-0:A-.3-5B$-0-.%-(-=-(-28$-v<-,A30?-$*A?-?-3J.-0<-2?3,
如是祈請故，阿彌陀佛偕同眷屬由極樂世界親自降臨矣，融入自己所修之誓言尊，如置水於水般無
二別。思矣，
Supplicating thus, think that Amitābha and retinue actually come from Sukhāvati and merge non-dually, like water pouring into
water, with you, the visualized samaya being.
Khấn cầu như vậy và quán rằng Phật A Di Đà và chư thánh chúng đã thực sự xuất hiện từ cõi Tịnh độ Cực lạc, và các ngài hợp nhất với
con—một người [hành giả+ đã kết nguyện—chẳng khác nào như nước đổ vào nước.

3(R.-0-LA/-_2?-/A,
加持供品
BLESSING THE OFFERINGS
Gia Trì Phẩm Vật Cúng Dƣờng

<)-;)-#), <-A->,
讓樣康 嗡啊吽

=/-$?3,
誦三次。

RAM YAM KHAM/ OM Ā HŪM [Recite] three/ Tụng 3 biến.

<-?j-2A.-0-<-0-<-?-<-?-<-A-2-gJ-UJ-J-@, <-2#-c-<-E-#),

,&J?-=/-$?3-IA?-LA/-_2?-=,

嗡 薩爾瓦 比 布日阿 布日阿 蘇日阿 蘇日阿 阿瓦爾 得别 梭哈
嗡 班札 薩帕 日阿那 康
OM

SARVA

誦三次而加持已，

VI PU RA PU RA SU RA SU RA A WAR TE BHYE SVĀ HĀ
OM VAJRA SPHA RA NA KHAM
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[Reciting] thus three times bless [the offering] -[Tụng] 3 biến để gia trì phẩm vật cúng dường.

<%-*A.-,$?-eJ-(J/-0R<-$?=-2:A-,$?-!-/?-3(R.-0:A-z-3R-.0$-+-3J.-0-3R?-/?, .J-.$-$A-=$-/-*J<-,R.-2./-.%:.R.-;R/-s-2N->A?-m?-g$?-?R$?-3(R.-m?-.0$-+-3J.-,R$?->A%-3(R.-m?-<J-<J-=?-G%-:.R.-.$:A-3A/-1%-2?3IA?-3A-H2-0-3R?-/?-3(R.-0<-2?3-=,
明觀自己為大悲觀音，由心間射出無量供養天女，觀想於彼等手中捧舉無量七受用、五妙欲與吉祥
物、徽等供品，且一一供品亦放射出不可思議所欲雲堆而行供養。
Visualize making offerings: from the heart of yourself, visualized as the Great Compassionate One, inconceivable offering goddesses
emanate, holding inconceivable offering substances, such as the seven offerings, the five sense pleasures, the auspicious
substances, symbols, and so forth; and from each of these offering substances unimaginable [offering] clouds of everything
desirable emerge.
Quán tưởng sự cúng dường: Từ tim con được quán tưởng như là đấng Đại bi [Quán Thế Âm), có vô lượng vô số chư thiên nữ
cúng dường hiện ra, tay dâng các phẩm vật cúng dường bất khả tư nghì, như bảy món cúng dường, các diệu dục thuộc ngũ căn,
các phẩm vật cát tường, các biểu tượng, vân vân; và từ từng phẩm vật cúng dường đó, xuất hiện những đám mây *cúng
dường] bất khả tư nghì của tất cả những gì được ưa thích.

ZA,;/-=$-2o.-.%-w/-0:A-3(R.-;R/-:.A, ,.A/-0:A-<%-28A/-o=-2:A-8=-.-:2=,
,:PR-!/-:LR<-0-1/-$?3-5S$?-I<-&A$,

啥，具足八種功德此供水，布施自性敬獻勝者口，願一切眾富足且美滿。
HRI/ YEN LAG GYE DANG DEN PE'I CHÖ YÖN DI/ JIN PE'I RANG ZHIN GYAL WE'I ZHAL DU
BÜL DRO KÜN JOR PA PHÜN SUM TSHOG GYUR CHIG
HRĪ, I offer this water endowed with eight attributes, with the nature of generosity, to the mouths
of the Victorious Ones. May there be perfect fortune for all beings!
HRI, con xin dâng nƣớc cúng có tám đặc điểm với phẩm tánh của bố thí lên miệng
của các đấng Chiến thắng. Nguyện cho sự thuận duyên toàn hảo đến với toàn bộ
chúng sinh!

?%?-2?A=-~R$-3J.-;A.-:R%-82?-2?A=-:.A, ,5=-OA3-<%-28A/-o=-2:A-82?-.-:2=,
,:PR-!/-YA.-0:A-$.%-2-2&A=-I<-&A$,
清涼無濁悅意此濯水，精進自性敬獻勝者足，願一切眾消除三有惱。
DANG SIL NYOG ME YI 'ONG ZHAB SIL DI/ TSÜL THRIM RANG ZHIN GYAL WE'I ZHAB DU
BÜL/ DRO KÜN SI PE'I DUNG WA CHIL GYUR CHIG
I offer this foot-cleansing water—clear, cool, pristine, and exquisite, and with the nature of
morality—to the feet of the Victorious Ones. May all beings be relieved from the misery of
existence!
Con xin dâng nƣớc rửa chân trong mát và thanh khiết, có tánh chất của giới hạnh
lên các đấng Chiến thắng. Nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi sự khốn cùng
trong cuộc sống!
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z-m?-3J-+R$-$-5S$?-36K?-0-:.A, ,29R.-0:A-<%-28A/-o=-2:A-,/-=-:2=,
,:PR-!/-3,R-<A?-;R/-+/-2./-w/->R$,
天物妙花繽紛此美物，安忍自性敬獻勝者眼，願一切眾具人天七德。
HLA DZE ME TOG NA TSOG DZE PA DI/ ZÖ PE'I RANG ZHIN GYAL WE'I CHEN LA BÜL/
DRO KÜN THO RI YÖN TEN DÜN DEN SHOG
I offer various beautiful celestial flowers that have the nature of patience to the eyes of the
Victorious Ones. May all beings be endowed with the seven attributes of the higher realms!
Con xin dâng nhiều loại hoa thiên thể xinh đẹp, có tánh chất của an nhẫn, lên đôi mắt
của các đấng Chiến thắng. Nguyện tất cả chúng sinh có đƣợc bảy phẩm tánh của các
cõi giới cao!

z/-*J?-.<-L%-SA-3(R$-2.$-%R?-:.A, ,2lR/-:P?-<%-28A/-o=-2:A->%?-=-:2=,
,:PR-!/-YA.-0:A-:(A%-=?-PR=-2<->R$,
自然生成芬芳此薰香，精進自性敬獻勝者鼻，願一切眾解脫三有縛。
HLEN KYE JAR JUNG DRI CHOG DUG PÖ DI/ TSÖN DRÜ RANG ZHIN GYAL WE'I SHANG LA
BÜL/ DRO KÜN SI PE'I CHING LE DRÖL WAR SHOG
I offer naturally sweet-smelling scents and blended incense that have the nature of diligence to
the noses of the Victorious Ones. May all beings become free from the bonds of existence!
Con xin dâng mùi hƣơng pha trộn tự nhiên, thơm ngát, ngọt ngào, có tánh chất của
tinh tấn, lên mũi của các đấng Chiến thắng. Nguyện tất cả chúng sinh thoát khỏi
xiềng xích luân hồi!

$?=-8A%-$%-2:A-<A/-(J/-1R/-3J-:.A, ,2?3-$+/-<%-28A/-o=-2:A-,$?-=-:2=,
,:PR-!/-:O=-]R-kR%?-3/-?J=-2<->R$,
明光爍亮此珍寶燈火，禪定自性敬獻勝者意，願一切眾迷痴黑暗除。
SAL ZHING NANG WE'I RIN CHEN DRÖN ME DI/ SAM TEN RANG ZHIN GYAL WE'I THUG LA
BÜL/ DRO KÜN THRÜL LO MONG MÜN SEL WAR SHOG
I offer this precious radiant and lustrous lamp that has the nature of meditation to the hearts of
the Victorious Ones. May all beings clear away the dense darkness [of their] deluded minds!
Con xin dâng ngọn đèn quý giá, sáng ngời rực rỡ, có phẩm tánh của thiền định, lên
trái tim của các đấng Chiến thắng. Nguyện tất cả chúng sinh xua tan đƣợc bóng tối
chập chùng của vọng tâm.

$<-$3-=-?R$?-%.-w/-(/-IA-(2, ,>J?-<2-<%-28A/-o=-2:A-{-=-:2=,
,:PR-2-!/-IA-(R?-*A.-gR$?-0<->R$,
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紅花等等馥郁香藥水，勝慧自性敬獻勝者身，願一切眾皆證悟法性。
GUR GUM LA SOG NGE DEN MEN GYI CHAB/ SHE RAB RANG ZHIN GYAL WE'I KU LA BÜL/
DRO WA KÜN GYI CHÖ NYI TOG PAR SHOG
I offer fragrant medicinal elixir, saffron and the like, which have the nature of transcendent
knowledge, to the bodies of the Victorious Ones. May all beings realize the inner nature of
phenomena!
Con xin dâng thảo dƣợc linh đan thơm tho, hồng hoa, và các phẩm vật khác, có phẩm
tánh của trí huệ siêu việt, lên thân tƣớng của các đấng Chiến thắng. Nguyện tất cả chúng
sinh chứng ngộ đƣợc [Pháp tánh], là chân tánh nội tại của vạn pháp!

<R-2o-2&.-.%-w/-0:A-8=-9?-:.A, ,,2?-GA-<%-28A/-o=-2:A-u$?-=-:2=,
,:PR-!/-+A%-:6B/-9?-GA?-:5S-2<->R$,
具足百味精華此珍饈，方便自性敬獻勝者舌，願一切眾禪食以資生。
RO GYA CHÜ DANG DEN PE'I ZHAL ZE DI/ THAB KYI RANG ZHIN GYAL WE'I JAG LA BÜL/
DRO KÜN TING DZIN ZE KYI TSO WAR SHOG
I offer food endowed with the essence of a hundred tastes, with the nature of method, to the
tongues of the Victorious Ones. May all beings be sustained by the food of samādhi!
Con xin dâng thực phẩm có trăm vị tinh túy, có phẩm tánh của phƣơng tiện, lên lƣỡi
của các đấng Chiến thắng. Nguyện tất cả chúng sinh đƣợc trƣởng dƣỡng bằng thực
phẩm của chánh định!

:2.-2h%-.NR=-?R$?-~/-:)J2?-<R=-3R:C-5S$?, ,!R2?-GA-<%-28A/-o=-2:A-~/-=-:2=,
,:PR-!/-L%-(2-?J3?-.%-w/-0<->R$,
吹打搖彈悅耳之眾樂，威力自性敬獻勝者耳，願一切眾具足菩提心。
BÜ DUNG TRÖL SOG NYEN JEB RÖL MÖ TSOG/ TOB KYI RANG ZHIN GYAL WE'I NYEN LA
BÜL/ DRO KÜN JANG CHUB SEM DANG DEN PAR SHOG
I offer harmonious musical sounds, such as those of conch shell, drum, and bell, which have the
nature of power, to the ears of the Victorious Ones. May all beings be endowed with the
awakening mind!
Con xin dâng tiếng nhạc hài hòa, nhƣ tiếng loa xà cừ, trống và chuông, có phẩm tánh
của oai lực dũng mãnh, lên đôi tai của các đấng Chiến thắng. Nguyện tất cả chúng
sinh nhận đƣợc tâm giác ngộ!

.2%-0R-5B3-LJ.-:.R.-0:A-;R/-+/-s, ,(R/-=3-<%-28A/-o=-2-i3?-=-:2=,
,:PR-!/-9$-3J.-2.J-2?-%R3-0<->R$,
令使諸根滿足五妙欲，誓願自性敬獻勝者眾，願一切眾滿足無漏樂。
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WANG PO TSIM JE DÖ PE'I YÖN TEN NGA/ MÖN LAM RANG ZHIN GYAL WA NAM LA BÜL/
DRO KÜN ZAG ME DE WE NGOM PAR SHOG
I offer the five desirables that appease the senses and have the nature of prayer to the Victorious
Ones. May all beings be satisfied by untainted bliss!
Con xin dâng các diệu dục làm vui ngũ căn, có phẩm tánh của khấn nguyện, lên các
đấng Chiến thắng. Nguyện tất cả chúng sinh đều an lòng với hỷ lạc thanh tịnh!

2N->A?-g$?-.%-m?-2o.-=-?R$?-0, ,;J->J?-<%-28A/-o=-2-i3?-=-:2=,
,:PR-!/-?%?-o?-;R/-+/-,R2-0<->R$,
八吉祥物、徽與七政寶，本智自性敬獻勝者眾，願一切眾皆得佛功德。
TRA SHI TAG DANG DZE GYE LA SOG PA/ YE SHE RANG ZHIN GYAL WA NAM LA BÜL/
DRO KÜN SANG GYE YÖN TEN THOB PAR SHOG
I offer the eight auspicious substances, [the eight auspicious] symbols, and the seven royal
attributes, which have the nature of wisdom,3 to the Victorious Ones. May all beings attain the
attributes of buddhahood!
Con xin dâng tám phẩm vật cát tƣờng, tám biểu tƣợng [cát tƣờng], và các món tƣơng
tự, có phẩm tánh của trí huệ nguyên sơ, lên các đấng Chiến thắng. Nguyện tất cả
chúng sinh đạt đƣợc phẩm hạnh của Phật quả!

<-?j-0-6-3J-,-?-3-S-c-<-E-?-3-;J-A->,

&J?-3(R.-.R,

嗡 薩 爾 瓦 布雜美噶 薩目札 薩帕日 阿 那 薩瑪耶 啊吽

誦而獻矣。

OM SARVA PŪ DZA ME GHA SA MU DRA SPHA RA NA SA MA YE Ā HŪM
Thus offer. Hãy khấn nguyện như vậy.

3f=-:2=-2-/A,
獻曼達
MANDALA OFFERING
Cúng Dƣờng Mạn Đà La

!R%-$?3-:)A$-gJ/-<2-:L3?-,3?-&.-GA, ,2.$-.-29%-.%-3-29%-.%R?-0R-.%,
,2.$-=?-=R%?-,R.-2.R$-0-&A-3(A?-0,
浩瀚三千世界一切處，有主物與無主物，以及我身受用一切之財物，
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TONG SUM JIG TEN RAB JAM THAM CHE KYI/ DAG DU ZUNG DANG MA ZUNG NGÖ PO DANG/
DAG LÜ LONG CHÖ DOG PA CHI CHI PA
[All] owned and unowned things of the entire infinite billionfold universe, my own body,
enjoyments, and all possessions,
[Tất cả] những gì con sở hữu hoặc không sở hữu, trong toàn bộ tam thiên đại thiên thế
giới, thân thể con, các lạc thọ và toàn bộ tài sản,

vR?-3J.-2.J-(J/-8A%-.-:2=-2-;A?, ,:PR-!/-2.$-:6B/-<2-8A-L%-?J3?-w/,
,i3-.$-8A%-.-,R$-3J.-*J-2<->R$,
無惜敬獻極樂世界故，願一切眾我執盡息止，具菩提心無礙生淨土。
TÖ ME DE CHEN ZHING DU BÜL WA YI/ DRO KÜN DAG DZIN RAB ZHI JANG SEM DEN/
NAM DAG ZHING DU THOG ME KYE WAR SHOG
I offer, without holding anything back, to the pure land of Sukhāvati. May the self-grasping of
beings be thereby fully pacified, may they be endowed with the awakening mind, and may their
birth in the pure land be unobstructed.
con xin cúng dƣờng lên cảnh giới Tịnh độ Cực lạc không giữ lại gì.
Nguyện cho sự chấp ngã của chúng sinh nhờ đó mà đƣợc an phục, và nhƣ thế,
nguyện cho họ nhận đƣợc tâm giác ngộ, và nguyện cho họ đƣợc sinh vào cảnh tịnh
độ mà không gặp trở ngại nào.

<-<_-3(=-0-6-3J-,-A->,

嗡 日阿拿 曼達拉 布雜 美噶 啊吽
OM RATNA MANDALA PŪ DZA ME GHA Ā HŪM

~A%-0R:C-;/-=$-2./-0-/A,
心要七支分
THE QUINTESSENTIAL SEVEN BRANCHES
Thất Chi Nguyện Tinh Yếu

<%-?J3?-?%?-o?-gR$?-0?-.R/-K$-:5=, ,<A$-!R%-:6B/-3J.-$%-YA.-3(R.-0<-:2=,
,$*A?-:6B/-:O=-$%-(R?-*A.-[R%-.-2>$?,
了悟自心即佛勝義禮，覺空無執獻供諸顯有，二執幻象法性中懺悔，
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RANG SEM SANG GYE TOG PE DÖN CHAG TSAL/ RIG TONG DZIN ME NANG SI CHÖ PAR BÜL/
NYI DZIN THRÜL NANG CHÖ NYI LONG DU SHAG
Realizing that my own mind is the buddha, I pay homage [on the] ultimate [level.] [Abiding within]
ungraspable empty awareness, [everything comprised within] appearance and existence is
offered. Deluded perceptions of dualistic grasping are confessed within the expanse of dharmatā.
Nhận thức rằng tâm con chính là Phật, con xin đảnh lễ [trên phƣơng diện] tối hậu.
[Trú] nơi tánh giác rỗng thông, vô chấp, tất cả những gì [do duyên sinh] trong cảnh
giới của hiện tƣớng và hiện hữu đều đƣợc dâng lên cúng dƣờng. Vọng niệm bám chấp
nhị nguyên đƣợc phát lộ sám hối trong chân trời của Pháp tánh.

{-$?3-z/-IA-mR$?-=-eJ?-;A-<%-, ,,$?-eJ-o/-(.-3J.-0:A-(R?-:#R<-2{R<,
隨喜自然圓滿之三身，轉動大悲不斷之法輪，
KU SUM HLÜN GYI DZOG LA JE YI RANG/ THUG JE GYÜN CHE ME PE'I CHÖ KHOR
I rejoice within 5 the [state of] the spontaneous completion of the three kāyas. The Dharma wheel
of unceasing compassion will [always] turn.
Con hoan hỷ trong cảnh giới thành tựu tam thân Phật mà không cần dụng công.
Bánh xe Pháp của lòng bi mẫn sẽ mãi mãi xoay chuyển không gián đoạn.

:#R<-:.?-!/-H2-<%-28A/-(R?-{<-28$?, ,:#R<-$?3-.3A$?-3J.-H2-2h=-(J/-0R<-2}R,
住於遍輪涅自性法身，三輪無緣迴向大周遍，
KHOR DE KÜN KHYAB RANG ZHIN CHÖ KUR ZHUG/
KHOR SUM MIG ME KHYAB DAL CHEN POR NGO
Abide within the natural dharmakāya that pervades all samsāra and nirvāna! In infinite
pervasiveness where there is no reference point of the three spheres dedication will
[always take places].
An trú nơi Pháp thân nhƣ nhiên, trùm khắp toàn bộ luân hồi và niết bàn! Công phu hồi
hƣớng [sẽ luôn viên thành] nơi cảnh giới toàn khắp, dung thông vô tận, không dựa vào
tam luân [ta, ngƣời, và vạn pháp].

2!R.-0-L-2-/A,
行讚歎
PERFORMING PRAISE
Tán tụng

$%-YA.-,3?-&.-z-.%-8A%-#3?-<%-L%-;J->J?-GA-<R=-0-<-%R->J?->A%-%J?->J?-*J?-0-/A-.R/-IA-K$-$3-2!R.-0-;A/-=,
,/-3R%-2h-43-.-z-i3?-GA-3HJ/-2lJ-/?-$?3-IA-;R/-+/-S/->A%-$?-0?-:..-0-/A,
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認識一切顯有為天然本智所展現之聖尊剎土，並對此生出定解者，為勝義頂禮或讚歎也。僅以姿態
表示的一般通行之頂禮是憶念天眾之智愛能三功德及恭敬禮拜：
Recognizing and giving rise to certainty [in the fact that] everything [comprised by] appearance and existence is the
deity, and the pure land, the self-arising manifestation of primordial wisdom, is the actual homage and praise. The
homage as a mere common gesture of recollecting and venerating the qualities of the deity’s knowledge, love, and
power is as follows:
Khi nhận thức và xác quyết được rằng vạn pháp, bao gồm hiện tướng và hiện hữu, đều chính là Bổn tôn và Tịnh độ,
là một sự tự hiển lộ của tuệ giác nguyên sơ, thì đây chính là sự đảnh lễ và xưng tán thực sự. Riêng sự đảnh lễ đơn
thuần mang một hình thức thông thường để hồi tưởng và tán tụng các phẩm tính của trí huệ cùng tình yêu thương
và oai lực của Bổn tôn, thì có thể *được thể hiện+ như sau:

ZA, 2.J-(J/-8A%-.-(R?-GA-:#R<-=R-2{R<, ,?J3?-&/-i3?-=-g$-+-,$?-eJ?-$9A$?,,
啥，極樂剎中轉動正法輪，恆以大悲觀照有情眾，
HRI/ DE CHEN ZHING DU CHÖ KYI KHOR LO KOR/ SEM CHEN NAM LA TAG TU THUG JE ZIG
HRĪ, ever turning the wheel of Dharma in the pure land of Sukhāvati, you unceasingly look upon
sentient beings with compassion.
HRI, luôn chuyển bánh xe Pháp nơi cảnh giới Tịnh độ Cực lạc, ngài không ngừng dõi
nhìn chúng sinh với lòng bi mẫn.

.3-2&:-8=-28J?-:PR-2:A-.R/-36.-0:A, ,$%-3,:-3*3-28$-36.-=-K$-:5=-2!R.,,
立誓承諾辦理利生事，頂禮讚歎等持無量光。
DAM CHA ZHAL ZHE DRO WE'I DÖN DZE PE'I/ NANG THA NYAM ZHAG DZE LA CHAG TSAL TÖ
Homage and praise to Amitābha, who abiding in equipoise follows his pledge to act for the
purpose of beings!
Con xin đảnh lễ và xƣng tán Phật A Di Đà, đang an trú trong đại định và thôi thúc bởi đại
nguyện cứu giúp toàn bộ chúng sinh!

,/-<?-$9A$?-.%-3,-(J/-,R2-=-?R$?, ,o=-Y?-L%-?J3?-.P-2&R3-:1$?-0:A-5S$?,,
觀世音與大勢至等等，佛子菩薩羅漢聖者眾，
CHEN RE ZIG DANG THU CHEN THOB LA SOG/ GYAL SE JANG SEM DRA CHOM PHAG PE'I TSOG
To Chenrezig, Vajrapāni, the other bodhisattvas, the noble assembly of arhats,
Đối trƣớc đức Quán Thế Âm, Kim Cang Thủ, chƣ vị Bồ tát, tập hội chƣ vị A La hán tôn quý,

2.J-(J/

.-28$?-0:A-z-5S$?-=, ,=?-%$-;A.-$?3-$?-0?-K$-:5=-2!R.,,

&J?-2!R.,

安住極樂剎中天尊眾，身語意三恭敬頂禮讚。如是讚矣，
DE CHEN DU ZHUG PE'I HLA TSOG LA / LÜ NGAG YI SUM GÜ PE CHAG TSAL TÖ
and the gathering of deities abiding in Sukhāvati, I humbly pay homage and offer praise with body,
speech, and mind. Thus praise.
cùng thánh chúng đang an trú nơi cảnh giới Tịnh độ Cực lạc, con xin thành kính đảnh
lễ và xƣng tán với thân, khẩu và ý. Hãy tán dương như vậy.
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2^?- .3A$?-/A,
誦咒觀想
VISUALIZATION [FOR THE MANTRA] RECITATION
Quán tƣởng khi trì chú

<%-*A.-:)A$-gJ/-.2%-K$-,$?-!-<, ,^-!J%-ZA-3,<-;A$-S$-$;?-?-2{R<,
已為世間自在心間處，月上啥周六字右旋繞，
RANG NYI JIG TEN WANG CHUG THUG KA RU/ DA TENG HRI THAR YIG DRUG YE SU KOR
At the heart of myself, [appearing as] Chenrezig, on a moon disk is a HRĪ surrounded by the six
syllable mantra circling clockwise.
Nơi [luân xa] tim của con trong hình tƣớng của đức Quán Thế Âm, có chủng tự HRI
nằm trên đĩa mặt trăng, đƣợc bao bọc bởi câu lục tự minh chú xoay theo chiều kim
đồng hồ.

