༄། །ཨོཾ། འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྐྱོ། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྐྱོ།
།ངན་སྐྱོང་སྐྱོ་འགེགས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྐྱོ། །མཐྐྱོ་རིས་ལམ་འདེན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྐྱོ། །རྟག་དུ་ཁེད་ཀིས་སྐྱོངས་པར་མཛད།
།ད་དུང་ཐུགས་རེས་བསབ་ཏུ་གསྐྱོལ། །
OṀ jig pa gye kyop ma la chak tsal lo / tra shi pal bar ma la chak tsal lo
ngen song go geg ma la chak tsal lo / tho ri lam dren ma la chak tsal lo
tag du kye kyi tong par dze / da dung thuk je kyab tu söl
OṀ. Homage to you, the protector who liberates from the eight fears!
Homage to you, blazing with auspicious glory! Homage to you, closing the door to evil destinies!
Homage to you, guiding to the higher realms! You have always been by my side.
Continue evermore to protect me with compassion!
OṀ. Cung kính đảnh lễ đấng Mẹ Hiền, người che chở [chúng sinh thoát khỏi] tám hiểm họa!
Cung kính đảnh lễ đấng Mẹ Hiền, người rực rỡ chói sáng sự cát tường!
Cung kính đảnh lễ đấng Mẹ Hiền, người đóng lại cánh cửa đọa sinh [vào các cõi thấp]!
Cung kính đảnh lễ đấng Mẹ Hiền, người dẫn dắt [chúng sinh] trên đường đến những cõi cao hơn!
Ngài luôn luôn dõi theo con. Với lòng đại bi, xin hãy mãi mãi bảo vệ hộ trì cho con.

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་ཨཱ་ཡུརནྫྙཱ ་པུནེ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ས་ྟཱ ཧཱ།
OṀ TĀRE TUTTĀRE TURE MAMA ĀYUR JÑĀNA PUNYE PUṢṬIṂ KURU SVĀHĀ

H.E. Garchen Rinpoche
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༄། །སྔགས་དྲུག་ཕྱག་དྲུག།
Six mantras and six mudrās

Sáu Câu chú và sáu Thủ ấn

ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་སྔགས།
The mantra of Shākyamuni

Câu chú của đức Thích Ca Mâu Ni

ཨོཾ་སྭ་བྷཱཝ་ཤུདྡྷཱ་སརྦ་དྷརྨ་སྭ་བྷཱཝ་ཤུདྡྷཱྐྱོ྅ཧཾ། ལན་གསུམ། །རྫས་རྣམས་རང་བཞིན་གི་སྐྱོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།
OṀ SVABHĀVA ŚUDDHĀ SARVA DHARMA SVABHĀVA ŚUDDHŌ HAṂ (3x)
(Phiên âm: Om / sô-ba-wa / shu-đa / sa-wa / đa-ma / sô-ba-wa / shu-đô / ham)
dze nam rang zhin gyi tong pa nyi du gyur
The substances become empty by nature

Các phẩm vật tự tánh vốn rỗng Không
The substances are empty by nature

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་སྔགས།
The mantra of Vairocana

Câu chú của đức Tỳ Nô Giá Na

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྐྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཥེ་བྷཿ སརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་ས་ྟཱ ཧཱ།

ལན་གསུམ།

འདྐྱོད་པའི་ཡྐྱོན་ཏན་ལྔ་ཟད་མི་ཤེས་པ་ནམ་མཁའི་མཛོད་དུ་གྱུར།
NAMAḤ SARVA TATHĀGATE BHYO VISHVA MUKHE BHYAḤ /
SARVA THĀ KHAṂ UDGATE SPHARAṆA IMAṂ GAGANA KHAṂ SVĀHĀ (3x)
(Phiên âm: Na-ma/ sa-wa/ ta-thā-ga-tê/ bai-ô/ vi-shô/ mu-khê bê/ sa-wa/ tha-gam/ uc-ga-tê/ sa-pha-ra-na/ i-mam/ ga-ga-na/ kham/ sô-hà)
dö pé yön ten nga ze mi she pa nam khe dzö du gyur
The five sense objects become an inexhaustible sky-treasury

Ngũ diệu dục trở thành kho báu bất tận tràn khắp không gian
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The Five Sense Objects are a limitless sky-treasury

བདུད་རི་འཁིལ་བའི་སྔགས།
The mantra of Amritakuṇḍali

Câu chú của đức Cam Lộ Du Minh Vương

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མི་ཏ་ཀུནྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ལན་གསུམ།

ཡྐྱོ་བྱད་ཐམས་ཅད་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྐྱོར་གྱུར།

OṀ VAJRA AMRITA KUNḌALI HANA HANA HŪṀ PHAṬ (3x)
(Phiên âm: Om / ben-za / a-mi-ta/ kun-da-li / ha-na / ha-na /hūm / phet)
yo je tham che dü tsí gya tso chen por gyur
All the materials become a vast ocean of nectar.

Tất cả các phẩm vật trở thành một biển cam lộ vĩ đại.
The mater’ials are a vast sea of nectar.

རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གི་སྔགས།
The mantra of Ratnasambhava

Câu chú đức Bảo Sinh Phật

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལྐྱོ་ཀི་ཏེ། ཨོཾ་སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་ཧཱུྃ། ལན་གསུམ།
ཡྐྱོ་བྱད་ཐམས་ཅད་མགྐྱོན་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་གྱུར།
NAMAḤ SARVA TATHĀGATA AVALOKITE / OṀ SAṂBHARA SAṂBHARA HŪṀ (3x)
(phiên âm: Na-ma / sa-wa / ta-thā-ga-ta / a-wa-lô-ki-tê / om / sām-ba-ra / sām-ba-ra / hūm)
yo je tham che drön nam kyi sam pa dang thün par gyur
All the materials come to accord with the wishes of the guests.

Tất cả các phẩm vật hòa hợp với những ước nguyện của các vị khách
All mater’ials come to accord with the guests’ wishes.
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དྐྱོན་ཡྐྱོད་གྲུབ་པའི་སྔགས།
The mantra of Amoghasiddhi

Câu chú của đức Bất Không Thành Tựu Phật

ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཝ་ལྐྱོ་ཀི་ཏེ། ན་མཿས་མནྟ་སྥ་ར་ཎ་རསི་སམྦྷ་ཝ་ས་མ་ཡ། མ་ཧཱ་མ་ཎི་དུ་རུ་དུ་རུ་ཧི་ད་ཡ་ཛྭ་ལ་ནི་ཧཱུྃ།

ལན་གསུམ།

ཡྐྱོ་བྱད་ཐམས་ཅད་མགྐྱོན་རྣམས་ཀིས་ཕམ་རྒྱལ་བརྐྱོད་པ་མེད་པར་ཐྐྱོབ་པར་གྱུར།
OṀ JÑĀNA AVALOKITE / NAMAḤ SAMANTA SPHARAṆA RASMI SAMBHAVA SAMAYA /
MAHĀ MAṆI DURU DURU HRIDAYA JVALANI HŪṀ (3x)
(phiên âm: Om / za-na / a-wa-lô-ki-tê / na-ma / sa-men-ta / sa-pa-ra-na /ra-mi /sam-ba-wa / sa-may-a /
ma-hā / ma-ni / đu-ru / đu-ru / rư-đay-a / zô-la-ni /hūm)
yo je tham che drön nam kyi pham gyal tsö pa me par thob par gyur
The guests receive all the materials without any loss, gain, or conflict.

Tất cả các phẩm vật có được không thêm, không bớt và không bị xung đột với các vị khách
Guests receive all mater’ials without any loss, gain, or conflict.

ལག་ན་རྐྱོ་རེའི་སྔགས།
The mantra of Vajrapāṇi

Câu chú của đức Kim Cang Thủ

ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷ་ནཾ་ག་ཧེ་ཤྭ་རི་པྲ་བྷཉྫ་ཏི་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སྟཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ།
མགྐྱོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར།
NAMAḤ SAMANTA BUDDHANĀṂ GRAHEŚVARI PRABHAJÑATI MAHĀ SAMAYA SVĀHĀ (3x)
(phiên âm: Na-ma / sa-men-ta / bu-đa-nām / tra-hê-shô-ri / pa-ben-za-ti / ma-hā / sā-may-a/ sô-hà)
drön nam tham che dag gi wang du dü par gyur
All the guests are brought under my power.

Mỗi một vị khách đều được năng lực của con thu phục.
All the guests are brought under my power
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༄། །ན་མྐྱོ། བདག་གི་བསམ་པའི་སྐྱོབས་དག་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིན་སྐྱོབས་དང་།།
namo / dag gi sam pé tob dag dang / de zhin sheg pé jin tob dang
Namo! By the force of my intentions, the force of the tathāgatas’ blessings,
Namo! By force of my intentions, The tathagatas’ blessings,
Nam-mô. Để cúng dường các Đấng Tối Cao và làm lợi lạc cho chúng hữu tình, thông qua năng lực đến từ những tâm nguyện của con,

NAM-MÔ | ĐỂ CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT | LÀM LỢI LẠC HỮU TÌNH | BẰNG NGUYỆN LỰC CỦA CON

ཆྐྱོས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་སྐྱོབས་རྣམས་ཀིས། །འཕགས་པ་རྣམས་ལ་མཆྐྱོད་པ་དང་།།
chö kyi ying kyi tob nam kyi / phag pa nam la chö pa dang
and the force of the dharmadhātu, in order to make offerings to the noble ones
And strength of dharmadhatu - To make off’rings to them all
năng lực đến từ sự gia trì của chư Như Lai và năng lực của pháp giới,

GIA TRÌ CỦA NHƯ LAI | NĂNG LỰC CỦA PHÁP GIỚI

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། །དྐྱོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན།།
sem chen nam la phen pé chir / dön nam gang dag sam pa kün
and to benefit sentient beings, all aims and wishes we might have—
And benefit sen’tient ones, May all our aims and wishes,
con xin nguyện cho tất cả mọi tâm nguyện vì mục đích làm lợi lạc toàn bộ chúng sinh

CON XIN NGUYỆN TẤT CẢ | MỤC ĐÍCH VÀ ƯỚC NGUYỆN

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པ། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་མ་ལུས་པར། །ཐྐྱོག་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག།
de dag tham che chi rig pa / jig ten kham ni ma lü par / thog pa me par jung gyur chig
all of them, whatever they may be, in all of the worlds without exception—may they arise without hindrance.
All of them, what e’re they be, In all worlds exceptionless, Be fulfilled without hin-drance.
thảy đều viên thành không chướng ngại trên khắp cõi trần gian!

VIÊN THÀNH KHÔNG CHƯỚNG NGẠI | TRÊN KHẮP CÕI TRẦN GIAN.
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༄། །བསངས་མཆྐྱོད་བདེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྐྱོ། །
The smoke offering called Source of All Goodness

Cúng dường khói hương: Suối Nguồn Phúc Lạc Cát Tường
ཞེས་རྐྱོལ་མྐྱོའི་སྒྲ་དང་བཅས་པའི་དབྱངས་སྙན་པྐྱོས་མགིན་གཅིག་ཏུ་འདི་སྐད་དྐྱོ།
With a pleasing melody together with the sounds of instruments, chant these words in a single voice:
Với một âm điệu êm tai cùng với âm thanh nhạc cụ, những lời sau đây cần được cất lên với một giọng điệu rõ ràng:

ཨེ་མ་ཧྐྱོ་དགྐྱོངས་སུ་གསྐྱོལ༔ གིང་བཞིའི་མཆྐྱོག་གྱུར་ལྐྱོ་རྒྱལ་འཛམ་བུའི་གིང་༔
e ma ho gong su söl / ling zhí chog gyur lho gyal dzam bü ling

Emaho! Consider this! / Supreme among the four continents,
Ê-ma-hô! Xin hãy quán xét điều này! Tuyệt vời nhất của bốn lục địa là Cõi Diêm Phù Đề – Vua của các cõi – nằm ở phương Nam.

Ê-MA-HÔ! | QUÁN XÉT ĐIỀU NÀY | TUYỆT VỜI NHẤT CỦA KHẮP CẢ, BỐN CHÂU LỤC

འཛམ་གིང་བྱང་ཤར་རི་རྒྱལ་རྟ་རྣ་འཛིན༔ དེ་ལ་འཆི་མེད་བདུད་རིའི་ཤིང་གསུམ་སེས༔
dzam ling jang shar ri gyal ta na dzin / de la chi me dü tsí shing sum kye
Is the Southern King, Jambudvipa / To its north-east, on Mount Horse-Ear, grow
Phía đông bắc của cõi Diêm Phù Đề, trên núi A-va-ka-na có mọc ba loại cây chứa nước cam lộ của sự bất tử,

VUA CÁC CÕI DIÊM PHÙ ĐỀ, Ở PHƯƠNG NAM | VUA ĐÔNG BẮC PHÙ ĐỀ LÀ NÚI TAI NGỰA

ར་བར་མཁན་པ་གསེར་གི་མེ་ཏྐྱོག་ཅན༔ སྐེད་པར་ཤིང་སེས་གཡུ་ཤུག་རལ་པ་འཛིན༔
tsa war khen pa ser gyi me tog chen / ke par shing kye yu shug ral pa dzin
plants with immortal-life e-lix-irs. / Artemisia’s gold flow’rs at its base
Dưới chân núi là những cây ngải ra hoa vàng, dọc sườn núi là những cây bách với chồi xanh lam,

BA CÂY HIẾM QUÝ CHỨA CAM LỒ BẤT TỬ | DƯỚI CHÂN NÚI NGẢI TRỔ HOA VÀNG RỰC RỠ

རེ་མྐྱོར་བལ་བུ་དུང་གི་མེ་ཏྐྱོག་ཅན༔ ཡྐྱོན་ཏན་ལྡན་པའི་ཤིང་མཆྐྱོག་དེ་གསུམ་ནི༔
tse mor bal bu dung gi me tog chen / yön ten den pé shing chog de sum ni
Turquoise tufts of juniper mid-way. / At its peak “rosetree” with conch-white blooms.
trên đỉnh núi là những cây đỗ quyên ra hoa màu ốc xà cừ. Với những phẩm tính tối hảo,
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DỌC SƯỜN NÚI CÂY BÁCH ĐÂM CHỒI XANH LAM | ĐỈNH NÚI ĐỖ QUYÊN NỞ HOA MÀU ỐC TRẮNG

འཆི་བ་མེད་པའི་དངྐྱོས་གྲུབ་བདུད་རིའི་གནས༔ ནམ་ཟླ་དུས་བཞི་སྔྐྱོ་ཞིང་དི་ངད་ལྡན༔
chi wa me pé ngö drub dü tsí ne / nam da dü zhi ngo zhing dri nge den
These three plants where sublime siddhis dwell / Flourish, fragrant, all four seasons long.
xanh mướt và toả hương suốt cả bốn mùa, ba loại cây tuyệt vời này chứa đựng linh đan thành tựu sự bất tử.

BA CÂY DIỆU KỲ MANG PHẨM TÍNH TỐI HẢO | XANH MƯỚT THƠM NGÁT TỎA HƯƠNG SUỐT BỐN MÙA

དེ་ལྟར་ཤིང་མཆྐྱོག་ཡྐྱོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་བྱིན་རླབས་ཀིས༔
de tar shing chog yön ten khye par chen / dü sum gyal wa nam kyi jin lab kyi
Such are their excellent qualities. / To dispel sen’tient ones’ confusion,
Đó chính là phẩm tánh siêu phàm của những loại cây kỳ diệu này. Để xua tan những vọng niệm mê lầm của chúng sinh,

CHÍNH LÀ PHẨM TÁNH SIÊU PHÀM CỦA BA CÂY | XUA TAN VỌNG NIỆM MÊ LẦM CỦA CHÚNG SINH

སེམས་ཅན་འཁྲུལ་པའི་རྣམ་རྟྐྱོག་བསལ་སླད་དུ༔ ལ་འདེ་མི་གསུམ་སིད་འབྱུང་རྟེན་འབེལ་གིས༔
sem chen trül pé nam tog sal le du / lha dre mi sum si jung ten drel gyi
Smoke clouds from these plants billow skyward. / Thus, through Three-Times’ Buddhas’ blessing, and
thông qua sự gia trì của các Đấng Chiến Thắng trong ba thời, và thông qua các hiện tượng tương thuộc giữa Trời, người và quỷ thần,

THÔNG QUA GIA TRÌ BA THỜI CỦA CHƯ PHẬT | THÔNG QUA MỐI TƯƠNG THUỘC TRỜI, NGƯỜI, QUỶ THẦN

ལས་དང་བསྐྱོད་ནམས་སྐྱོན་ལམ་རྒྱུ་མཐུན་པས༔ འཆི་བ་མེད་པའི་ཡྐྱོན་ཏན་བདུད་རིའི་ཤིང་༔
le dang sö nam mön lam gyu thün pe / chi wa me pé yön ten dü tsí shing
Through interdependence of be-ings’ / Aspirations, Karma, and merit
phù hợp với duyên nghiệp, phước đức cùng các mong nguyện của họ; mùi hương thơm ngát
cùng những đám mây khói hương cuồn cuộn lan tỏa vào trong bầu trời từ những loại cây mang phẩm tính bất tử kia.

ĐỂ PHÙ HỢP VỚI NHÂN DUYÊN VÀ NGHIỆP QUẢ | GỒM CẢ CÁC LỜI NGUYỆN CẦU VÀ PHƯỚC ĐỨC

དི་ཞིམ་སྐྱོས་ངད་དུད་སིན་ནམ་མཁར་འཁིགས༔ ལ་འདེ་མི་གསུམ་རྨུགས་ཤིང་འཐིབ་པ་སེལ༔
dri zhim pö nge dü trin nam khar trig / lha dre mi sum mug shing thib pa sel
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This fragrant elixir clears away / Dark dullness from gods’, men’s, demons’ minds.
Vì vậy, sự mê muội và những che chướng dầy đặc của Trời, người và quỷ thần được xua tan.

HƯƠNG THƠM TỊNH HÓA MÊ MỜ VÀ TĂM TỐI | XUA TAN CHE CHƯỚNG CỦA TRỜI, NGƯỜI, QUỶ THẦN

འྐྱོད་གསལ་མེ་ལེའི་འྐྱོད་ཟེར་ཕེང་བ་འཕྐྱོ༔ མ་རིག་རྨྐྱོངས་པའི་མུན་ནག་འཐིབ་པ་སེལ༔
ö sal me ché ö zer treng wa tro / ma rig mong pé mün nag thib pa sel
Brilliant garlands of light – blazing rays – / Stream forth, clearing dense dark delusion.
Khi những luồng lửa phóng tỏa, giống như những tia sáng bừng tỏ, thì sự tối tăm dầy dặc do vô minh và mê lầm được xua tan.

LUỒNG LỬA PHÓNG TỎA GIỐNG TIA SÁNG BỪNG TỎ | XUA TAN TỐI TĂM MÊ LẦM BỞI VÔ MINH

མེ་སག་ཚ་ཞིང་བསེག་པའི་ངར་ལྡན་པས༔ མནྐྱོལ་ལག་མི་གཙང་ལེན་ལེན་བསེག་པར་བྱེད༔
me tag tsa zhing seg pé ngar den pe / nöl chag mi tsang jen jen seg par je
Searing hot flames burn, incinerate / All corruption, impur’ties and dross.
Sự ô uế, nhơ bẩn và tồi bại bị thiêu hủy bởi những đốm than nóng bỏng đang bốc cháy.

Ô UẾ NHƠ BẨN TỒI BẠI CÙNG BẤT TỊNH | THIÊU HỦY BỐC CHÁY HOÀN TOÀN BẰNG THAN NÓNG

དེ་ལྟར་ཡྐྱོན་ཏན་ཁད་འཕགས་ཤིང་གསུམ་ནི༔ ཆྐྱོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་བྱིན་རླབས་དང་༔
de tar yön ten kye phag shing sum ni / chö ying nam par dag pé jin lab dang
By pristine dharmadhatu’s blessing, / By the true Three Jewels source of refuge,
Còn về ba loại cây có phẩm tính tối hảo kia, thông qua năng lực của sự gia trì từ Pháp giới tuyệt đối thuần tịnh,

NHỜ NĂNG LỰC GIA TRÌ PHÁP GIỚI THUẦN TỊNH | NHỜ CHÂN LÝ TAM BẢO TRỤ XỨ QUY Y

སབས་གནས་དཀྐྱོན་མཆྐྱོག་གསུམ་གི་བདེན་ཚིག་དང་༔ དང་སྐྱོང་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀི་གྲུབ་པའི་མཐུས༔
kyab ne kön chog sum gyi den tsig dang / drang song rig dzin nam kyi drub pé thü
By vidyadharas’ attainments’ pow’r, / These three exalted plants pur-i-fy
thông qua chân lý của Tam Bảo – trụ xứ Quy Y– và thông qua sự thành tựu của các thánh nhân cùng các bậc trì giữ tánh giác,
các loại cây này cung cấp phương tiện cho pháp cúng dường khói hương.

NƯƠNG NĂNG LỰC THÀNH TỰU CỦA BẬC THÁNH NHÂN | BA CÂY DIỆU KỲ TỐI HẢO THÀNH PHƯƠNG TIỆN
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ལ་འདེ་མི་གསུམ་སིད་པའི་དཔེ་ལུགས་ཀིས༔ བསམ་སྐྱོར་དག་པས་གཅིག་ཏུ་བཀའ་བགྐྱོས་ནས༔
lha dre mi sum si pé pe lug kyi / sam jor dag pe chig tu ka drö ne
Mundane, conditioned thoughts and deeds of / Gods, men, demons. This Rite is the means.
Nếu sau khi đã cùng nhau hội ý dựa trên thái độ và hành vi cao thượng theo truyền thống chung của Trời, người và quỷ thần,

SAU KHI CÙNG NHAU HỘI Ý TRÊN THÁI ĐỘ | HÀNH VI CAO THƯỢNG GIỮA TRỜI, NGƯỜI, QUỶ THẦN

ལ་འདེ་མི་གསུམ་འཁྲུགས་ན་བསང་བའི་ཐབས༔ དམེ་མནྐྱོལ་གཙང་བཙོག་འདེས་ན་བསང་བའི་ཐབས༔
lha dre mi sum trug na sang wé thab / me nöl tsang tsog dre na sang wé thab
When conflicts arise, this reconciles; / When pure’s mixed with filth, this cleanses it.
mà giữa họ vẫn còn sự rối loạn, thì pháp cúng dường khói hương này là để giải trừ những rối loạn đó.
Khi sự trong sạch bị trộn lẫn với sự đồi bại và bất tịnh, đây là cách để tịnh hóa.

KHI TRONG SẠCH LẪN ĐỒI BẠI CÙNG BẤT TỊNH| CÚNG DƯỜNG KHÓI HƯƠNG GIÚP GIẢI TRỪ ĐIỀU ĐÓ

དངྐྱོས་གྲུབ་བར་ཆད་འདེས་ན་བསང་བའི་ཐབས༔ བདེན་རྫུན་ཡག་ཉེས་འདེས་ན་བསང་བའི་ཐབས༔
ngö drub bar che dre na sang wé thab / den dzün yag nye dre na sang wé thab
When attainments mix with obstacles; / truth/lies, good/bad get all jumbled up;
Khi thành tựu bị trộn lẫn với chướng ngại, đây là cách để thanh lọc. Khi chân lý và sự giả dối, đúng và sai bị trộn lẫn, đây là cách để làm cho sáng tỏ.

KHI THÀNH TỰU TÂM LINH TRỘN LẪN CHƯỚNG NGẠI | CHÂN LÝ, GIẢ DỐI ĐÚNG SAI BỊ TRỘN LẪN

བཟང་ངན་འབིང་གསུམ་འདེས་ན་བསང་བའི་ཐབས༔ ཆྐྱོ་ག་ནྐྱོར་འཁྲུལ་བྱུང་ན་བསང་བའི་ཐབས༔
zang ngen dring sum dre na sang wé thab / cho ga nor trül jung na sang wé thab
Better worse, and middling combine, or / When we make mistakes in rituals;
Khi tốt, xấu và trung bình trộn lẫn với nhau, đây là cách để thanh lọc. Khi những sai sót xuất hiện trong các nghi lễ, đây là cách để loại bỏ.

TỐT, XẤU, TRUNG BÌNH TRỘN LẪN KHÓ PHÂN BIỆT | KHI SAI SÓT XUẤT HIỆN TRONG CÁC NGHI LỄ

ལ་འདེ་མི་གསུམ་བྱེད་གིབ་བསང་བའི་ཐབས༔ རྨིས་ལྟས་མཚན་མ་ངན་ན་བསང་བའི་ཐབས༔
lha dre mi sum je drib sang wé thab / mi te tsen ma ngen na sang wé thab
When be-ings contam’na-tions amass / This rite is the pur-i-fying means.
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Khi Trời, người và quỷ thần trở nên bất tịnh, đây là cách để tịnh hóa. Khi giấc mơ báo điềm xấu, đây là cách để xua tan.

TRỜI, NGƯỜI, QUỶ THẦN TÍCH TẬP CÁC BẤT TỊNH | KHI ĐIỀM XẤU XUẤT HIỆN TRONG CÁC GIẤC MƠ

ལ་ཉེ་མྐྱོ་རིས་ངན་ན་བསང་བའི་ཐབས༔ དབང་པྐྱོའི་སྐྱོ་ལྔ་འགག་པ་བསང་བའི་ཐབས༔
la nye mo tsi ngen na sang wé thab / wang pö go nga gag pa sang wé thab
When there’s bad dreams, omens, horoscopes; / If five faculties are blocked, or when
Khi dấu hiệu, tiên đoán, chiêm tinh là tiêu cực, đây là cách để loại bỏ. Khi năm giác quan trở nên che chướng, đây là cách để thanh lọc.

DẤU HIỆU, TIÊN ĐOÁN CHIÊM TINH LÀ TIÊU CỰC | KHI NĂM GIÁC QUAN TRỞ NÊN BỊ CHE CHƯỚNG

མགྐྱོན་ལ་གཡང་ལ་མནྐྱོལ་བ་བསང་བའི་ཐབས༔ འཁྐྱོན་འཛིང་ཕག་དྐྱོག་བྱུང་ན་བསང་བའི་ཐབས༔
gön lha yang lha nöl wa sang wé thab / khön dzing trag dog jung na sang wé thab
Wealth gods, protective gods weaken, or / resentments, fights, Jealousies arise;
Khi các vị thần bảo hộ và các vị thần tài bảo trở nên bất tịnh, đây là cách để tịnh hóa.
Khi mà sự thù nghịch, tranh cãi, đố kị nảy sinh, đây là cách để loại bỏ.

CÁC VỊ THẦN TÀI THẦN BẢO HỘ BẤT TỊNH | THÙ NGHỊCH, TRANH CÃI ĐỐ KỴ ĐANG NẢY SINH

ཆྐྱོ་འཕྲུལ་རྣམ་རྟྐྱོག་བྱུང་ན་བསང་བའི་ཐབས༔ ཡུལ་མཁར་ཁང་ཁིམ་བརེགས་ཉེས་བསང་བའི་ཐབས༔
cho trül nam tog jung na sang wé thab / yül khar khang kyim tseg nye sang wé thab
Phantasms and fears – this rite clears all. / When we build wrongly upon the land
Khi ảo tưởng và vọng niệm xuất hiện, đây là cách để xua tan.
Khi có sự xúc phạm gây ra bởi việc xây cất các thành quách, các tòa nhà và nhà cửa trên đất đai, đây là cách để làm an dịu.

ẢO TƯỞNG, MÊ LẦM VỌNG NIỆM ĐƯỢC XUA TAN | XÂY CẤT THÀNH QUÁCH NHÀ CỬA BỊ SAI PHẠM

སྲུང་མ་ཐུགས་དམ་གཡེལ་ན་བསང་བའི་ཐབས༔ ས་བདག་ཀླུ་གཉན་འཁྲུག་ན་བསང་བའི་ཐབས༔
sung ma thug dam yel na sang wé thab / sa dag lu nyen trug na sang wé thab
when protectors’ promises fade or; / When earth lords, nagas, strong spirits clash;
Khi các vị bảo hộ lơ đãng với kết nguyện của họ, đây là cách để phục hồi.
Khi các vị thổ thần, long thần và các phi nhân quyền năng có những bất hòa, đây là cách để giải tỏa.
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CÁC VỊ BẢO HỘ LƠ LÀ VỚI KẾT NGUYỆN | THỔ THẦN, LONG THẦN, PHI NHÂN CÙNG XUNG ĐỘT

ལྐྱོ་ཟླ་ཞག་དུས་ངན་ན་བསང་བའི་ཐབས༔ ཉ་ཟླ་གཟའ་སྐར་ངན་ན་བསང་བའི་ཐབས༔
lo da zhag dü ngen na sang wé thab / nyi da za kar ngen na sang wé thab
In bad years, months, days, times, alignments / Of sun, moon or stars, this rectifies.
Khi có ngày xấu, tháng xấu, năm xấu hay thời điểm xấu, đây là cách để tịnh hóa.
Khi có những ảnh hưởng tai hại của mặt trời, mặt trăng, hành tinh và các vì sao, đây là cách để giải trừ.

NGÀY XẤU, THÁNG XẤU, NĂM XẤU THỜI ĐIỂM XẤU| NHẬT NGUYỆT SAO XẤU, CÚNG DƯỜNG ĐƯỢC TỊNH HÓA

བསང་ཁྲུས་ཆྐྱོ་ག་ཟབ་མྐྱོ་སྒྲུབ་པའི་མཐུས༔ ལེགས་པར་དཔྱད་པས་མི་ཤེས་མི་མཐྐྱོང་མེད༔
sang trü cho ga zab mo drub pé thü / leg par che pe mi she mi thong me
Through performing this well examined / smoke off’ring, all is known, all is seen.
Bởi vì nghi lễ cúng dường khói hương tịnh hóa thâm diệu này đã được khảo sát kỹ lưỡng,
thông qua năng lực hoàn thành viên mãn nghi lễ này, mọi sự đều sẽ được thông suốt và sáng tỏ.

PHÁP CÚNG KHÓI HƯƠNG ĐƯỢC KHẢO SÁT KỸ LƯỠNG | VIÊN THÀNH NGHI LỄ KHÔNG GÌ KHÔNG SÁNG TỎ

དང་སྐྱོང་བདེན་པའི་ཚིག་གིས་མི་འགྲུབ་མེད༔ རྟེན་འབེལ་ཆྐྱོ་གས་མ་ཚང་གང་ཡང་མེད༔
drang song den pé tsig gi mi drub me / ten drel cho ge ma tsang gang yang me
through rishis’ true speech, naught’s left undone. / through auspicious ties with this practice,
Thông qua chân ngữ của các thánh nhân, không có gì là không thành tựu.
Thông qua nghi lễ có tính tương duyên cát tường này, không có gì không được trọn vẹn!

LỜI DẠY THÁNH NHÂN KHÔNG GÌ KHÔNG THÀNH TỰU | TƯƠNG DUYÊN CÁT TƯỜNG KHÔNG GÌ KHÔNG TRỌN VẸN

རྒྱུ་རེན་ཚོགས་པས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ལག་ལེན་བྱས་པས་ཐམས་ཅད་དག་པར་གསུངས༔
gyu kyen tsog pe tham che drub par gyur / lag len je pe tham che dag par sung
and caus-es/conditions, all’s complete. / Through this practice, everything’s made pure.
Khi nhân duyên hội tụ, mọi thứ sẽ được viên thành! Với công phu thực hành pháp tu này, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp!

NHÂN DUYÊN HỘI TỤ MỌI THỨ SẼ VIÊN THÀNH | THỰC HÀNH CÚNG KHÓI MỌI THỨ SẼ TỐT ĐẸP!
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ཨེ་མ་ཧྐྱོ་དེ་དགྐྱོངས་སུ་གསྐྱོལ༔ དེ་རིང་བདག་ཅག་ཡྐྱོན་མཆྐྱོད་འཁྐྱོར་བཅས་ཀིས༔
e ma ho de gong su söl / de ring dag chag yön chö khor che kyi

Emaho! Consider this! / Today for us – master, disciples
Ê-ma-hô! Xin hãy quán xét điều này! Hôm nay, để giúp chúng con – đạo sư và đệ tử

Ê-MA-HÔ! QUÁN XÉT ĐIỀU NÀY | HÔM NAY, CHÚNG CON, ĐẠO SƯ VÀ ĐỆ TỬ

མི་གཙང་ཉམས་གིབ་འཁྐྱོན་འཛིན་ཕག་དྐྱོག་དང་༔ དལ་ཡམས་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་བསང་བའི་ཕྱིར༔
mi tsang nyam drib khön dzin trag dog dang / dal yam bar che zhi zhing sang wé chir
-

And our cir-cles – to cleanse, pacify / amaya taints, disease, impur’ties,
có thể làm an dịu và tịnh hóa sự bất tịnh, sự vi phạm các mật nguyện, hận thù, đố kỵ, dịch bệnh và các chướng ngại,

AN DỊU, TỊNH HÓA, BẤT TỊNH CÙNG VI PHẠM | PHÁ VỠ MẬT NGUYỆN HẬN THÙ VÀ ĐỐ KỴ

མཁེན་ཅིང་གཟིགས་པའི་ལ་ཚོགས་དགྐྱོངས་སུ་གསྐྱོལ༔ དེ་རིང་གནམ་ལ་གཟའ་དང་སྐར་མ་བཟང་༔
khyen ching zig pé lha tsog gong su söl / de ring nam la za dang kar ma zang
resentments, jealousies, obstacles, / Divine omniscient ones, please heed me!
chúng con khẩn xin tập hội thánh chúng tôn quý toàn tri toàn giác, xin hãy đoái tưởng!
Hôm nay khi [sự giao hội của] các hành tinh và các vì sao trên tầng không là cát tường,

DỊCH BỆNH, CHƯỚNG NGẠI, GANH GHÉT CON KHẨN XIN | TẬP HỘI THÁNH CHÚNG TOÀN TRI XIN ĐOÁI TƯỞNG

ས་གཞིར་དཔྱད་ལེགས་ཡྐྱོན་ཏན་འདྐྱོད་དགུ་ཚང་༔ བར་དུ་དུས་ཚོད་ཚེས་གངས་བཀྲ་ཤིས་སྐྱོ༔
sa zhir che leg yön ten dö gu tsang / bar du dü tsö tse drang tra shi so
Today, planets stars are well aligned. / Earth’s good qualities are all complete.
và khi xem xét đất đai [thì thấy rằng] tất cả các phẩm tính tốt đẹp cùng những điều mong cầu đều được trọn vẹn.
Hơn nữa, ngày giờ cũng rất may mắn.