.J-;A-:R.-=?-}$?-UJ%-.!<-0R-3R?, ,$?-!-/?-,R/-3./-2*J.-,$?-!<-,A3,
{-$?%-,$?-GA-,$?-eJ:A-,$?-.3-2{=,
由彼光芒射出白咒鬘，自心間出融入對生心，促發身語意之大悲誓，
DE YI Ö LE NGAG THRENG KAR PO TRÖ/ THUG KA NE THÖN DÜN KYE THUG KAR THIM/
KU SUNG THUG KYI THUG JE'I THUG DAM KÜL
From it light [radiates and] a white mantra garland issues forth, emerges from my heart, and
dissolves into the heart of the deity visualized in front. *Thus, Amitābha’s+ compassionate heart
pledge of body, speech, and mind is invoked.
Từ đó phát ra ánh sáng, và chuỗi minh chú màu trắng phóng ra khỏi tim con, rồi tan
hòa nơi tim Bổn tôn A Di Đà đang quán trƣớc mặt. Hạnh nguyện từ bi thuộc Thân,
Khẩu, Ý của Phật A Di Đà đƣợc thỉnh cầu.

$%-3,:A-,$?-!:A-ZA-3,<-}$?-UJ%-=?, :R.-9J<-.3<-0R:C-}$?-UJ%-8=-/?-,R/, <%-$A8=-8$?-LA/-_2?-.%R?-P2-,R2,

由彌陀心間啥周咒鬘，生出紅光咒鬘由口出，入己口中得加持成就，
NANG THA'I THUG KE'I HRI THAR NGAG THRENG LE/ Ö ZER MAR PÖ NGAG THRENG ZHAL
NE THÖN/ RANG GI ZHAL ZHUG JIN LAB NGÖ DRUB THOB
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From the mantra garland around the HRĪ at the heart of Amitābha, a red mantra garland of light
emerges from his mouth, enters my mouth, and I obtain blessings and attainments.
Từ chuỗi minh chú bao quanh chủng tự HRI nơi tim Phật A Di Đà, có một chuỗi minh
chú bằng ánh sáng màu đỏ thoát ra từ miệng Ngài rồi chạy xuyên qua cửa miệng của
con, và con đón nhận sự gia trì và thành tựu.

.J-v<-o/-3A-(.-.-:#R<-2-;A, }$?-=?-:R.-9J<-#-.R$-$-5S$?-:UR?,
如前持續轉動未中斷，咒鬘射出多色之光芒，
DE TAR GYÜN MI CHE DU KHOR WA YI/ NGAG LE Ö ZER KHA DOG NA TSOG THRÖ
In this way [the mantra] circles continuously *between myself and Amitābha.+ The multicolored
light issuing from the [circling] mantra [garland]
Cứ nhƣ vậy, các chuỗi minh chú liên tục luân chuyển qua lại giữa con và Phật A Di
Đà. Ánh sáng nhiều màu sắc phát ra từ chuỗi minh chú đang luân chuyển,

KR$?-2&:A-?%?-o?-L%-?J3?-3*J?-0<-L?, #3?-$?3-?J3?-&/-!/-IA-1A2-$?3-.%?,
$R.-2&.-i3-.$-2.J-(J/-8A%-.-I<,
十方諸佛菩薩令歡喜，三界有情三障皆清淨，情器純淨成為極樂剎。
CHOG CHÜ SANG GYE JANG SEM NYE PAR JE/ KHAM SUM SEM CHEN KÜN GYI DRIB SUM
JANG/ NÖ CHÜ NAM DAG DE CHEN ZHING DU GYUR
pleases the buddhas and bodhisattvas of the ten directions, purifies the three types of
obscurations of all sentient beings in the three realms, and the universe and beings transform into
the pure land of Sukhāvati.
làm cho mƣời phƣơng chƣ Phật và Bồ tát hoan hỷ, tịnh hóa ba loại vô minh của tất cả
chúng sinh trong ba cõi; vũ trụ cùng chúng sinh biến thành Tịnh độ Cực lạc.

0<-2?3-=,

<-A-3A-KJ-7-ZA,

如是觀想並唸誦

&J?-2^:R,

嗡 阿彌得瓦 啥

Visualize thus and recite - Hãy quán như vậy và trì tụng:
OM A MI DHE WA HRĪ (ÔM A MI ĐÊ OA RI)

{2?-?-2|R3?-3J.

3J.-*%?, L<-3J.-]R-:.?-%%-/?-2^,

時而保持在無修無散無作超越心識之狀態中唸誦.
At times sustain non-meditation and non-distraction and recite within an effortless state that transcends the intellect:
Có những lúc hãy duy trì trạng thái phi thiền định và không phóng tâm, rồi tụng một cách không dụng công, siêu
vượt ý thức:
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>, <%-<A$-$%-2-3,:-;?-{, 29%-:6B/-V=-2:A-?J3?-=-vR?,
$%-2-3,:-;?-=R$-/-3J., <%-<A$-(R?-{-%R-35<-(J,
吽，己覺阿彌陀佛身，且看遠離能所心，此外別無阿彌陀，奇哉己覺即法身。
HUNG/ RANG RIG NANG WA THA YE KU/ ZUNG DZIN DRAL WE'I SEM LA TÖ/
NANG WA THA YE LOG NA ME/ RANG RIG CHÖ KU NGO TSAR CHE
HŪM, innate awareness is the form of Amitābha. Look at the mind that is free of subject object
duality! There is no other Amitābha than that; how wondrous is the truth-body of self-knowing
awareness!
HUM, tỉnh giác nội tại chính là hiện tƣớng của Phật A Di Đà. Hãy nhìn vào chính tâm
không chấp trƣớc vào chủ thể và đối tƣợng! Chẳng Phật A Di Đà nào khác; Chân thân
của tự tánh giác biết, ôi thật diệu kỳ!

<-A-3A-KJ-7-ZA, &J?-$%-:P2-2^?-3,<,
嗡 阿彌得瓦 啥

盡力唸誦，最後:

OM A MI DHE WA HRĪ (ÔM A MI ĐÊ OA RI)
Recite as many times as you can and in the end [recite:]
Tụng câu chú này nhiều lần theo ước nguyện và cuối cùng, [hãy tụng]:

>, 2&R3-w/-3$R/-0R-?%?-o?-:R.-.0$-3J., 2lJ-(J/-o=-Y?-L%-?J3?-:1$?-0:A-5S$?,
*R/-3R%?-:PR-=-,$?-eJ:A-<2-.$R%?-=, 2.$-?R$?-2.J-(J/-8A%-.-:SJ/-.-$?R=,
吽，世尊怙主阿彌陀佛尊，大愛佛子菩薩聖者眾，
大悲殷切顧念煩惱眾，祈請接引我等至極樂，
HUNG/ CHOM DEN GÖN PO SANG GYE Ö PAG ME/ TSE CHEN GYAL SE JANG SEM PHAG PE'I TSOG/
NYÖN MONG DRO LA THUG JE'I RAB GONG LA/ DAG SOG DE CHEN ZHING DU DREN DU SÖL
HŪM, transcendent conqueror, protector, Buddha Amitābha, and noble assembly of loving
bodhisattvas, compassionately look upon us afflicted beings, and guide us to the pure land of Sukhāvati.
HUM, đấng chiến thắng siêu việt, đấng thủ hộ, Phật A Di Đà và thánh chúng, chƣ vị Bồ
tát tôn quý và từ ái, hãy từ bi dõi nhìn chúng con, những kẻ đau khổ, và dẫn dắt chúng
con đến Tịnh độ Cực lạc.

}R/-IA-,$?-2*J.-.3-2&:-)A-28A/-., ,$?-.3-3-$;J=-,$?-eJ?-.2%-$A-z,
=?-%/-3,:-9.-:#R<-2-.R%-3$-/?, .-v-*A.-.-:SJ/-0<-36.-.-$?R=,
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一如往昔所發心誓願，莫忘心誓大悲之聖尊，
窮盡惡業根除輪迴己，現在此刻祈請立接引，
NGÖN GYI THUG KYE DAM CHA JI ZHIN DU/ THUG DAM MA YEL THUG JE WANG GI HLA/
LE NGEN THA ZE KHOR WA DONG TRUG NE/ DA TA NYI DU DREN PAR DZE DU SÖL
In accord with your past bodhichitta vows, not wavering from the sacred bond, deity with great
compassion, please exhaust all negative karma and empty samsāra from its depths. At this very
moment, please act as our guide!
Nƣơng vào hạnh nguyện Bồ tát trƣớc đây, không xao động [hay xa rời] mối liên kết
thiêng liêng, hỡi Bổn tôn với lòng đại bi, xin hãy tận trừ mọi ác nghiệp và làm cho đáy
thẳm luân hồi đƣợc rỗng sạch. Ngay lúc này đây, xin hãy là ngƣời dẫn dắt chúng con!

.J-v<-$.%->$?-S$-0R?-2o.-2{=-2?, $%-3,:A-,$?-=?-,$?-eJ:A-:R.-.3<-:UR?,
2.$-?R$?-:PR-2:A-~A%-#<-,A3-0:A-3R.,
猛烈渴求激發尊心續，彌陀心間放大悲紅光，融入我等眾生心間時，
DE TAR DUNG SHUG DRAG PÖ GYÜ KÜL WE/ NANG THA'I THUG LE THUG JE'I Ö MAR THRÖ/
DAG SOG DRO WE'I NYING KHAR THIM PE'I MÖ
As I, with intense devotion have thus invoked the enlightened mind, red light rays of compassion
radiate from the heart of Amitābha and dissolve into the hearts of myself and all beings.
Vì con đã cung thỉnh bậc giác ngộ với lòng chí thành nhƣ vậy, các luồng ánh sáng
màu đỏ của lòng bi mẫn phóng ra từ tim của đức Phật A Di Đà, rồi hòa nhập vào tim
con và tim của tất cả chúng sinh.

2.$-:6B/-=R$-gR$-:O=-0-<%-?<-8A$, 2.$-3J.-(R?-{:A-.$R%?-0-3%R/-I<-2?3,
$?=-!R%-:6B/-3J.-3R?-V=-%%-.-28$,, &J?-&A-$/?-?-3*3-0<-28$,
我執妄惑當下自壞滅，當想無我法身密意現，安住明空無執離戲中。誦已盡力安住於定中。
DAG DZIN LOG TOG THRÜL PA RANG SAR ZHIG/ DAG ME CHÖ KÜ GONG PA NGÖN GYUR
SAM/ SAL TONG DZIN ME TRÖ DRAL NGANG DU ZHAG
Self-grasping, misconceptions, and delusion have collapsed in themselves. The state of selfless
dharmakāya is realized, and I rest in the nature of clarity and emptiness, free from grasping and
elaboration. Rest in this meditation for as long as you can.
Nhờ đó, sự chấp ngã, tà kiến và mê lầm tự rã tan. Cảnh giới Pháp thân vô ngã đƣợc
thể nghiệm, con an trú nơi thể tánh quang minh rạng ngời và tánh không, thoát lìa
mọi bám chấp và tạo tác. An trú trong trạng thái thiền định này càng lâu càng tốt.
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2}R-2-/A,
迴向
DEDICATION
HỒI HƢỚNG

:.A-v<-i3-0<-2|R3?-2^?-=?-L%-2:A, ,2?R.-/3?-3,:-;?-.3-0-$%-,R2-.J?,
,:PR-2-#$-2}=-(-2R<-LA%-2-i3?, ,:R.-.0$-3J.-0:A-$/?-<2-,R2-0<->R$,
如是完善修誦所得之，一切無邊淨妙之福德，
沉沒痛苦大河諸眾生，願證阿彌陀佛之勝境。
DI TAR NAM PAR GOM DE LE JUNG WE'I/ SÖ NAM THA YE DAM PA GANG THOB DE/
DRO WA DUG NGAL CHU WOR JING WA NAM/ Ö PAG ME PE'I NE RAB THOB PAR SHOG
By all the limitless and sacred merit obtained through this meditation and recitation, may [all]
beings drowning in the river of suffering attain the supreme state of Amitābha.
Nƣơng nơi vô lƣợng công đức thiêng liêng đã tích lũy qua công phu thiền định và
tụng niệm này, nguyện tất cả chúng sinh đang đắm chìm dƣới dòng sông khổ não đạt
đƣợc cảnh giới tối thƣợng A Di Đà.

>A?-2eR.-/A,
道吉祥
VERSES OF AUSPICIOUSNESS
KỆ TỤNG CÁT TƢỜNG

>-ZA, (R?-{-!/-H2-3$R/-0R-:R.-.0$-3J., =R%?-{-2lJ-w/-o=-Y?-?J3?-.0:A-5S$?,
3=-{-*/-,R?-.P-2&R3-:#R<-2&?-GA?, :PR-i3?-2.J-(J/-2PR.-0:A-2N->A?-)R=,,
&J?-3J-+R$-$A-(<-2fA=-8A%-<R=-3R-21R$-$R,

吽啥，法身周遍怙主阿彌陀，報身大愛佛子菩薩眾，
化身聲聞羅漢偕眷屬，眾生晉登極樂賜吉祥。誦而灑花雨且奏樂。
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HUNG HRI/ CHÖ KU KÜN KHYAB GÖN PO Ö PAG ME/ LONG KU TSE DEN GYAL SE SEM PE'I TSOG/
TRÜL KU NYEN THÖ DRA CHOM KHOR CHE KYI/ DRO NAM DE CHEN DRÖ PE'I TRA SHI TSÖL
HŪM HRĪ, all-pervasive dharmakāya, Protector Amitābha; sambhogakāyas, the loving assembly of
bodhisattvas; and nirmānakāyas, the gathering of śhrāvakas and arhats; together with your
retinues please endow all beings with the auspiciousness to progress to Sukhāvati.
Thus cast a rain of flowers and play instruments.

HUNG HRI, pháp thân toàn khắp, đấng chở che A Di Đà, các báo thân - chƣ vị Bồ tát
từ ái, và các ứng thân – chƣ Thanh văn, A La Hán cùng thánh chúng, xin hãy ban sự
cát tƣờng cho tất cả chúng sinh, và độ cho họ tiến hóa đến Tịnh độ Cực lạc.
Rải hoa và tấu nhạc.

>A?-2eR.-/A,

願我以此所修善，速證怙主彌陀已，
一切眾生盡無餘，置於阿彌陀佛地。
GE WA DI YI NYUR DU DAG/ WÖ PAG ME GON DRUB GYUR NE/ DRO WA CHIG KYANG MA LÜ PA/
DE YI SA LA GÖ PAR SHOG
Dedication: By this virtuous practice may I quickly realize Buddha Amitabha and may all sentient
beings, without exception, be established in that state.
Hồi hướng: Qua công phu tu tập thiện lành này, nguyện cho con mau chóng chứng ngộ
Phật A Di Đà, và nguyện tất cả chúng sinh không sót một ai, đều đƣợc an lập
nơi cảnh giới ấy.

(R/-=3簡短極樂願文
PRAYER [TO BE BORN IN SUKHĀVATI]
LỜI NGUYỆN [VÃNG SINH CÕI TỊNH ĐỘ CỰC LẠC]

AJ-3-@R, %R-35<-?%?-o?-$%-2-3,:-;?-.%-, $;?-?-)R-2R-,$?-eJ-(J/-0R-.%-,
$;R/-.-?J3?-.0:-3,-(J/-,R2-i3?-=,
欸瑪霍，奇哉莊嚴無量光佛和，右邊尊者大悲觀世音，以及左邊大勢至菩薩，
E MA HO/ NGO TSAR SANG GYE NANG WA THA YE DANG/
YE SU JO WO THUG JE CHEN PO DANG/ YÖN DU SEM PA THU CHEN THOB NAM LA
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E MA HO! Marvelous! [In the center is+ the Buddha *Amitābha,+ Boundless Light. To his right is
*Chenrezig,+ the Lord of Great Compassion, and to his left is the bodhisattva *Vajrapāni,+ the Lord
of Great Power.
Ê MA HÔ! Tuyệt vời thay! Ở giữa là Phật Vô lƣợng quang A Di Đà.
Bên phải là [Quán Thế Âm], Đại từ Đại bi, và bên trái là [Kim Cang Thủ], Đại hùng
Đại lực.

?%?-o?-L%-?J3?-.0$-3J.-:#R<-IA?-2{R<, 2.J-*A.-%R-35<-.0$-+-3J.-0-;A,
2.J-2-&/-8J?-L-2:A-8A%-#3?-.J<,
圍繞無量無邊佛菩薩，殊妙安樂無量無邊際，彼佛剎土名極樂世界，

SANG GYE JANG SEM PAG ME KHOR GYI KOR/ DE KYI NGO TSAR PAG TU ME PA YI/
DE WA CHEN ZHE JA WA'I ZHING KHAM DER
They are surrounded by an inconceivable assembly of buddhas and bodhisattvas. Extraordinary
limitless peace and happiness is the buddha field called Bliss-Endowed.
Chung quanh các ngài là toàn thể chƣ Phật và chƣ Bồ tát bất khả tƣ nghì.
An lạc và hạnh phúc diệu kỳ chính là Phật quốc có tên Cực lạc.

2.$-$8/-:.A-/?-5K-:1R?-I<-3-,$ *J-2-$8/-IA?-2<-3-(R.-0-<,
.J-<-*J?-/?-$%-3,:A-8=-3,R%->R$

願我眾生此世死立即，不為轉生他處所障礙，往生彼剎親見彌陀顏，
DAG ZHEN DI NE TSE PHÖ GYUR MA THAG/ KYE WA ZHEN GYI BAR MA CHÖ PA RU/
DE RU KYE NE NANG THE'I ZHAL THONG SHOG
When I and all beings pass from this life, may we be born there, unhindered by another samsāric
birth. Once born there, may we behold the face of *the Buddha Amitābha,+ Boundless Light.
Khi con và tất cả những chúng sinh khác lìa bỏ cõi đời này, nguyện cho chúng con
đƣợc tái sinh về đó mà không phải đọa sinh trở lại luân hồi. Một khi đã tái sinh nơi
đó, nguyện cho chúng con đƣợc diện kiến [Phật A Di Đà] Vô lƣợng quang.

.J-{.-2.$-$A?-(R/-=3-2+2-0-:.A, KR$?-2&:A-?%?-o?-L%-?J3?-,3?-&.-GA?,
$J$?-3J.-:P2-0<-LA/-IA?-2_2-+-$?R=,,
如上我所稟白此誓願，祈請十方一切佛菩薩，加持令無礙順利達成。

DE KE DAG GI MÖN LAM TAB PA DI/ CHOG CHÜ SANG GYE JANG SEM THAM CHE KYI/
GEG ME DRUB PAR JIN GYI LAB TU SÖL
[By the power of] all the buddhas and bodhisattvas of the ten directions, bless me that I may
attain this aspiration without hindrance.
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[Nƣơng nơi oai lực] của mƣời phƣơng chƣ Phật và chƣ Bồ tát,
xin hãy gia hộ cho con đạt đƣợc ƣớc nguyện này không hề chƣớng ngại.

+H,, 0O-PA-;-A-7-2R-K-/-;-J-@,

大爹阿他 邊雜 知以雅 阿哇波達 拿雅 梭哈
TADYA THA PAÑTSA GRI YA A WA BO DHA NĀ YA SVĀ HĀ

&J?- 0- :.A- /A- ?J;- 0R- :VA- ,2- 2!/- .<- o?- \A%- (R?- 5S$?- /?-:R.- .0$- 2~J/- 0- .%- K<- 2?$?- 12- LJ.- :(<- =,

]- 3- hR<- :6B/- .R/-

:P2-/?-:R.-.0$-12-,2?-.R/-2#?-#-$?=-8A$-36.-$/%-;R%-2-8J?-7*2?-2eJ-3$<-(J/-<A/-0R-(J<-$?R=-2- 2+2-0<-gJ/, 7*2?-2eJ3$<- (J/- <A/- 0R- (J- /?-$?%- .R/-v<-]- 3- .$:- .0J-:3- (R?-3A%- =-,2-2!/- *A- 3- <-:2R.- 0?- 5B$- 2&.- <- 21A$?- !J-VA?- 0- :.A?-:PR- 2- 3%- 0R2.J-2-&/-.-*J-2:A-o<-I<-&A$,,
此文之因緣，源於新加坡直貢圖滇達杰林中心每年均舉辦阿彌陀億遍心咒大法會，敦珠法師為中心常駐金剛上
師，虔誠向噶千仁波切請求：「懇賜一文簡義明之彌陀禪修法。」是故依照怙主 噶千仁波切之口授，由噶貝
喇嘛，或法名為圖登尼瑪編為偈頌。祈願此善成為眾生往生極樂國之因。
中譯文編輯後記：噶千仁波切所傳之《阿彌陀佛修誦極樂國法》法本，有洛杉磯中心及新加坡中心所印製的中
譯本，這兩個中譯版本文字頗為不同，但落款皆是〝張福成居士譯於新加坡。 善哉 善哉 善哉 此善迥向老母
六道眾 2011,10,04。〞於是乎，為了越南那難陀基金會(V i e t N a l a n d a F o u n d a t i o n )所舉辦的彌
陀大成就竹千法會，在堪布滇津的指導下，依據藏文，於兩版本中做揀擇或是新譯。《簡短極樂願文》乃西元
二○○九年仲秋行者普舟恭譯於噶千關房。賢善吉祥! 惃秋仁千尊珠拉姆記於 2019 年 5 月。
With the intention to engage in the Hundred Million Amidewa Mantra Recitation Retreat at the Drigar Thubten Dargye Ling Dharma
center in Singapore, resident Lama Ven. Dorzin Dhöndrup supplicated H.E. Garchen Rinpoche that a more concise yet clear Amitābha
sadhana be assembled. Due to this, Ven. Lama Gape with the Dharma name Thubten Nyima assembled these verses and wrote them
down according to the words spoken by H.E. Garchen Rinpoche. By this [virtue] may it cause innumerable beings to be born in
Sukhāvati. At the request of Ven. Dorzin Dhöndrup this sadhana was translated by Ina Bieler and edited by Kay Candler. Translation
copyright © 2012 Ina Bieler. All rights reserved.
Với tâm nguyện tham gia khóa nhập thất trì tụng một trăm triệu lần minh chú A Di Đà tại Trung tâm Drigar Thubten Dargye Ling ở
Singapore, Lama trụ trì Dorzin Döndrup đã khấn cầu Đại sư Garchen Rinpoche ban cho một nghi quỹ A Di Đà ngắn gọn nhưng súc tích.
Do đó, Lama Gape, pháp danh Thubten Nyima, đã biên soạn những câu kệ này theo các ngôn từ mà Đại sư Garchen Rinpoche đã tuyên
thuyết [từ kim khẩu của ngài]. Với công đức này, nguyện cho vô lượng chúng sinh được tái sinh nơi Tịnh độ Cực lạc. Theo thỉnh
nguyện của Dorzin Döndrup, nghi quỹ này được dịch sang Anh ngữ bởi Ina Bieler và hiệu đính bởi Kay Candler. Ina Bieler giữ
toàn bộ bản quyền – 2011 Konchog Kunzang Tobgyal chuyển Việt ngữ tháng 10 năm 2011. Tâm Bảo Đàn (Konchog Changchup
Drolma) hiệu đính bản dịch Việt ngữ lần 1 vào tháng 10 năm 2011, lần 2 vào tháng 7 năm 2014, và lần 3 vào tháng 4 năm 2019.
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༄། །མཁས་གྲུབ་རཱ་ག་ཨ་སྱས་མཛད་པའི་རྣམ་དག་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སྨོ། །
ཟ

ཧ འདི་ནས་ི་མ་ནུབ་ཀི་ཕྱོགས་རྱོལ་ན། །
ཅུ ཟ
ཡུ
། །རྣམ་པར་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན། །
།།
།།
། ། དྨ རཱ
ཟ
། །དབུ་ལ་གཙུག་ཏྱོར་ཞབས་ལ་འཁྱོར་ལྱོ་
སྱོགས། །
ཟ
ཅུ སྤྲ
ལྷུ
ཟ ི
ཀྲུ
དྨ
ཟ
ཟ
ི
དྨ
ལྷུ
ལྷ ལྷ ལྷ
ས
མྱོས་གུས་ཕག་ལ་ེ་རིང་ཁྱད་མེད་ཕིར། །བདག་
གི་སྱོ་གསུམ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལྱོ། །ཆྱོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རིགས་ཀི་བདག །ཕག་གཡས་འྱོད་ཟེར་
ལས་སྤྲུལ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཡང་སྤྲུལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བེ་བ་བརྒྱ། །ཕག་གཡྱོན་འྱོད་ཟེར་ལས་
སྤྲུལ་སྱོལ་མ་སེ། །ཡང་སྤྲུལ་སྱོལ་མ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་འགེད། །ཐུགས་ཀི་འྱོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་པདྨ་
འབྱུང་། །ཡང་སྤྲུལ་ཨུ་རྒྱན་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་འགེད། །ཆྱོས་སྐུ་འྱོད་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ། །སངས་
རྒྱས་སྤྱན་གིས་ིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ། །
ཏུ ཟ
ཏུ
ཏུ
སྨྲ ི
ཏུ
ས
ས
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ེ