HÔM NAY, HÀNH TINH VÌ SAO THẬT CÁT TƯỜNG| XEM XÉT ĐẤT ĐAI PHẨM TÁNH THẬT TỐT ĐẸP

བསང་དང་ཞི་བའི་ཆྐྱོ་ག་བྱེད་པ་ལ༔ ཉི་མ་དགེ་ཞིང་རྒྱུ་སྐར་བཟང་པྐྱོ་ཡིན༔
sang dang zhi wé cho ga je pa la / nyi ma ge zhing gyu kar zang po yin
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Time, date, stars and day are auspicious / For this cleansing pacifying rite.
Ngày hôm nay tốt đẹp, chiêm tinh thì cát tường cho việc cử hành nghi lễ an dịu và tịnh hóa này.

NGÀY GIỜ MAY MẮN CHIÊM TINH THẬT CÁT TƯỜNG | CỬ HÀNH NGHI LỄ TỊNH HÓA NHẰM AN DỊU

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དག་བཅྐྱོམ་ཟག་པ་ཟད༔ སངས་རྒྱས་རྐང་གཉིས་གཙོ་སེ་བདེན་པའི་མཆྐྱོག༔
sang gye jang sem dra chom zag pa ze / sang gye kang nyi tso te den pé chog
Buddhas Bodhisattvas are stainless. / Buddha, peerless being, is supreme truth.
Chư Phật, chư Bồ Tát và các vị A La Hán đều đã dứt trừ được mọi nhiễm ô!
Nương vào chân lý tối thượng của Đức Phật Thế Tôn, đấng dẫn đầu loài người;

CHƯ PHẬT CHƯ BỒ TÁT ĐỀU SẠCH NHIỄM Ô | CHÂN LÝ ĐỨC PHẬT TỐI THƯỢNG ĐẤNG DẪN ĐẦU

ཆྐྱོས་ཉིད་ཆགས་དང་བལ་ཏེ་བདེན་པའི་མཆྐྱོག༔ དགེ་འདུན་འདུས་པའི་གཙོ་སེ་བདེན་པའི་མཆྐྱོག༔
chö nyi chag dang dral te den pé chog / gen dün dü pé tso te den pé chog
Desir’less Dharma is supreme truth. / Sangha, chief gath’ring is supreme truth.
nương vào chân lý tối thượng của pháp tánh tự do thoát khỏi mọi tham luyến; nương vào chân lý tối thượng của Tăng đoàn, dẫn đầu mọi hội chúng

CHÂN LÝ PHÁP TÁNH THOÁT KHỎI MỌI THAM LUYẾN | CHÂN LÝ TĂNG ĐOÀN THỐNG LĨNH MỌI HỘI CHÚNG

དཀྐྱོན་མཆྐྱོག་གསུམ་གི་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀིས༔ བསང་གི་ཆྐྱོ་ག་ལེགས་པར་འགྲུབ་པར་ཤྐྱོག༔
kön chog sum gyi den pé jin lab kyi / sang gi cho ga leg par drub par shog
By Three Jewels’ truth blessing, may this smoke- / Off’ring be accomplished perfectly!
nương vào sự gia trì đích thực từ Tam Bảo - nguyện cho nghi lễ cúng dường khói hương được thành tựu viên mãn!

NƯƠNG VÀO GIA TRÌ ĐÍCH THỰC TỪ TAM BẢO | CÚNG DƯỜNG KHÓI HƯƠNG CÁT TƯỜNG NGUYỆN THÀNH TỰU!

ཨེ་མ་ཧྐྱོ་དགྐྱོངས་སུ་གསྐྱོལ༔ བསང་ངྐྱོ་མཆྐྱོད་དྐྱོ་ཀུན་བཟང་མཆྐྱོད་པའི་སིན༔
e ma ho gong su söl / sang ngo chö do kün zang chö pé trin

Emaho! Consider this! With Samantabhadra’s off’ring clouds
Ê-ma-hô! Xin hãy quán xét điều này! Với biển mây cúng dường của Đức Phổ Hiền,

Ê-MA-HÔ! | QUÁN XÉT ĐIỀU NÀY | VỚI BIỂN MÂY CÚNG DƯỜNG CỦA PHẬT PHỔ HIỀN
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ཙནྡན་དཀར་པྐྱོ་ཨ་ཤུག་ཕ་ཡིས་བསང་༔ ཙནྡན་དམར་པྐྱོ་ཨ་ཤུག་མ་ཡིས་བསང་༔
tsen den kar po a shug pha yi sang / tsen den mar po a shug ma yi sang
I cleanse! I offer! With father-wood / juniper like white sandal I cleanse;
Chúng con tịnh hóa, chúng con cúng dường, Chúng con tịnh hóa với gỗ cây bách cha [như] gỗ đàn hương trắng.

CHÚNG CON XIN TỊNH HÓA VÀ XIN CÚNG DƯỜNG! |TỊNH HÓA GỖ BÁCH CHA NHƯ ĐÀN HƯƠNG TRẮNG

སན་གི་རྒྱལ་པྐྱོ་ཨ་ག་རུ་ཡིས་བསང་༔ དི་ཡི་རྒྱལ་པྐྱོ་དུ་རུ་ཀ་ཡིས་བསང་༔
men gyi gyal po a ga ru yi sang / dri yi gyal po du ru ka yi sang
Mother-Cedar-wood like red sandal; / With aloes-wood, king of cures, I cleanse.
Chúng con tịnh hóa với gỗ cây tùng mẹ [như] gỗ đàn hương đỏ. Chúng con tịnh hóa với gỗ trầm hương, vua của các loại thuốc

TỊNH HÓA GỖ TÙNG MẸ NHƯ ĐÀN HƯƠNG ĐỎ |TỊNH HÓA TRẦM HƯƠNG THUỐC QUÝ VUA THẢO DƯỢC

བལ་བུ་དཀར་པྐྱོ་ལ་ཡི་སྐྱོས་ཀིས་བསང་༔ ཤུག་པ་ལྐྱོ་བཟང་གཡུ་ལྐྱོ་འབར་བས་བསང་༔
bal bu kar po lha yi pö kyi sang / shug pa lo zang yu lo bar we sang
With rho-do-den-dron, gods’ fragrance; with / Rosewood perfume’s king; with juniper’s
Chúng con tịnh hóa với cây bách Trung Hoa, vua của hương thơm Chúng con tịnh hóa với nhang thiêng, với đỗ quyên trắng.

TỊNH HÓA VỚI NHANG THIÊNG CÂY ĐỖ QUYÊN TRẮNG |VỚI CÂY BÁCH TRUNG HOA VUA CÁC HƯƠNG THƠM

མཁན་པ་དཀར་པྐྱོ་རི་བཟང་དི་ཡིས་བསང་༔ ཕུར་མྐྱོང་དཀར་མྐྱོ་གང་ཆེན་ངད་པས་བསང་༔
khen pa kar po tsi zang dri yi sang / phur mong kar mo lang chen nge pe sang
Turquoise leaves; with ar-te-mis’ia’s scent, / And with musky white mugwort I cleanse.
Chúng con tịnh hóa với làn hương ngọc lam rạng ngời của nhánh cây bách tuyệt diệu.
Chúng con tịnh hóa với hương thơm của loài cây quý – loài ngải trắng!

VỚI LÀN HƯƠNG NGỌC LAM CÂY BÁCH TUYỆT DIỆU |TỊNH HÓA VỚI HƯƠNG THƠM TỪ CÂY NGẢI TRẮNG

བླ་མེད་སབས་གྱུར་བླ་མ་བཀའ་བརྒྱུད་བསང་༔ རྐང་གཉིས་མཆྐྱོག་གྱུར་རྫྐྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བསང་༔
la me kyab gyur la ma ka gyü sang / kang nyi chog gyur dzog pé sang gye sang
To Lin’eage gurus, supreme refuge; / To the supreme buddhas, perfect beings;
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Đối trước chư Đạo sư – [là] nơi nương tựa tối thượng – cùng giáo huấn các Ngài trao truyền, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.
Đối trước chư Phật toàn hảo là đấng dẫn đầu trong thế giới loài người, chúng con cúng dường khói hương tịnh hóa.

NƯƠNG TỰA ĐẠO SƯ TỐI THƯỢNG CÙNG GIÁO HUẤN | CHƯ PHẬT DẪN ĐẦU LOÀI NGƯỜI ĐẤNG TOÀN HẢO

བག་ཆགས་སྐྱོང་མཛད་དམ་ཆྐྱོས་དཀྐྱོན་མཆྐྱོག་བསང་༔ བསྐྱོད་ནམས་ཞིང་གྱུར་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་བསང་༔
bag chag jong dze dam chö kön chog sang / sö nam zhing gyur phag pé gen dün sang
To the holy pur’fying Dharma; / To the noble Sangha, merit’s field;
Đối trước giáo Pháp trân quý không sai chệch giúp thanh tịnh các tập khí, chúng con cúng dường khói hương tịnh hóa.
Đối trước Tăng đoàn cao quý là ruộng công đức, chúng con cúng dường khói hương tịnh hóa.

GIÁO PHÁP TRÂN QUÍ THANH TỊNH MỌI TẬP KHÍ | TĂNG ĐOÀN CAO QUÍ TÍCH TẬP RUỘNG CÔNG ĐỨC

རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁྐྱོར་ཡི་དམ་ལ་ཚོགས་བསང་༔ ཞིང་རྣམས་སྐྱོང་མཛད་དཔའ་བྐྱོ་མཁའ་འགྐྱོ་བསང་༔
gyal wé kyil khor yi dam lha tsog sang / zhing nam kyong dze pa wo khan dro sang
To yidams of Buddhas’ mandalas; /To Daka Dakini defenders;
Đối trước mạn-đà-la của các Đấng chiến thắng và thánh chúng chư vị Bổn Tôn, chúng con cúng dường khói hương tịnh hóa.
Đối trước chư vị Không Hành Nam và Không Hành Nữ canh giữ những nơi chốn linh thiêng, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.

CÚNG HƯƠNG CHƯ PHẬT BỔN TÔN MẠN-ĐÀ-LA | THÁNH CHÚNG, KHÔNG HÀNH BẢO VỆ CHỐN LINH THIÊNG

བསན་པ་སྐྱོང་མཛད་ཆྐྱོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་བསང་༔ ཕྱི་རྒྱུད་རྐྱོ་རེ་རིགས་ཀི་སྲུང་མ་བསང་༔
ten pa kyong dze chö kyong sung ma sang / chi gyü dor je rig kyi sung ma sang
To Buddha’s teachings’ and termas’ guards; / Outer tantra’s vajra family guards;
Đối trước chư vị Hộ Pháp lưu giữ các truyền giảng, chúng con cúng dường khói hương tịnh hóa.
Đối trước chư vị bảo vệ ngoại mật điển trong Kim Cang Bộ, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.

CÚNG HƯƠNG HỘ PHÁP LƯU GIỮ CÁC TRUYỀN GIẢNG | BẢO VỆ NGOẠI MẬT ĐIỂN TRUYỀN THỪA KIM CANG

བཀའ་སྲུང་རྒྱུད་སྲུང་གཏེར་གི་སྲུང་མ་བསང་༔ སླྐྱོབ་དཔྐྱོན་ཕ་མེས་རྒྱུད་ཀི་སྲུང་མ་བསང་༔
ka sung gyü sung ter gyi sung ma sang / lob pön pha me gyü kyi sung ma sang
Tantras’ and forefathers’ lin’eage guards; / Dharma Center guards, Lonely-place guards;
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Đối trước chư vị bảo vệ khẩu truyền, mật chú và mật tạng, chúng con cúng dường khói hương tịnh hóa.
Đối trước chư vị bảo hộ dòng truyền thừa của các đạo sư và chư Thầy tổ, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.

CHƯ VỊ BẢO HỘ KHẨU TRUYỀN MẬT TẠNG CHÚ | BẢO HỘ TRUYỀN THỪA, ĐẠO SƯ, CHƯ THẦY TỔ

དབེན་གནས་ཆྐྱོས་འཁྐྱོར་ཡྐྱོངས་ཀི་སྲུང་མ་བསང་༔ བསྙེན་སྒྲུབ་སྐལ་ལྡན་ཡྐྱོངས་ཀི་སྲུང་མ་བསང་༔
wen ne chö khor yong kyi sung ma sang / nyen drub kal den yong kyi sung ma sang
Destined approach/accomplishment guards; / To gods allied with pow’rful legions;
Đối trước chư vị canh giữ những nơi chốn ẩn tu và các trung tâm giáo pháp, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.
Đối trước chư vị bảo hộ [các pháp tu] phương tiện và thành quả, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.

CANH GIỮ TRUNG TÂM TÔN GIÁO, CHỐN ẨN TU | BẢO HỘ PHÁP TU, PHƯƠNG TIỆN VÀ THÀNH QUẢ

མཐུ་དཔུང་སྐྱོང་གྐྱོགས་བྱེད་པའི་ལ་སྲུང་བསང་༔ བདག་ཅག་དཔྐྱོན་སླྐྱོབ་ཡྐྱོན་མཆྐྱོད་འཁྐྱོར་བཅས་ཀི༔
thu pung dong drog je pé lha sung sang / dag chag pön lob yön chö khor che kyi
Gods who act as watchmen, day and night / Who aid and act as riv-er bridges;
Đối trước chư vị bảo hộ luôn sát cánh các hội chúng hùng mạnh, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.
Khói hương tịnh hoá này là để dâng lên các vị thần, vẫn hoạt động như những vị canh gác ban ngày

VỊ THẦN CANH GÁC TRÔNG COI NGÀY VÀ ĐÊM | BẢO HỘ CHÚNG CON NHƯ CẦU BẮC QUA SÔNG

ཉིན་གི་བྱ་ར་བྱེད་པའི་ལ་བསང་ངྐྱོ་༔ མཚན་གི་མེལ་ཚེ་བྱེད་པའི་ལ་བསང་ངྐྱོ་༔
nyin gyi ja ra je pé lha sang ngo / tsen gyi mel tse je pé lha sang ngo
Steps up rocky cliffs, lamps in the dark; / Gods who watch and warn ‘gainst enemies,
cho tất cả chúng con – Đạo sư và đệ tử – cùng các vị thần vẫn trông coi ban đêm,

BẬC THANG ĐI LẠI TRÊN VÁCH ĐÁ HIỂM TRỞ | CÚNG KHÓI TRỜI THẦN ĐÁNH BẠI MỌI KẺ THÙ

ཁ་འཛིན་ཤག་འདེབས་བྱེད་པའི་ལ་བསང་ངྐྱོ་༔ ཆུ་ལ་ཟམ་པ་བག་ལ་ཐེམ་སྐས་དང་༔
kha dzin shag deb je pé lha sang ngo / chu la zam pa drag la them ke dang
Give antidotes to poison, cure ills, / Destroy mara legions, evil hosts,
và các vị thần ủng hộ cho vị thế của chúng con;
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dâng lên những vị thần vẫn hoạt động như những chiếc cầu bắc qua các con sông, như những bậc thang trên vách đá hiểm trở,

ĐƯA PHƯƠNG THUỐC TRỊ ĐỘC CHỮA BẰNG THẢO MỘC | CÙNG NHIẾP PHỤC LOÀI QUỈ SINH LINH XẤU ÁC

མུན་པར་སྒྲྐྱོན་མེ་བྱེད་པའི་ལ་རྣམས་བསང་༔ དག་ལ་སྐྱོ་བྱེད་གཉེན་ལ་བྱ་གཏྐྱོང་དང་༔
mün par drön me je pé lha nam sang / dra la so je nyen la ja tong dang
Route armies, and escort from the front, / Who guard from behind, and meanwh’ile watch
và như những ngọn đèn trong bóng tối; dâng lên những vị thần canh chừng và đánh bại kẻ thù,

ĐẨY LÙI ĐÁNH BẠI ĐOÀN QUÂN TRONG CHIẾN TRẬN | CÁC VỊ THẦN NÂNG ĐỠ BẢO VỆ CHÚNG CON

དུག་ལ་སན་གཏྐྱོང་ནད་ལ་རི་གསྐྱོས་དང་༔ བདུད་ཀི་དཔུང་འཇྐྱོམས་འདེ་ཡི་གཉའ་གནྐྱོན་པ༔
dug la men tong ne la tsi sö dang / dü kyi pung jom dre yi nya nön pa
After our interests and wealth back home, / Guarding toddlers, and our young livestock,
đưa ra phương thuốc đối trị độc hại, và chữa trị bệnh tật bằng thảo mộc, những vị đánh bại đám đông loài quỷ, nhiếp phục các sinh linh xấu ác,

BẢO HỘ MONG CẦU VIÊN THÀNH MỌI SỞ NGUYỆN | BẢO VỆ CON CÁI TÀI SẢN CỦA CHÚNG CON

དམག་དཔུང་གཡུལ་ངྐྱོ་བཟླྐྱོག་པའི་ལ་བསང་ངྐྱོ་༔ མདུན་ནས་བསུ་ཞིང་རྒྱབ་ནས་བསེལ་བ་དང་༔
mag pung yül ngo dog pé lha sang ngo / dün ne su zhing gyab ne kyel wa dang
Protecting our pa-ter-nal country; / Hosts defending me and my body;
và đẩy lùi những đoàn quân trong chiến trận; xin [các vị] hãy thọ hưởng khói hương tịnh hoá.
Khói hương tịnh hoá này là để dâng lên các vị thần đã nâng đỡ và bảo vệ chúng con, đồng thời thành tựu những mong muốn của chúng con

BẢO VỆ QUÊ CHA ĐẤT TỔ CỦA CHÚNG CON | HỘI CHÚNG QUYỀN UY BẢO VỆ THÂN THỂ CON

བར་ན་དྐྱོན་སྒྲུབ་ཡུལ་དུ་བུ་ནྐྱོར་སྐྱོང་༔ བྱིས་སུ་མི་རྟའི་རྫི་བྐྱོ་བྱེད་པ་དང་༔
bar na dön drub yül du bu nor kyong / ji su mi té dzi wo je pa dang
Steadfast father-gods, local war gods; / To my forefathers’ ancestral gods,
chăm sóc cho con cái và bảo vệ của cải của chúng con;
dâng lên các vị thần vẫn hoạt động như những người chăm giữ những đứa bé mới biết đi, chăm giữ ngựa non,

CÁC VỊ NAM THẦN CHIẾN ĐẤU TẠI ĐỊA PHƯƠNG | CÁC VỊ THẦN GIA TIÊN TIỀN TỔ BÊN CHA
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ཕ་ཚན་ཡུལ་འཁྐྱོར་སྐྱོང་བའི་ལ་བསང་ངྐྱོ་༔ རྒྱབ་བརྟེན་མཐུ་དཔུང་ལུས་སྲུང་བྱེད་པ་དང་༔
pha tsen yül khor kyong wé lha sang ngo / gyab ten thu pung lü sung je pa dang
To goddesses of my foremothers; / To gods of wealth, fortune, abundance;
và bảo vệ đất tổ của chúng con; dâng lên tất cả các hội chúng hộ trì quyền uy đã bảo vệ thân thể của chúng con;

CÁC VỊ NỮ THẦN CỦA TỔ TIÊN BÊN MẸ | VỊ THẦN MANG LẠI THỰC PHẨM VÀ THỊNH VƯỢNG

གཏན་གི་ཕྐྱོ་ལ་ཡུལ་གི་དག་བླ་དང་༔ ཕ་མེས་མཚུན་ལ་མ་ཕྱི་སན་ལ་དང་༔
ten gyi pho lha yül gyi dra la dang / pha nye tsün lha ma chi men lha dang
To keen gods of sharp weapons; to Earth / Lords of four seasons and elements;
dâng lên các vị nam thần và các vị thần chiến đấu tại địa phương, các vị thần trong gia tiên tiền tổ bên cha và các vị nữ thần của tổ tiên bên mẹ,

QUỶ THẦN MẠNH MẼ CÓ VŨ KHÍ SẮC NHỌN | VỊ THẦN CANH GIỮ BỐN MÙA CÁC NGUYÊN TỐ

ཟས་ནྐྱོར་གཡང་ལ་རྣྐྱོ་མཚོན་ངར་ལ་དང་༔ ཡུལ་རིས་ས་བདག་ཁམས་རིགས་ཀླུ་གཉན་དང་༔
ze nor yang lha no tsön ngar lha dang / yül ri sa dag kham rig lu nyen dang

nagas, strong spirits of diff’rent realms; / Gods of bagua, tri-grams, years, months, dates,
các vị thần mang lại thực phẩm và thịnh vượng, những quỷ thần mạnh mẽ của vũ khí sắc nhọn;
dâng lên những vị chúa đất của các vùng, long thần và những quỷ thần quyền uy trong các cõi [của các vị];

LONG THẦN THỔ THẦN QUYỀN UY TRONG CÁC CÕI | NGUYÊN TỐ HÌNH THÀNH VŨ TRỤ NGÀY THÁNG NĂM

འབྱུང་བ་ནམ་ཟླ་དུས་བཞིའི་ས་བདག་དང་༔ སར་ཁ་སེ་བ་ལྐྱོ་དང་ཟླ་བའི་ལ༔
jung wa nam da dü zhí sa dag dang / par kha me wa lo dang da wé lha
times, stars, planets; and eight classes’ gods; / To haughty ones -- pow’rful sovereigns of
dâng lên các vị vua của các nguyên tố trên trái đất, mười hai tháng [trong năm] và bốn mùa,
các vị thần của [các nguyên tố cơ bản cho sự hình thành vũ trụ], các cung chiêm tinh, năm, tháng,

THỜI GIAN TINH TÚ, HÀNH TINH, BÁT BỘ CHÚNG | LONG THẦN THỔ THẦN QUYỀN UY TRONG CÁC CÕI

གཟའ་སྐར་ཞག་དང་དུས་ཚོད་ཚེས་གངས་ལ༔ ཕྱི་ནང་ལ་སིན་སེ་བརྒྱད་མཐུ་ཆེན་བསང་༔
za kar zhag dang dü tsö tse drang lha / chi nang lha sin de gye thu chen sang
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ev’ry realm dom’nating all three planes; / To gods, nagas, kinnaras dwelling
các vị thần của các hành tinh, của tinh tú, các vị thần của ngày, thời gian, thời kỳ;
và dâng lên bát bộ chúng nội tại và ngoại tại của Trời và quỷ thần hùng mạnh, xin [các vị] hãy thọ hưởng khói hương tịnh hoá.

NGUYÊN TỐ HÌNH THÀNH VŨ TRỤ NGÀY THÁNG NĂM | NỘI TẠI NGOẠI TẠI CỦA TRỜI THẦN HÙNG MẠNH

ཁམས་གསུམ་མངའ་བདག་སིད་གསུམ་དབང་སྒྱུར་བའི༔ སྐྱོང་གསུམ་དེགས་པའི་མཐུ་ཆེན་མ་ལུས་དང་༔
kham sum nga dag si sum wang gyur wé / tong sum dreg pé thu chen ma lü dang
In Meru, the four cont’nents, and the / Seven golden mountains, pleasure lakes
Khói hương tịnh hoá này là để dâng lên toàn bộ không sót một ai trong số những vị có quyền năng trong tam thiên đại thiên thế giới
– [chính là] chư vị trị vì ba cõi – cùng chư vị thống trị tam giới [Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới];

TẤT CẢ CHƯ VỊ THỐNG TRỊ CẢ TAM GIỚI | DÂNG CÚNG VỊ TRỜI, LONG THẦN, KHẨN NA LA

རི་རབ་གིང་བཞི་གསེར་གི་རི་བདུན་དང་༔ རྐྱོལ་པའི་མཚོ་བདུན་ལགས་རི་མུ་ཁྱུད་དང་༔
ri rab ling zhi ser gyi ri dün dang / röl pé tso dün chag ri mu khyu dang
Ring of Iron peaks, ri--vers, oceans, / Zod’iac ’al hous-es of sky, sun, moon,
dâng lên các vị Trời, long thần, khẩn-na-la và những vị tương đương đang ngự ở Núi Tu Di,
cùng bốn lục địa, bảy núi vàng và bảy hồ vòng quanh, những dãy núi sắt bao quanh,

CÙNG BỐN LỤC ĐỊA ĐANG NGỰ NÚI TU DI | TẠI BẢY NÚI VÀNG, BẢY HỒ BAO VÒNG QUANH

རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཀླུང་ནམ་མཁའ་ཉི་ཟླའི་ཁིམ༔ དུར་ཁྐྱོད་ནགས་ཚལ་རི་བྐྱོའི་ཁྐྱོད་གནས་པའི༔
gya tso chu lung nam kha nyi dé kyim / dur trö nag tsal ri wö trö ne pé
forests, charnel grounds, and the mountains; / To ghouls, harm-bringers, garudas, and
biển và sông, các cung hoàng đạo, mặt trời và mặt trăng, các khu mộ địa, các khu vực rừng và núi;

NÚI SẮT BAO QUANH SÔNG HỒ CÙNG ĐẠI DƯƠNG | CẢ MẶT TRỜI CẢ MẶT TRĂNG CUNG HOÀNG ĐẠO

ལ་དང་ཀླུ་དང་མིའམ་ཅི་ལ་སྐྱོགས༔ དི་ཟ་གྲུལ་བུམ་མཁའ་ལྡིང་ལྟྐྱོ་འཕྱེ་དང་༔
lha dang lu dang mi am chi la sog / dri za drül bum kha ding to che dang
Serpent be-ings, plund’rers and their gangs; / To gods, nagas, rishis with pow’rs of
dâng lên các vị càn-thát-bà, cưu-bàn-trà, ca-lâu-la, mãng-xà, dạ-xoa, các vị thần của các nguyên tố,
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các dạ-xoa-nữ cùng đoàn tùy tùng, xin [các vị] hãy thọ hưởng khói hương tịnh hoá.

CÁC KHU MỘ ĐỊA BIỂN SÔNG RỪNG VÀ NÚI | CÀN THÁT BÀ, LƯU BÀN TRÀ, CA LÂU LA

གནྐྱོད་སྐྱོན་འབྱུང་པྐྱོ་འཕྐྱོག་མའི་ཚོགས་བཅས་བསང་༔ རི་རབ་ཁྐྱོང་གསེང་རྒྱ་མཚོ་གིང་བར་དང་༔
nö jön jung po trog mé tsog che sang / ri rab khong seng gya tso ling war dang
Aug’ry and asp’ration dwelling in / Meru’s crevasses, spaces between
Khói hương tịnh hoá này là để dâng lên các vị Trời, long thần và các thánh giả hiện đang ngự ở những vách sâu trong Núi Tu Di,

THẦN NGUYÊN TỐ, DẠ XOA NỮ ĐOÀN TUỲ TÙNG | TRỜI, LONG THẦN THÁNH GIẢ NĂNG LỰC THẤU THỊ

རིན་ཆེན་རི་བྐྱོ་ནྐྱོར་བུའི་གིང་གནས་པའི༔ ལ་ཀླུ་དང་སྐྱོང་མངྐྱོན་ཤེས་སྐྱོན་ལམ་དབང་༔
rin chen ri wo nor bü ling ne pé / lha lu drang song ngön she mön lam wang
Oceans and cont’nents, on jewel mountains / and treasure islands; to those magic
ngự trong đại dương, ngự ở những khoảng không gian giữa các hòn đảo, tại núi châu ngọc trên đảo châu báu;
dâng lên những vị với năng lực thần thông, cùng với thệ nguyện [xưa],

HIỆN ĐANG NGỰ TRONG VÁCH SÂU NÚI TU DI | NGỰ TRONG ĐẠI DƯƠNG KHOẢNG KHÔNG GIỮA CÁC ĐẢO

སྣ་ཚོགས་གཟུགས་སྤྲུལ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་རྣམས་བསང་༔ ས་འྐྱོག་གཏེར་དང་གྲུབ་པའི་བཅུད་རྣམས་དང་༔
na tsog zug trül dzu trül chen nam sang / sa og ter dang drub pé chü nam dang
be-ings appearing in var’ious forms; / To gods guarding under-ground treasures,
dược phú bẩm các sắc tướng hóa hiện đa dạng và năng lực thấu thị, xin [các vị] hãy thọ hưởng khói hương tịnh hoá.
Khói hương tịnh hoá này là để dâng lên các vị thần canh giữ những kho báu dưới lòng đất,

TẠI NÚI CHÂU NGỌC, TRONG CÁC ĐẢO CHÂU BÁU | NĂNG LỰC THẦN THÔNG CÙNG VỚI THỆ NGUYỆN XƯA

རི་སན་ལྐྱོན་ཤིང་ལྐྱོ་ཏྐྱོག་སྲུང་བའི་ལ༔ གཏེར་བདག་གནྐྱོད་སིན་མ་མྐྱོ་མིའམ་ཅི༔
tsi men jön shing lo tog sung wé lha / ter dag nö jin ma mo mi am chi
Elixirs, med-i-cines, trees and crops; / Treasure lords, kinnaras, harmers and
những linh đan đã được tôi luyện, những trích liệu dược thảo, cây cối và mùa màng; dâng lên tất cả các vị thần bảo vệ mật tạng Pháp;

NĂNG LỰC THẦN THÔNG HOÁ HIỆN ĐA SẮC TƯỚNG | VỊ THẦN CANH GIỮ KHO BÁU DƯỚI LÒNG ĐẤT
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དི་ཟ་སིན་པྐྱོའི་ཚོགས་བཅས་ཐམས་ཅད་བསང་༔ དུད་བས་སེང་ཕྱྐྱོགས་ས་བླའི་སིད་པ་བསང་༔
dri za sin pö tsog che tham che sang / dü we teng chog sa lé si pa sang
Smell-eaters, flesh-eaters and their gangs; / To you all I offer cleansing smoke.
dâng lên các vị dạ-xoa, dạ-xoa-nữ, khẩn-na-la, càn-thát-bà, la-sát cùng đoàn tùy tùng,
xin [các vị] hãy thọ hưởng khói hương tịnh hoá. Ở phía trên cõi đất này, các cõi thiên được tịnh hóa bằng khói.

KHẨN NA LA, CÀN THÁT BÀ, CÙNG DẠ XOA | TRÊN CAO CÕI THIÊN TỊNH HOÁ NHỜ HƯƠNG THƠM

མེ་ལེས་ས་སེང་བར་སྣང་ལ་འདེ་བསང་༔ མེ་སག་ས་འྐྱོག་ཀླུ་གཉན་སིད་པ་བསང་༔
me che sa teng bar nang lha dre sang / me tag sa og lu nyen si pa sang
Smoke cleanses god realms above the earth. / Embers cleanse wraiths nagas, below ground.

Tại mặt đất và trong không gian, cõi thần linh và ma quỷ được tịnh hóa bằng ngọn lửa.
Dưới mặt đất, cõi long thần và phi nhân quyền năng được tịnh hóa bằng than hồng.
Ở GIỮA QUỶ THẦN TỊNH HÓA BẰNG NGỌN LỬA | BÊN DƯỚI PHI NHÂN TỊNH HÓA BẰNG THAN HỒNG

དི་ངད་ཕྱྐྱོགས་བཅུའི་ཕྱི་སྣྐྱོད་འཇིག་རྟེན་བསང་༔ ནང་བཅུད་སེ་འགྐྱོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསང་༔
dri nge chog chü chi nö jig ten sang / nang chü kye dro sem chen tham che sang
Flames cleanse all the be-ings in between. / Fragrance cleanses the outer world and
Khắp mười phương, toàn bộ cảnh giới ngoại tại – [chính là thế giới này]
– được tịnh hóa bằng hương thơm. Ở bên trong, tất cả các chúng sinh lang thang được tịnh hóa.

MƯỜI PHƯƠNG THẾ GIỚI TỊNH HÓA BẰNG HƯƠNG THƠM | BÊN TRONG CHÚNG SINH LANG THANG, ĐƯỢC TỊNH HÓA

དུས་གསུམ་ཕ་མ་འགྐྱོ་བ་རིགས་དྲུག་བསང་༔ ཚེ་རབས་སྔ་ཕྱིའི་ལན་ཆགས་གདྐྱོན་བགེགས་བསང་༔
dü sum pha ma dro wa rig drug sang / tse rab nga chí len chag dön geg sang
All sent’ient be- ings con-tained within. / My parents of all three times are cleansed.
Sáu loại chúng sinh – [chính là] cha mẹ trong ba thời của chúng ta – được tịnh hóa.
Những sinh linh hãm hại và gây chướng ngại – [chính là] các chủ nợ ân oán trong các đời quá khứ và vị lai – được tịnh hóa.

TẤT CẢ CHA MẸ BA THỜI ĐỀU TỊNH HOÁ | SINH LINH HÃM HẠI CHƯỚNG NGẠI GÂY ÂN OÁN
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ཁད་པར་བྐྱོད་ཁམས་ཁ་བ་ཅན་གནས་པའི༔ སིད་པ་ཆགས་པའི་ལ་དགུ་ལ་སྐྱོགས་ཏེ༔
khye par bö kham kha wa chen ne pé / si pa chag pé lha gu la sog te
Hind’rers, demons, karmic creditors / Of past and future lives, all are cleansed.
Ngoài ra, đối trước chín vị thần sáng lập, và những vị tương đương vẫn ngự tại các Vùng Đất Tuyết của [Trung phần] Tây Tạng và tỉnh Kham,

QUÁ KHỨ, VỊ LAI TẤT CẢ ĐƯỢC TỊNH HÓA | CHÍN THẦN SÁNG LẬP TÂY TẠNG VÀ TỈNH KHAM

བྐྱོད་ཀི་མགུར་ལ་ཆེན་པྐྱོ་བཅུ་གསུམ་དང་༔ མཐའ་ཡི་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པྐྱོ་ཉེར་གཅིག་བསང་༔
bö kyi gur lha chen po chu sum dang / tha yi ge nyen chen po nyer chig sang
‘Specially to Tibet’s nine worldly gods, / Thirteen hunting gods, the genyen gods,
cùng mười ba vị thần săn bắn của Tây Tạng, hai mươi mốt vị thần genyen hùng mạnh thực hành thiện hạnh tại các vùng biên giới,

MƯỜI BA VỊ THẦN SĂN BẮN CỦA TÂY TẠNG | HAI MỐT GENYEN HÙNG MẠNH TẠI BIÊN GIỚI

བྐྱོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དང་༔ ཡུལ་གི་གཞི་བདག་མཁར་གི་རེ་ལ་བསང་༔
bö kham kyong wé ten ma chu nyi dang / yül gyi zhi dag khar gyi tse lha sang
Twelve tenma de-fender goddesses, / Local owner spirits, castle gods,
mười hai vị nữ thần tenma bảo vệ Tây Tạng và tỉnh Kham, các vị thổ công thổ địa
và các thượng thần canh giữ bầu trời, chúng con cúng dường khói hương tịnh hóa.