མྱ

གུ

ས

ེ

ཟ

ེ
གུ

ཟ

ེ

ཏུ ཚུ ཁ

སྤྲུ
ལྷ ཀླུ
རྫུ

ི རྩུ

ས
ལྔ
ཙུ

ས

ཚུ

ལྷ
ལྷ

ཙུ

ཟ
མྱ
ེ

ལྔ
ལྷ
ལྟུ

ལྔ
ལྟུ

ལྔ ལྔ
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ཚུ ཁ
ས

ཅུ

ལྟུ

ཅུ

ས

ི
ཏུ
ི

ལྟུ

སྐྲ
ེ
སྒྲུ

ཏུ
ཅུ

ཅུ
སྨྲ

སྨྲ

ཅུ
ི
མྱ

མྱ
སྤྲུ
ས

ེ

ེ

ངྒཱ
སྤྲུ

ེ
ས

རྫུ ཕྲུ
ཟ
39

ལྷ

སྐྲ
ཡུ

རྒ

མྱ

ལྷ
སྤུ
སྤུ

ཟ
སྒྱུ ར

ཟ
ཡུ

ར

ཡུ
ཁ

རྒ ར

ནུ
ཡུ
ས
དྨ

ལྔ

རྫུ

ཏུ
ཏུ

རྫུ

ཕྲུ

སྤྲ

སྤྲ

ེ

རྐྱ
ཟ

ས

ཟ
ཅུ
ེ
རྫུ ཕྲུ
སྟུ
ེ
ཊ

ལྕ

རྔ

ཡུ

ཟ

ས
ཟ

ས
ཤུ
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གྲྭ ས

ལྷ
ཁ

ཟ

ཡུ
ི

ཏུ
ཟ

ེ རྫུ ཕྲུ
ས
ཁ ཁ

ཅུ

ཟ
ཟ

སྤྲུ

ས

ས

ས

ཟ
ཀླུ

ཁྲུ
དྨ

གུ
དྨ

ཟ

ཏུ

ཟ

སྤྲུ
ས

ལྔ
མྱ
དྨ སྦུ

ཁྲུ

ཙུ

ལྔ

ལྔ
སྒྲུ
ཏུ

ི

སྤྲ

རླུ

ཀླུ
ས

ལྷ
ེ
ལ

དྨ
ཏུ

སྤྲ
ཏུ

ལྷ

ལྷུ

སྤྲུ
ེ

ཁ ཟ

ཟ

ཀླུ

ེ
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སས

ེ

ས

ཀླུ
མྱ
ེ

དྒཱ ཀླུ

ཟ
ནུ
ཟ

ཡུ

ཟ

ེ

ེ

ཅུ དྲུ

ེ
ི

ི

ཁ ཁ

དྲུ

ཏུ
མྱ
ེ

ཕྱུ དྲུ
ཏུ
ི
ཏུ

ེ

ཟ

ཏུ
ི

ེ

ེ

ས

སྤྲུ

ལྷུ
ེ

ཟ
ེ

ི

ས
ི
ར
དྱ ཐཱ ཉྩན

ཨུཏྟ ཤ སྒཱ ཧཱ
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ས
ཝ དྷ སྒཱ ཧཱ ས
ཉྫུ ཤྒཱ
ཿ ཤ

恰美極樂願文
噶 瑪恰 美著

此 乃 恰 美 所 修 法 ，思 維 饒 益 多 眾生 ，
手 雖 疼 痛 勤 書 寫 ，欲 抄 修 誦 者 應借 。
無 有 勝 此 之 功 德 ，無 有 更 深 之 教授 ，
此 乃 吾 之 根 本 法 ，精 進 修 持 勿 擱捨 。
此 屬 顯 宗 經 法 故 ，未 得 口 傳 亦 可誦 。

欸瑪 后！
自此 朝向 日落 之 方向 ，越 過無 數 無量 眾 世界 ，
稍許 上方 神聖 之 境處 ，即 是清 淨 極樂 之 剎土 。
我以 肉眼 雖然 不 得見 ，光 明自 心 當中 鮮 明現 。
彼剎 世尊 無量 光 如來 ，紅 蓮寶 色 光明 燦 耀眼 ，
頂上 肉髻 足上 千 輻輪 ，三 十二 相 八十 種 隨好 ，
一面 二臂 定印 持 缽盂 ，著 三法 衣 雙足 跏 趺坐 ，
坐於 千瓣 蓮花 月 墊上 ，身 後菩 提 寶樹 下 安住 ，
慈眼 悲憫 遠方 垂 視我 。右 為大 悲 觀世 音 菩薩 ，
尊身 白色 左持 白 蓮花 ，左 為大 力 大勢 至 菩薩 ，
身藍 左持 蓮飾 金 剛杵 ，二 尊右 手 施怙 印 向我 ，
三大 主尊 猶如 須 彌山 ，巍 巍朗 朗 燦耀 安 然住 ，
菩薩 比丘 眷屬 十 千億 ，身 皆金 色 相好 莊 嚴飾 ，
著三 法衣 一片 黃 燦燦 。虔 誠禮 敬 遠近 無 別故 ，
我以 三門 恭敬 虔 頂禮 。部 主法 身 無量 光 如來 ，
右手 放光 化現 觀 世音 ，復 又化 現 百俱 胝 觀音 ；
左手 放光 化現 救 度母 ，復 又化 現 百俱 胝 度母 ；
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心間 放光 化現 蓮 花生 ，復 又化 現 百俱 胝 蓮師 ，
頂禮 法身 無量 光 如來 。佛 陀恆 於 晝夜 六 時中 ，
慈眼 恆常 顧視 諸 有情 ，一 切有 情 心中 所 生起 ，
所有 分別 念頭 皆 明知 ，一 切有 情 口中 所 言語 ，
永無 混雜 句句 皆 聽聞 ，頂 禮遍 知 無量 光 如來 。
除非 造做 捨法 無 間罪 ，于 您虔 信 所有 發 願者 ，
皆能 如願 往生 極 樂剎 ，佛 說佛 於 中陰 來 接引 ，
頂禮 導師 無量 光 如來 。您 之壽 量 無量 無 數劫 ，
不示 涅槃 當下 現 前住 ，若 是一 心 虔敬 祈 請您 ，
佛說 除非 業果 已 成熟 ，即 便壽 盡 亦能 享 百歲 ，
並能 遣除 一切 非 時死 ，頂 禮怙 主 無量 壽 如來 。
無數 廣大 三千 大 世界 ，遍 滿珍 寶 以作 為 佈施 ，
佛說 不如 聽聞 極 樂剎 ，以 及阿 彌 陀佛 聖 號已 ，
虔誠 淨信 合掌 福 德大 ， 為 此恭 敬 頂禮 無 量光 。
誰若 聽聞 阿彌 陀 佛號 ， 心 口如 一 發自 於 深心 ，
僅管 只生 一次 淨 信心 ，此 人當 不 退轉 菩 提道 ，
頂禮 怙主 無量 光 如來 。聽 聞阿 彌 陀佛 聖 號已 ，
直至 尚未 得證 菩 提間 ，此 人不 轉 女身 轉 貴族 ，
生生 世世 皆具 清 淨戒 ，頂 禮善 逝 無量 光 如來 。
自身 受用 身體 與 善根 ，所 有一 切 實質 之 供品 ，
意幻 吉祥 物徵 七 珍寶 ，自 然而 成 三千 大 世界 ，
十億 日月 四洲 須 彌山 ，人 與龍 天 一切 諸 受用 ，
心意 取之 供養 無 量光 ，為 利我 故 大悲 力 納受 。
父母 為首 我等 一 切眾 ，無 始以 來 直至 於 今日 ，
殺生 偷盜 以及 非 梵行 ，三 種身 不 善業 發 露懺 。
妄語 兩舌 惡口 及 綺語 ，四 種語 不 善業 發 露懺 。
貪婪 之心 害心 與 邪見 ，三 種意 不 善業 發 露懺 。
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殺害 父母 羅漢 阿 闍黎 ，惡 心蓄 意 傷害 佛 身體 ，
所造 五無 間罪 發 露懺 。殺 害比 丘 沙彌 污 損尼 ，
毀壞 塔廟 寺院 佛 像等 ，所 做近 無 間罪 發 露懺 。
三寶 寺廟 經典 三 所依 ，以 彼作 證 違背 誓 言等 ，
所造 捨法 惡業 發 露懺 。誹 謗誣 陷 菩薩 之 重罪 ，
較之 殺害 三界 有 情重 ，所 造無 義 重罪 發 露懺 。
善之 功德 惡業 之 過患 ，以 及地 獄 痛苦 壽 量等 ，
聞已 認為 不實 僅 說法 ，此 等惡 業 更甚 五 無間 ，
所造 無解 惡業 發 露懺 。十 三僧 殘 以及 四 他勝 ，
捨墮 別悔 惡作 五 犯聚 ，違 犯別 解 脫戒 發 露懺 。
四惡 法罪 十八 根 本墮 ，違 犯菩 薩 戒律 發 露懺 。
十四 根本 墮罪 八 粗支 ，違 犯密 咒 誓言 發 露懺 。
不受 戒律 而造 作 惡業 ，不 淨行 及 飲酒 等 罪業 ，
一切 自性 本惡 罪 業與 ，不 知是 罪 之罪 發 露懺 。
雖受 皈依 戒律 灌 頂等 ，不 知守 持 戒律 護 誓言 ，
觸犯 佛制 墮罪 發 露 懺 。若 無悔 心 雖懺 亦 不淨 ，
昔所 造罪 猶如 腹 中毒 ，大 慚畏 心 深深 懊 悔懺 。
無護 戒心 今後 罪 不淨 ，心 誓今 後 縱遇 命 難時 ，
亦不 造作 不善 之 惡業 。 善 逝無 量 光佛 及 佛子 ，
加持 完全 淨化 我 心續 。 聽 聞他 人 造作 善 業時 ，
若能 捨棄 嫉妒 不 善心 ，於 彼由 衷 歡悅 作 隨喜 ，
佛說 獲彼 同等 之 福德 ，為 此聖 者 以及 凡 夫眾 ，
所作 一切 諸善 皆 隨喜 。發 起無 上 殊勝 菩 提心 ，
廣大 利益 有情 皆 隨喜 。斷 除十 不 善業 行 十善 ，
救護 他命 並且 行 佈施 ，守 護戒 律 並說 真 實語 ，
化解 怨仇 直言 柔 和語 ，口 說具 義 言語 少 欲求 ，
修持 愛與 慈悲 行 正法 ，於 彼善 法 一切 皆 隨喜 。
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十方 一切 浩瀚 世 界中 ，圓 滿正 覺 成佛 不 久已 ，
我於 彼等 諸佛 前 祈請 ，迅 速轉 動 廣大 妙 法輪 ，
祈求 佛以 神通 知 此請 。佛 陀菩 薩 持教 善 知識 ，
諸欲 涅槃 一切 聖 眾前 ，祈 請勿 入 涅槃 長 住世 。
以此 表示 我之 三 世善 ，迴 向利 益 一切 有 情眾 ，
眾生 速證 無上 菩 提已 ，當 願三 界 輪迴 連 根除 。
願我 迅速 成熟 此 善業 ，息 除此 生 十八 種 橫死 ，
身強 力壯 無病 盛 青春 ，財 富無 盡 猶如 夏 恆河 ，
無有 敵魔 仇害 行 正法 ，一 切心 願 如法 皆 成就 ，
弘法 利生 成就 大 饒利 ，祈 願完 成 具義 之 人身 。
我及 與我 結緣 眾 ，願 於命 終之 當 下，
化身 佛陀 無量 光 ，比 丘僧 伽眾 圍 繞，
聖眾 親臨 於面 前 ，見 彼聖 眾心 歡 喜，
願無 死亡 之痛 苦 。祈 願八 大菩 薩 眾，
神通 化現 臨空 中 ，指 向去 往極 樂 道，
接引 往生 極樂 剎 。惡 趣痛 苦極 難 忍，
人天 快樂 皆無 常 ，對 此願 生畏 懼 心。
無始 以來 直至 今 ，如 此漫 長之 輪 迴，
對此 願生 厭離 心 。由 人轉 人雖 殊 勝，
生老 病死 苦無 數 ，五 濁惡 世違 緣 多，
人與 天人 之安 樂 ，猶 如雜 毒之 美 食，
願無 絲毫 之貪 求 。親 人食 財與 好 友，
無常 猶如 夢幻 般 ，願 無絲 毫之 貪 戀。
地方 故鄉 房舍 等 ，猶 如夢 境中 住 宅，
願能 了知 自性 空 。無 有解 脫輪 迴 海，
猶如 重犯 脫牢 獄 ，願 能如 彼無 反 顧，
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奔向 極樂 之剎 土 。貪 執愛 戀盡 斷 已，
猶如 鷲鷹 脫網 羅 ，朝 向西 方之 天 空，
剎那 之間 即越 過 ，無 量無 數之 世 界，
瞬間 抵達 極樂 剎 ，願 能親 見彼 剎 中，
真實 住世 無量 光 ，願 淨一 切諸 罪 障。
四生 之中 最勝 生 ，出 生蓮 花花 之 中，
願得 受生 化身 生 ，剎 那自 身悉 圓 滿，
願得 諸相 隨形 好 。不 得往 生之 疑 慮，
致使 五百 年當 中 ，雖 享快 樂及 受 用，
亦能 聽聞 佛語 聲 ，然 而蓮 花不 綻 放，
延誤 親見 佛聖 顏 ，願 我無 有如 是 過，
往生 蓮花 即綻 放 ，親 見佛 陀聖 顏 已，
願以 神變 福德 力 ，手 掌之 中化 現 出，
不可 思議 供養 雲 ，供 養佛 陀眾 眷 屬。
爾時 善逝 如來 佛 ，伸 出右 手賜 摩 頂，
願得 授記 證菩 提 。聽 聞深 廣佛 法 已，
願自 相續 得熟 解 。大 悲觀 音大 勢 至，
願此 佛之 二長 子 ，祇 賜加 持並 攝 受。
每日 當中 十方 之 ，無 量諸 佛與 菩 薩，
為供 無量 光如 來 ，為 觀此 剎蒞 臨 時，
願能 承侍 彼聖 眾 ，願 得法 之妙 甘 露。
願以 無礙 之神 變 ，午 前時 分能 趨 往，
現喜 剎土 具德 剎 ，妙 行圓 滿密 嚴 剎。
不動 佛及 寶生 佛 ，不 空成 就毗 盧 佛，
求賜 灌頂 賜加 持 ，賜 授戒 律廣 大 供。
願於 傍晚 無艱 難 ，順 利回 返極 樂 剎。
普陀 拉及 楊柳 宮 ，妙 拂洲 及鄔 金 土，
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十億 化身 佛剎 中 ，拜 見觀 音救 度 母，
金剛 手及 蓮花 生 ，十 億聖 尊如 海 供，
求賜 灌頂 深教 已 ，速 返自 處極 樂 剎，
願得 回返 無阻 礙 。願 以天 眼歷 歷 見，
生前 親友 侍徒 等 ，施 予加 持及 護 佑，
臨終 接引 極樂 剎 。賢 劫之 中一 劫 久，
極樂 剎土 中一 日 ，無 量無 數劫 無 死，
願恆 久住 極樂 剎 。彌 勒佛 至勝 解 佛，
賢劫 之中 諸佛 陀 ，降 臨於 此世 界 時，
以神 變力 來此 世 ，供 奉佛 陀聞 正 法，
復又 回返 極樂 剎 ，願 得回 返無 阻 礙。
總集 八百 一十 萬 俱胝 ，那 由他 數 佛陀 剎 土之 ，
一切 剎土 功德 與 莊嚴 ，一 切較 之 此更 為 殊勝 ，
願生 無與 倫比 極 樂剎 。珍 寶大 地 平坦 如 手掌 ，
廣大 遼闊 明淨 光 燦燦 ，按 舉柔 軟 輕彈 隨 起伏 ，
願生 寬敞 舒適 極 樂剎 。眾 多珍 寶 所成 如 意樹 ，
枝葉 錦緞 花果 珍 寶飾 ，樹 上幻 化 群鳥 出 妙音 ，
鳴唱 宏闊 深妙 之 法音 ，祈 願往 生 極為 奇 妙剎 。
眾多 八支 功德 香 水河 ，如 是種 種 甘露 浴 池水 ，
七寶 石梯 珍寶 宮 牆繞 ，芳 香甜 美 蓮花 具 果實 ，
蓮花 散發 無量 之 光芒 ，光 芒尖 端 嚴飾 化 身佛 ，
祈願 往生 極其 稀 有剎 。不 聞八 無 暇及 惡 趣聲 ，
五毒 煩惱 三毒 與 病魔 ，怨 敵貧 窮 紛爭 戰 亂等 ，
一切 痛苦 音聲 未 曾聞 ，祈 願往 生 極其 安 樂剎 。
無有 男女 亦無 有 胎生 ，個 個皆 由 蓮花 苞 中生 ，
諸身 無別 身色 皆 金黃 ，頂 髻等 等 相好 莊 嚴飾 ，
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五神 通及 五眼 皆 具足 ，祈 願往 生 無量 功 德剎 。
眾寶 所成 自生 無 量宮 ，任 何受 用 心想 念 即生 ，
無勞 任運 所需 自 然成 ，你 我無 別 我執 亦 不存 ，
所欲 供雲 皆由 掌 中生 ，行 持一 切 無上 大 乘法 ，
祈願 往生 諸樂 之 源剎 。香 風普 降 陣陣 妙 花雨 ，
林木 河流 蓮花 皆 恆時 ，散 發悅 意 色聲 香 味觸 ，
種種 受用 朵朵 供 養雲 ，雖 無女 人 化現 眾 天女 ，
眾多 供養 天女 恆 時供 。欲 住留 時 珍寶 無 量宮 ，
欲睡 眠時 珍寶 妙 座上 ，層 層絲 綢 被墊 及 靠枕 。
鳥與 林木 河流 樂 器等 ，欲 聽聞 時 揚起 妙 法音 ，
不欲 聽聞 即不 聞 其聲 。彼 等甘 露 河池 溪 流水 ，
冷暖 隨心 所欲 皆 如意 ，祈 願往 生 如意 成 就剎 。
此剎 圓滿 佛陀 無 量光 ，不 入涅 槃 久住 無 量劫 ，
願於 此間 承侍 於 佛前 。一 旦無 量 光佛 趣 涅槃 ，
恆河 沙數 雙倍 之 劫中 ，佛 教正 法 住世 於 此間 ，
不離 補處 觀世 音 菩薩 ，於 此期 間 願能 持 正法 。
正法 日落 黃昏 次 黎明 ，觀 音菩 薩 現前 成 正覺 ，
成正 覺後 名號 為 佛陀 ，勝 光遍 處 妙聚 王 如來 ，
願能 面見 供奉 聞 正法 ，如 來壽 量 六百 六 十萬 ，
俱胝 那由 他劫 住 世間 ，恆 時恭 敬 承侍 於 佛前 ，
願能 不忘 總持 持 正法 。涅 槃之 後 教法 將 住世 ，
六億 三十 萬之 俱 胝劫 ，教 法住 世 期間 持 正法 ，
願能 恆時 不離 大 勢至 。爾 後大 勢 至菩 薩 成佛 ，
成佛 之後 名號 為 善逝 ，極 堅功 德 寶積 王 如來 ，
壽量 教法 等同 觀 世音 ，祈 願恆 時 承侍 於 佛前 ，
供奉 供品 並願 持 正法 。爾 後當 我 命終 壽 盡時 ，
願於 此剎 或他 清 淨剎 ，立 證無 上 圓滿 之 佛陀 。
49

成佛 之後 一如 無 量光 ，僅 聞名 號 眾生 熟 解脫 ，
化身 無數 引度 眾 生等 ，無 勞任 運 願利 無 量眾 。
如來 善逝 壽量 及 福德 ，功 德智 慧 威光 皆 無量 ，
法身 光明 無邊 無 量光 ，壽 命智 慧 無量 出 有壞 。
無論 何人 持誦 您 聖號 ，除 非往 昔 業果 已 成熟 ，
水火 毒刃 部多 夜 羅剎 ，佛 說一 切 怖畏 皆 能救 。
我持 您之 聖號 虔 頂禮 ，一 切怖 畏 痛苦 祈 救護 ，
吉祥 圓滿 懇請 賜 加持 。佛 陀所 證 三身 之 加持 ，
法性 不變 真締 之 加持 ，僧 伽和 合 一意 之 加持 ，
如是 所發 之願 願 成就 。

虔誠 頂禮 三至 寶 。
爹雅 他 班匝止 雅 阿 哇 播達 尼 耶 娑 哈 （ 成 願 咒 ）
虔誠 頂禮 三至 寶 。
拿摩 曼 殊師 利耶 拿摩 蘇 師利 耶 拿摩 烏達 瑪
師利 耶 梭哈 （ 增 倍 咒 ）
噶瑪恰美著。
為利藏漢共修唸誦，依藏文前、中、後一句九、七、九字體式，
德千曲尊恭譯於 2014 年 1 月蓮師日。讀校：黃世杰、一僧。
註：無量光如來、無量壽如來即是阿彌陀佛。
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THE LONG ASPIRATION PRAYERS TO BE BORN IN SUKHAVATI,
THE PURE REALM OF GREAT BLISS
composed by the learned and accomplished Raga Asya, Chagme

Although my hands are in great pain, after considering the immense benefit this would bring forth to beings, I
diligently composed this prayer. There is no greater merit than to propagate this prayer widely by allowing others to
contemplate and practice it. There is no dharma teaching more profound than this. It is the root of all dharma. Do not
fall into indifference, but persevere in this practice. Since it belongs to the class of sutra, one does not need the oral
scriptural transmission in order to contemplate and practice it.

E MA HO!