MƯỜI HAI THẦN TENMA BẢO VỆ TÂY TẠNG | THỔ CÔNG, THỔ ĐỊA, THƯỢNG THẦN CANH BẦU TRỜI

སྐྱོ་ལ་སག་གཡག་ཁིམ་ལ་གེ་ཐུང་བསང་༔ ཐབ་ལ་ཡུ་མྐྱོ་ཞིང་ལ་ཚངས་པ་བསང་༔
go lha tag zag kyim lha ge thung sang / thab lha yu mo zhing lha tsang pa sang
Door god Tayag, house spirit Gethung / Hearth spirit Yumo, field god Tsangpa
Đối trước thần cửa Tayag và thần nhà Gethung, chúng con cúng dường khói hương tịnh hóa. Đối trước thần bếp Yumo và thần cánh đồng Tsangpa

THẦN CỬA TAYAG CÙNG THẦN NHÀ GETHUNG | THẦN BẾP YUMO THẦN CÁNH ĐỒNG TSANGPA

ལམ་ལ་མགྐྱོན་པྐྱོ་རྟ་ལ་དམག་དཔྐྱོན་བསང་༔ ཕྱུག་ལ་དམག་གཡང་ནྐྱོར་ལའི་རྒྱལ་པྐྱོ་བསང་༔
lam lha gön po ta lha mag pön sang / chug lha mag yang nor lhé gyal po sang
Road spirit Gonpo, horse lord Magpon / Herd god Mayang, and wealth god Gyalpo,
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cùng thần đường Gönpo và thần ngựa Magpön, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.
Đối trước thần gia súc Mayang và các vị thần tài của, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.

THẦN ĐƯỜNG GÖNPO VÀ THẦN NGỰA MAGPÖN | THẦN GIA SÚC MAYANG THẦN TÀI GYALPO

ཚོང་ལ་དྐྱོན་གྲུབ་དག་བླའི་རྒྱལ་པྐྱོ་སྐྱོགས༔ མཆྐྱོད་པར་འྐྱོས་པའི་མགྐྱོན་རིགས་ཚོགས་རྣམས་ལ༔
tsong lha dön drub dra lé gyal po sog / chö par ö pé drön rig tsog nam la
Merchant Dondrub, king of war gods and / To all off’ring worthy guests I give
Đối trước thần phú thương Döndrub cùng vua của các vị thần chiến đấu và các vị tương tự, đối trước các tập hội những vị khách đáng kính,

THẦN PHÚ THƯƠNG DÖNDRUB CÁC THẦN CHIẾN TRANH | DÂNG CÚNG TẬP HỘI CÁC VỊ KHÁCH ĐÁNG KÍNH

ཕྱེ་མར་སྐྱོས་དང་དི་གསུར་ངད་དང་ལྡན༔ ཞལ་ཟས་འདྐྱོད་དགུ་སྣ་ཚོགས་ཕུད་ཀིས་མཆྐྱོད༔
che mar pö dang dri sur nge dang den / zhal ze dö gu na tsog phü kyi chö
Fragrant smoke, food, all desi’rables. / Thus prolong life, expand glory and
chúng con cúng dường với nhang bột, với những hương liệu để đốt cùng thực phẩm và rất nhiều các thể loại được ưa thích nhất như mong ước.

HƯƠNG LIỆU NHANG BỘT THỰC PHẨM MỌI MONG CẦU | NGUYỆN THỌ MẠNG DÀI LÂU PHÚC LỘC TĂNG TRƯỞNG

ཚེ་སིངས་དཔལ་སེད་རིགས་བརྒྱུད་བཟང་པྐྱོ་སེལ༔ ཁ་རེ་དབང་ཐང་སྙན་གགས་ཆེན་པྐྱོ་སེད༔
tse sing pal kye rig gyü zang po pel / kha je wang thang nyen drag chen po kye
Increase family line! Cause good fortune / Strength and fame to flourish for us all!
Vì vậy, [nguyện cho] thọ mạng được kéo dài; hạnh phúc và sung túc được gia tăng;
giòng giống gia đình cao quý được tăng trưởng; may mắn, uy tín và danh tiếng vĩ đại được nảy sinh.

DÒNG GIỐNG GIA ĐÌNH CAO QUÝ ĐƯỢC TĂNG TRƯỞNG | MAY MẮN, UY TÍN DANH TIẾNG ĐƯỢC NẢY SINH

བདག་ཅག་ཡྐྱོན་མཆྐྱོད་མི་ནྐྱོར་འཁྐྱོར་བཅས་ཀི༔ རྣམ་རྟྐྱོག་གཟུང་འཛིན་ལ་ཉེ་ངན་པ་རྣམས༔
dag chag yön chö mi nor khor che kyi / nam tog zung dzin la nye ngen pa nam
To you refuge dei’ties I confess / All faults of du’listic grasping mind.
Để sám hối trước các vị Bổn Tôn quy y [có năng lực] bảo hộ về những phóng tâm chưa được nhận diện,
về tâm bám chấp nhị nguyên và những biểu hiện tiêu cực của chúng con –
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CÚNG KHÓI SÁM HỐI TRƯỚC CHƯ VỊ BỔN TÔN | PHÓNG TÂM BIỂU HIỆN TIÊU CỰC TÂM BÁM CHẤP

མི་མཐྐྱོལ་མགྐྱོན་སབས་ལ་ལ་མཐྐྱོལ་ཏེ་བསང་༔ ཉ་མཐྐྱོང་གནས་པའི་ཆུ་ལ་མཐྐྱོལ་ཏེ་བསང་༔
mi thöl gön kyab lha la thöl te sang / nya thong ne pé chu la thöl te sang
To waters where gods as fish abide, / And mountains where gods as deer abide,
Đạo sư, đệ tử cùng thân bằng quyến thuộc – chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.
Để sám hối với sông hồ biển, nơi các vị thần [ẩn trong thân] cá cư ngụ, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.

SÔNG HỒ VỊ THẦN ẨN THÂN CÁ CƯ NGỤ | NGỌN NÚI VỊ THẦN ẨN THÂN HƯƠU CƯ TRÚ

ཤྭ་མཐྐྱོང་གནས་པའི་རི་ལ་མཐྐྱོལ་ཏེ་བསང་༔ ལ་འདེ་མི་གསུམ་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་དང་༔
sha thong ne pé ri la thöl te sang / lha dre mi sum nyi da za kar dang
To gods, humans, demons, sun, moon, stars, / I confess and offer cleansing smoke.
Để sám hối với các ngọn núi, nơi các vị thần [ẩn trong thân] hươu cư ngụ, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.
Để sám hối với các vị Trời, người, quỷ thần, mặt trời, mặt trăng, các hành tinh, các ngôi sao,

TRỜI, NGƯỜI, QUỶ THẦN NHẬT, NGUYỆT VÀ HÀNH TINH |CON SÁM HỐI CON CÚNG KHÓI HƯƠNG TỊNH HOÁ

ས་འྐྱོག་ཀླུ་དང་ས་སེང་བཙན་རྣམས་དང་༔ ས་བླ་སེང་གི་གཟའ་སྐར་མཐྐྱོལ་ཏེ་བསང་༔
sa og lu dang sa teng tsen nam dang / sa la teng gi za kar thöl te sang
To nagas, harsh-ones, plan-ets and stars; / To omniscient wisdom de—i--ties;
các long thần phía dưới mặt đất, các phi nhân phía trên mặt đất,
các thần linh cõi thiên ở phía trên mặt đất, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.

LONG THẦN PHI NHÂN HÀNH TINH VÀ VÌ SAO | CHƯ VỊ BỔN TÔN TOÀN TRI VÀ TOÀN GIÁC

མཁེན་གཟིགས་ཡེ་ཤེས་ལ་ལ་མཐྐྱོལ་ཏེ་བསང་༔ དེ་ལྟར་མཐྐྱོལ་ཞིང་བསང་བའི་བྱིན་རླབས་ཀིས༔
khyen zig ye she lha la thöl te sang / de tar thöl zhing sang wé jin lab kyi
I confess and offer cleansing smoke.By confessing and cleansing this way,
Để sám hối với các vị Bổn Tôn toàn giác, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.
Thông qua năng lực gia trì do công phu sám hối và cúng dường; các cảm xúc tiêu cực, các tập khí, sai lầm và khuyết điểm được tịnh hóa.
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THÔNG QUA NĂNG LỰC GIA TRÌ DO CÔNG PHU | NĂNG LỰC GIA TRÌ DO CÚNG DƯỜNG, SÁM HỐI

ཉྐྱོན་མྐྱོངས་བག་ཆགས་ཉེས་སྐྱོན་དག་བྱས་ནས༔ མི་གཙང་ཉམས་གིབ་བྱུར་ཡུག་ངན་པ་ཀུན༔
nyön mong bag chag nye kyön dag je ne / mi tsang nyam drib jur yug ngen pa kün
All kleshas, faults, habits and mistakes, Impur’ties, samaya taints, bad luck,
Qua đó, sự bất tịnh, các vi phạm mật nguyện, các hoàn cảnh bất lợi cùng các ô nhiễm do bởi sự than khóc vì mất đi vị hôn phu hay hôn thê,

PHIỀN NÃO, TẬP KHÍ LỖI LẦM VÀ BẤT TỊNH | VI PHẠM MẬT NGUYỆN BẤT LỢI VÀ TIÊU CỰC

བསང་ཁྲུས་ཆྐྱོ་གའི་བདེན་པས་ཐུར་དུ་བསལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མནྐྱོལ་བའི་ཉེས་སྐྱོན་ནི༔
sang trü cho gé den pe thur du sal / lü ngag yi sum nöl wé nye kyön ni
Faults from tainted body speech and mind – Veils that dim, like mists ‘round mountain peaks;
và tất cả những gì tiêu cực đều được xua tan bởi sự chân thực của nghi lễ cúng dường khói hương tịnh hóa này. Đối với những sai lầm che chướng
của thân, khẩu, ý

LỖI LẦM, Ô NHIỄM CỦA THÂN, KHẨU VÀ Ý | BỨC MÀN CHE CHƯỚNG GIỐNG SƯƠNG PHỦ ĐỈNH NÚI

དམུ་གབ་རི་མགྐྱོ་སྨུག་པས་བཏུམ་འད་དང་༔ མནྐྱོལ་ལག་ཤིང་མགྐྱོ་དབྱི་མྐྱོང་ནྐྱོན་འད་དང་༔
mu gab ri go mug pe tum dra dang / nöl chag shing go yi mong nön dra dang
poisons, that creep like vines smoth’ring trees; / samaya stains, like sun/moon eclipsed –
[các lực] gây che chướng giống như màn sương bao phủ đỉnh núi, [các lực] làm suy kiệt giống như cây leo cao vượt ngọn cây,

LỰC LÀM SUY KIỆT GIỐNG CÂY LEO VƯỢT NGỌN | VI PHẠM MẬT NGUYỆN GIỐNG NHẬT THỰC NGUYỆT THỰC

ཉམས་གིབ་ཉི་ཟླ་གཟའ་ཡིས་བཟུང་འད་རྣམས༔ བསང་ཁྲུས་རྟེན་འབེལ་ཆྐྱོ་གས་ཐུར་དུ་བསལ༔
nyam drib nyi da za yi zung dra nam / sang trü ten drel cho ge thur du sal
All are cleared by this aus--picious rite. / Faults that displease de-i-ties and guards –
cùng bất tịnh do vi phạm mật nguyện giống như nhật thực và nguyệt thực –
tất cả đều được loại trừ bởi nghi lễ cúng dường khói hương tịnh hóa cát tường này.

TẤT CẢ TỊNH HÓA NHỜ CÚNG DƯỜNG KHÓI HƯƠNG| BẤT HÒA TRANH CÃI VÀ VI PHẠM MẬT NGUYỆN

དམ་མནྐྱོལ་སིག་སྒྲིབ་ཐབ་གཞྐྱོབ་འཁྐྱོན་གསུམ་གིས༔ འཁྐྱོན་འཛིན་ཕག་དྐྱོག་ཉམས་གིབ་སྐྱོན་ལ་སྐྱོགས༔
dam nöl dig drib thab zhob khön sum gyi / khön dzin trag dog nyam drib kyön la sog
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hostility, envy, tainted bonds. / ‘risen from weak vows, mis-deeds, malice
Sự tranh cãi, đố kỵ, các vi phạm mật nguyện, lỗi lầm và những điều tương tự, đã xuất hiện thông qua sự suy yếu mật nguyện,
từ những bất thiện hạnh và các che chướng, cùng sự oán hận gây ra bởi việc xông đốt những chất liệu bất tịnh,

LỖI LẦM, CHE CHƯỚNG, BẤT THIỆN BỞI OÁN GIẬN| SUY YẾU MẬT NGUYỆN DO XÔNG ĐỐT BẤT TỊNH

མགྐྱོན་སབས་ལ་སྲུང་ཐུགས་དང་འགལ་བ་རྣམས༔ བསང་ཁྲུས་ཆྐྱོ་ག་ཟབ་མྐྱོ་བསྒྲུབས་པའི་མཐུས༔
gön kyab lha sung thug dang gal wa nam / sang trü cho ga zab mo drub pé thü
And impure burnt off’rings – all are cleansed. / By pow’r of per forming this great rite
và những vi phạm làm phật ý các vị Trời và thần bảo hộ đều được tịnh hóa.
Thông qua năng lực của việc tiến hành nghi lễ cúng dường khói hương tịnh hóa thâm diệu này,

VI PHẠM PHẬT Ý TRỜI, CHƯ THẦN BẢO HỘ | XUA TAN TỊNH HÓA NHỜ CÚNG DƯỜNG KHÓI HƯƠNG

མནྐྱོལ་ལག་རྨྐྱོངས་པའི་ཉམས་གིབ་དག་པ་དང་༔ རེན་ངན་བར་ཆད་ནད་གདྐྱོན་ཞི་བ་དང་༔
nöl chag mong pé nyam drib dag pa dang / kyen ngen bar che ne dön zhi wa dang
Please pur’fy ig-n’rance, sa--maya taint, / evil spirits, illness, obstacles;
xin hãy tịnh hóa những ô uế và bất tịnh đến từ việc vi phạm mật nguyện do mê lầm,
xin hãy giúp làm an dịu những hoàn cảnh bất lợi, những chướng ngại, tật bệnh,

TỊNH HÓA VI PHẠM MẬT NGUYỆN VÀ BẤT TỊNH | HOÀN CẢNH BẤT LỢI CHƯỚNG NGẠI VÀ BỆNH TẬT

ཕས་རྐྱོལ་རྦྐྱོད་གཏྐྱོང་གནྐྱོད་པ་བཟླྐྱོག་པར་མཛོད༔ འདྐྱོད་དགུ་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་༔
phe göl bö tong nö pa dog par dzö / dö gu sam pa yi zhin drub pa dang
Drive out sorc’ry, harm, and perfectly / Accomplish de’sires and intentions,
những ảnh hưởng tai hại cùng sự chống đối, tà thuật và hại họa.
Nguyện cho tất cả các ước mong và tâm nguyện của chúng sinh được viên thành;

TÀ THUẬT, HẠI HOẠI, CHỐNG ĐỐI, ẢNH HƯỞNG XẤU| TẤT CẢ MONG ƯỚC TÂM NGUYỆN ĐƯỢC VIÊN THÀNH

ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་ལེགས་ལྐྱོངས་སྤྱྐྱོད་འཕེལ༔ ས་ཕྱྐྱོགས་ཡུལ་ཁམས་བདེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་ཏེ༔
tse ring ne me de leg long chö phel / sa chog yül kham de leg tra shi te
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Grant long life, health, happiness and wealth. / May goodness prevail everywhere and
thọ mạng, sức khỏe, hạnh phúc, tài lộc được tăng trưởng; và nguyện cho sự cát tường của an bình và phúc lạc [hiện hữu] ở tất cả mọi nơi

THỌ MẠNG, HẠNH PHÚC TÀI LỘC ĐƯỢC TĂNG TRƯỞNG | AN BÌNH, PHÚC LẠC HIỆN HỮU KHẮP MUÔN NƠI

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐྐྱོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག༔
la me jang chub thob pé gyur gyur chig
Be the cause for Great Awakening!
[thảy đều] trở thành các nguyên nhân để đạt đến giác ngộ tối thượng!

THÀNH NHÂN CÁT TƯỜNG ĐẠT GIÁC NGỘ TỐI THƯỢNG!

ཅེས་པའི་བསང་མཆྐྱོད་བདེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་སླྐྱོབ་དཔྐྱོན་པདྨས་མཛད་པ་འབི་གུང་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་གཏེར་ནས་གདན་དངས་པའི།། མངྒ་ལཾ།།
The smoke offering that is the Source of All Goodness was composed by the master Padmasambhava and revealed as a treasure by Drikung Rinchen Phüntsok. Mangalaṃ.
Cúng dường Khói Hương “Suối nguồn phúc lạc cát tường” được Đạo Sư Liên Hoa Sanh trước tác và được khai tìm bởi Drigung Rinchen Phüntsog.
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༄། །བཀའ་བརྒྱུད་སར་བསང་ཆེན་མྐྱོ་ལས་ཞྭ་དམར་དཀཽན་ཡན་ལག་གིས་མཛད་པའི་བསང་མཆྐྱོད། །
The smoke offering from the Collected Rituals from the Oral Transmission, for the Offering of Smoke,
composed by Shamar Könchog Yenlag
Bài nguyện cúng dường khói hương từ các Nghi Lễ Được Thu Thập Thông Qua Khẩu Truyền,
được trước tác bởi đức Shamar Konchok Yenlag

༄། །དྐྱོན་དམ་གི་བསང་མཆྐྱོད་ནི། །བརྐྱོད་བྱའི་དྐྱོན་ཡིད་ལ་དན་བཞིན་པས།
When practicing the ultimate smoke offering, bring to mind the meaning which is expressed.
Khi thực hành cúng dường khói hương tối thượng, hãy để tâm thẩm thấu ý nghĩa được diễn tả trong bản văn.