Slightly elevated from here, in the direction of sunset, beyond a myriad of cosmic worlds, is the
land of the Noble Ones, the completely perfect pure realm of Great Bliss, Dewachen. Although
Dewachen is not visible with our physical eyes, its imagery can be vividly perceived through our
mental faculties.
There resides Amitabha, Victorious One of Boundless Light, ruby red in color and blazing with
radiance, adorned with the thirty-two major and eighty minor signs of excellence--such as the
crown protuberance and the dharma wheel at the sole of each foot.
He is wearing the three robes of dharma. He has a single face, and his two hands are holding an
alms bowl in the mudra of equanimity. In the vajra posture, he is seated upon a 1,000-petalled
lotus and moon-disk seat with a Bodhi tree rising from behind as a backrest.
From a distance, his wisdom eyes gaze down at me with loving affection. To the right is the
bodhisattva Avalokiteshvara, who is white in color. In his left hand he holds a white lotus. To the
left is the bodhisattva Vajrapani blue in color, holding a lotus marked with a vajra in his left hand.
Both bodhisattvas extend their right hands in the mudra of bestowing refuge. These three
supreme deities appear like Mount Mehru, the king of all mountains, illuminating with splendor
and radiance.
Surrounding them is their retinue of a trillion fully ordained monks (gelong) of a shimmering
golden color with the respective marks and signs of excellence. They are dressed in the three
robes of dharma. With a devotion that transcends time and space,I prostrate wholeheartedly with
my three doors.
From the right hand of Amitabha, the dharmakaya Buddha of Boundless Light, a light radiates
forth in the form of Avalokiteshvara; from which one billion emanations of Avalokiteshvara shine
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forth. Tara emanates from a light ray sent forth from the dharmakaya lord’s left hand; followed by
one billion emanations of Tara welling forth.
From the dharmakaya lord’s heart, light radiates becoming Padmasambhava along with one
billion similar emanations of Orgyen guru. I prostrate to dharmakaya Buddha of Boundless Light.
With the clairvoyant ability of a buddha, Amitabha watches over all sentient beings with loving
kindness during the six periods of the cycle of day and night. With his omniscience, he is
constantly aware of every arising thought in the mind of each sentient being. With clairaudience,
he distinctly hears without confusion every conversation spoken by each being. I prostrate to the
omniscient Buddha Amitabha.
All who have strong faith in you and who earnestly supplicate with aspirational prayers, excepting
those who have rejected dharma, or committed extreme negative deeds that result immediate
retribution, will be born in Dewachen, and their prayers will be fulfilled.
In the intermediate state of transition, the bardo, you will appear and guide us into your pure
realm. I prostrate to the Guiding Guru of Boundless Light. Although your lifespan lasts for
countless kalpas, please remain firm not transgressing beyond samsara.
With utmost sincerity we pray, except for the fruition of fully matured past karma, for our lifespan
to extend beyond one hundred years and for untimely death to be averted. I prostrate to the
Protector of Boundless Light. Not even the merit of cloudbanks of offerings of precious jewels that
permeate the three thousandfold universes can compare to hearing the holy name Buddha
Amitabha once while solemnly joining hands in the mudra of prayer. There is no greater merit.
Therefore, I respectfully prostrate to the Buddha of Boundless Light.
Merely hearing the name Amitabha while simultaneously having intense faith arising from one’s
depths, one is ensured of never turning away from the path to buddhahood. I prostrate to the
Protector of Boundless Light. Until buddhahood is reached, upon hearing the holy name Buddha
Amitabha, may I be reborn in a royal family and not have a female body. I shall maintain pure
discipline in all of my future rebirths. I prostrate to the One Gone to Bliss, Deshin Shegpa, the
Buddha of Boundless Light.
I offer the root of all of my virtue, my body and all my physical possessions, along with imaginary
offerings of the eight auspicious signs, the seven royal symbols and whatever is desirable. All the
wealth and glory of the three thousandfold universe as well as billions of Mount Mehrus, of
continents and sub-continents and suns and moons together with the immense wealth of gods,
nagas and humans, all of these are offered to the Buddha of Boundless Light.
By the force of your compassion, please accept these offerings for my benefit. Since the very
beginning, throughout countless rebirths until this present lifetime, all motherly sentient beings
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including myself have committed immeasurable negative karma. I confess having committed, and
promise to never commit again, the three unwholesome acts of the body: killing, stealing, and
sexual misconduct. I confess having committed, and promise to never commit again, the four
unwholesome acts of speech: lying, slandering, harsh speech and gossip.
I confess having committed, and promise to never commit again, the three unwholesome acts
of the mind: greed, malice, and wrong view. I confess having committed, and promise to never
commit again, the five heinous crimes of killing one’s parent or ones spiritual guide, an arhat, or
the abominable act of causing a Victorious One to bleed.
I confess having committed, and promise to never commit again, evil deeds similar to that of the
five heinous crimes, such as killing a fully ordained monk (gelong) or a novice monk (getsul),
seducing a nun (ani), destroying a statue, stupa or monastery, and so forth.
I confess having broken these sacred vows with the Three Jewels, at a holy monastery and bonded
by the sacred scriptures, as my witness. I confess having committed, and promise to never commit
again, all negative acts of abandoning the path of dharma.
I confess having committed, and promise to never commit again, any unintentional yet negative
act of slandering a bodhisattva, which by comparison is much more severe than killing a sentient
being in any of the three realms of existence. Compared to the five heinous crimes, it is more
severe to not believe in the benefits of virtuous deeds and the negative results of nonvirtue.
Even though the great torment of the hell realms have been explained, we still choose to not to
believe it other than as simply a pedagogical device. I confess having committed, and promise to
never commit again, the extreme negative karma that makes liberation impossible.
I confess committing, and promise to never commit again, the breakage and deterioration of the
five categories of the vows of individual liberation, the four root downfalls and thirteen branch
downfalls of the fully ordained monk. I confess having committed, and promise to never commit
again, all transgressions concerning the bodhisattva training: the four negative actions plus the
eighteen downfalls.
I confess having committed, and promise to never commit again, the deterioration of the secret
mantra words of honor: the fourteen root tantric downfalls and the transgressions of the eight
secondary tantric vows.
I confess having committed, and promise to never commit again, all harmful deeds I have
unknowingly committed, all ordinary nonvirtues that I have committed due to lack of knowing the
basic precepts, and all negative acts I have committed due to not being fully aware of the true
karmic propensities, including sexual misconduct, indulging in alcoholic intoxicants, and so forth.
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I have taken refuge vows and received empowerments, yet I have carelessly disregarded the
sacred words of honor and abandoned commitments. I confess having committed, and promise to
never commit again, these serious transgressions according to the words of the Buddha.
All of my cumulative harmful deeds are like deadly poisons deeply lodged within my belly.
Without deep remorse and pure confession, this poison cannot be cleansed.
May I confess with utmost sincerity and remorse. Without maintaining my vows, my attempts to
purify negative karma are feeble. I solemnly swear, at the cost of my own life and from today
onward, that I will abandon all non-virtuous activities!
Buddha of Boundless Light and your heirs: grant your blessing to continuously purify my mind
stream! According to the Buddha, I shall acquire the same level of merit when, without envy, I
sincerely rejoice in wholesome acts performed by others. For this reason, I rejoice in all virtuous
deeds accumulated by both realized and ordinary beings.
By rejoicing in the vast activities accomplished for the benefit of sentient beings, I will cultivate
the intention of supreme enlightenment. I rejoice in relinquishing the ten unwholesome acts and
performing the ten wholesome acts: fostering lives, making offerings, keeping vows,
communicating honestly, reconciling with adversaries, speaking gently, engaging in meaningful
conversation, curtailing one’s desire, cultivating loving kindness, and engaging in dharma.
I exhort the completely perfect buddhas who dwell in the myriad worlds of the ten directions to
swiftly and unceasingly turn the wheel of dharma without further delay! Through your
omniscience, please be aware of my prayer! I supplicate to all the buddhas, bodhisattvas, and
lineage holders who intend to go beyond suffering (samsara), to remain firm and not pass into
enlightenment!
I dedicate the root of all my virtue of the three times for the welfare of sentient beings. May they
swiftly obtain unsurpassable enlightenment and may the cycle of existence of the three realms be
exhausted. May my heartfelt aspirations be quickly fulfilled, and the eighteen types of untimely
death be pacified.
May my physical attributes be endowed with the youthful vitality of a healthy adolescent in full
bloom. May my material wealth never diminish, but increase like the great river Ganges during a
monsoon. May I practice the noble dharma free from demonic influence or hindrance on the path.
May I obtain realization and may all my dharma aspirations and prayers be fulfilled. May I be
catapulted toward bringing the great benefits of the doctrine to sentient beings. May I internalize
the true meaning of the precious human rebirth.
At the very moment of death, may I and those who have a karmic connection with me be greeted
by the manifestation of Boundless Light along with the surrounding retinue of ordained sangha.
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Upon seeing him, may our minds be blessed with joy and happiness, and may the suffering of
death be pacified. At the time of transitioning into the intermediate-state, may the eight great
bodhisattvas appear in the sky in front.
Through their miraculous power may they indicate the path to Dewachen. The suffering of the
lower realms is unbearable and the temporal joy and well-being of gods and humans are only
transitory; realizing that one has endured this process since beginningless time, may I be appalled
by samsara and renounce it with clear conviction.
Although one may have the fortune to have been reborn as a human, one is still subject to the
process of birth, old age, sickness and death. Particularly during these dark degenerate times with
an abundance of obstacles, the well-being and happiness of humans and gods are contaminated
like a poisonous meal. May I arouse the proper motivation to abandon samsara!
May I be free of cravings toward food, wealth and the companionship of a spouse or friend; they
are all impermanent with an illusory dreamlike nature. May I recognize that my abode and its
vicinity have no true existence, but are merely mirage-like, dreamy reflections. Like the newly
released criminal from a prison, without any hesitation, I declare with conviction my intentions to
escape from this ocean of great torment and realize that there is no authentic freedom until I
reach the pure realm of Dewachen.
May I cut all tendencies of attachment and desire. Like a vulture just broken free from a net, may I
soar high into the sky, and traverse beyond countless worlds towards the western
direction,instantly reaching Dewachen. May I see the face of the Buddha of Boundless Light who
actually dwells in the pure realm and may I purify all of my negativities.
May I take the most supreme rebirth among the four types—miraculous rebirth in the pollen
heart of a lotus. May I obtain, in an instant, the completely perfect body with all the major marks
and the signs of excellence. Like a lotus flower that will not bloom for five hundred years, even
though I may hear the words of the Buddha and experience brief contentment, my mind, when
filled the hindrances of doubt and hesitation toward the dharma, only delays the opportunity to
be in the presence of the Buddha.
May I be free of these hindrances. May the lotus blossom open immediately when I am reborn in
the presence of the Boundless Light. Through the force of my merit and miraculous activities, may
inconceivable cloudbanks of offerings spring forth from the palms of my hands as pristine
offerings to the Buddha and his retinue.
May the Tatathagata bless me by placing his right hand on my crown so that I may receive the
symbolic prophecy of enlightenment. May I actualize spontaneous realization after receiving vast
and profound dharma teachings. May I be blessed and guided by the two principal heirs of the
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Buddha: the bodhisattva Avalokiteshvara and the bodhisattva Vajrapani. May infinite buddhas
and bodhisattvas of the ten directions make daily offerings to the Buddha of Boundless Light.
Similarly, may I receive the nectar of holy dharma by paying homage and making immaculate
offerings. Through my miraculous activities, in the early dawn, may I visit the realm of Happiness
named Supreme Activity and the realm of Merit called Dense Array. May I request
empowerments, blessings, and partake of vows from Buddhas Akshobya, Ratnasambhava,
Amoghasiddhi, Vairocana, and so forth, as well as present bountiful offerings. May I swiftly return
to Dewachen at dusk.
May I visit the billions of pure emanation realms, including the realms of Potala, Alakavati , Kurava
and Orgyen Yul. May I meet Avalokiteshvara, Tara, Vajrapani, Padmasambhava, and so on. May I
present oceans of offerings and receive ripening empowerments and liberating instructions.
May I swiftly return to my own pure realm..May I clearly perceive with clairvoyance my friends,
sangha, students and so on. May I protect them and bestow blessings upon them. At the time of
their death, may I guide them to this pure realm.
A single day in Dewachen is equivalent to a Fortunate Aeon; may I live forever in Dewachen
without ever dying. From Buddha Maitreya to Buddha MÖpa, the final Buddha, may I see each of
the buddhas of the Fortunate Aeon when they emanate in this world. With my miraculous
powers, may I meet these buddhas, present offerings and listen to the holy dharma; then without
any obstacle, may I return to the pure realm of Dewachen.
Dewachen is the coalescence of the qualities of the eight million and one-hundred thousand
buddha realms. May I be reborn in the pure realm of Dewachen, the pinnacle of all the pure
realms. The flat ground, as smooth as the palm of a hand, is ornate with precious jewels; it is vast,
spacious, and radiant. Supple in texture, it retracts upon pressing down and rebounds when
released. There are wish-fulfilling trees adorned with fine silken leaves, jewel ornaments and
exotic fruits. On top are gathered flocks of emanation birds, singing melodiously the profound
tune of dharma. May I be reborn in this rare and sacred realm.
The rivers are perfumed with the eight qualities of fragrance. The bathing pools are filled with
nectar and surrounded by stairs and cornices made of the seven treasures and fragrant lotus
flowers bearing fruit and emitting molecules of light rays. On the tip of each light ray is an
emanation of a buddha. May I be reborn in this realm of great marvel!
May I be born in this realm of Great Bliss where there are not even words for the eight
undesirable conditions and suffering, where the three or five poisons, the emotional afflictions
(kleshas) of sickness, mental disturbance, enemies, poverty, quarrelling, war and so forth, do not
even exist. Instead of rebirth through a female or womb, all rebirths shall be in the pollen heart of
a lotus.
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Possessing five types of miraculous powers and five types of clairvoyance, may everyone be
identical and of a shimmering golden hue. May all bodies be endowed with the major marks and
signs of excellence such as the crown protuberance and so forth. May I be born in this realm of
inexhaustible merit and qualities. Without attachment to self and others, or to non-existence by
merely visualizing, all one’s needs are fulfilled and spontaneously a treasure-filled palace arises.
May cloudbanks of offerings emit from my palms. May all beings engage in the unsurpassable
Great Vehicle (Mahayana). May I be reborn in this pure realm of original bliss and contentment. A
shower of flowers rains down delightful fragrances. From trees, lotus flowers, and streams, arise
oceans of clouds of all sorts of offerings of sensory enjoyment: form, sound, smell, taste and
touch.
Although there are no females of ordinary form, many goddesses present offerings continuously.
At the time when I wish to rest, a jewel palace appears. When I am ready to sleep, a beautiful
throne covered with luxurious silken pillows and cushions appears. From celestial birds, wishfulfilling trees, streams made of nectar, and celestial music emanate the pleasant sounds of
dharma. These sounds can be heard if I choose, or, if I wish to hear nothing, are silent. The
soothing temperature of the streams is perfect. May I be born in this realm where all wishes are
fulfilled.
The complete and perfect Buddha of Boundless Light shall remain in this realm for countless eons
without passing into enlightenment. May I be his servant during this time. Until his passing into
enlightenment, his teaching shall remain for two eons equal to the number of particles of sand in
the great Ganges.
After his passing, may I never be separate from his regent Avalokiteshvara, who will uphold the
noble dharma. When the sun of dharma is setting, at the moment of the dawn of next morning,
the bodhisattva Avalokiteshvara shall transform into the Complete and Perfect Buddha. His title
shall be the King with Aural Splendors of all Noble Ones.
When this occurs, may I meet him and present offerings and receive holy dharma. He shall remain
six-million six-hundred thousand eons, during which I shall worship him, follow the infallible
dharma, and be a respectful servant. After he has passes into enlightenment, his teaching shall
remain for six-million three-hundred eons; May I uphold the dharma during that time and be
inseparable with Vajrapani.
When Vajrapani becomes the Buddha. His title shall be the Completely Reliable Tathagata King
with Jewel-like Intent Qualities, with a lifespan and teaching ability just like that of
Avalokiteshvara. May I continuously be the servant of this Buddha, presenting offerings and
upholding the infallible dharma.
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When this present life ends, may I instantly attain unsurpassable complete and perfect
buddhahood in this or another pure realm. Having thus obtained complete and perfect
buddhahood, just like the Buddha of Boundless Light, sentient beings shall be liberated by merely
hearing my name and my emanations shall guide them on the path.
All of my activities shall spontaneously and effortlessly be for the benefit of all beings. Deshin
Shegpa’s (Amitabha) lifespan, merit, qualities, primordial wisdom, and splendor, are beyond
measure. For those who can remember your names--Dharmakaya Buddha of Boundless Light, or
Bhagavan of Infinite Life and Primordial Wisdom--, they shall be protected.
The Omniscient Buddha said that sentient beings can achieve liberation, except for those with
fully ripened previous karma. By merely recalling his holy name, beings can be protected from the
dangers of flood, fire, poison, weapons, goblins, and evil spirits.
By prostrating and supplicating to you, may I be protected from all suffering and danger. May you
grant your blessings of excellent auspiciousness. Through the blessing of achieving the three
bodies of the Buddha, the truth of the unwavering dharmata, and the undiminishing strength of
the sangha, may my aspirational prayers be realized.
I prostrate to the Three Jewels.
TADYA THA/ PAN CHAN DRI YA A WA BO DHA NI YE SVAHA (aspiration increasing mantra)
I prostrate to the Three Jewels.
NAMO MANJUSHRI YE/ NAMA SUSHRI YE/ NAMO UTTAMA SHRI YE SVAHA (prostration-Increasing
Mantra)
Under the direction of Venerable Gyatrul Rinpoche , and with kind assistance from L ama Drimed Lodro, this
translation was completed in time for the a uspicious start o f year of Fire Dog (2006). We confess any
mistakes in the translation and dedicate all merit to th e longevity of all lineage h older gu rus. We p ray this
text may bring forth the sole benefit of leading beings on the path of towards the great pleasure grove .
Benson Young
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BÀI ĐẠI NGUYỆN VÃNG SANH TỊNH ĐỘ CỰC LẠC
Do học giả và thành tựu giả Ra-ga A-sê (Karma Chakme Rinpoche) tổng hợp biên soạn

Cho dù bàn tay ta đang đau yếu, nhưng do nghĩ đến lợi lạc to lớn vô ngần cho bao chúng sinh mà ta đã cố gắng viết
xuống [những lời này]. Đối với những ai muốn sử dụng pháp môn này (để tu học và hành trì) nhưng lại không có được
kinh văn [gốc] thì xin hãy đưa lại cho họ bản văn này. Sẽ không có lợi lạc nào to lớn bằng. Chẳng thể có giáo lý nào
thâm diệu hơn. Đây chính là căn nguyên của vạn pháp. Đừng xem thường, lãnh đạm với giáo lý này mà hãy miên mật
hành trì. Do bởi văn bản này thuộc truyền thống Kinh điển [Hiển giáo] nên hành giả có thể tụng đọc mà không cần
phải thọ nhận sự khẩu truyền [từ một vị Thầy].