སྐྱོམ་པ་དམ་ཚིག་ཚུལ་ཁིམས་དི་བསུང་གིས། །འཆལ་བའི་དི་མ་ཐམས་ཅད་བསངས་བྱས་ནས།།
dom pa dam tsig tsül trim dri sung gi / chal wé dri ma tham che sang je ne
As I have cleansed every stain of immorality with the sweet fragrance of perfect vows, samaya, and ethics,
As I’ve cleansed im-mor-a-lit-y’s stains / with fragrance of pure vows, bonds, ethics
Bởi vì con đã tịnh hóa mọi vết nhơ của sự vi phạm luân thường đạo lý bằng hương thơm ngọt ngào của giới hạnh,
mật nguyện và đạo đức toàn hảo,

VÌ CON ĐÃ TỊNH HÓA ĐƯỢC MỌI NHIỄM Ô | BẰNG HƯƠNG THƠM CỦA ĐẠO HẠNH GIỚI, MẬT NGUYỆN

འཕགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་དགེས་པའི་བྱིན་བརླབས་ཀིས། །འགྐྱོ་ཀུན་ཚུལ་ཁིམས་དི་ངད་ལྡན་གྱུར་ཅིག།
phag pé tsog nam gye pé jin lab kyi / dro kün tsül trim dri nge den gyur chig
thereby pleasing the assembly of noble ones to grant their blessings, may all beings be endowed with the scent of morality
Noble Ones, thus pleased, bless and endow / all beings with morality’s sweet scent.
Do đó thánh chúng tôn quý hoan hỷ ban năng lực gia trì. Nguyện xin mọi chúng sinh có được hương thơm của đức hạnh.

XIN CHƯ PHẬT ĐẦY HOAN HỈ BAN GIA TRÌ | NGUYỆN CHÚNG SINH ĐƯỢC HƯỞNG KHÓI THƠM GIỚI HẠNH

དཀར་པྐྱོ་དགེ་བཅུ་སྤྱད་པའི་དི་བཟང་གིས། །སིག་སྤྱྐྱོད་མི་དགེའི་དི་མ་བསངས་བྱས་ནས།།
kar po ge chu che pé dri zang gi / dig chö mi gé dri ma sang je ne
As I have cleansed the stains of misdeeds and non-virtue with the pure scent of the conduct of the ten virtues,
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As I’ve cleansed stains of non-vir’tuous deeds / with pure scent of conduct, ten virtues
Bởi vì con đã tịnh hóa mọi vết nhơ của tội lỗi và bất thiện hạnh bằng hương thơm thanh khiết của mười thiện hạnh,

VÌ CON ĐÃ TỊNH HÓA TỘI LỖI, BẤT THIỆN | BẰNG HƯƠNG THƠM TINH KHIẾT CỦA MƯỜI THIỆN HẠNH

དཀར་ཕྱྐྱོགས་ལ་ཀླུ་དགེས་པའི་ནུས་པ་ཡིས། །སྣྐྱོད་བཅུད་མ་ལུས་བདེ་སིད་ལྡན་གྱུར་ཅིག།
kar chog lha lu gye pé nü pa yi / nö chü ma lü de kyi den gyur chig
may the universe and all beings enjoy well-being and happiness through having pleased the righteous gods and nāgas.
May all realms and beings have happiness / through pleasing the righteous gods, nagas.
Nguyện xin cho vũ trụ và toàn thể chúng sinh vui hưởng an lành và hạnh phúc
thông qua việc làm hài lòng các chư thiên chính nghĩa và các vị long thần [nagas].

NGUYỆN CÕI GIỚI, CHÚNG SINH AN LÀNH, HẠNH PHÚC | VÌ LÀM HÀI LÒNG CHƯ THIÊN CÙNG LONG THẦN

ཡུལ་ལ་གཞི་གནས་བདག་པྐྱོ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །ལག་བསམ་རྣམ་དག་དི་བསུང་འདིས་བསངས་པས།།
yül lha zhi ne dag po tham che kyang / lhag sam nam dag dri sung di sang pe
As I have cleansed the stains of jealousy and ruthlessness with the fine scent of pure intent,
As I’ve cleansed jealousy, ruthlessness / with the fine perfume of pure intent,
Bởi vì con đã tịnh hóa mọi vết nhơ của đố kỵ và nhẫn tâm với hương thơm thanh khiết của ý nguyện thuần tịnh,

VÌ CON ĐÃ TỊNH HÓA ĐỐ KỴ, ÁC TÂM | BẰNG HƯƠNG THƠM THANH KHIẾT CỦA Ý THANH TỊNH,

ཕག་དྐྱོག་གདུག་རྩུབ་དི་མ་བསངས་བྱས་ཏེ། །བྱམས་དང་སྙིང་རེའི་དི་བཟང་གྐྱོས་གྱུར་ཅིག།
trag dog dug tsub dri ma sang je te / jam dang nying jé dri zang gö gyur chig
may all local gods and owner spirits be infused with the fine scents of love and compassion.
May local gods, spirits, be infused / with love and compassion’s fine fragrance.
Nguyện xin cho tất cả các vị thần linh thổ công - thổ địa được thấm nhuần hương thơm dịu mát của Từ Bi.

NGUYỆN XIN CHƯ THẦN LINH THỔ CÔNG THỔ ĐỊA | THẤM ĐẪM HƯƠNG THƠM DỊU MÁT CỦA TỪ BI.

གཙང་ཞིང་གཙང་མའི་རྒྱུ་ཚོགས་ལས་བྱུང་ཞིང་། །དགའ་དང་སྐྱོ་བའི་རྐྱོལ་བས་རབ་སར་བའི།།
tsang zhing tsang mé gyu tsog le jung zhing / ga dang tro wé tsöl we rab jar wé
May vast offerings of cleansing smoke, incense, and food—pure and arisen from pure causes
May these vast off’rings – smoke, incense food / pure and arisen from pure causes
Biển mây cúng dường gồm khói tịnh hóa, nhang thơm, thực phẩm thanh tịnh, và [quán tưởng] sinh khởi từ các nhân thanh tịnh
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VỚI BIỂN MÂY CÚNG DƯỜNG KHÓI HƯƠNG TỊNH HÓA | NHANG THƠM, THỰC PHẨM SẠCH TỪ NHÂN THANH TỊNH

བསང་མཆྐྱོད་བདུག་སྐྱོས་ཟས་མཆྐྱོག་རྒྱ་ཆེན་པྐྱོས། །འདིར་ཚོགས་འབྱུང་པྐྱོ་མ་ལུས་ཚིམ་གྱུར་ཅིག།
sang chö dug pö ze chog gya chen pö / dir tsog jung po ma lü tsim gyur chig
and gathered together with joyful and delightful effort—satisfy the elemental spirits gathered here.
Gathered with delight, joyful effort / satisfy all spirits gathered here.
Được kết hợp với nỗ lực trong trạng thái hoan hỷ. Nguyện xin [sự tụ hội đó] làm hài lòng các vị thần nguyên tố đang tụ hội nơi đây.

CÙNG NỖ LỰC, HOAN HỶ NGUYỆN LÀM HÀI LÒNG | CHƯ VỊ THẦN LINH, TINH LINH ĐANG TỤ HỘI

དེ་ཡི་མཐུ་ལས་བདག་ཅག་འཁྐྱོར་བཅས་ཀི། །མི་ནྐྱོར་ཕྱུགས་རྣམས་གྐྱོད་ཁ་ཡྐྱོངས་ལས་གྐྱོལ།།
de yi thu le dag chag khor che kyi / mi nor chug nam gö kha yong le dröl
By this power, may we and our circles be completely freed from loss of people, wealth, and livestock,
By this pow’r may we and our circles / be freed from loss of folk, wealth, livestock,
Nương nơi năng lực này, nguyện cho chúng con cùng với cả cộng đồng hoàn toàn thoát khỏi sự mất mát về người, tài sản, và gia súc;

NƯƠNG NĂNG LỰC NGUYỆN CON VÀ MỌI CHÚNG SINH | CÕI GIỚI THOÁT KHỎI HOÀN TOÀN MỌI MẤT MÁT.

འབྱྐྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས། །བསམ་དྐྱོན་ཆྐྱོས་བཞིན་འགྲུབ་པའི་དངྐྱོས་གྲུབ་སྐྱོལ།།
jor pa phün sum tsog pa phel zhing gye / sam dön chö zhin drub pé ngö drub tsöl
may perfect fortune increase and expand and may all wishes that accord with the Dharma be accomplished.
May perfect fortune increase, expand / may all Dharma wishes be achieved.
Và nguyện xin cho phước lộc toàn hảo tăng trưởng và lan tỏa; Nguyện cho mọi tâm nguyện y theo giáo Pháp đều được viên thành.

XIN NGUYỆN PHƯỚC LỘC TĂNG TRƯỞNG VÀ NẢY NỞ | XIN PHÁP NGUYỆN HẾT THẢY ĐỀU ĐƯỢC VIÊN THÀNH.

ཞེས་གར་དབང་རྐྱོ་རེ་འཆང་གི་ངྐྱོ་བྐྱོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དཔལ་དཀྐྱོན་མཆྐྱོག་ཤཱཀ་མཆྐྱོག་གི་གཙོ་བྐྱོའི་འབངས་རབ་ཏུ་ཚེས་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་གསུངས་པའྐྱོ།།
These words were spoken by [Shamar Könchok Yenlag], the main disciple of the omniscient, glorious, supreme Könchok Shakya, whose essence is Lord Vajradhara
Những lời này được cất lên bởi [ngài Shamar Konchok Yenlag], trưởng tử của đức Konchok Shakya toàn giác, vinh quang và tối thắng – người thực chất chính là đức
Kim Cang Trì.
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༁༔ གཡང་འགུགས་འདི་ལྟར་རྐྱོ༔
Summoning Good Fortune

“THỈNH NGUYỆN PHƯỚC BẢO”
Trích đoạn từ Nghi Quỹ Hộ Phật Phước Lộc Không Hành Nữ Orgyen Trường Thọ và Phước Bảo như sự Hợp nhất của Mặt Trời và Mặt Trăng

མདའ་དར་གཡབ་ཅིང་གེར་སྐྱོམ་སྦྲག༔
Wave the silk-arrow and chant while meditating.
Phất mũi tên phiến lụa và trì tụng trong thiền định.

ཧཱུྃ་ཧྟཱི༔ བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ སྡུག་བསྔལ་སྒྲ་ཡང་མི་གགས་པའི༔ བདེ་སིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཡང་༔

hung hri / de wa chen gyi zhing kham ne / dug ngal dra yang mi drag pé / de kyi phün sum tsog pé yang
Hūṃ Hrī. In the pure land of Sukhāvati, even the name of sorrow is unknown. It is the fortune of perfect happiness.
Hum Hri / In Dewachen, pure land of / Perfect happ-i-ness, e--ven / The name of sorrow’s unknown
Hum Hri / Tại Phật Điền Cực Lạc, phước bảo của hỷ lạc tối thắng, ngay cả danh từ phiền não cũng không được biết đến.

HUM HRI| Ở TRONG CÕI TỊNH ĐỘ CỰC LẠC| TRÀN ĐẦY ÂN PHƯỚC ĐẠI PHÚC LẠC | KHÔNG BIẾT ĐẾN TÊN GỌI
ĐAU KHỔ

ཚེ་ཡི་དངྐྱོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྐྱོལ༔ ཐུགས་རེས་གཟིགས་ཤིག་ཚེ་དཔག་མེད༔ པྐྱོ་ཊ་ལ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ༔
tse yi ngö drub dag la tsöl / thug je zig shig tse pag me / po ta la yi zhing kham su
Grant me the siddhi of long life and regard me with compassion, Amitāyus. In the pure land of Poṭala,
Amitayus grant long life, / Regard me kind-heart-ed-ly. / In Potala, pure land of
Đức Vô Lượng Thọ, xin Ngài ban cho con quả vị thành tựu trường thọ, và đoái tưởng đến con với lòng từ bi. Tại Phật Điền Phổ Đà,

VÔ-LƯỢNG-THỌ-PHẬT, BAN TRƯỜNG THỌ | ĐOÁI TƯỞNG CON VỚI LÒNG TỪ BI | Ở TRONG CÕI TỊNH ĐỘ PHỔ
ĐÀ

ཉྐྱོན་མྐྱོངས་དུག་ལྔའི་མིང་ཡང་མེད༔ ཐུགས་རེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཡང་༔ མཆྐྱོག་གི་དངྐྱོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྐྱོལ༔
nyön mong dug ngé ming yang me / thug je phün sum tsog pé yang / chog gi ngö drub dag la tsöl
even the names of the afflictions, the five poisons, do not exist. It is the fortune of perfect compassion. Grant me the supreme siddhi
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Perfect compassion, e—ven / Five poisons’s names don’t exist. / Chenrezig hold me with love.
phước bảo của từ bi chân chính, ngay cả danh từ ngũ độc,
các cảm xúc ô nhiễm cũng không hiện hữu. Quán Thế Âm Bồ Tát, xin ban cho con quả vị thành tựu tối thượng

TRÀN ĐẦY PHƯỚC BÁU ĐẠI TỪ BI | NGŨ ĐỘC, PHIỀN NÃO KHÔNG HIỆN HỮU | QUÁN THẾ ÂM, BAN QUẢ TỐI
THƯỢNG

བརེ་བས་གཟིགས་ཤིག་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ པདྨ་འྐྱོད་ཀི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ སྡུག་བསྔལ་འཁྐྱོར་བའི་མིང་ཡང་མེད༔
tse we zig shig chen re zig / pema ö kyi zhing kham su / dug ngal khor wé ming yang me
and regard me with love, Chenrezig. In the pure land of Lotus Light, even the names of suffering and samsara do not exist.
Grant me the supreme siddhi! / In Lotus Light, pure land of / Vidyadharas' deathless life,
và đoái tưởng đến con với tình yêu thương. Tại Phật Điền Liên Quang, phước bảo của chư vị Trì Minh Vương bất tử,

ĐOÁI TƯỞNG CON VỚI TÌNH YÊU THƯƠNG | Ở TRONG CÕI ÁNH SÁNG LIÊN HOA | PHƯỚC BẤT TỬ CỦA TRÌ
MINH VƯƠNG

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་གཡང་༔ འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱྐྱོད་དངྐྱོས་གྲུབ་སྐྱོལ༔ བྱིན་གི་རླྐྱོབས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་༔
chi me tse yi rig dzin yang / ja lü kha chö ngö drub tsöl / jin gyi lob shig pema jung
It is the fortune of the vidyādharas' immortal life. Bestow the siddhi of the sky-faring rainbow body and
grant blessings, Padmasambhava.
Even mis’ry’s’ names are gone. / Lotus-Born grant your blessings, / Sky--faring rainbow body.
ngay cả tên gọi của luân hồi khổ não cũng không hiện hữu. Đạo Sư Liên Hoa Sanh,
xin gia hộ và ban cho con quả vị thành tựu của huyễn thân cầu vồng của Không Hành Nữ.

LUÂN HỒI, ĐAU KHỔ KHÔNG HIỆN HỮU | ĐỨC LIÊN HOA SANH, XIN GIA HỘ | BAN THÀNH TỰU THÂN HUYỄN
CẦU VỒNG

མངྐྱོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ ཞེ་སང་འཁྲུལ་པའི་མིང་ཡང་མེད༔ དགའ་བདེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཡང་༔
ngön par ga wé zhing kham su / zhe dang trül pé ming yang me / ga de phün sum tsog pé yang
In the pure land of Manifest Joy, even the name of delusional hate does not exist. It is the fortune of perfect joy and bliss.
In Manifest Joy, land of / Perfect bliss, e-ven the names / For confused hate don’t exist.
Tại Phật Điền Diệu Hỷ, phước bảo của hỷ lạc viên mãn, ngay cả danh từ sân hận hư ảo cũng không hiện hữu.
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Ở TRONG CÕI TỊNH ĐỘ DIỆU HỶ | TRÀN ĐẦY PHƯỚC BÁU ĐẠI HỶ LẠC | SÂN HẬN HƯ ẢO KHÔNG HIỆN HỮU

མེ་ལྐྱོང་ཡེ་ཤེས་དངྐྱོས་གྲུབ་སྐྱོལ༔ བྱིན་གིས་རླྐྱོབས་ཤིག་རྐྱོ་རེ་སེམས༔ དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔
me long ye she ngö drub tsöl / jin gyi lob shig dor je sem / pal dan den pé zhing kham su
Bestow the siddhi of mirror-like wisdom and grant blessings, Vajrasattva. In the pure land Glory-Endowed,
Vajrasattva grant blessings, / Mirror-like wisdom siddhi! / In Glory Endowed, land of
Đức Kim Cang Tát Đỏa, xin gia hộ và ban cho con quả vị thành tựu của đại viên cảnh trí (trí huệ như gương soi).
Tại Phật Điền Quang Vinh

KIM CANG TÁT ĐỎA, XIN GIA HỘ | BAN THÀNH TỰU ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ | Ở TRONG CÕI TỊNH ĐỘ QUANG VINH

ང་རྒྱལ་འཁྲུལ་པའི་མིང་ཡང་མེད༔ དཔལ་ཡྐྱོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཡང་༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དངྐྱོས་གྲུབ་སྐྱོལ༔
nga gyal trül pé ming yang me / pal yön phün sum tsog pé yang / nyam nyi ye she ngö drub tsöl
even the name of delusional pride does not exist. It is the fortune of perfect splendor. Bestow the siddhi of equanimity wisdom
Perfect splendor, e-ven names / For confused pride don’t exist. / Ratnasambhava bestow
phước bảo của những phẩm tánh tối hảo, ngay cả danh từ kiêu mạn huyễn ảo cũng không hiện hữu.
Đức Bảo Sanh Như Lai, xin gia hộ và ban cho con

TRÀN ĐẦY CÁC PHẨM TÁNH TỐI HẢO | KIÊU MẠN HƯ ẢO KHÔNG HIỆN HỮU | BẢO SANH NHƯ LAI, XIN GIA HỘ

བྱིན་གིས་རླྐྱོབས་ཤིག་རིན་ཆེན་འབྱུང་༔ བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ འདྐྱོད་ཆགས་འཁྲུལ་པའི་མིང་ཡང་མེད༔
jin gyi lob shig rin chen jung / de wa chen gyi zhing kham su / dö chag trül pé ming yang me
and grant blessings, Ratnasaṃbhava. In the pure land of Sukhāvati, even the name of delusional desire does not exist.
Equanimity wisdom. / In Dewachen, pure land of / Great happ-i-ness, e-ven names
quả vị thành tựu của bình đẳng tánh trí (trí huệ bình đẳng). Tại Phật Điền Cực Lạc,
phước bảo của hỷ lạc tối thắng, ngay cả danh từ khát ái mê lầm cũng không hiện hữu.