Ê Ma Hô! (Tuyệt diệu thay!)
Từ nơi cõi đất này, thẳng hướng mặt trời lặn, trải qua muôn ức thế giới, hơi hướng lên phía
trên, chính là cõi tịnh độ của chư vị tôn quý, là cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh có tên gọi Cực
Lạc (Tạng ngữ: Đê Wa Chen). Cho dù cõi Cực Lạc chẳng thể nhìn được bằng mắt phàm, nhưng
lại có thể hiển hiện rõ ràng trong tâm khảm.
Nơi ấy có đấng Điều Ngự Trượng Phu, đấng Chiến Thắng Vô Lượng Quang Phật ngự trị. Ngài
phóng tỏa ánh sáng rực rỡ, toàn thân ngời sắc đỏ hồng. Trang nghiêm với nhục kế trên đỉnh
đầu, cùng bánh xe pháp dưới đôi bàn chân. Ngài hiện ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ
đẹp. Ngài có một khuôn mặt và hai cánh tay; hai tay bắt ấn bình đẳng và nâng bình bát, thân
đắp ba pháp y.
Trong tư thế kiết già, ngài tọa trên một đài trăng giữa một đóa sen ngàn cánh. Có một cội cây
Bồ đề vươn lên làm chỗ dựa cho ngài. Từ nơi xa xăm, ngài đoái nhìn chúng con với ánh mắt từ bi.
Bên phải của đức A Di Đà là Bồ tát Quán Thế Âm, “Mắt Tuệ Từ Bi,” thân ngài toàn trắng, tay
trái cầm một đóa sen trắng. Bên trái đức A Di Đà là Bồ tát Đại Thế Chí (Kim Cương Thủ),
thân màu xanh dương, tay trái cầm một đóa sen có điểm chiếc chùy kim cương. Cả hai vị đại
Bồ tát này đều vươn bàn tay phải hướng đến chúng con trong ấn ban cho quy y.
Với lòng quy ngưỡng siêu vượt không gian, con xin dùng ba nghiệp thanh tịnh chí tâm đảnh lễ.
Cả ba vị hóa hiện sừng sững như Núi Tu Di, vua của các núi. Uy nghi chói lọi, phóng tỏa ánh
sáng huy hoàng, các ngài cùng ngự trị, vây quanh là thánh chúng gồm muôn ngàn ức Bồ tát và
chư Tz kheo. Tất cả các vị thân đều vàng óng, trang nghiêm với các tướng hảo chính và phụ,
đắp ba pháp y, sắc vàng chiếu tỏa rực rỡ lấp lánh.
Pháp thân Vô Lượng Quang, vị Phật chủ của Liên Hoa Phật Bộ, phóng ánh sáng từ bàn tay
phải. Ánh sánh ấy hóa hiện thành đức Quán Thế Âm, cùng với hằng tỷ hiện thân khác nhau
của đức Quán Thế Âm dũng mãnh. Đức A Di Đà lại phóng ánh sáng từ bàn tay trái và ánh sáng
ấy hóa hiện thành đức Quan Âm (Tara), cùng với hằng tỷ hiện thân khác nhau của đức Tara.
Từ trái tim của đức A Di Đà, ánh sáng phóng tỏa hóa hiện thành đức Liên Hoa Sanh cùng với
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hằng tỷ hiện thân khác nhau của *đấng tôn quý đến từ] Ô-gien (Orgyen). Con xin chí tâm quy
mạng lễ Pháp thân Vô Lượng Quang.
Với đôi mắt từ của một vị Phật, ngày đêm sáu thời ngài luôn dõi nhìn chúng sinh với tình
yêu thương vô bờ bến. Tâm giác ngộ của ngài luôn thấu biết tất cả những niệm tưởng khởi lên
trong tâm chúng sinh. Đôi tai giác ngộ của ngài luôn nghe rõ mọi âm thanh và giọng nói của
muôn loài chúng sinh mà không hề nhiễu loạn. Con xin chí tâm quy mạng lễ đấng chánh biến
tri Vô Lượng Quang.
Ngoại trừ những người đã chối bỏ giáo pháp hay tạo tội vô gián, còn tất cả những ai phát lòng
sùng tín nơi ngài, cùng phát nguyện sanh về Cực Lạc, đều sẽ được viên thành ý nguyện. Trong
cõi trung ấm, ngài sẽ hiện ra tiếp dẫn chúng con đến cảnh giới này. Con xin chí tâm quy mạng lễ
đấng tiếp dẫn Vô Lượng Quang.
Thọ mạng của ngài kéo dài vô lượng đại kiếp. Ngài trụ nơi này *để hóa độ chúng sinh] chứ
không trụ [Niết Bàn] lìa xa cõi khổ. Nếu chúng con nhất tâm thành kính khấn cầu ngài thì—trừ
phi phải chịu quả báo đã chín muồi - chúng con sẽ được sống lâu trăm tuổi, và những cái chết
phi thời sẽ được đẩy lui. Con xin chí tâm quy mạng lễ đấng bảo hộ A Di Đà.
Công đức cúng dường châu báu nhiều như mây, tràn khắp hằng sa cõi giới, cũng chẳng thể
sánh bằng công đức chắp hai tay lại và nghe được hồng danh của đức A Di Đà cùng nghe diễn
nói về cõi nước Cực Lạc. Vì thế, con xin cung kính đảnh lễ Vô Lượng Quang.
Bất kz ai nghe được hồng danh của đức A Di Đà, và từ sâu thẳm đáy lòng, thân tâm hợp
nhất, phát khởi tín tâm dù chỉ một lần, thì kẻ ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ lìa mất con
đường giác ngộ. Con xin đảnh lễ đấng bảo hộ Vô Lượng Quang.
Kể từ khi nghe được hồng danh c ủ a Vô Lượng Quang Phật cho đến ngày chứng quả Bồ
đề, con sẽ không phải bị tái sanh trong thân hèn kém, sẽ chào đời trong một gia đình tốt lành
và sẽ giữ trọn giới hạnh thanh tịnh trong suốt các đời vị lai. Con xin đảnh lễ Vô Lượng Quang
Như Lai .
Thân con, tất cả tài sản, các thiện căn, cùng bất kz các cúng phẩm nào thực sự hiện hữu
trước mặt hay trong tâm tưởng, kể cả các phẩm vật cát tường, như tám biểu tượng cát
tường, bảy món châu báu, cùng bất kz các phẩm vật nào hiện hữu trong khắp các thời, tam thiên
đại thiên thế giới cùng bốn đại châu, núi Tu Di, mặt trời và mặt trăng, cùng tất cả của cải của Trời,
Người và Rồng—con thảy đều quán tưởng trong tâm, và dâng cúng tất cả lên đức A Di Đà. Để
đem lại lợi ích cho con, xin ngài hãy đón nhận bằng năng lực từ bi của ngài.
Con không dấu giếm, xin phát lồ sám hối tất cả những ác hạnh đã phạm từ vô thỉ cho đến nay,
do chính con và tất cả chúng sinh là cha mẹ nhiều đời đã cùng tạo.
Con không dấu giếm, xin phát lồ sám hối ba ác nghiệp đến từ thân: sát sanh, trộm cắp và các
hành vi bất tịnh.
Con không dấu giếm, xin phát lồ sám hối bốn ác nghiệp đến từ khẩu: nói dối, nói lời chia rẽ,
nói ác, nói chuyện tầm phào.
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Con không dấu giếm, xin phát lồ sám hối ba ác nghiệp đến từ ý: tham lam, ác tâm và tà kiến.
Con không dấu giếm, xin phát lồ sám hối năm tội ác vô gián: giết cha, giết mẹ, giết thầy,
giết một bậc A la hán, hay cố ý làm chảy máu thân thể của một đấng Thế Tôn.
Con không dấu giếm, xin phát lồ sám hối năm tội ác tương đương với năm tội vô gián: giết hại
Tz Kheo, giết hại Sa Di, hại đời một vị Ni, phá chùa, phá tượng Phật, phá bảo tháp.
Con không dấu giếm, xin phát lồ sám hối các ác hạnh của việc từ bỏ giáo pháp, chẳng khác
nào từ bỏ ba nơi nương tựa là Tam Bảo trân quý, hay từ bỏ Phật viện, cùng Phật ngôn tối
thượng.
Con không dấu giếm, xin phát lồ sám hối tất cả các ác nghiệp tiêu cực và các hành vi vô dụng
mà con đã tích lũy, như việc hủy báng chư Bồ tát; nghiệp tội ấy còn nặng nề hơn cả giết hại
chúng sinh trong khắp ba cõi.
Việc không tin vào lợi lạc của thiện hạnh, không tin vào hậu quả của ác hạnh, cho rằng [nhân
quả] không đúng thật, cho rằng [nhân quả] chỉ là một phương tiện huấn dụ cho dù đã
được giải thích về thời gian và mức độ thọ khổ trong địa ngục, nếu đem so với năm tội ác vô
gián thì thiếu niềm tin nơi [nhân quả] còn tiêu cực hơn bội phần.
Con không dấu giếm, xin phát lồ sám hối các sa đọa cùng các vi phạm Biệt giải thoát giới, kể
cả năm loại lỗi lầm, gồm có bốn sa đọa gốc, mười ba tội lỗi cùng các dư âm, các sa ngã, các tai
hại do vi phạm giới Biệt giải thoát, cùng mọi sai trái.
Con không dấu giếm, xin phát lồ sám hối các vi phạm Bồ tát giới, bốn nghiệp ác cùng mười tám
giới trọng.
Con không dấu giếm, xin phát lồ sám hối các vi phạm Mật nguyện, mười bốn giới nguyện gốc
cùng tám giới nguyện phụ.
Con không dấu giếm, xin phát lồ sám hối những hành động ác hại do thiếu hiểu biết: ác
hạnh con đã phạm khi chưa thọ giới, ác hạnh con đã phạm do không thấu hiểu về tai hại của
chúng, chẳng hạn như tà dâm, uống rượu, hoặc những tội lỗi khác.
Con không dấu giếm, xin phát lồ sám hối các vi phạm và sa đọa do không trì giữ các giới luật
tương ứng, cho dù đã thọ quy y và nhận quán đảnh.
Nếu không thực sự ăn năn hối cải thì phát lồ sám hối cũng chẳng thể tịnh hóa nghiệp tội, nên
đối trước ác nghiệp đã tạo, con xin sám hối với niềm thất vọng, hổ t h ẹ n và ân hận sâu xa,
chẳng khác nào thân thể mình đã bị tẩm đầy thuốc độc.
Nếu không trì giữ giới hạnh thì nghiệp tội chẳng thể tiêu trừ, nên sâu trong tâm khảm, con xin
hứa nguyện từ nay trở đi, ngay cả nếu phải mất mạng, con cũng sẽ không bao giờ vi phạm ác
hạnh.
Khấn nguyện đức Thiện Thệ Vô Lượng Quang cùng các trưởng tử của ngài, xin hãy gia trì để suối
nguồn hiện hữu trong con hoàn toàn được tịnh hóa.
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Khi nghe biết có ai thành tựu các việc lành, nguyện con từ bỏ các tư tưởng bất thiện hay sanh
lòng ganh tị, xin tùy hỉ công đức với niềm hoan hỉ tận đáy lòng. Do bởi sự tùy hỉ này, con có
được công đức ngang bằng người ấy.Vì thế, con xin tùy hỉ với bất kz thiện hạnh nào của các bậc
giác ngộ và của chúng phàm phu.
Con cũng xin tùy hỉ với các công hạnh bao la làm lợi lạc khắp chúng sinh của những ai đã phát
khởi tâm Bồ đề vô thượng.
Con xin tùy hỉ với những ai làm mười điều lành, tránh mười điều dữ, cứu mạng chúng sinh,
cúng dường bố thí, trì giữ giới hạnh, nói lời chân chánh, hành động hòa giải, biết dùng ái ngữ,
nói lời bình hòa, nhẹ nhàng, chân thật, nói chuyện nghĩa lý, ít lòng ham muốn, trưởng dưỡng
tình thương và lòng bi mẫn, thực hành chánh pháp—tất cả các thiện hạnh này, con thảy đều tùy
hỉ.
Đối trước chư Phật toàn hảo ở khắp mười phương cõi giới, khẩn xin các ngài tức thời và rộng
chuyển bánh xe chánh pháp. Cúi xin chư Phật toàn hảo, rõ suốt thấu đáo, nương vào thần
lực lắng nghe lời khấn nguyện của con.
Con khấn nguyện tất cả chư Phật, chư Bồ tát, chư vị Thượng thủ trì giữ giáo lý, cùng chư vị
Thiện tri thức, xin thỉnh các ngài đừng nhập Niết bàn mà hãy trụ thế dài lâu.
Noi gương các ngài, con xin hồi hướng tất cả các thiện hạnh đã tích góp được trong suốt ba
thời vì lợi lạc của tất cả chúng hữu tình.
Nguyện con và tất cả chúng sinh mau chóng thành tựu vô thượng Bồ đề, đoạn trừ tận gốc vòng
luân hồi của cả ba cõi.
Nguyện các thiện hạnh mau trổ quả lành và nguyện các nguyên nhân đưa đến cái chết yểu sẽ
được giải trừ.
Nguyện sức khỏe được gia trì, con trưởng thành khôn lớn.
Nguyện tài sản không thất thoát, luôn tăng trưởng như nước sông Hằng vào mùa mưa dầm.
Nguyện con hành trì giáo pháp tối thắng, không gặp hiểm nguy do quỷ ma hay kẻ thù ám hại.
Nguyện tất cả các tâm nguyện đều viên thành, y theo chánh pháp.
Nguyện con hoằng dương chánh pháp, mang lợi lạc cho toàn thể chúng sinh.
Nguyện trong thân người này, con sẽ sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Vào ngay giây khắc khi con và tất cả những ai hữu duyên sắp lìa khỏi đời này, nguyện hiện
thân của đức A Di Đà cùng thánh chúng bao gồm chư vị Tz kheo sẽ hiện ra trước mắt.
Khi nhìn thấy ngài, nguyện cho tâm con hoan hỉ [hòa với tâm ngài], và nguyện cho những đau
đớn gây ra bởi cái chết sẽ được đoạn dứt.
Nguyện tám vị Đại Bồ tát nương vào thần lực hóa hiện trong không trung, tiếp dẫn chúng
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con đến cõi Cực Lạc.
Trải từ vô thỉ đến nay, các nỗi thống khổ của ba cõi thấp thực chẳng thể nào chịu đựng; niềm
vui cùng phúc lạc của chư Thiên và loài người thì lại vô thường. Thấu hiểu điều ấy, nguyện sự
khiếp sợ, nhờm gớm sinh tử phát sinh trong con.
Ngay cả được tái sinh trong nhiều kiếp người cực kz tốt lành, thì cũng chẳng thể tránh được
sinh, già, bệnh, chết. Trong thời mạt pháp khó khăn, dẫy đầy chướng ngại, thì phúc lạc và hạnh
phúc của chư Thiên và loài người chẳng khác nào thức ăn trộn lẫn thuốc độc. Nguyện con không
khởi tâm bám luyến [trần gian này], dù chỉ mảy may.
Nguyện con thoát khỏi bất kz mảy may tham luyến nào đối với quyến thuộc, bằng hữu, thức
ăn, và tài sản; tất cả đều là vô thường, huyễn ảo chẳng khác nào giấc mộng.
Nguyện con thấu hiểu rằng đất nước, nơi chốn, nhà cửa chẳng phải là hiện hữu chân thật,
chẳng khác nào trong giấc ngủ mơ. Như một tội nhân được giải cứu khỏi ngục tù không
quay đầu ngó lại, con đào thoát khỏi biển khổ luân hồi, nơi không có tự do, để đến cảnh giới
Cực Lạc thanh tịnh.
Lìa bỏ mọi xiềng xích của tham luyến, như con chim kên thoát lưới sổ lồng, trong nháy mắt
vút bay đến cõi Cực Lạc, vượt qua muôn ức thế giới nằm về hướng Tây.
Nguyện con được diện kiến tôn nhan Vô Lượng Quang Phật; ngài an ngự nơi cõi nước ấy và
giúp con tịnh hóa tất cả che chướng.
Nguyện con được tái sinh thượng phẩm (là tái sinh cao nhất trong bốn phẩm), và được chào
đời thật vi diệu giữa lòng một đóa hoa sen.
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân con hiện tướng viên mãn; nguyện con sẽ trang nghiêm với
đầy đủ tướng hảo và vẻ đẹp.
Nếu con từng nghi ngờ và lưỡng lự [về cảnh giới Cực Lạc], t hì đóa sen sẽ tiếp tục khép kín,
không khai nở, trải qua năm trăm năm. Tuy ngồi trong hoa sen khép kín, con vẫn hạnh phúc
và hài lòng với tất cả phúc lạc. Tuy sẽ nghe được lời Phật thuyết pháp, nhưng chậm trễ diện
kiến tôn nhan của ngài. Nguyện xin sai lầm này không xảy đến với con.
Nguyện hoa sen khai nở ngay giây khắc vãng sanh, cho con tức thời tận mắt thấy tôn nhan đức
A Di Đà.
Nương vào sức mạnh của công đức và thần lực, nguyện biển mây cúng dường, nhiều không thể
tính đếm, hóa hiện từ giữa lòng bàn tay con, làm thành vô lượng cúng phẩm dâng lên đức A
Di Đà cùng thánh chúng.
Nguyện giây khắc ấy, đức Vô Lượng Quang Như Lai duỗi bàn tay phải đặt lên đỉnh đầu con,
và nguyện ngài mau thọ ký cho con chứng quả vô thượng Bồ đề.
Sau khi lắng nghe giáo pháp sâu rộng và diệu kz, nguyện tâm con khai mở và hoàn toàn giải
thoát.
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Đức Quán Thế Âm, cùng đức Đại Thế Chí, là hai vị Đại Bồ tát trưởng tử [của đức A Di Đà+—
ngưỡng nguyện các ngài từ bi gia hộ, từ bi dẫn dắt.
Nơi cõi nước ấy, hằng sa chư Phật và Bồ tát mười phương gần như hằng ngày đều đến cúng
dường, diện kiến tôn nhan đức A Di Đà. Vào ngay lúc ấy, con nguyện quy mạng lễ tất cả
chư vị, và đón nhận cam lộ giáo pháp *đến từ các ngài].
Nhờ vào sức thần, khi bình minh vừa chớm, nguyện con đến được cõi Chân Hỷ Lạc của Bất
Động Phật, cõi Tịnh Độ Vinh Quang của Bảo Sanh Phật, cõi Công Hạnh Tối Thắng của Bất
Không Thành Tựu Phật, và cõi Mật Hạnh Trang Nghiêm của Đại Nhật (Tz Lô Giá Na) Phật. Con
xin cúng dường phẩm vật, và khi hoàng hôn buông xuống, con sẽ dùng sức thần, quay trở về
cõi nước Cực Lạc.
Có nghìn muôn ức cõi nước của các hiện thân thuần tịnh, như cõi Phổ Đà (Potala) của
đức Quán Thế Âm, cõi Hữu Lộc (Alakavati) của đức Quan Âm Tara, cõi Phất Châu (Kurava) của
đức Đại Thế Chí (Kim Cương Thủ), cùng cõi tịnh độ Ô-gien (Orgyen) của đức Liên Hoa Sanh.
Nguyện con được diện kiến các ngài, dâng lên biển lớn cúng dường, thỉnh cầu quán đảnh, rồi
nương sức thần, nhanh chóng quay trở về cảnh giới Cực Lạc.
Nương vào thần nhãn *nơi cõi tịnh độ], con quán sát rõ ràng quyến thuộc, bằng hữu, chư tăng và
ni, cùng với tất cả.
Nguyện con có thể ban lực gia trì và bảo vệ họ, và vào thời điểm họ sắp lìa đời, nguyện con
có thể dẫn dắt họ sanh vào cõi nước này.
Thời Hiền Kiếp này kéo dài trong một đại kiếp, cũng chỉ dài bằng một ngày độc nhất trên cõi
Cực Lạc. Nguyện con vĩnh viễn an trú, trải qua vô lượng đại kiếp nơi cõi Cực Lạc.
Từ đức Phật Di Lặc (Maitreya) cho đến đức Tôn Thắng Giải (Mopa)—vị Phật cuối cùng của đại
kiếp này, nguyện con diện kiến tất cả chư Phật khi các ngài giáng sanh tại thế gian này trong
thời Hiền Kiếp.
Nương vào thần lực, nguyện con cung kính đến thỉnh an các ngài, dâng lên cúng dường,
lắng nghe diệu pháp. Sau đó con lại quay về nơi cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc không gì ngăn
ngại.
Tây Phương Cực Lạc kết hợp toàn bộ các phẩm hạnh thù thắng của tám mươi mốt tỷ, ngàn
muôn ức các cõi tịnh độ của chư Phật. Con nguyện tái sanh nơi cõi Cực Lạc trang nghiêm vô
thượng, chẳng cõi Phật nào có thể sánh bằng.
Đất *nơi cõi ấy] làm bằng châu báu, mịn màng như lòng bàn tay, mênh mông bát ngát,
chói sáng hào quang. Khi ấn xuống thì đất ấy lún vào. Khi buông ra thì đất ấy lại trồi lên.
Con nguyện tái sanh nơi cõi hỉ lạc diệu kz, ngập tràn hạnh phúc.
Có những cây như ý làm bằng châu bảo, lá cây bằng tơ lụa, trái quả bằng trân châu. Trên cây
như ý có những đàn chim ứng thân, hót vang lừng pháp mầu sâu rộng. Con nguyện tái sanh nơi
cõi nước nhiệm mầu vĩ đại ấy.
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Có những dòng sông hương, ngát thơm tám phẩm tính, và trong các bể tắm, nước cam lộ
tràn dâng. Chung quanh là những bậc thang, gờ, làm bằng bảy món báu, hoa sen ngào ngạt
hương, trái quả đều chín mọng, chiếu tỏa vô lượng ánh sáng liên hoa. Trên đầu các tia sáng là
các hiện thân Phật. Con nguyện tái sanh nơi cõi nước diệu kz vĩ đại ấy.
Nguyện con được tái sanh nơi cõi nước đại lạc, nơi chưa từng bao giờ nghe thấy ngay cả tên gọi
của “địa ngục” hay của “tám hoàn cảnh bất hạnh,” chưa từng bao giờ thiếu thốn, chưa từng
hiện diện các cảm xúc tiêu cực như tam độc hay ngũ độc, chưa từng có tật bệnh, tâm bệnh,
kẻ thù, nghèo khó, tranh cãi, vân vân.
Con nguyện tái sanh nơi cõi nước có vô lượng phẩm tính thù thắng, nơi không có nam hay nữ.
Không có thai sanh, tất cả đều là các đấng tôn quý, đản sanh từ những bông hoa sen. [Dân cõi
nước ấy] ai cũng như nhau, toàn thân tỏa sắc chói vàng, được phú bẩm với các tướng tốt và vẻ
đẹp, như nhục kế trên đỉnh đầu, đầy đủ ngũ thông và ngũ nhãn (năm loại thần thông và
năm mắt tuệ).
Bất kz ý niệm hay mong muốn nào, như cung điện làm bằng châu bảo, tất cả các món thọ dụng và
tất cả nhu cầu đều tự viên thành chẳng cần dụng công.
Không bám chấp tự ngã, cũng không phân biệt giữa ta và người. Tất cả nguyện ước, hóa hiện
thành những đám mây cúng dường, hóa ra từ giữa lòng bàn tay. [Dân cõi nước ấy] đều noi
theo pháp Đại Thừa vô thượng. Con nguyện tái sanh nơi cõi nước này, là cội nguồn của tất cả
hạnh phúc và hỉ lạc.
Làn gió thơm mang đến những cơn mưa hoa. Từ cây cối, sông ngòi và những đóa sen hóa
hiện ra trùng trùng biển mây gồm muôn loại thọ dụng, như sắc, thanh, hương, vị, xúc (sắc
tướng, âm thanh, hương thơm, thức nếm, sự xúc chạm). Không có nữ nhân, nhưng có các
thiên nữ cúng dường, dâng cúng phẩm vật không ngưng nghỉ, hiện thân tràn khắp.
Khi muốn nghỉ ngơi, cung điện bảo châu sẽ hiện đến. Khi muốn nằm ngủ, bảo tòa sẽ hiện
ra, với đầy đủ gối, nệm làm bằng tơ lụa, cùng chim muông, cây như ý, suối sông, âm nhạc, vân
vân. Khi muốn nghe thì tất cả đồng trổi lên âm thanh của diệu pháp; khi không muốn nghe
thì tất cả sẽ im bặt. Nơi ao hồ, suối sông, nước ấm hay lạnh tùy theo sở thích, làm thỏa lòng
con. Con nguyện tái sanh nơi cõi nước này, nơi có mọi điều thảy đều như nguyện.
Đức Phật Vô Lượng Quang toàn hảo chẳng nhập Niết bàn; ngài sẽ trụ nơi cõi nước này trong
vô lượng đại kiếp. Nguyện con được theo hầu ngài trong suốt thời gian ấy.
Cho đến khi ngài đi vào cõi tịch tĩnh, sau hai hằng hà sa đại kiếp nhiều như cát sông Hằng,
giáo lý của ngài vẫn sẽ trường tồn. Vào ngay lúc ấy, nguyện con không rời xa đấng Bổ xứ
Quán Thế Âm,và nguyện tiếp tục hoằng dương diệu pháp.
Khi mặt trời hoàng hôn của giáo pháp vừa lặn thì qua hôm sau, đức Quán Thế Âm sẽ thành
Phật toàn hảo, đạt giác ngộ vào buổi bình minh. Ngài sẽ là “Phổ Quang Thánh Tôn Diệu Tụ
Vương Như Lai” (Đấng Như Lai tôn vương với ánh sáng phóng tỏa toàn bộ sự rạng ngời của
chư Thế Tôn). Nguyện con được diện kiến ngài, cúng dường và lắng nghe tôn pháp.
Trong thời gian sáu mươi sáu trăm ngàn muôn tỷ hằng hà sa đại kiếp mà ngài kiên trụ, nguyện
con tiếp tục theo hầu ngài, tôn kính ngài, trì giữ giáo pháp và không hề lãng quên lời ngài
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tuyên thuyết. Sau khi ngài nhập Niết bàn, giáo lý của ngài cũng vẫn trường tồn xuyên qua ba lần
sáu mươi sáu trăm ngàn muôn tỷ hằng hà sa đại kiếp. Nguyện con tiếp tục hoằng dương diệu
pháp trong suốt thời gian ấy, và không bao giờ rời xa đức Đại Thế Chí (Kim Cương Thủ).
Khi đức Đại Thế Chí thành Phật toàn hảo, là “Kiên Đức Bảo Châu Diệu Tụ Vương Như Lai”
(Đấng Như Lai tôn vương ngập tràn phẩm tính như trân bảo), thọ mạng và giáo lý của ngài cũng
ngang bằng với đức Quán Thế Âm Như Lai. Nguyện chúng con tiếp tục theo hầu ngài, cúng
dường và trì giữ toàn bộ giáo pháp tôn quý.
Khi mạng chung, nguyện con tức thời đạt được Phật quả toàn hảo vô thượng trong cõi nước
[Cực Lạc], hay trong một các cõi tịnh độ khác.
Khi con đã thành Phật toàn hảo, chứng quả vô thượng Bồ đề, nguyện tất cả chúng sinh chỉ
cần nghe đến danh hiệu của con, chẳng khác nào như khi nghe hồng danh Phật Vô Lượng Thọ
(Amitayus), tức thời sẽ được quả lành và được giải thoát. Nguyện vô lượng các hóa thân của
con sẽ ứng hiện để phổ độ chúng sinh, và xuyên qua các phương tiện thiện xảo, sẽ tự nhiên
đem lại lợi lạc vô biên chẳng cần dụng công cho chúng hữu tình.
Thọ mạng, công đức, phẩm hạnh, trí giác nguyên sơ cùng ánh sáng quang minh của ngài,
thật chẳng thể đo lường. Nếu người nào luôn nhớ nghĩ đến hồng danh của ngài, dù là Pháp
Thân Vô Lượng Quang Minh, Vô Lượng Quang A Di Đà, hay Bậc Ứng Cúng Vô Lượng Thọ và Vô
Lượng Tuệ Giác Nguyên Sơ, thì trừ khi nghiệp quả đã chín muồi, thảy đều được bảo vệ khỏi
tất cả các hiểm họa đến từ nước, lửa, độc dược, vũ khí, kẻ thù, quỷ ma, vân vân.
Nương vào công đức lễ lạy và nhớ nghĩ đến hồng danh ngài, xin hãy bảo vệ chúng con thoát
mọi hiểm họa và đau khổ, và xin gia hộ cho chúng con sự cát tường tuyệt hảo.
Nương vào sự gia hộ của ba thân Phật đã đạt được, nương vào sự gia hộ của Pháp tánh
chân thật, bất biến, nương vào sự gia hộ của nguyện lực hợp nhất của Tăng bảo, nguyện tất
cả những lời ph át nguyện của con sẽ thành tựu như sở cầu.
Đối trước Tam Bảo, con xin chí thành quy mạng lễ.
TA DA THA / PEN XA / ĐỜ RI DA / A VA / BU ĐA NA DÊ / SÔ HA
(Tadyatha Pentsa Driya Awa Bhodhanaye Soha)

Xin đảnh lễ ba viên ngọc quý:
Nam mô / Man du sơ-ri dê
(Namo Manjushirye)

Nam mô / Su sơ-ri dê
(Namo Sushriye)

Nam mô / Út ta ma / Sơ-ri dê / Sô ha
(Namo Utama Shriye Svaha)
Bản Anh ngữ do Lama Tilmann Lhundrup, viện Dhagpo Kundrol Ling, cung cấp.
Bản Việt ngữ do Tâm Bảo Đàn (Konchog Changchup Drolma) chuyển dịch lần đầu vào năm 2013 dựa trên lời huấn thị của
đại sư Garchen Rinpoche để phổ biến cho Phật tử người Việt tham dự Pháp Hội Tu Trì Một Trăm Triệu Biến A Di Đà tại
Singapore.
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結行迴向
CLOSING DEDICATION
HỒI HƢỚNG KẾT THÚC

ཅུ
一切諸佛怙念我，二資圓滿我隨喜，
我所積累三世善，悉皆供養三至寶，願佛教法弘廣揚。
CHOG DU GYAL WA SA CHA GONG/ TSOG NYI DSOG LA JE YI RANG/
DAG KI DU SUM GE SAG PA/ KONCHOG SUM LA CHOD PA BUL
May all the Buddhas and Bodhisattvas abiding in the ten directions and three times think of me.
I rejoice in their accomplishments of the two accumulations. This virtue, I offer to the Triple Gem
(Buddha, Dharma and Sangha)
Thỉnh nguyện tất cả chƣ Phật cùng chƣ Bồ tát mƣời phƣơng và ba thời, xin hãy đoái
nghĩ đến con. Con xin tùy hỷ trƣớc sự tích lũy hai bồ tƣ lƣơng của tất cả chƣ vị.
Con xin cúng dƣờng công đức [tùy hỷ] này lên Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng).

諸善迴向一切眾，願諸眾生皆成佛，匯聚一切此善根，願成熟於我心續。
GYAL WAI TEN PA PHEL GYUR CHIG/ GE WA SEM CHEN KUN LA NGO/
DRO KUN SANG GYE THOB GYUR CHIG/ GE TSA THAM CHE CHIG DU TE
May the teachings of Buddha flourish. I dedicate the merit to all sentient beings.
May all sentient beings attain Enlightenment. May all these virtues gathered together.
Nguyện cho giáo pháp của Đức Phật lan tỏa rộng khắp. Con xin hồi hƣớng công đức
đến tất cả chúng sinh. Nguyện cho toàn bộ chúng sinh đều viên thành Đại giác.
Nguyện cho những đức hạnh đã đƣợc tích tập này

ས

ས

ེ
ེ

ཅུ

願淨二障二資圓，長壽無病修證增，此生十地果現前。
DAG GI GYUD LA MIN GYUR CHIG/ DRIB NYIE DAG NE TSHOG DZOG TE/
TSE RING NE MED NYAM TOG PHEL/ TSE DIR SA CHU NON GYUR CHIG
Ripen in my mindstream. By purifying the two defilements and accumulate merits.
May the life, health, practice and realisation increase. In this lifetime, may I attain the ten Bhumis
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sẽ trổ quả [thiện lành] nơi dòng tâm thức của con. Qua việc tịnh hóa hai chƣớng ngại
và tích lũy công đức, nguyện cho thọ mạng, sức khỏe, công phu hành trì và sự chứng
ngộ tăng trƣởng. Nguyện cho con thành tựu thập địa trong đời này.

ེ
願於命終之當下，瞬間往生極樂剎，生已蓮花即綻放，祈願此身即成佛。
NAM ZHIG TSE PHOE GYUR MA THAG/ DE WA CHEN DU KYE GYUR CHIG/
KYE NE PE MEI KHA JE TE/ LUE TEN DE LA SANG GYE SHOG
When we leave this life, may we reborn at once in Dewachen. After having been born and having
awakened as the lotus blooms. At that very moment, may I attain Enlightenment;
Khi chúng con từ bỏ cõi đời này, nguyện cho chúng con đƣợc tức thời sinh nơi Tịnh độ
Cực lạc. Sau khi đã đƣợc hóa sinh và thức giác khi đóa sen bừng nở, nguyện cho con
tức thời đạt đƣợc Giác ngộ vào ngay giây khắc đó.

སྤྲུ
證菩提已於三界，化現引度諸眾生。
JANG CHUG THOB NE JI SID DU/ TRUL PE DRO WA DREN PAR SHOG
After reaching Enlightenment, till Samsara is empty, may we liberate all sentient beings by virtue
of my miraculous powers
Sau khi đã đạt đƣợc Giác ngộ, nguyện chúng con sẽ phổ độ toàn bộ chúng sinh nhờ
vào thần lực diệu kỳ của mình cho đến ngày luân hồi tuyệt dứt,

殊勝菩提心妙寶，諸未生起願生起，
SANG CHUB SEM CHOG RIN BO CHE/ MA JE BA NAM JE JUR JIG/
May Bodhicitta, the excellent and precious mind, arise where it has not been,
Bồ đề tâm vƣơng, tâm tối thƣợng, tâm vô cùng trân quý, nơi tâm ấy chƣa sinh, xin
cho tâm ấy khởi sinh,

已生起者亦不退，祈願輾轉更增上。
JE BA NYAM BA ME BAR YANG/ GONG NE GONG DU PEL WAR SHOG/
where it has arisen, may it not decline, but ever increase, higher and higher!
Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thối chuyển, mà mỗi ngày mỗi vƣơn
lên, vƣơn lên cao hơn!

།བསྱོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ིད། །ཐྱོབ་ནས་ེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བས་ཏེ།
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།སེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་ཀྱོང་འཁྲུག་པ་ཡི། །སིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲྱོ་བ་སྱོལ་བར་ཤྱོག
以此功德得證遍知見，擊敗一切過患之敵眾，
生老病死雜亂波濤中，輪迴大海願渡諸眾生。
SOE NAM DI YI TAM JE SIG BA NYI/ TOB NE NYE BE DRA NAM PAM SE DE/
JE GA NA CHI BA LONG TRUG BA YI/ SI BE TSO LE DRO WA DROL WAR SHOG/
By this virtue, may I achieve the all knowing state and, by defeating all enemies-confusion, the
cause of suffering, may all who travel on the waves of birth, old age, sickness and death, cross
the ocean of samsara.
Nƣơng vào thiện hạnh này, nguyện cho con thành tựu Toàn tri xuyên qua việc chiến
thắng mọi kẻ thù—điên đảo lầm mê—nguyên nhân của khổ đau, và nguyện cho tất cả
những ai đang chịu cảnh sinh, lão, bệnh, tử, đều vƣợt qua đƣợc biển khổ luân hồi.

།འཇམ་དཔལ་དཔའ་བྱོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པྱོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ།
猶如文殊勇士大智慧，復似普賢菩薩如是性，
JAM PAL PA WO JI TAR KHYEN PA DANG/ KUN TU ZANG PO DE YANG DE ZHIN TE/
In order to train just like the hero Manjushri who knows reality as it is.
Noi theo gƣơng tu tập của đức Văn Thù Sƣ Lợi oai dũng, đã chứng ngộ đƣợc chân
tƣớng [của vạn pháp],

།དེ་དག་ཀུན་གི་རེས་སུ་བདག་སྱོབ་ཅིང། དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྱོ།
隨學彼等一切我學習，以此功德一切盡迴向。
DE DAK KUN GYI JE SU DAK LOP CHING/ GE WA DI DAK TAM CHE RAP TU NGO/
And just like Samantabhadra as well, I completely dedicate all this goodness, just as they did.
Và cũng giống nhƣ đức Phổ Hiền, con nguyện xin hồi hƣớng tất cả các thiện hạnh
này, y theo cách mà chƣ vị đã hồi hƣớng.

།སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརེས་པའི་བིན་རླབས་དང། །ཆྱོས་ིས་མི་འགྱུར་བདེན་པའི་བིན་རླབས་དང།
佛陀三身得證之加持，法性不變真諦之加持，
SANG GYE KU SUM NYE PAY JYIN LAB DANG/ CHO NYI MI GYUR DEN PAY JYIN LAB DANG/
By the blessing of the Buddha who attained the three kayas; by the blessing of the truth of the
unchanging
Nƣơng nơi lực gia trì của Phật, vốn đã thành tựu ba thân; nƣơng nơi lực gia trì của chân
lý thƣờng trụ bất biến,

།དགེ་འདུན་མི་ཕེད་འདུས་པའི་བིན་རླབ་ཀིས། །ཇི་ལྟར་བསྱོས་བཤིན་སྱོན་ལམ་གྲུབ་པར་ཤྱོག
僧伽堅固聚集之加持，如是迴向祈願願成就。
GE DUN MI CHE DU PAY JYIN LAB KYI/ JI TAR NGO SHIN MON LAM DRUB PAR SHOG/
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Changeless nature, by the blessing of the indivisible assembly of the sangha, may these prayers be
accomplished as I have dedicated.
và nƣơng nơi lực gia trì của tăng đoàn thống nhất,
nguyện cho những lời khấn cầu này đều đƣợc viên thành nhƣ con đã hồi hƣớng.

།བདག་དང་འཁྱོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀིས། །དུས་སུམ་དུ་བསགས་པ་དང།
以我以及輪涅一切眾 ，三世所積善業之根本，
DAK DANG KHOR DAY THAM CHAY KYI/ DU SUM DU SAG PA DANG/
By the virtuous accumulations of the three times, of myself and all beings in samsara and nirvana.
Nƣơng nơi công đức tích lũy trong ba thời của con và toàn bộ chúng sinh trong luân
hồi và niết bàn,

།ཡྱོད་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་
願我以及一切有情眾，迅速得證清淨圓滿、
YO PAY GE WAY TSA WA DI/ DAG DANG SEM CHEN THAM CHAY NYUR DU LA NA ME PA/
And by this root of virtue, may I and all sentient beings swiftly attain,
Và nƣơng nơi thiện căn này, nguyện cho con và toàn bộ chúng sinh tức thời đạt đƣợc

བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྱོགས་པའི་བང་ཆུབ་རིན་པྱོ་ཆེ་ཐྱོབ་པར་གྱུར་ཅིག
無上正等正覺大菩提妙寶。
YANG DAG PAR DZOG PAY CHANG CHUB RIN PO CHE THOB PAR GYUR CHIG/
unsurpassed, perfect complete, precious Enlightenment.
Toàn giác trân quý, viên mãn và vô song.

長壽祈請文
LONG LIFE PRAYERS
CÁC BÀI NGUYỆN TRƢỜNG THỌ

第十四世達賴喇嘛尊者長壽祈請文
Long Life Prayer Of H.H. The Dalai Lama
Nguyện Trƣờng Thọ Ðức Ðạt Lai Lạt Ma Tenzin Gyatso Thứ XIV

གངས་རིའི་ར་བས་བསྨོར་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། ཕན་དང་བདེ་བ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གནས།

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡི། ཞབས་པད་སིད་མཐའི་བར་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག
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於此雪域所繞國土中，滇津嘉措觀自在菩薩，
願尊常住直至生死盡，一切利益安樂之源處。
GANG RI RA WE KOR WAI ZHING KHAM DIR/ PEN DANG DE WA MA LU JUNG WAI NE/
CHEN RE ZIG WA TEN DZIN GYA TSO YI/ ZHAB PE SI TAI BAR DU TEN GYUR CHIK/
In this pure realm, surrounded by snow mountains, you are the source of all benefit and
happiness without exception; All powerful Avalokiteshvara, Tenzin Gyatso, may you stay firmly
until the end of samsara.
Nơi cõi miền bao bọc bởi núi cao tuyết phủ, Ngài là suối nguồn của mọi phúc lợi và hỷ
lạc, Tenzin Gyatso, Ngài là một với đức Quán Thế Âm Bồ tát, nguyện cầu Ngài mãi
mãi kiên trì cho đến khi cõi luân hồi tuyệt dứt!

༄
直貢噶舉第三十七任澈贊法王長壽祈請文
Long Life Prayer Of H.H. Kyabgon Chetsang Rinpoche
Nguyện Trƣờng Thọ Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche

.!R/-3(R$-<A/-(J/-$?3-IA-%R-2R-*A., o=-2!/-:6B/-0-3=-0:A-0.-.!<-:(%-,
.R/-!/-29%-0R-,/-IA?-$9A$?-36.-0, :UA/-=?-z/-P2-2{=-2o<-82?-2g/->R$
稀有殊勝三寶之自性，執掌勝教觀音之化身，
勝妙諸義以慧眼觀之，琛列倫珠祈請住百劫。
KON CHOK RIN CHEN SUM GI NGO WO NYI/ GYAL TEN DZIN PA TRUL PAY PE KAR CHANG/
DON KUN ZANG PO CHEN GYI ZIG DZAY PA/ TRIN LE LHUN DRUB KAL GYAR ZHAB TEN SHOG/
Embodiment of the three Precious Jewels, holding the teachings of the Buddha-emanation of the
Lotus Holder. Having insight as the eye of the true nature of the noble meaning, may Trinley
Lhundrub live for hundreds of kalpas.
Là hiện thân của Tam bảo, là Liên Hoa Thủ, ngƣời cầm nắm giáo pháp của các đấng
chiến thắng, thấu hiểu tất cả tánh tốt bằng tuệ nhãn, nguyện cầu Ngài, [với danh
hiệu] Công Hạnh Thoắt Nhiên Thành Tựu, thọ muôn ngàn kiếp!

༄
直貢噶舉第三十六任瓊贊法王長壽祈請文
Long Life Prayer Of H.H. Kyabgon Chungsang Rinpoche
Nguyện Trƣờng Thọ Đức Kyabgon Chungsang Rinpoche
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.!R/-3(R$-$?3-IA-2!/-0-:6B/-0-=, %$-$A-.2%-K$-eJ-24/-:)3-.0=-.L%?,
,2-2!/-<A/-(J/-1R/-3J-:.J$?-36.-0, 3(R$-$A-$%-2-2{=-2o<-82?-2g/->R$
執掌至勝三寶之法教，語之自在尊主妙文殊，
高舉珍貴佛教之明燈，秋吉囊瓦祈請住百劫。
KON CHOK SUM GI TEN PA DZIN PA LA/ NGAK GI WANG CHUG JE TSUN JAM PE YANG
THUB TEN RIN CHEN DRON ME DEG DZAY PA/ CHO GI NANG WA KAL GYAR ZHAB TEN SHOG
Saint Manjushri, the Lord of Speech, who manifests in order to hold the teachings of the Buddha
And raise the precious lamp of the Buddha’s teaching, may Chokyi Nangwa live for hundreds of kalpas.
Ðức Văn Thù tôn quý, Thƣợng thủ về biện tài vô ngại, Ngƣời hóa hiện để giữ vững giáo
pháp của Tam bảo, Ngƣời giƣơng cao ngọn đèn giáo pháp của đấng đại hiền, nguyện cầu
Ngài, Ánh Sáng Của Ðạo Pháp, thọ muôn ngàn kiếp!

༄
第八世噶千仁波切長壽祈請文
Long Life Prayer Of His Eminence Garchen Triptrul Rinpoche
Nguyện Trƣờng Thọ Kyabje Garchen Triptrul Rinpoche
This was composed by His Holiness Kyabgon Konchog Tenzin Kunzang Trinle Lhundrub
Bài nguyện trường thọ trên đây do đức Kyabgon Konchog Tenzin Kunzang Trinle Lhundrub biên soạn

ཡུ

ཱ

ཝ

སྤྲུ
ེ

聖境之處阿雅提婆名，多康地區應化噶種性，
世間怙主心子卻丁巴，具德噶千長壽住百劫。
PHAK PE YUE NA A RYA DE WA ZHE/ DO KHAM CHOK SU GAR GYI RIK SU TRUL/
JIK TEN GON PO THUK SE CHO DING PA/ PAL DEN GAR CHEN KU TSE KAL GYAR TEN/
The one known in the Holy Land as Aryadeva, emanated into the Gar clan of Eastern Tibet as
Chodingpa, the heart son of Jigten Sumgon. May the life of glorious Garchen remain steadfast for
a hundred aeons!
Ngƣời nổi danh nơi đất thánh là Thánh Thiên, đã hóa thân thành Chodingpa từ
bộ lạc Gar miền đông Tây Tạng, đệ tử tâm truyền của đức Jigten Sumgon,
Nguyện cầu Đạo sƣ Garchen quang vinh thọ muôn ngàn kiếp!

ལྕ
於此濁世勝教衰微際，以如威力金剛禁戒行，
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無偏法教重擔我責任，教法旭日噶千壽永固。
NYIG DU GYAL TEN NYAK TRE NE KAB DIR/ THU TOB DOR JE TA BU TUL ZHUK KYI/
RI ME TEN PE KHUR CHI DAG GIR ZHES/ TEN PE NYI MA GAR CHEN ZHAP TEN SOL/
In this age of strife when the Victor’s teaching faces hardship, through his powerful, vajra-like
discipline and vows, He takes on himself the heavy responsibility of the unbiased teaching, may
Garchen, the sun of the teaching, live long!
Trong thời buổi nhiễu nhƣơng khi giáo pháp của đấng chiến thắng phải đối đầu
với nhiều chƣớng ngại, bằng hành động uy mãnh, sắc bén tựa kim cƣơng
Ngài dũng cảm gánh trên vai trọng trách của Chánh pháp.
Nguyện cầu Ngài, Mặt Trời Giáo Pháp, đƣợc khang ninh thọ trƣờng.

༄

།བླ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་བར་གསྱོལ་བ་འདེབས། །མཆྱོག་ཏུ་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་གསྱོལ་བ་འདེབས།
祈求上師貴體勝妙康，祈求尊身壽命極久長，
LA-MA KU-KHAM ZANG-WAR SOL-WA-DEB/ CHOG-TU KU-TSHE RING-WAR SOL-WA-DEB/
I pray that my Lama may have good health and long life, that his Dharma Activities spread far and wide,
Con nguyện cầu cho Đạo sƣ luôn an khang và có một thọ mạng vô cùng dài lâu;
nguyện cầu cho công hạnh của Thầy luôn trải rộng lan xa,

།འཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གསྱོལ་བ་འདེབས། །བླ་མ་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་བིན་གིས་རླྱོབས།
祈求事業旗幟圓滿盛，願得無離上師祈加持，
THRIN-LE DAR-ZHING GYE-PAR SOL-WA-DEB/ LA-MA-DANG DREL-WA ME-PAR JYIN-GYI-LOB/
And that I will never be separated from him.
và nguyện cho con trở thành bất khả phân với Thầy.

光榮具德上師之行誼，即使剎那亦不生邪見，
PAL-DEN LA-MAI NAM-PAR THAR-PA-LA/ KE-CHIG TSAM-YANG LOG-TA MI-KYE-ZHING/
In all the activities of the Glorious Lama may doubt never enter my mind for a moment,
Đối trƣớc mọi công hạnh của Đạo sƣ Vinh quang, nguyện cho sự hoài nghi chẳng bao giờ
thoáng hiện trong tâm con;

གུ
視師所為皆善虔敬故，祈願上師加持入我心。
CHI-DZE LEG-PAR THONG-WAI MO-GU-KYI/ LA-MAI JYIN-LAB SEM-LA JUG-PAG-SHOG/
May I be able to see the purity of all your actions; and with deepest devotion I pray that your
blessings enter my mind.
Nguyện cho con thấy đƣợc tất cả mọi công hạnh của Thầy đều thanh tịnh, và với tín tâm
sâu xa, con khấn cầu lực gia trì của Thầy thấm nhuần tâm con.
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ཏུ
願一切眾具足安樂且，願諸惡趣恆時皆盡空。
SEM-CHEN THAM-CHE DE-DANG DEN-GYUR-CHING/ NGEN-DRO THAM-CHE TAG-TU TONGPAR-SHOG/
May all sentient beings have happiness and may all the lower realms be emptied.
Nguyện cho tất cả chúng sinh có đƣợc hạnh phúc và nguyện cho mọi cõi thấp đều rỗng
sạch.

ས
菩薩居於何地發何願，所發諸願祈願皆成就。
JYANG-CHUB SEM-PAA GANG-DAG SAR ZHUG-PA/ DE-DAG KUN-GYI MON-LAM DRUB-GYURCHIG/
May the aspirations of all the Bodhisattvas on the different Bhumis be fulfilled accordingly.
Và nhƣ thế, nguyện cho hạnh nguyện của hải hội chƣ Bồ tát trên khắp các [địa] đều
đƣợc viên thành.

༄

直貢法教宏廣願文
米滂仁波切造

A Prayer for the Drikung Kagyu Lineage by Mipham
Bài Nguyện Cho Dòng Truyền Thừa Drikung Kagyu của Mipham

ཤེས་བ་ཀུན་གཟིགས་ཀུན་མཁྱེན་ཆྱོས་ཀི་རེ། རེན་འབྲེལ་གནས་ལ་དབང་ཐྱོབ་འབྲི་གུང་པ།
རིན་ཆེན་དཔལ་གི་བསན་པ་སིད་མཐའི་བར། བཤད་སྒྲུབ་ཐྱོས་བསམ་སྱོམ་པས་འཛིན་གྱུར་ཅིག།
所知遍照遍智法至尊，證得緣起自在直貢巴，
願寶吉祥教法遍有際，以聞思修成就教證法。
SHE SA GUN SIG GUN CHEN CHOE JI / DEN DREL NE LA WANG TOB DRI KUNG BA /
RIN CHEN BAL JI DEN BA SI TE BAR / SHE DRUB TOE SAM GOM BE ZIN JUR JIG /
May the teaching of the Great Drigungpa, Ratna-Shri, who is omniscient, Lord of the Dharma,
Master of interdependence, continue and increase through study, practice, contemplation and
meditation, until the end of samsara.
Nguyện cho giáo huấn của đức Drikungpa Ratna-Shri, bậc toàn tri, vua của Giáo pháp,
bậc thầy của pháp duyên sinh, sẽ đƣợc xiển dƣơng thông qua công hạnh tu học, hành
trì, tƣ duy và thiền định, cho đến ngày luân hồi tuyệt dứt.
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APPENDIX 1

法身破瓦
無修成佛之破瓦口訣

DHARMAKAYA PHOWA
Instructions on Phowa: Buddhahood Without Meditation
CHUYỂN DI ĐẾN PHÁP THÂN
Giáo Huấn Chuyển Di: Phật Quả Không Qua Thiền Định

སྐད་ཅིག་གསལ་སྱོང་ཟུང་འཇུག་ངང་ིད་ལས།
阿！瞬間明空雙運境界中，
a kechik saltong zungjuk ngang nyi lé
A! In an instant, out of the state of the inseparable unity of clarity and emptiness,
A! Trong một sát na, từ cảnh giới hợp nhất bất khả phân của tánh sáng soi và
tánh Không

ཟ

དྲུ
本智光芒照射六道趣，

özer yeshe rik druk né su trö
Rays of wisdom light shine out, travelling to all six realms,
Hào quang của trí huệ phóng tỏa, chiếu rọi đến toàn bộ sáu cõi,

ཏུ
有情心識轉為一白阿（ ）
semchen namshé a kar chik tu gyur
So that the consciousnesses of all beings transform into a single white syllable A, which
Qua đó, tâm thức của tất cả chúng sinh đều chuyển hóa thành chủng tự A màu trắng.

三寶三根諦實加持力，
könchok tsa sum denpé jinlab kyi
Through the blessings of the truth of the Buddha, Dharma and Sangha, and the Lama, Yidam and
Khandro,
Nƣơng vào sự gia trì của chân lý đến từ Phật, Pháp, Tăng, Đạo Sƣ, Bổn Tôn, và
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Không Hành Nữ,

以四手印勾攝融於己，
chakgya shyi yi kuk né rang la tim
Is gathered with the four mudrās, dissolving into me.
[chủng tự A] hội tụ cùng bốn pháp ấn, tan hòa vào con.

明、覺、空三無別原始性，
salrik tongsum yermé nyukmé shi
The original nature, in which clarity, awareness and emptiness are indivisible.
Bản tánh nguyên sơ – sự bất khả phân của tánh quang minh chiếu soi, tánh giác và
tánh Không –

無有所遷能遷之體性，
poja pojé mepé ngowo nyi
Is the essence, in which there is nothing to be transferred and no transferrer.
Chính là tinh túy [của đại giác ngộ], nơi không có gì để chuyển di và cũng chẳng có
kẻ thực hành chuyển di.

ཧ ཿས
發出聲空離詮超思之嘻(hik)聲，
drak tong jödral lodé hik dra dab
I utter the syllable Hik, which is inexpressible sound and emptiness, beyond the ordinary mind,
Con hô lên chủng tự Hik—là [sự hợp nhất của] âm thanh và Không, không thể nghĩ
bàn, siêu vƣợt tâm bình phàm,

完全匯入離邊廣大戲舞中，
tadral rolpa chenpor ub chubwo
And everything is united and perfected within the great display that is beyond any limitation.
Và rồi tất cả đều hợp nhất và viên mãn chính nơi sự hoạt hiện vĩ đại siêu vƣợt lằn mé.

己覺遷往無生法身界。
76

rangrik kyemé chökü ying su po
My own rigpa is transferred into the expanse of the unborn dharmakāya.
Rigpa–giác tánh của con đƣợc chuyển di vào cảnh giới bao la bất sinh của Pháp thân.

ཧ ཿཧ ཿཧ ཿ
嘻！嘻！嘻！
Hik! Hik! Hik!

ལྷ

སྤྲ

རྒ
此破瓦乃受具信之喇嘛烏金江琛及烏金噶旺江琛兩位之請求，翁(釀)朗札名為敦督（白瑪鄧燈）之老乞所做。願凡聞此
〝無修成佛〞破瓦口訣之一切有情皆得證己之明覺菩提心髓。
This phowa practice was composed by the old beggar of Nyarong Lhangdrak named Dündul, in response to requests made by the
devoted lamas Orgyen Gyaltsen and Orgyen Garwang Gyaltsen. May all beings who hear this instruction on the method of
transference that brings enlightenment without meditation attain the essence of awakening within their very own rigpa. Translated
into English by Rigpa Translations (2011).
Pháp thực hành Chuyển Di Phowa này đã được biên soạn bởi lão hành khất già nua mang tên Dündul ở Nyarong Lhangdrak, để
đáp lại lời khẩn cầu của các vị lạt ma đầy tín tâm là Orgyen Gyaltsen và Orgyen Garwang Gyaltsen. Nguyện tất cả những chúng
sinh nào nghe được giáo huấn về phương pháp chuyển di, là phương pháp đưa đến giác ngộ không qua thiền định, thảy đều
đạt được tinh túy của đại giác ngộ ngay tự nơi giác tánh (rigpa) của chính họ. Tâm Bảo Đàn (Konchog Changchup Drolma)
chuyển Việt ngữ (2013) và hiệu đính (2017).
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APPENDIX 2
DEDICATION BY SHANTIDEVA

༄། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་བསྱོ་བའི་ལེའུ།

མྱ
ཏུ
སྤྲ
༌
༌

སྟུ

ཁྲུ

༌

ངུ

ེ

དྨ

མྱ
ལྕ

ཚུ
དྷྡ
ལྷ
ཁྭ

རྒ

ལྷ

ལྷ
ཟ

སྐྲ

མུ

ཟ
ཏུ
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ཤུ

ལྷ
མྱ

ི

༌

མྱ

དྨ

ཚུ

ཤུ
ནུ
ལྷ

དྨ

༌

ལྷ
ས

མྱ
ཏུ ཟ

སྤྲ

ས

༌

མྱ
ཟ

ས
ཟ

ི
༌

༌ ཁྲུ
ཏུ ས
༌

ཏུ
ལྷ སྒྱུ ཕྲུ

སྦྲུ
ཟ

༌

༌ ཏུ

མྱ
༌
ཏུ

སྐྲ
༌

ཚུ
79

ལྷ
མྱ

རྐུ
རྒ
༌

མྱ

མྱ

༌

ལྷ

༌ཟ

ཏུ ེ
ཟ
ཟ

ེ
ངུ ༌

ཟ

ཟ
༌
ཏུ

༌

༌

༌
ེ

ཏུ

༌

ས
ས

༌

ཻཌྒཱཱུ#

གུ

༌

༌
ཟ
ས

ཏུ
སྤྲ

༌
༌
ལྷ

༌

༌
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ས

༌
ར

ཀ

༌

ཙུ

༌

༌
ས

ས
ས
ཏུ
ཏུ

ར

ཚུ ཁ

ཚུ ཁ

ཟ
༌

༌
༌ ལྷ

༌

ར

ཏུ

མྱ

༌

ལྷ
༌

ཏུ
༌

གུ

ལྷ

ལྷ

༌

ཏུ
ཏུ ེ

ཟ

༌

༌

ེ
ེ

༌

ཏུ

ཅུ ཟ
ཅུ

ཏུ

སྒྲུ
༌
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ཏུ

༌
ས
ས

པུ

ར

ཡུ

༌

༌
ས
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ཤཱདྷྟ ཝ

入菩薩行論迴向品
寂天菩薩造

1

造此入行論，所生諸福善，迴向願眾生，悉入菩薩行。

2

周遍諸方所，身心病苦者，願彼因吾福，得樂如大海。

3

願彼盡輪迴，終不失安樂，願彼悉皆得，菩薩相續樂。

4

願諸世間界，所有諸地獄，彼中諸有情，悉獲極樂喜。

5

願彼寒者暖，亦願菩薩雲，飄降無邊水，清涼炙熱苦。

6

願彼劍葉林，悉成美樂園，鐵刺樹枝幹，咸成如意枝。

7

願獄成樂園，飾以鷗鵝雁，悅音美飛禽，芬芳大蓮池。

8

願煨成寶聚，燒鐵成晶地，怖畏眾合山，成佛無量宮。

9

岩漿石兵器，悉成散花雨，刀兵相砍殺，化為互投花。

10

陷溺似火燃，無灘河眾生，皮肉熔蝕盡，骨露水仙白，
願彼因吾福，得獲妙天身，緩降天池中，天女共悠遊。

11

云何此中隼，卒鷲頓生懼？誰有此妙力，除暗生歡喜？
思已望空際，喜見金剛手，願以此欣喜，遠罪隨密主。

12

願獄有情見，香水拌花雨，自天迅飄降，熄滅熾獄火，
安樂意喜足，心思何因緣，思時望空際，喜見聖觀音。

13

願獄眾有情，歡呼見文殊，友朋速來此，吾上有文殊，
五髻光燦燦，已生菩提心，力能滅諸苦，引樂護眾生，
令畏盡消除，誰願捨彼去?