BAN THÀNH TỰU BÌNH ĐẲNG TÁNH TRÍ | Ở TRONG CÕI TỊNH ĐỘ CỰC LẠC | TRÀN ĐẦY PHƯỚC BÁU ĐẠI PHÚC
LẠC

བདེ་སིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཡང་༔ སྐྱོར་རྟྐྱོག་ཡེ་ཤེས་དངྐྱོས་གྲུབ་སྐྱོལ༔ བྱིན་གིས་རླྐྱོབས་ཤིག་སྣང་མཐའ་ཡས༔
de kyi phün sum tsog pé yang / sor tog ye she ngö drub tsöl / jin gyi lob shig nang tha ye
32

It is the fortune of perfect happiness. Bestow the siddhi of discriminating wisdom and grant blessings, Amitābha.
For confused de’sire are gone. / Amitabha bless and grant / Discerning wisdom siddhi.
Đức A Di Đà Phật, xin gia hộ và ban cho con quả vị thành tựu của diệu quan sát trí (trí huệ biết quán sát)

THAM ÁI MÊ LẦM KHÔNG HIỆN HỮU | A–DI–ĐÀ–PHẬT, XIN GIA HỘ | BAN THÀNH TỰU DIỆU QUAN SÁT TRÍ

ལས་རབ་རྫྐྱོགས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ ཕག་དྐྱོག་ངར་འཛིན་མིང་ཡང་མེད༔ མཛད་ཕིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཡང་༔
le rab dzog pé zhing kham su / trag dog ngar dzin ming yang me / dze trin phün sum tsog pé yang
In the pure land of Fulfilled Activity, even the names of self-grasping and jealousy do not exist. It is the fortune of
perfect buddha activities.
In Fullfilled Activity, / Land of perfect buddha deeds, / There’s no words for “jealousy”.
Tại Phật Điền Công Hạnh Hoàn Mãn, phước bảo của công hạnh Như Lai, ngay cả danh từ ganh tỵ vị kỷ cũng không hiện hữu

Ở TRONG CÕI CÔNG HẠNH HOÀN MÃN | TRÀN ĐẦY CÔNG HẠNH CỦA NHƯ LAI | GHEN TỴ VỊ KỶ KHÔNG HIỆN
HỮU

བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དངྐྱོས་གྲུབ་སྐྱོལ༔ བྱིན་གིས་རླྐྱོབས་ཤིག་དྐྱོན་ཡྐྱོད་གྲུབ༔ འྐྱོག་མིན་ཆྐྱོས་དབྱིངས་ཞིང་ཁམས་སུ༔
ja drub ye she ngö drub tsöl / jin gyi lob shig dön yö drub / og min chö ying zhing kham su
Bestow the siddhi of all-accomplishing wisdom and grant blessings, Amoghasiddhi. In the dharmadhātu sphere of Akaniṣṭha,
Amoghasiddhi bestow / All-accomplishing wisdom. / In the Ogmin Dharma Sphere,
Đức Bất Không Thành Tựu Phật, xin gia hộ và ban cho con quả vị thành tựu của thành sở tác trí (trí huệ thành tựu tất cả).
Tại Phật Điền Pháp Giới Sắc Cứu Cánh Thiên,

BẤT KHÔNG THÀNH TỰU PHẬT, GIA HỘ | BAN THÀNH TỰU THÀNH SỞ TÁC TRÍ | TẠI PHÁP GIỚI SẮC CỨU CÁNH
THIÊN

གཏི་མུག་འཁྲུལ་པའི་མིང་ཡང་མེད༔ ཕུན་ཚོགས་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་གཡང་༔ ཆྐྱོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་དངྐྱོས་གྲུབ་སྐྱོལ༔
ti mug trül pé ming yang me / phün tsog nga dang den pé yang / chö ying ye she ngö drub tsöl
even the name of delusional ignorance does not exist. It is the fortune endowed with five perfections. Bestow the siddhi of
dharmadhātu wisdom
Endowed with five perfections, / Ignorance does not exist. / Vairochana, grant dharma—
phước bảo được phú bẩm với năm hạnh toàn thiện, ngay cả danh từ vô minh mê lầm cũng không hiện hữu.
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Đức Tỳ Lô Giá Na Phật, xin gia hộ và ban cho con quả vị thành tựu

ĐƯỢC PHÚ BẨM NĂM HẠNH TOÀN THIỆN | VÔ MINH HƯ ẢO KHÔNG HIỆN HỮU | PHẬT ĐẠI NHẬT, GIA HỘ VÀ
BAN

བྱིན་གིས་རླྐྱོབས་ཤིག་རྣམ་སྣང་མཛད༔ ཁམས་ལྔ་དག་པའི་ཡུམ་ཆེན་ལྔས༔ འབྱུང་ལྔའི་བཅུད་དང་ཚེ་གཡང་སྐྱོལ༔
jin gyi lob shig nam nang dze / kham nga dag pé yum chen nge / jung ngé chü dang tse yang tsöl
and grant blessings, Vairochana. Bestow the fortune of the vital essences of the five great mothers - the five pure elements - and the
fortune of longevity.
--dhatu wisdom siddhi, grant / Vital essences of the / Five Great Mothers, and long life.
của pháp giới thể tánh trí (trí huệ thể tánh chân như). Ban phước báu của các tinh chất cốt tủy của năm vị Phật mẫu vĩ đại –
chính là ngũ đại thuần tịnh, và ban cho phước lộc trường thọ.

THÀNH TỰU PHÁP GIỚI THỂ TÁNH TRÍ | BAN TRƯỜNG THỌ VÀ BAN TINH CHẤT | CỦA PHẬT MẪU - NGŨ ĐẠI
THUẦN TỊNH

ཨྐྱོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས༔ གསང་སྔགས་ཟབ་མྐྱོ་ཆྐྱོས་ཀི་གཡང་༔
or gyen trül pé zhing kham ne / ye she tso gyal da kí tsog / sang ngag zab mo chö kyi yang
In the emanated realm of Uddiyāna, dwell Yeshe Tsogyal and the assembly of dakinis. Bestow the siddhi of mastering blissemptiness
In em’nated Udd’yan-a, / Tsogyal dwells with dakinis. / Grant bliss-emptiness mast’ry,
Từ cõi thị hiện Uddiyana, trụ xứ của đức Yeshe Tsogyal và thánh chúng Không Hành Nữ;
xin ban cho con quả vị thành tựu của đại lạc-không tánh,

Ở TRONG CÕI U-ĐI YA-NA | ĐỨC TSO-GYAL CÙNG KHÔNG HÀNH NỮ | XIN BAN QUẢ ĐẠI LẠC KHÔNG TÁNH

བདེ་སྐྱོང་རལ་འབྱྐྱོངས་དངྐྱོས་གྲུབ་སྐྱོལ༔ སྣང་སིད་བླ་མའི་དཀིལ་འཁྐྱོར་ནས༔ བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ལ་ཚོགས་ཀིས༔
de tong tsal jong ngö drub tsöl / nang si la mé kyil khor ne / ka gyü la mé lha tsog kyi
—the fortune of the profound Secret Mantra. In the mandala of the guru who is everything that appears and exists, dwell the yidams
of the masters of the oral lineage.
Fortune of profound mantra. / Guru, who’s all phenom’na, / Where all lin’eage yidams dwell
là phước báu của giáo lý mật thừa thâm thúy. Từ Mạn Đà La của Đạo Sư,
ngài vốn là thể hiện của mọi hiện tướng và hiện hữu, an trú bổn tôn thánh chúng của chư vị đạo sư của dòng khẩu truyền;
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PHƯỚC BÁU CỦA MẬT PHÁP THÂM SÂU | MẠN ĐÀ LA ĐẠO SƯ VÔ SONG | NƠI BỔN TÔN DÒNG TRUYỀN AN
TRÚ

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྐྱོ་མཆྐྱོག་གི་གཡང་༔ ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་དངྐྱོས་གྲུབ་སྐྱོལ༔ རང་སྣང་དག་པའི་གཞལ་ཡས་ནས༔
chag gya chen po chog gi yang / tse chig sang gye ngö drub tsöl / rang nang dag pé zhal ye ne
Bestow the siddhi of awakening in one life—the supreme fortune of mahāmudrā. In the pure sphere of self-display,
Grant awak’ning in one life, / Fortune of Mahamudra. / In the sphere of self-display,
xin ban cho con quả vị thành tựu giác ngộ ngay trong một đời,
là phước báu tối thượng của Đại thủ Ấn. Từ trú xứ không thể đo lường của sự tự hoạt hiện thuần tịnh,

XIN BAN GIÁC NGỘ TRONG MỘT ĐỜI | PHƯỚC BÁU TỐI THƯỢNG ĐẠI THỦ ẤN | TỪ TRÚ XỨ THANH TỊNH TỰ
HIỆN

ཡི་དམ་ཞི་ཁྐྱོའི་ལ་ཚོགས་ཀིས༔ མཆྐྱོག་དང་ཐུན་མྐྱོང་དངྐྱོས་གྲུབ་གཡང་༔ དྐྱོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་དངྐྱོས་གྲུབ་སྐྱོལ༔
yi dam zhi trö lha tsog kyi / chog dang thün mong ngö drub yang / dön nyi thar chin ngö drub tsöl
dwells the divine assembly of peaceful and wrathful yidams. Bestow the fortune of supreme and ordinary siddhis – the siddhi of
fulfilling my own and others’ aim.
Dwell yidams of peace and wrath. / Grant supreme and common pow’rs, / Siddhi fulfilling all aims.
có thánh chúng của chư vị Bổn Tôn an bình và phẫn nộ; xin ban cho con quả vị thành tựu của hai mục đích cho mình và người,
là phước báu của các quả vị thành tựu thông thường và tối thượng.

CỦA AN BÌNH VÀ PHẪN NỘ TÔN | XIN BAN THÀNH TỰU HAI MỤC ĐÍCH | HAI QUẢ VỊ THÔNG THƯỜNG, TỐI
THƯỢNG

ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་གནས་མཆྐྱོག་ནས༔ དཔའ་བྐྱོ་ཌཱ་ཀི་རྒྱ་མཚོས་བསྐྐྱོར༔ གསང་བ་སྔགས་ཀི་བྱིན་རླབས་གཡང་༔
nyi shu tsa zhí ne chog ne / pa wo da ki gya tsö kor / sang wa ngag kyi jin lab yang
In the twenty-four great, sacred places gathers an ocean of dakas and dakinis. Bestow the siddhi of ripening and liberating
others and myself—
In twenty four sacred sites / Gather in’finite sky dancers. / Grant ripe’ning, lib’rating pow’rs,
Từ hai mươi bốn thánh thất cao quí, bao bọc bởi một đại dương Không Hành Nam và Không Hành Nữ;
xin ban quả vị thành tựu và giải thoát cho con và các chúng sinh,
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TẠI HAI TƯ THÁNH ĐỊA LINH THIÊNG | AN TRỤ VÔ LƯỢNG VỊ KHÔNG HÀNH | BAN THÀNH TỰU, GIẢI THOÁT
CHÚNG SINH

རང་གཞན་སིན་གྐྱོལ་དངྐྱོས་གྲུབ་སྐྱོལ༔ གར་བཞུགས་ཆྐྱོས་སྐུའི་ཕྐྱོ་བང་ནས༔ བཀའ་བབས་ཆྐྱོས་བདག་མཆེད་གྐྱོགས་སྤུན༔
rang zhen min dröl ngö drub tsöl / gar zhug chö kü pho drang ne / ka bab chö dag che drog pün
the fortune of secret mantra’s blessings. In the palace of the all-pervasive dharmakāya, dwell the dharma lords and the vajra siblings
of the Oral Transmission.
Fortune of secret mantra. / In dharmakaya’s expanse / Dwell the lin’eage lords and kin.
là phước báu của oai lực gia trì từ mật chú. Từ cung điện của Pháp thân toàn khắp,
có chư vị pháp vương, chư huynh đệ kim cang của dòng khẩu truyền;

PHƯỚC BÁU GIA TRÌ CỦA MẬT CHÚ | CUNG ĐIỆN CỦA PHÁP THÂN TRÀN KHẮP | AN TRÚ CHƯ KIM CANG
DÒNG TRUYỀN

བསེད་རྫྐྱོགས་ལ་སྔགས་ཟུང་འཇུག་གཡང་༔ མཛད་ཕིན་གྐྱོང་འཕེལ་དངྐྱོས་གྲུབ་སྐྱོལ༔ གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་ཕྐྱོ་བང་ནས༔
kye dzog lha ngag zung jug yang / dze trin gong phel ngö drub tsöl / gang dül trül pé pho drang ne
Bestow the siddhi of increasing enlightened activities—the fortune of the unity of development and completion, the deity and
mantra. In the palace of the all-taming nirmāṇakāya,
Grant enlightened-acts’ increase, / Two-stages, mantra dei’ty. / In all-taming tulku’s sphere
xin ban cho con quả vị Phật hạnh luôn tăng trưởng, là phước báu của hai giai đoạn sinh khởi và thành tựu bất khả phân,
bổn tôn và mật chú. Từ cung điện của Ứng Thân thuần phục tất cả [chúng sinh],

BAN PHẬT HẠNH, PHƯỚC BÁU HỢP NHẤT | HAI GIAI ĐOẠN, MẬT CHÚ, BỔN TÔN | CUNG ĐIỆN CỦA ỨNG THÂN
THUẦN PHỤC

ཆྐྱོས་སྐྱོང་མ་མགྐྱོན་ལམ་དལ་རྣམས༔ འཕིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པའི་གཡང་༔ མངྐྱོན་སྤྱྐྱོད་ནུས་མཐུའི་དངྐྱོས་གྲུབ་སྐྱོལ༔
chö kyong ma gön cham dral nam / trin le nam zhi drub pé yang / ngön chö nü thü ngö drub tsöl
dwell the dharma protectors, Mahākāla, consort and retinue. Bestow the siddhi of subjugating power—the fortune of accomplishing
the four enlightened activities
Dwell Mahakala and court / Grant subjugating siddhi / Fortune of enlightened acts.
có chư Hộ Pháp, Đại Hắc Thiên Nam, Đại Hắc Thiên Nữ cùng đoàn tùy tùng của các ngài an trú;
xin ban cho con quả vị thành tựu của oai lực nhiếp phục, là phước báu của sự thành tựu bốn công hạnh giác ngộ.
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MA-HA-KA-LA, TÙY TÙNG TRÚ | XIN BAN QUẢ QUYỀN NĂNG NHIẾP PHỤC | PHƯỚC BÁU BỐN CÔNG HẠNH
GIÁC NGỘ

ཧཱུྃ་ཧི༔ྟཱ ལང་ལྐྱོ་ཅན་གི་གནས་མཆྐྱོག་ནས༔ ནྐྱོར་བདག་ཨརྟཱ་ཛཾ་བྷ་ལ༔ སྙིང་རེས་འགྐྱོ་བའི་དྐྱོན་ཀུན་མཛད༔

hung hri / chang lo chen gyi ne chog ne / nor dag arya dzam bha la / nying je dro wé dön kün dze
Hūṃ Hrī. In the supreme abode of Vaiśravaṇa, dwells the wealth god, noble Dzaṃbhala,
who kindly acts for the purpose of all beings.
Hum Hri / In Vaishravana’s abode / Dwells the wealth god Dzambala, / Who acts kindly for all
beings.
Hum Hri / Từ thánh thất của Đa Văn Thiên Vương, vị trời chủ về tài của,
Hộ Phật Phước Lộc Dăm-Ba-La an trú, Ngài từ bi gia hộ cho mọi nguyện vọng của chúng sinh.