14

彼居悅意宮，天女齊歌頌，著冠百天神，齊禮蓮足前，
花雨淋髻頂，悲淚潤慈目。
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15

復願獄有情，以吾善根力，悉見普賢等，無礙菩薩雲，
飄降芬芳雨，清涼復安樂，見已彼等眾，由衷生歡喜。

16

願彼諸傍生，免遭強食畏，復願餓鬼獲，北俱盧人樂。

17

願聖觀世音，手出甘露乳，飽足餓鬼眾，永浴恆清涼。

18

願盲見形色，聾者常聞聲，如彼摩耶女，孕婦產無礙。

19

願裸獲衣裳，饑者得足食，渴者得淨水，妙味諸甘飲。

20

願貧得財富，苦者享安樂，願彼絕望者，振奮意永固。

21

願諸病有情，速脫疾病苦，亦願眾生疾，畢竟永不生。

22

願畏無所懼，縛者得解脫，弱者力強壯，心思互饒益。

23

願諸營商賈，處處皆安樂，所求一切利，無勞悉成辦。

24

願諸航行者，成辦意所願，安抵河海岸，親友共歡聚。

25

願迷荒郊者，幸遇諸行旅，無有盜虎懼，無倦順利行。

26

願諸天守護，無路險難處，老弱無怙者，愚癡癲狂徒。

27

願脫無暇難，具信慈愛慧，食用悉富饒，時時憶宿命。

28

受用願無盡，猶如虛空藏，無諍亦無害，自在享天年。

29

願卑寒微士，容光悉煥發，苦行憔悴者，健朗形莊嚴。

30

願世諸婦女，悉成男子漢，寒門晉顯貴，慢者轉謙遜。

31

願諸有情眾，因吾諸福德，悉斷一切惡，常樂福善行。

32

願不捨覺心，委身菩提行，諸佛恆攝受，斷盡諸魔業。

33

願諸有情眾，萬壽永無疆，安樂度時日，不聞死歿名。

34

願於諸方所，遍長如意林，充滿佛佛子，所宣妙法音。

35

普願十方地，無礫無荊棘，平坦如舒掌，光滑似琉璃。

36

願諸菩薩眾，安住聞法眷，各以妙功德，莊嚴此大地。

37

願諸有情眾，相續恆聽聞，鳥樹虛空光，所出妙法音。

38

願彼常值佛，以及諸佛子，並以無邊雲，獻供眾生師。
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39

願天降時雨，五穀悉豐收，仁王如法行，世事皆興隆。

40

願藥具速效，咒語咸靈驗，空行羅剎等，悉具慈悲心。

41

願眾無苦痛，無病未造罪，無懼不遭輕，畢竟無不樂。

42

願諸伽藍寺，講誦以興盛，僧伽常和合，僧事悉成辦。

43

願欲學比丘，悉住阿蘭若，斷諸散亂已，輕安堪修善。

44

願尼得利養，斷諍遠諸害，如是眾僧尼，戒圓無缺憾。

45

犯者願生悔，時時淨罪業，壽終生善趣，不復失禁戒。

46

願智受尊崇，化緣皆得足，心續悉清淨，令譽遍十方。

47

願離惡趣苦，以及諸艱困，復以勝天身，迅速成正覺。

48

願諸有情眾，殷勤供諸佛，依佛無邊福，恆常獲安樂。

49

菩薩願如意，成辦眾生利，有情願悉得，怙主慈護念，
獨覺聲聞眾，願獲涅槃樂。

50

我未登地前，願蒙文殊恩，常憶己宿命，出家恆為僧。

51

願吾菲飲食，維生充體能，世世願恆得，圓滿寂靜處。

52

何時欲相見，或欲問法義，願我無障礙，面見文殊尊。

53

為於十方際，成辦有情利，吾行願得如，文殊圓滿行。

54

乃至有虛空，以及眾生住，願吾住世間，盡除眾生苦。

55

眾生諸苦痛，願悉報吾身，願因菩薩德，眾生享安樂。

56

願除苦良藥，一切安樂源，教法伴利敬，長久住世間。

57

禮敬文殊尊，恩生吾善心，亦禮善知識，恩長吾功德。
………………………………………………………………
寂 天 菩 薩造 。 如石 法 師譯 。 索達 吉 堪布 修 訂
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DEDICATION by SHANTIDEVA
1. By all the virtue I have amassed,
By composition of this book, which speaks
Of entry to the Bodhisattva way,
May every being tread the path to Buddhahood.
2. May beings everywhere who suffer
Torment in their minds and bodies
Have, by virtue of my merit,
Joy and happiness in boundless measure.
3. As long as they may linger in samsara,
May their present joy know no decline,
And may they tastes of unsurpassed beatitude
In constant and unbroken continuity.
4. Throughout the spheres and reaches of the world,
In hellish states wherever they may be,
May beings fettered there, tormented,
Taste the bliss and peace of Sukhavati.
5. May those caught in the freezing ice be warmed.
And from the massing clouds of Bodhisattva’s prayers
May torrents rain in boundless streams
To cool those burning in infernal fires.
6. May forests where the leaves are blades and swords
Become sweet groves and pleasant woodland glades.
And may the trees of miracles appear,
Supplanting those upon the hill of Shalmali.
7. And may the very pits of hell be sweet
With fragrant pools all perfumed with the scent of lotuses,
Be lovely with the cries of swan and goose
And water fowl so pleasing to the ear.
8. May fiery coals turn into heaps of jewels,
The burning ground become a crystal floor,
The crushing hills celestial abodes,
Adorned with offerings, the dwelling place of Buddhas.
9. May the hail of lava, fiery stone and weapons
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Henceforth become a rain of blossoms.
May those whose hell it is to fight and wound
Be turned to lovers offering their flowers.
10. And those engulfed in fiery Vaitarani,
Their flesh destroyed, their bones bleached white as kunda flowers,
May they, through all my merit’s strength, have godlike forms,
And sport with goddesses in Mandakini’s peaceful streams.
11. “What fear is it ?”, they’ll ask,
12. “That grips the henchmen of the Deadly Lord, the frightful vultures and the carrion crows?
13. What noble strength is it that brings us joy and drives away our dreadful night? ”
And looking skyward they will see the shining form of Vajrapani.
Then may their sins be quenched in joy, and may they go to him.
14. And when they see the seething lava-flood of hell
Extinguished in a rain of blossoms, drenched in scented water,
At once fulfilled in bliss, they’ll ask, ”How can this be?”
And thus the denizens of hell will see the One Who Holds the Lotus.
15. Friends, throw away your fears and quickly gather here.
For who is it who comes to banish dread, this youth will bound up, gleaming hair,
This loving Bodhisattva saving and protecting every being,
Whose power relieves all pain, increasing joy?
16. “Do you see the splendour of his house that echoes praises of a thousand goddesses,
The hundred gods who lay their diadems before this lotus feet,
The rain of flowers falling on his head, his eyes moist with compassion?”
Thus may those in hell cry out on seeing Manjughosha.
17. And likewise when, through these my roots of virtue,
They see the joyful clouds let fall their cooling scented rain,
Their obscurations cleansed by Bodhisattva like Samantabhadra,
May all those languishing in hell come now to perfect happiness.
18. And may the stooping animals be freed
From fear of being preyed upon, each other’s food.
And may the famished spirits have such joy
As those who dwell within the northern continent.
19. And may they be replete and satisfied
Be streams of milk that pour
From noble Lord Avalokita’s hand,
And bathing in it, may they be refreshed and cooled.
20. And may the blind receive their sight,
And may the deaf begin to hear,
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And women near their time bring forth
Like Mayadevi, free from any pain.
21. And may the naked now be clothed,
And all the hungry eat their fill.
And may those parched with thirst receive
Pure waters and delicious drink.
22. May the poor and destitute find wealth,
The haggard and the careworn, joy.
May confidence relieve those in despair
And bring them steadfastness and every excellence.
23. May every being ailing with disease
Be freed at once from every malady.
May all the sickness that afflicts the living
Be instantly and permanently healed.
24. May those who go in dread have no more fear.
May captives be unchained and now set free.
And may the weak receive their strength.
May living beings help each other in kindness.
25. May travellers upon the road
Find happiness on matter where they go,
And may they gain, without the need of toil,
The goals on which they set their hearts.
26. May those who put to sea in boat or ship
Attain the ports that they desire,
And may they safely come to shore
And sweet reunion with their kith and kin.
27. May those who lose their way and stray
In misery find fellow travellers,
And safe from the threat of thieves and savage beasts,
Be tireless, and their journey light.
28. May children and the old, the weak, protectorless,
Bewildered in the wild and pathless wastes,
And those whose minds are dulled, and all who are insane,
Have pure celestial beings as their guardians.
29. May all attain the human state,
And be possessed of wisdom, faith and love,
With perfect livelihood and sustenance,
May they have mindfulness throughout their lives.
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30. May everyone have unrestricted wealth,
Just like the treasury of space,
Enjoying it according to their wish,
Without a trace of hard or enmity.
31. May beings destitute of splendour
Become magnificent and bright.
And those worn down by toil and drudgery
Acquire great beauty and perfection.
32. May all women in this world
Attain the strength of masculinity.
And may the lowly come to excellence,
The proud and haughty lose their arrogance.
33. May thus by all the merit I have gained,
May every being, leaving none aside,
Abandon all their evil ways,
Embracing goodness now and every more.
34. From bodhicitta may they never separate,
And constantly engage in Bodhisattva deeds.
And may they be accepted as disciples by the Buddhas,
And turn aside from what is mara’s work.
35. And may these beings, each and every one,
Enjoy an unsurpassed longevity.
Living always in contentment,
May the very name of death be strange to them.
36. One every side, in all the ten directions,
May groves of wish-fulfilling trees abound,
Resounding with the sweetness of the Teachings
Spoken by the Buddhas and their Bodhisattva children.
37. And may the earth be wholesome everywhere,
Free from boulders, cliffs and chasms,
Flat and even like a level palm
And smooth like lapis lazuli.
38. And for many circles of disciples,
May multitudes of Bodhisattvas
Raise in every land,
Adorning them with every excellence.
39. From bird song and the sighing of the trees,
From shafts of light and from the sky itself,
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May living beings, each and every one,
Perceive the constant sound of Dharma.
40. May they come into the presence of the Buddhas,
41. And meet with Bodhisattvas, offspring of the same.
42. With clouds of offerings unbounded,
43. May the teachers of the world be worshiped.
44. May kindly spirits bring the rains on time
For harvests to be rich and plentiful.
May princes rule according to the Truth,
And may the world be blessed with all prosperity.
45. May medicines be strong and full of virtue;
May healing spells be chanted with success.
May spirits of the air that feed on flesh
Be kind, their minds imbued with pity.
46. An let no being ever suffer pain;
Let them neither ail nor languish, never doing evil.
May they have no fear, nor suffer insults,
And may their minds be ever free from sorrow.
47. In monasteries, temples and the like,
May reading and reciting widely flourish.
May harmony prevail among the sangha,
And may its purpose be all fulfilled.
48. May ordained monks intent upon the practice
Find perfect places for retreat in solitude,
Abandon every vagrant thought
And meditate with trained and serviceable minds.
49. May nuns have all their wants supplied;
May quarrelling, vindictiveness be strange to them.
Let all who have embraced monastic life
Uphold a pure and unimpaired observance.
50. May they feel regret when discipline is broken,
And always may they strive to cleanse away their faults.
May they thus obtain a fortunate rebirth,
Wherein to undertake unfailing discipline.
51. May the wise and learned be revered
And always be sustained by offerings.
With mind suffused with purity,
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May their renown spread far and wide.
52. May beings never languish in the lower realm;
May pain and hardship be unknown to them.
Enjoying more than godlike strength and beauty,
May Buddhahood for them be swiftly gained.
53. Again and yet again may sentient beings
Make offerings to all the Buddhas.
And with Buddha’s unimagined bliss,
May they enjoy undimmed and constant happiness.
54. May all the Bodhisattvas now fulfil
Their high intention for the sake of beings,
And sentient beings likewise now receive
The good the Buddhas have in store for them.
55. And may the Arhats and Pratyekabuddhas
At length attain their perfect happiness.
56. And may I also, through Manjushri’s kindness,
Reach the ground of Perfect Joy,
And throughout the stream of all my lives
Embrace monastic ordination.
57. Thus may I abide, sustained
By simple, ordinary fare.
And in every life obtain
A dwelling place in perfect solitude.
58. Whenever I desire to gaze on him
Or put to him the slightest questions
May I behold the unobstructed vision
Of Manjughosha, my protector.
59. To satisfy the needs of beings
Dwelling in the ten directions, to the margins of the sky,
May I reflect in every deed
The perfect exploits of Manjushri.
60. And now as long as space endures,
As long as there are beings to be found,
May I continue likewise to remain
To drive away the sorrows of the world.
61. The pains and sorrows of all wandering beings―
May they ripen wholly on myself.
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And may the virtuous company of Bodhisattvas
Bring about the happiness of beings.
62. May the Doctrine, only remedy for suffering,
The source of every bliss and happiness,
Be nurtured and upheld with reverence,
And throughout a vast continuance of time, endure!
63. And now to Manjughosha I prostrate,
Whose kindness is the wellspring of my good intent.
And to my virtuous friends I also bow,
Whose inspiration gave me strength to grow.
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HỒI HƢỚNG NGUYỆN của TÔN GIẢ TỊCH THIÊN (SHANTIDEVA)
1. Công đức [do tu tập] | Nguyện hồi hướng chúng sinh | Mong tất cả bước vào | Đường đi của
Bồ Tát.
2. Nguyện nhờ công đức này | Mà tất cả chúng sinh | Đang chịu bao đau bệnh | Hành hạ thân
và tâm | Được an vui vô tận.
3. Nguyện họ luôn hạnh phúc | Suốt sinh tử luân hồi | Nguyện họ luôn an lạc| Như chư vị Bồ
Tát.
4. Nguyện chúng sinh khắp nơi | Đang ở trong địa ngục | Được niềm vui cực lạc | Cõi Su-kava-ti.
5. Nguyện kẻ bị run rét | Trong địa ngục giá băng | Đều được hơi sưởi ấm | Nguyện chúng
sinh nóng nực | Trong địa ngục đốt nung | Được mây lành Bồ Tát | Giáng mưa làm dịu mát.
6. Nguyện rừng lá gươm đao | Thành vườn hoa tráng lệ | Nguyện cây cành giáo mác | Biến
thành cây như ý| [Làm thoả mãn ước mơ].
7. Nguyện địa ngục thành vườn | Với hồ sen tỏa hương | Với thiên nga, nhạn, hạc | Hát ca vui
rộn ràng.
8. Nguyện địa ngục đốt nung| Biến thành kho châu ngọc | Nguyện cho nền sắt nóng | Thành
thủy tinh lung linh | Nguyện địa ngục xay nghiền | Thành điện đền thờ Phật.
9. Nguyện mưa đá núi lửa | Biến thành trận mưa hoa | Nguyện chiến trường gươm giáo |
Thành lễ hội tung hoa.
10. Nguyện chúng sinh chìm nổi | Trong dòng sông địa ngục | Nước nóng bỏng sục sôi | Nấu
tiêu tan thịt da | Xương lòi ra trắng hếu | Nhờ công đức của tôi | Được sinh lên cõi trời | Sông
Madukini.
11. Nguyện ngục tối Diêm Vương | Và kên kên, chim quạ | Hình dáng thật dữ dằn | Trong
bóng đen thâm u | Bỗng nhiên tan biến hết | Chúng ngẩng lên hỏi nhau | Ánh sáng kỳ diệu
này | Từ đâu chiếu rọi đến? | Và tất cả bỗng thấy | Bồ Tát Kim Cương Thủ | Uy nghiêm đứng
trên không | Nhờ năng lực hoan hỷ | Rửa sạch hết lỗi lầm | Chúng cùng bay theo Ngài.
12. Nguyện tội nhân địa ngục | Gặp được mưa hoa sen | Chan hoà với nước thơm | Rơi xuống
rưới tắt lửa | Liền hân hoan, khoan khoái | Các tội nhân tự hỏi | Ai đã làm thế này? | Chúng
ngẩng nhìn hư không | Thấy Bồ Tát Quan Âm | Tay cầm hoa sen vẫy | Chúng vô cùng cảm
phục | Nhận hạnh phúc bất ngờ.
13. Nguyện hữu tình địa ngục | Vui thấy Đức Văn Thù | Chúng lớn tiếng gọi nhau | Bạn ơi!
Mau lại đây | Chiêm ngưỡng Đức Văn Thù | Ngài đến cứu chúng ta | Ngài Văn Thù Đồng Tử |
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Trong hào quang tỏa rạng | Đã phát tâm Bồ Đề | Có năng lực diệt khổ | Và đưa đến an vui |
Ngài với tâm từ bi | Triệt để cứu muôn loài".
14. Bạn ơi! Hãy nhìn kia | Dưới gót sen của Ngài | Vương miện trăm vị Trời | Đang cúi xuống
đảnh lễ | Tiếng Thiên nữ ca ngợi | Mê ly khắp điện đền | Mưa hoa rắc đầu Ngài | Mắt Ngài óng
từ bi | Bao tội nhân địa ngục | Đều đứng dậy reo hò.
15. Nguyện chúng sinh địa ngục | Nhờ công đức của tôi | Thấy Phổ Hiền Bồ Tát | Hoá hiện
vầng mây lành | Trút mưa thơm dịu mát | Khiến chúng đều hân hoan.
16. Nguyện tất cả chúng sinh | Lìa sợ hãi, đau đớn | Như tại châu Kuru.
17. Nguyện loài vật hết sợ | Cảnh ăn thịt lẫn nhau | Nguyện cho loài ngạ quỷ | An vui như
những người | Ở Bắc Câu Lưu Châu.
18. Nguyện Đức Quán Thế Âm | Rưới mãi nước cam lồ | Khiến ngạ quỷ ấm no | Được tắm
dòng sữa mát.
19. Nguyện kẻ mù được thấy | Nguyện người điếc được nghe | Nguyện các bà mang thai |
Sinh nở không đau đớn | Như Hoàng Hậu Ma-gia.
20. Nguyện người trần thân trụi | Có đầy đủ áo cơm | Có vòng hoa hương liệu | Được những gì
cần thiết | Giúp cuộc sống ổn yên.
21. Nguyện người đau thoát bệnh | Tù nhân được tự do | Kẻ yếu được mạnh mẽ | Mọi người
thương mến nhau.
22. Nguyện người sợ hết sợ | Người trói được tháo dây | Người yếu được mạnh mẽ | Nguyện
người người nhớ nghĩ | Làm việc lợi cho nhau.
23. Nguyện cho khách lữ hành | Đến đâu cũng an lành | Nguyện những người buôn bán | Thu
lợi nhuận dễ dàng.
24. Nguyện những kẻ đi thuyền | Đạt được nhiều mục tiêu | Thuyền bình an cập bến | Đoàn tụ
với gia đình.
25. Nguyện hành khách lạc đường | May gặp đoàn đi buôn | Thoát lo sợ bị cướp | Và thú dữ
cọp beo | Hành trình được xuôi thuận.
26. Nguyện chư Thiên, Thiện Thần | Hộ trì kẻ bệnh hoạn | Kẻ say sưa, cùng đường | Người già
yếu, trẻ con | Kẻ ngu si, lẫn trí.
27. Nguyện chúng sinh thoát khỏi | Tám hoàn cảnh hiện hữu | Không thuận cho việc tu |
Nguyện họ đủ đức tin | Đủ từ bi, trí tuệ | Hoàn hảo trong hình tướng | Thuần thục cách hành
xử | Nhớ lại được đời trước.
28. Nguyện chúng sinh có được |Những kho tàng vô tận | Là hư không, tự do | Nguyện họ
sống hoà hợp | Không tuyệt vọng, lệ thuộc.
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29. Nguyện chúng sinh yếu đuối | Được trở thành mạnh mẽ | Nguyện khất sĩ tiều tụy | Được
đẹp tươi vô cùng.
30. Nguyện tất cả thiếu nữ | Được trở thành nam nhi | Nguyện kẻ địa vị thấp | Đạt được địa vị
cao | Không thành kẻ kiêu mạn.
31. Nguyện tất cả chúng sinh | Nhờ phước đức của tôi | Mà dứt sạch điều ác | Luôn thích làm
điều lành.
32. Nguyện tất cả chúng sinh | Không lìa tâm Bồ Tát | Hiến thân cho giải thoát | Thường được
Phật gia hộ | Không vướng bẫy ma vương.
33. Nguyện tất cả hữu tình | Được sống lâu vô lượng | Luôn luôn được hạnh phúc | Không hề
nghe chữ "chết".
34. Nguyện mười phương thế giới | Đầy rừng cây như ý | Vang diệu âm thuyết pháp | Của chư
Phật, Bồ Tát.
35. Nguyện toàn cõi địa cầu | Không gồ ghề sỏi đá | Bằng phẳng như lòng tay | Dịu êm đầy
ngọc báu.
36. Nguyện pháp hội Bồ Tát | Mở ra khắp nơi nơi | Nguyện hào quang các ngài | Điểm trang
cho mặt đất.
37. Nguyện tất cả chúng sinh | Nghe pháp âm vi diệu | Vang bất tận từ rừng | Từ chim
muông, ánh sáng | Từ trời rộng mênh mông.
38. Nguyện tất cả chúng sinh | Luôn luôn được kề cận | Chư Phật và Bồ Tát | Với lễ vật cúng
dường | Nhiều như mây khắp trời | Dâng lên đấng đạo sư.
39. Nguyện chúng sinh được mưa | Rơi xuống đúng thời vụ | Mùa màng được sung túc |
Nguyện thế giới giàu sang | Vua quan đều chính trực.
40. Nguyện thuốc thang công hiệu | Nguyện thần chú ứng linh | Nguyện quỷ ma, phù thủy |
Đều phát tâm từ bi.
41. Nguyện tất cả chúng sinh | Không gặp điều bất hạnh | Không tội lỗi, đau bệnh | Bị đàn áp
khinh khi | Không mang tâm độc ác.
42. Nguyện tu viện, chùa chiền | Tu học được hưng thịnh | Tăng chúng sống vững bền | Mọi
việc đều thành tựu.
43. Nguyện tăng sĩ siêng tu | Đạt trí tuệ càng nhiều | Thích yêu giữ giới hương | Diệt trừ sạch
tán loạn | Tâm trí được khinh an.
44. Nguyện cho quý sư cô | Không tranh chấp lẫn nhau | Thu lợi từ giáo pháp | Nguyện những
vị khất sĩ | Luôn đầy đủ giới hạnh.
45. Nguyện người bị phạm giới | Biết sám hối ăn năn | Nguyện họ sinh cõi lành | Không phạm
giới trở lại.
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46. Nguyện những vị xuất gia | Học rộng và uyên thâm | Được tặng phẩm, bố thí | Được tâm
ý trong sạch | Tiếng tốt vang mười phương.
47. Nguyện chúng sinh không khổ | Và không gặp gian nan | Vì số kiếp tồi tàn | Với thân
người duy nhất | Trở thành bậc Chánh giác.
48. Nguyện tất cả chúng sinh | Luôn cúng dường chư Phật | Được hạnh phúc khôn lường | Nhờ
phước Phật vô biên.
49. Nguyện Bồ Tát thành tựu | Ước nguyện cứu thế gian | Nguyện tất cả chúng sinh | Được
chư Phật, Bồ Tát | Xót thương và cứu độ.
50. Nguyện cho hàng Độc Giác | Và Thanh Văn an lạc | Luôn luôn được Trời, người | A Tu La
cúng dường.
51. [Cuối cùng] Nguyện cho tôi | Nhận được sự gia hộ | của Văn Thù Bồ Tát | Để nhớ lại đời
trước | Nguyện đời nào cũng tu | Để chứng Cực Hỷ Địa
52. Nguyện suốt dòng thời gian | Đều duy trì định lực | Nguyện đời đời kiếp kiếp | Có được
chốn tịnh thanh| Để thuận lợi tu hành.
53. Nguyện khi muốn tìm hiểu | Hay hỏi han Phật Pháp | Đều không gặp chướng ngại | Thấy
Văn Thù Bồ Tát| Và được ngài hộ trì.
54. Nguyện như Đức Văn Thù | Đi khắp mọi chân trời | Để hoàn thành lợi ích | Cho tất cả
chúng sinh | Mong kiếp sống của tôi | Cũng được như của ngài.
55. Ngày nào hư không còn | Ngày nào vũ trụ còn | Ngày đó tôi tiếp tục | Diệt khổ của trần
gian.
56. Nguyện đau khổ chúng sinh | Chín muồi nơi thân tôi | Nguyện thiện đức Bồ Tát | Mãi mãi
đem hạnh phúc | Đến tất cả chúng sinh.
57. Nguyện giáo pháp Như Lai | Là linh dược duy nhất | Trừ đau khổ thế gian | Được trường
tồn, ca ngợi | Được xiển dương, hộ trì.
58. Nay tôi xin kính lễ | Đức Văn Thù Sư Lợi | Nhờ ân đức của ngài | Mà tâm tôi hướng thiện |
Kính lễ thiện tri thức | Nhờ ân đức các vị | Mà tâm tôi lớn lên.

Nguyên Hiển dịch qua Việt ngữ từ Anh ngữ và Lê Triều Phương hiệu đính.
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APPENDIX 3

༄༅། མར་མེའི་སྱོན་ལམ་མ་རིག་མུན་སེལ་བཞུགས་སྱོ།
《除無名闇》供燈祈願文
The Lamp Prayer "Dispelling the Darkness of Ignorance"
BÀI NGUYỆN CÚNG DƢỜNG ĐÈN ―XÓA TAN BÓNG TỐI VÔ MINH‖

རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་མར་མེའི་ཀྱོང་བུ་འདི། སྱོང་གསུམ་འཇིག་རེན་ཁམས་དང་མམ་གྱུར་ཅིག
願此珍寶所成酥油燈，等同三千大千世間界，
RIN CHEN LE DRUB MAR ME KONG BU DI / TONG SUM JIG TEN KHAM DANG NYAM GYUR CHIG

May this precious vessel become as vast as the entire universe,
Nguyện cho những ngọn đèn bơ trân quý
hóa rộng lớn chẳng khác nào toàn bộ thế giới.

མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་མར་ཁུའི་དབུས། མར་མེའི་སྱོང་བུ་རི་རྒྱལ་ཙམ་གྱུར་ཅིག
猶如無邊酥油大海中，燈芯巍峨妙高如須彌，
THA YE GYAM TSO TA BÜ MAR KHÜ Ü / MAR ME DONG BU RI GYAL TSAM GYUR CHIG
the oil within it like the endless sea, and its wick as large as Mount Meru.
Ở giữa là dầu bơ [tan chảy] nhƣ đại dƣơng vô tận,
và tim đèn bơ cao ngất tựa núi Tu-Di,

ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྤྱན་ས་རུ། གྲངས་ནི་དུང་ཕྱུར་རེ་རེ་གསལ་བར་གྱུར།
十方諸佛如來尊眼前，億盞油燈盞盞皆光明，
CHOG CHÜ SANG GYE NAM KYI CHEN NGA RU / DRANG NI DUNG CHUR RE RE SAL WAR GYUR
May a hundred million of such lamps appear before each buddha of the ten directions,
Nguyện cho hằng tỷ tỷ ngọn đèn [rực sáng]
sẽ hóa hiện trƣớc mỗi vị Phật ở khắp mƣời phƣơng,

འྱོད་ནི་སིད་པའི་རྩེ་མྱོ་མན་ཆད་ནས། མནར་མེད་དམྱལ་ཁམས་ཡན་གི་གནས་རྣམས་སུ།
上自三有巔峰之頂尖，下至無間地獄一切處，
Ö NI SI PE TSE MO MEN CHE NE / NAR ME NYAL KHAM YEN GYI NE NAM SU

their light dispelling the gloom of ignorance throughout all places of existence,
from up above the highest peaks down to the hells of endless pain,
Ánh sáng [rực rỡ] xua đi bóng tối vô minh ở khắp mọi cảnh giới,
từ đỉnh cao nhất [của cõi luân hồi] cho đến địa ngục khổ đau, bất tận,
triền miên,
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མ་རིག་མུན་པ་འྱོད་ཀིས་གཏམས་བས་ཏེ། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཞལ་མཐྱོང་ཤྱོག
光明遍滿無明之黑暗，願見十方佛菩薩聖顏 。
MA RIG MÜN PA Ö KYI TAM JE TE / CHOG CHÜ SANG GYE JANG SEM ZHAL THONG SHOG
and may they reveal the buddhas and the bodhisattvas of the ten directions.
Nguyện cho những ngọn đèn này
làm hiển lộ thập phƣơng Phật và thập phƣơng Bồ Tát.

ༀ་བཛྲ་ཨཱ་ལྱོ་ཀེ་ཨཱཱཿ ཧུྂ།
嗡 班扎 啊洛給 啊吽

奏法器。

OṀ VAJRA ĀLOKE ĀH HUM Instruments play
(Ôm Va-dơ-ra A lô kê A Hum)

Tấu nhạc

འགྲྱོ་བའི་ཀུན་གཞི་ཀྱོང་ཡང་ཀྱོང་བུ་རུ། རྣམ་དག་ཆྱོས་ཀི་དབིངས་ཀི་མར་ཁུས་གཏམས།
廣闊油燈眾生阿拉耶，內盛清淨法界之酥油，
DRO WE KÜN ZHI LONG YANG KONG BU RU / NAM DAG CHÖ KYI YING KYI MAR KHÜ TAM
The pure oil of the dharmadhātu pervades the open space of beings' basic nature.
Chất liệu dầu bơ [vô cùng tinh khiết] của pháp giới,
ngập tràn cảnh giới rỗng thông nơi chân tánh của chúng sinh.

རིན་ཆེན་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་སྱོང་བུ་ལ། རྒྱལ་བུའི་སྐུ་ལྔ་ལྷུན་འགྲུབ་ཞུགས་མེ་སྤར།
珍寶菩提心之燈芯上，佛子五身任運燈火燃，
RIN CHEN JANG CHUB SEM KYI DONG BU LA / GYAL BÜ KU NGA LHÜN DRUB ZHUG ME PAR
The five forms of the bodhisattvas spontaneously abide, ablaze upon the wick of precious
bodhichitta.
Năm sắc tƣớng của chƣ Bồ tát tự nhiên an trú.
Từ giữa tim đèn—tâm Bồ đề trân quý—ánh sáng rực rỡ chiếu soi phóng tỏa.

འདི་ནི་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་འྱོད་འབར་ཚེ། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲྱོ་སྲུང་མར་འབུལ།
此乃自生本智光照時，上師本尊空行護法供，
DI NI RANG JUNG YE SHE Ö BAR TSE / LA MA YI DAM KHAN DRO SUNG MAR BÜL

When the light of self-originated wisdom blazes, I present it as an offering to the gurus, yidams,
ḍākinis, and dharmapalas.
Khi ánh sáng của trí huệ tự sinh rạng ngời tỏa chiếu,
con xin cúng dƣờng lên chƣ Đạo sƣ, Bổn tôn, chƣ Không hành nữ và chƣ Hộ pháp.

མས་ཆགས་བསྐང་ཞིང་མཆྱོག་མཐུན་དངྱོས་གྲུབ་སྱོལ།
彌補衰損祈賜二成就。
NYAM CHAG KANG ZHING CHOG THÜN NGÖ DRUB TSÖL
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Please mend transgressions and bestow supreme and common siddhis.
Thỉnh xin các ngài phục hồi các vi phạm,
và thỉnh ban cho các thành tựu thế gian và xuất thế gian.

ༀ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌྰ་ཀི་ནི་དྷཪྨ་པྰ་ལ་ས་པ་རི་ཝྰ་ར་ཨཱ་ལྱོ་ཀཾ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭ་ཧྰ།
嗡 咕汝 得瓦 達格尼 達爾瑪 巴拉 薩巴日哇日阿 啊洛岡 扎地擦 梭哈

唸三次。

OṀ GURU DEWA DĀKINI DHARMAPĀLA SAPARIWĀ ĀLOKAṀ PRATICCA SVAHĀ
(ÔM GU RU ĐÊ OA ĐA KI NI ĐA MA PA LA XA PA RI OA A LÔ KAM PƠ-RA TI CA XOA HA)
Recite three time – Lặp lại 3 lần

ཨེ་མ་ཧྱོ། ངྱོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སྣང་གསལ་སྱོན་མེ་འདི། བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྱོང་རྩ་ལ་སྱོགས་པ།
欸瑪厚！奇妙稀有光明此供燈，敬獻賢劫千餘佛尊等，
E MA HO / NGO TSAR ME JUNG NANG SAL DRÖ ME DI / KAL ZANG SANG GYE TONG TSA LA SOG PA
Emaho! This wondrous and amazing light shining brightly I offer to the thousand buddhas.
Ê Ma Hô! Với ánh sáng soi rọi của ngọn đèn đẹp đẽ và diệu kỳ này,
con xin dâng lên hằng ngàn vị Phật của thời Hiền kiếp,

རབ་འབམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་མ་ལུས་པའི། བླ་མ་ཡིད་དམ་མཁའ་འགྲྱོ་ཆྱོས་སྱོང་དང་།
RAB JAM CHOG CHÜ ZHING KHAM MA LÜ PE / LA MA YI DAM KHAN DRO CHÖ KYONG DANG

一切浩瀚十方淨土之，上師本尊空行與護法，
of this fortunate age, and to the gurus, idams, dakinis, dharmapalas, and the mandala
deities in the endless
rồi dâng lên chƣ Đạo sƣ, Bổn tôn, Hộ pháp và hải hội Bổn tôn của mạn đà la,

དཀིལ་འཁྱོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་གི། རིག་དྲུག་གནས་ངན་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས།
以及壇城天尊諸會眾，祈願六道惡趣諸有情，
KYIL KHOR LHA TSOG NAM LA BÜL WAR GYI / RIG DRUG NE NGEN GYUR PE SEM CHEN NAM
pure lands of the ten directions, leaving none aside. In this life and in all their future lives,
hiện an trú nơi các cõi tịnh, vô lƣợng vô biên ở khắp mƣời phƣơng,

ད་ལྟ་འདི་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། སངས་རྒྱས་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་མངྱོན་མཐྱོང་ནས།
從今直至所有未來世，現見一切佛陀之剎土，
DA TA DI NE TSE RAB THAM CHE DU / SANG GYE ZHING KHAM THAM CHE NGÖN THONG NE
may sentient beings of the six saṁsāric states directl see the buddhas and their pure lands,
nguyện cho chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi sẽ diện kiến chƣ Phật trong các
cõi Tịnh,

འྱོད་དཔག་མེད་མགྱོན་ིད་དང་དབེར་མེད་ཤྱོག། དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀི།
皆與怙主無量光無別，三寶以及三根本尊眾，
Ö PAG ME GÖN NYI DANG YER ME SHOG / KÖN CHOG SUM DANG TSA SUM LHA TSOG KYI
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and ma the merge with the protector Amitābha. Grant our blessings, so that b
the truthful power of
và nguyện cho họ hòa nhập với đấng Bảo Hộ A Di Đà.
Xin hãy gia trì và nƣơng vào oai lực chân chánh của Tam bảo

དབུ་འཕང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་རབ་མཐྱོ་ནས། བདེན་པའི་མཐུ་ཡིས་སྱོན་ལམ་བཏབ་པ་འདི།
威望顯赫崇高如虛空，以真諦力所發此希願，
U PHANG NAM KHA TA BU RAB THO NE / DEN PE THU YI MÖN LAM TAB PA DI
the Triple Gem and the deities of the Three Roots, whose glory soars sky-high,
cùng chƣ Bổn tôn thuộc Tam căn,
[nƣơng vào] sự vinh quang chói lọi tựa trời cao của các ngài

ད་ལྟ་ིད་དུ་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རླྱོབས།
祈請加持此刻即成辦！
DA TA NYI DU DRUB PAR JIN GYI LOB
this prayer may be fulfilled without delay.
mà lời nguyện này sẽ viên thành ngay tức khắc.

ཏདྱཐ༔ཉྩ་དི་ཡ་ཨ་ཝ་བྱོདྷ་ནྰ་ཡ་ས་ྒཱ ཧཱ།
爹雅他 班匝直以雅 阿瓦 波達 那雅 梭哈
TADYATHA PAÑTSA DRIYA AWA BODHA NĀYA SVAHĀ
(TÊ DA THA

PAN XA ĐƠ-RI DA A VA BÔ ĐA NA DA XOA HA)

ཅེས་པ་འདིའང་ཁམས་གསུམ་ཆྱོས་ཀི་རྒྱལ་པྱོ་ཐུབ་དབང་རཏྣ་ཤིའ་ི དགྱོངས་རྱོགས་ལྔ་མཆྱོད་ཆེན་མྱོའི་མཆྱོད་སྱོན་དུ་དམིགས་ཏེ་༧རྒྱལ་བ་འབྲི་
གུང་པའི་མཚན་གི་བིན་གིས་རླབས་པ།་དཀྱོན་མཆྱོག་བསན་འཛིན་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཀིས། རབ་གནས་ས་སག་ལྱོ་༡༩༩༨་་་་་་ས་ག་
ཟླ་བའི་ཚེས་ེར་ལྔ་ལ་བྲིས་པས་དགེ། དགེ། དགེ།
此供養祈願文乃是三界法主能仁王―惹那師利(寶吉祥，指三界怙主吉天頌恭)之圓寂紀念日法會所寫。受直貢
法王名號所加持者―裩秋滇津裩桑琛烈倫珠(第三十七任直貢法王)，於一九九八土虎年氏宿月(薩嘎月)二十五
日所作。善！善！善！
Translated into English at the request of Drikung Rinchen Choling by Ina Dhargye in January 2014.
Bài cầu nguyện cúng dường đèn này được Tâm Bảo Đàn (Konchog Changchup Drolma) chuyển dịch vào tháng 5/2019 dựa trên
bản tiếng Anh của Ina Dhargye do Drikung Rinchen Choling cung cấp. Bản tiếng Việt có tham khảo từ bản Việt dịch của Konchog
Sherab Dronma dựa trên bản tiếng Anh của trung tâm Phật giáo Dri Thubten Dargye Ling cung cấp vào tháng 8/2014.
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APPENDIX 4

世界和平願文
PRAYERS FOR WORLD PEACE AND WELFARE
BÀI NGUYỆN CHO PHÚC LẠC VÀ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

ཟ

ཙུ ས

གུ

དྨ

無欺救處三寶三根本，尤其雪域怙主觀世音 ，
杰尊度母大士蓮花生，至心祈請心誓垂怙念 ，
KYAB NE LU ME KUN CHOG TSA WA SUM/ KHYE PAR GANG CHEN GON PO CHEN RE ZIG/
JE TSUN DROL MA GU RU PEMA JUNG/ SOL WA DEB SO THUG DAM ZHAL ZHE GONG
The three jewels and three roots, trustworthy source of refuge, and in particular the lord of
the land of snow, Avalokiteshvara, Jetsun Tara Guru Padmasambhava, I supplicate you; please
follow your previous pledges!
Con xin khấn nguyện Tam bảo, cùng ba nguồn gia trì (Đạo sƣ, Bổn tôn, Hộ pháp),
nhất là Pháp vƣơng xứ tuyết Quán thế âm, đức Quan âm Tara và đức Liên hoa sinh:
Xin hãy làm cho viên mãn những lời nguyện mà chƣ vị đã phát thệ trƣớc đây!

ས
完全達成祈願垂加持。
MON LAM YONG SU DRUB PAR JIN GYI LOB
Bestow blessings that this aspiration prayer may be fulfilled most perfectly!
Xin hãy gia hộ để lời nguyện này đƣợc viên thành thật hoàn hảo!

ཁྲུ

རྐྱ

ཕྱུ
濁世眾生行思常顛倒，內外大種錯亂之因緣 ，往昔流傳人畜瘟疫病 ，
NYIG DU DRO NAM SAM JOR LOG PA DANG/ CHI NANG JUNG WA THRUG PE GYU KYEN GYI/
NGAR MA DRAG PE MI CHUG DAL YAM NE
Due to the degeneration of times when thoughts and deeds of beings are perverted and the inner
and outer elements have lost their balance, men and cattle are seized by epidemic disease
previously unheard of;
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Do trong thời mạt Pháp, chúng sinh thƣờng khởi tâm động niệm và phạm ác hạnh,
các yếu tố bên trong lẫn bên ngoài đều mất quân bình, ngƣời cùng gia súc đều mắc
các dịch bệnh kỳ lạ;

ཟ ཀླུ

ཟ
曜龍王怪黑方部多疾，銹霜雹等荒年戰亂紛 ，

ZA LU GYAL DON NAG CHOG JUNG PO ZER/ TSA SE SER SUM LO NYE MAG THRUG SOG
intruding rahus, nagas, powerful demons and dark forces, blight, frost and hail, bad harvest,
warfare and so forth,
hung thần, thủy quái, quỷ dữ, âm binh, tai họa, giá rét, mƣa đá, mùa màng thất thu,
chiến tranh [và các hiểm họa khác],

雨水不調世間天災旱，地震火殃四大之怖畏 ，
CHAR CHU MI NYOM DZAM LING TSHA DUNG THEN/ SA YO ME DRA JUNG ZHI JIG PA DANG
erratic rainfall, heat, misery and droughts in the world, destruction by the elements such as
earthquakes and the threat of fire,
mƣa nắng trái mùa, nóng bức, nạn đói kém, hạn hán trên thế giới, nạn động đất và
hỏa hoạn do các nguyên tố [trong vũ trụ] bị hủy hoại,

ེ
ེ
尤其危害佛教外寇等，盡此世間所有諸禍害 ，惟願迅速平息連根除 。
KHYE PAR TEN LA TSHE WE THA MAG SOG/ DZAM LING KHYON DIR NO TSHE RIG THA DAG/
NYUR DU ZHI ZHING TSA NE JOM GYUR CHIG
and in particular barbaric offenses causing harm to the teachings, are rampant.
May all types of harm and injury around the world be swiftly pacified and overcome!
và nhất là các tội ác man rợ gây tổn hại cho giáo pháp đang hoành hành tràn lan.
Nguyện cho mọi hiểm nguy và thƣơng tổn ở khắp thế giới đƣợc nhanh chóng
khắc chế.

ེ
所有人與非人眾生之，心中殊勝珍寶菩提心 ，心行由衷遠離於侵害 ，
MI DANG MI MIN DRO WA THA DAG GI/ GYU LA JANG CHUB SEM CHOG RIN PO CHE/
NGANG GI KYE NE NO TSHE SAM JOR DRAL
May precious and supreme Bodhicitta spontaneously arise in the mindstreams of all beings,
human and non-human, and may they be free from destructive thoughts and deeds!
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Nguyện cho Bồ đề tâm tối thƣợng và trân quý sẽ khởi sinh một cách tự nhiên nơi
dòng tâm thức của mọi chúng sinh, loài ngƣời cùng loài phi nhân, và nguyện cho họ
thoát khỏi các tƣ tƣởng và hành động ác hại!

ཚུ
ཡུ
尚且相互偕具仁慈心，世間各處安樂且富足 ，並願佛教興盛且長住 。
PHEN TSHUN JAM PE SEM DANG DEN NE KYANG/ DZAM LING THA U DE KYI PAL GYI JOR/
SANG GYE TEN PA DAR ZHING YUN NE SHOG
May all be endowed with a loving mind for one another and may well-being, glory and prosperity
prevail throughout the world! May the Buddha’s teachings spread far and wide and ever
Nguyện cho tất cả chúng sinh đều biết thƣơng yêu nhau, nguyện cho sự an lành, vinh
quang và thịnh vƣợng sẽ tràn khắp cõi giới này! Nguyện cho giáo pháp của Đức Phật
đƣợc lan xa tỏa rộng và trƣờng tồn mãi mãi!

ལྷ

ས
三根諸佛菩薩真諦力，任凡所有輪湼諸善根 ，
我等意樂白善淨相力，惟願達成祈願之正果 。

TSA SUM GYAL WA SE CHE DEN PE THU/ KHOR DE GE WE TSA WA GANG CHI PA/ DAG CHAG
LHAG SAM NAM PAR KAR WE THU/ SOL TAB MON PE DRE BU DRUB GYUR CHIG
By the truthful power of the three roots, the Buddhas and Bodhisattvas, by any root of virtue
existing in samsara and nirvana and by the power of our perfectly pure, highest intention, may the
fruition of our supplication and aspiration be attained!
Nƣơng vào năng lực chân chính của ba nguồn gia trì, của chƣ Phật, chƣ Bồ tát, nƣơng
vào bất kỳ thiện căn nào đang hiện hữu trong luân hồi và niết bàn, cùng nƣơng vào
tâm nguyện hoàn toàn thanh tịnh, cao cả nhất ngay nơi chúng con, nguyện cho lời
khấn cầu cùng ƣớc nguyện của chúng con đƣợc viên thành mỹ mãn!

ཡུ
སྒྱུ

ས

ས

གུ

སྤྲུ

ལྷ

第八世噶千仁波切親示將祈願西藏和平，改為祈願世界和平，若有違過，向上師尊重懺悔。二 00
九年行者普舟奉第八世噶千仁波切之諭恭譯於美國噶千關房。賢善吉祥。
This prayer was composed by Jamgon Kongtrul Rinpoche for the peace and welfare of Tibet. In order to suit present times. Gape Lama
changed certain wording, such as the reference to the whole world instead of only to Tibet.
Translated by Ina Bieler in December 2007, Copyright The Garchen Institute 2007. All rights reserved.
Bài nguyện này được Jamgon Kongtrul Rinpoche biên soạn vì hòa bình và phúc lạc của Tây tạng. Để phù hợp với hoàn cảnh thực tế,
Lama Gape đã chỉnh sửa một số từ ngữ, chẳng hạn như mở rộng đối tượng từ Tây tạng thành toàn bộ thế giới.
Ina Bieler chuyển sang Anh ngữ tháng 12 năm 2007. Viện Garchen đăng ký bản quyền năm 2007 và giữ trọn bản quyền này. Tiểu
Nhỏ dịch Việt ngữ. Tâm Bảo Đàn (Changchup Drolma) hiệu đính.
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Namo Amitabha
南無阿彌陀佛

Nam Mô A Di Đà Phật

Om Ami Dewa Hri
嗡 阿彌 得瓦 啥

Ôm A Mi Đê Oa Ri
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དབང་ཐོབ་་པ་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དོན་དག་རེད།ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དོན་དག་རེད།
གདམས་ངག་ཐོབ་པ་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དོན་དག་རེད། ཆོས་ཚང་མ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་འདུས་ཡོད་རེད། ཆོས་
ཉམས་ལེན་གྱི་སྱིང་པོ་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་རེད། ཐུན་བཟུང་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཉམས་སུ་བླང་བྱ་དེ་བྱང་
ཆུབ་སེམས་རེད།
如果你接受灌顶，受灌的意义是菩提心。

Khi thọ nhận quán đảnh, đó là vì Bồ đề tâm.
IF YOU RECEIVE EMPOWERMENT, IT’S ABOUT BODHICITTA.

Si usted recibe enpoderamiento, todo se trata de Bodhicitta.
如果你听受教示，闻法的意义是菩提心。

Khi thọ lãnh giáo Pháp, đó là vì Bồ đề tâm.
IF YOU RECEIVE TEACHINGS, IT’S ABOUT BODHICITTA.

Si usted recibe enseñanzas, todo se trata de Bodhicitta.
如果你修持佛法，修法的意义是菩提心 。

Khi thực hành giáo Pháp, đó là vì Bồ đề tâm.
IF YOU PRACTICE TEACHINGS, IT’S ABOUT BODHICITTA.

Si usted practica las enseñanzas, todo se trata de Bodhicitta.
每件事都归结于菩提心，

Tất cả đều quy về Bồ đề tâm.
EVERYTHING COMES DOWN TO BODHICITTA.

Todo se reduce a Bodhicitta.
修持的精要是菩提心，

Tinh tuý của tu tập là Bồ đề tâm.
THE ESSENCE OF PRACTICE IS ABOUT BODHICITTA.

La esencia de la práctica es Bodhicitta.
座上所要修证的是菩提心。

Khi ngồi xuống công phu, cũng chính là để thực hành Bồ đề tâm.
WHEN YOU SIT DOWN TO DO YOUR PRACTICE, WHAT YOU PRACTICE IS BODHICITTA.

Así pues, cuando usted se sienta a hacer su práctica, lo que usted va a practicar es Bodhicitta.
སྐྱབས་རྗེ་མགར་ཆྗེན་རིན་པོ་ཆྗེ། Garchen Rinpoche – Tôn Sư Garchen Rinpoche – 尊贵的噶千仁波切
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