HUM HRI | NƠI CÕI GIỚI ĐA VĂN THIÊN VƯƠNG | HỘ PHẬT DZAM-BHA-LA AN TRÚ
VIÊN THÀNH MỌI MONG NGUYỆN CHÚNG SINH

ཚེ་བསྐྱོད་ཟས་ནྐྱོར་གཡང་གི་བདག༔ འཁྐྱོར་དང་ཡང་འཁྐྱོར་བཅས་པ་རྣམས༔ སྔྐྱོན་གི་ཐུགས་དམ་མ་གཡེལ་བར༔
tse sö ze nor yang gi dag / khor dang yang khor che pa nam / ngön gyi thug dam ma yel war
Master of life, merit, food, wealth, and fortune, together with your main and secondary retinues,
unwavering from your former pledges
Master of life, merit, wealth / food and fortune, with your court / Don’t waver from your heart
pledge,
Đạo sư của sinh mệnh, phước đức, dưỡng sinh, thịnh vượng và tài lộc, cùng với đoàn tùy tùng chánh và phụ,
ngài luôn đoái tưởng đến chúng sinh với lòng bi mẫn yêu thương,

VỊ BẢO HỘ SINH MỆNH, DƯỠNG SINH | PHƯỚC ĐỨC, TÀI LỘC CÙNG TÙY TÙNG | KHÔNG XA LÌA KHỎI BỔN
NGUYỆN XƯA

འགྐྱོ་ལ་ཐུགས་རེའི་བརེར་དགྐྱོངས་ལ༔ ཚེ་གཡང་ཐམས་ཅད་འདིར་སྐྱོལ་ཅིག༔ རྐང་བཞི་ཕྱུགས་ཀི་གཡང་སྐྱོལ་ཅིག༔
dro la thug jé tser gong la / tse yang tham che dir tsöl chig / kang zhi chug kyi yang tsöl chig
and considering beings with compassionate love, bring here all fortune of longevity, bring here the fortune of cattle,
Think of us compass’nately. / Bring here all long-life fortune, / Bring here fortune of cattle,
cùng với những hứa nguyện xưa không gì lay chuyển được. Xin ban cho cho con phước lộc trường thọ; ban cho bầy gia súc để chăn,
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ĐOÁI CHÚNG SINH VỚI LÒNG TỪ ÁI | BAN MỌI PHƯỚC LỘC VỀ TRƯỜNG THỌ | BAN CHO BẦY GIA SÚC ĐỂ
CHĂN

མྱུར་ཞིང་མགྐྱོགས་པ་རྟ་ཡི་གཡང་༔ འདྐྱོད་དགུ་འབྱུང་བ་ནྐྱོར་གི་གཡང་༔ འཕེལ་སྐྱོབས་ལྡན་པ་ལུག་གི་གཡང་༔
nyur zhing gyog pa ta yi yang / dö gu jung wa nor gyi yang / phel tob den pa lug gi yang
the fortune of swift horses, the fortune of wish-granting livestock, the fortune of fertile sheep,
Fortune of swift horses, and / Wealth of wish-granting livestock, / The fortune of fertile sheep
đàn ngựa [khoẻ] phi nhanh, ban phước lộc của đàn gia súc như ý, ban phước lộc của đàn cừu giống tốt,

BAN CHO ĐÀN NGỰA KHỎE PHI NHANH | VÀ ĐÀN GIA SÚC ĐƯỢC NHƯ Ý | PHƯỚC LỘC TỪ BÀY CỪU TỐT
GIỐNG

ཕྱུགས་ཀི་གངས་ཚན་ར་ཡི་གཡང་༔ ནྐྱོར་གི་བཟང་བཙུན་མཛོ་ཡི་གཡང་༔ འདྐྱོད་འཇྐྱོའི་བ་དང་གང་གི་གཡང་༔
chug kyi drang tsen ra yi yang / nor gyi zang tsün dzo yi yang / dö jö ba dang lang gi yang
and within the herd animals: the fortune of goats and the fortune of dzos—the best of cattle, the fortune of wish-granting
cows and bulls,
And of herd an’mals: fortune / Of goats and dzos, best cattle / Wealth of wish-granting cows,
bulls,
và trong bầy gia súc thì được loại dê tốt, nhất là trâu dzos đáng quí nhất trong các loài, phước lộc của đàn trâu bò như ý,

TỪ BÀY DÊ, BÀY TRÂU DZOS QUÝ |PHƯỚC LỘC TỪ GIA SÚC TỐT NHẤT | PHƯỚC LỘC TỪ ĐÀN BÒ NHƯ Ý

ཐེག་ཆེན་ཁུར་བ་དེའུའི་གཡང་༔ ཐམས་ཅད་འདི་རུ་གཡང་དུ་ལེན༔ མཛེས་ཤིང་ཡིད་འྐྱོང་དར་ཟབ་གཡང་༔
theg chen khur wa dre ü yang / tham che di ru yang du len / dze shing yi ong dar zab yang
and mules able to carry heavy loads; all these, bring them here as good fortune! The fortune of beautiful, fine silk,
Mules to carry heavy loads / All this good fortune bring here! / Fortune of fine lovely silk,
đàn la có thể vác nặng; Phước lộc của tơ lụa đẹp, hảo hạng,

ĐÀN LA CÓ KHẢ NĂNG VÁC NẶNG | PHƯỚC LỘC ẤY XIN BAN NƠI ĐÂY | PHƯỚC LỘC CỦA TƠ LỤA ĐẸP, MỀM

རིན་ཐང་ཆེ་བ་གསེར་དངུལ་གཡང་༔ ས་བཅུད་འབས་དྲུག་འབྲུ་ཡི་གཡང་༔ རིན་ཆེན་ནྐྱོར་དབྱིགས་རྒྱན་གི་གཡང་༔
rin thang che wa ser ngül yang / sa chü dre drug dru yi yang / rin chen nor yig gyen gyi yang
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the fortune of valuable gold and silver, the fortune of fertile soil, and the six kinds of grains, the fortune of precious gems and
ornaments,
Highly priced gold and silver, / Fertile soil and the six grains, / Precious gems and ornaments,
phước lộc của vàng bạc quý giá, phước lộc của đất đai phì nhiêu,
sáu [loại] hạt cốc, phước lộc của châu bảo quý báu cùng đồ trang sức

PHƯỚC LỘC CỦA VÀNG BẠC QUÝ BÁU | ĐẤT MÀU MỠ VÀ SÁU LOẠI HẠT | PHƯỚC LỘC TỪ CHÂU BÁU, TRANG
SỨC

རྐྱོ་བརྒྱ་ལྡན་པ་བཟའ་བཏུང་གཡང་༔ ཐམས་ཅད་འདི་རུ་གཡང་དུ་ལེན༔ སེང་ཕྱྐྱོགས་ཚངས་པ་ལ་ཡི་གཡང་༔
ro gya den pa za tung yang / tham che di ru yang du len / teng chog tsang pa lha yi yang
the fortune of different kinds of food and drink: all these, bring them here as good fortune! From above, the fortune of Brahmā;
Food and drink of every kind, / Bring them here as good fortune! / Brahma’s fortune from above,
phước lộc của thức ăn thức uống đủ loại; con nguyện xin ngài hãy ban cho những thứ ấy như là những ân phước tốt lành!
Phước lộc đến từ Phạm Thiên ngự ở bên trên;

ĐỒ ĂN, UỐNG VỚI CÁC VỊ NGON | PHƯỚC LỘC ẤY XIN BAN NƠI ĐÂY | PHƯỚC LỘC CỦA PHẠM THIÊN TRÊN
CAO

བར་ཕྱྐྱོགས་ལ་སིན་གཉན་གི་གཡང་༔ འྐྱོག་ཕྱྐྱོགས་ཀླུ་གཡང་ཡིད་བཞིན་ནྐྱོར༔ སིད་གསུམ་ལ་མིའི་དཔལ་འབྱྐྱོར་གཡང་༔
bar chog lha sin nyen gyi yang / og chog lu yang yi zhin nor / si sum lha mí pal jor yang
from in between, the fortune of gods, demons and mountain spirits; and from below, the wish-fulfilling jewel—the fortune of the
nāgas, the fortune of the wealth of gods and humans of the three worlds;
Gods’, ghosts’, spirits’ wealth mid-way, / Nagas’ wishing gem below. / Three worlds’ gods’ and
humans’ wealth
phước lộc của chư thiên, thần núi và quỷ ma ở giữa; phước lộc của chư vị Long Thần - viên ngọc như ý - ngự ở bên dưới,
tài lộc của chư thiên và loài người hiện hữu trong ba cõi,

CHƯ THIÊN VÀ THẦN LINH Ở GIỮA | NGỌC NHƯ Ý CỦA RỒNG BÊN DƯỚI | THỊNH VƯỢNG CỦA TRỜI, NGƯỜI
BA CÕI

ཐམས་ཅད་འདི་རུ་གཡང་དུ་ལེན༔ ལུས་འཕགས་པྐྱོ་ཡི་གཟུགས་བཟང་གཡང་༔ འཛམ་བྱ་གིང་གི་དམ་ཆྐྱོས་གཡང་༔
tham che di ru yang du len / lü phag po yi zug zang yang / dzam ja ling gi dam chö yang
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all these, bring them here as good fortune! From the continent Superior Body, the fortune of excellent form; from the Jambu
continent, the fortune of the holy Dharma;
Bring them here as good fortune! / Luphagpo’s body fortune / Dzambuling’s holy Dharma
con nguyện xin ngài ban cho những thứ ấy như là những ân phước tốt lành! Phước bảo của Đông Thắng Thần Châu với thân tướng
tuyệt hảo, phước bảo của Giáo Pháp thiêng liêng của Nam Thiệm Bộ Châu,

PHƯỚC LỘC ẤY XIN BAN NƠI ĐÂY | THÂN PHƯỚC BÁU ĐÔNG THẮNG THẦN CHÂU | PHÁP THIÊNG CỦA NAM
THIỆM BỘ CHÂU

བ་ལང་སྤྱྐྱོད་ཀི་དཀྐྱོར་ནྐྱོར་གཡང་༔ སྒྲ་མི་སྙན་གི་ཚེ་རིང་གཡང་༔ གིང་བཞི་གིང་ཕན་སེ་འགྐྱོ་ཡི༔
ba lang chö kyi kor nor yang / dra mi nyen gyi tse ring yang / ling zhi ling tren kye dro yi
from the continent of Boundless Cows, the fortune of perfect wealth; from the continent of Unpleasant Sound, the fortune of
longevity; the life, power, and merit of all beings of the four continents and their subcontinents:
Balangcho’s fortunate wealth. / Draminyen’s longevity / Be-ing’s life, strength and merit
phước bảo của phú quí của Tây Ngưu Hóa Châu. Trường thọ của Bắc Câu Lô Châu, quyền lực,
phước đức và sinh khí của các chúng sinh [đang sống] nơi bốn đại châu và [tám] tiểu lục địa;

PHÚ QUÝ CỦA TÂY NGƯU HÓA CHÂU | TRƯỜNG THỌ CỦA BẮC CÂU LÔ CHÂU | MỆNH, PHƯỚC TRONG ĐẠI
CHÂU, TIỂU CHÂU

ཚེ་བསྐྱོད་དབང་ཐང་གཡང་དུ་ལེན༔ རྒྱ་གར་རྒྱལ་པྐྱོའི་ཆྐྱོས་སིད་གཡང་༔ རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པྐྱོའི་མངའ་ཐང་གཡང་༔
tse sö wang thang yang du len / gya gar gyal pö chö si yang / gya nag gyal pö nga thang yang
bring them here as good fortune! The Indian kings’ religious and mundane fortune, the Chinese kings’ fortune of might,
Of all lands, grant their fortune! / Ind’ian kings’ religious might, / Chinese kings’ all-reaching
force,
con nguyện xin ngài hãy ban cho những thứ ấy như là những ân phước tốt lành!
Phước báu của các vị vua Ấn Độ với quyền năng tín ngưỡng, phước báu sức mạnh của các vị vua Trung Hoa,

PHƯỚC LỘC ẤY XIN BAN NƠI ĐÂY | QUYỀN NĂNG TÍN NGƯỠNG - VUA XỨ ẤN | PHƯỚC BÁU SỨC MẠNH - VUA
TRUNG HOA

སག་གཟིག་རྒྱལ་པྐྱོའི་ནྐྱོར་གཡང་དང་༔ གེ་སར་རྒྱལ་པྐྱོའི་དམག་གཡང་དང་༔ དབུ་དཀར་ཧྐྱོར་གི་དཔའ་གཡང་རྣམས༔
tag zig gyal pö nor yang dang / ge sar gyal pö mag yang dang/ u kar hor gyi pa yang nam
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the Persian kings’ fortune of wealth, the fortune of King Gesar's army, the fortune of Ukarhor's courage:
Persian kings’ fortune and wealth, / The army of King Gesar, / The courage of Ukarhor
phước báu giàu sang phú quí của các vị vua Ba-Tư, phước báu của đại quân của vua Gesar, phước báu dũng cảm của Ukarhor;

GIÀU SANG PHÚ QUÝ - VUA BA TƯ | PHƯỚC BÁU ĐẠI QUÂN - VUA GE-SAR | LÒNG DŨNG CẢM CỦA
U-KAR-HOR

ཐམས་ཅད་འདི་རུ་གཡང་དུ་ལེན༔ མཐྐྱོ་བ་དགུང་གི་མཐྐྱོ་གཡང་དང་༔ དམའ་བ་ས་ཡི་བརྟན་གཡང་དང་༔
tham che di ru yang du len / tho wa gung gi tho yang dang / ma wa sa yi ten yang dang
all these, bring them here as good fortune! The fortune of the distant reaches of the sky;
the fortune of the stability of the lower grounds;
As good fortune bring them here! / Fortune of the endless sky, / Fortune of the stable grounds,
con nguyện xin ngài hãy ban cho những thứ ấy như là những ân phước tốt lành!
Phước báu của các nơi xa xôi từ [các] phương trời, và sự ổn định của các nơi ở phương dưới,

PHƯỚC LỘC ẤY XIN BAN NƠI ĐÂY | PHƯỚC BÁU CỦA TRỜI CAO VÔ TẬN | YÊN ỔN CỦA CÕI ĐẤT BÊN DƯỚI

མི་ནྐྱོར་ཟས་གྐྱོས་ཕུན་ཚོགས་གཡང་༔ བཀྲག་དང་གཟི་མདངས་ལྐྱོངས་སྤྱྐྱོད་གཡང་༔ གྐྱོ་མཚོན་དཔའ་རལ་རྫུ་འཕྲུལ་གཡང་༔
mi nor ze gö phün tsog yang / trag dang zi dang long chö yang / go tsön pa tsal dzu trül yang
the fortune of perfect wealth, food, and clothing; the fortune of splendor, radiance, and resources;
the fortune of armor, weapons, strength, and miraculous powers;
Perfect wealth, food and clothing, / Rad’iant splendor, riches, strength, / Armor, weapons,
mir’cle pow’rs
tài lộc trân quí, thức ăn và áo mặc, tướng mạo đẹp đẽ huy hoàng, tài nguyên, giáp mão, vũ khí, sức mạnh và năng lực thần thông;

THỊNH VƯỢNG, THỨC ĂN VÀ ÁO MẶC | SẮC TƯỚNG, HÀO QUANG VÀ TÀI NGUYÊN | BINH KHÍ, SỨC MẠNH VÀ
THẦN THÔNG

སེ་སྣྐྱོད་འཛིན་པ་རབ་བྱུང་གཡང་༔ དཔའ་རལ་སྐྱོབས་ཤུགས་བུ་ཚའི་གཡང་༔ མཛེས་བཙུན་འཛོམས་པ་མྐྱོ་བཙུན་གཡང་༔
de nö dzin pa rab jung yang / pa tsal tob shug bu tsé yang / dze tsün dzom pa mo tsün yang
the fortune of renunciates upholding the scripture collections;
the fortune of brave and strong boys; the fortune of beautiful and virtuous girls;
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Monks who uphold the scriptures / Fortune of brave and strong boys / Beautiful and virt’ous
girls,
phước báu của chư vị trì giữ Tam Tạng Kinh Điển, tâm buông xả, con trai khỏe mạnh và dũng cảm, con gái xinh xắn và thiện lành,

CHƯ VỊ TỲ KHEO TRÌ TAM TẠNG | CÁC CHÀNG TRAI MẠNH KHỎE, DŨNG CẢM | CÁC CÔ GÁI XINH XẮN, THIỆN
LÀNH

ཁྐྱོ་རིགས་ལྡན་པ་སིད་ཀི་གཡང་༔ ཐམས་ཅད་འདི་རུ་གཡང་དུ་ལེན༔ ཤར་གི་ཕྱྐྱོགས་ནས་ཚེ་གཡང་རྣམས༔
kyo rig den pa si kyi yang / tham che di ru yang du len / shar gyi chog ne tse yang nam
the fortune of pure offspring: all these, bring them here as good fortune! All fortune of longevity of the eastern direction,
Pure off-spring – please all of these / Bring them here as good-fortune! / Like sun and moon’s
eastern rise,
con cháu tốt lành; khẩn nguyện ngài ban cho những thứ ấy như là những ân phước tốt lành.
Như mặt trời hừng đông và mặt trăng vừa chớm

DÒNG GIỐNG THANH TAO VÀ TỐT LÀNH | PHƯỚC LỘC ẤY XIN BAN NƠI ĐÂY | PHƯỚC LỘC TRƯỜNG THỌ TỪ
PHƯƠNG ĐÔNG

ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་འཆར་བཞིན་བྱྐྱོན༔ ལྐྱོ་ཡི་ཕྱྐྱོགས་ནས་ཚེ་གཡང་རྣམས༔ ལྐྱོ་སིན་བཞིན་དུ་འཚུབས་ཤིང་བྱྐྱོན༔
nyi da zhin du char zhin jön / lho yi chog ne tse yang nam / lho trin zhin du tsub shing jön
come here, rising like the sun and moon! All fortune of longevity of the southern direction, come here, swirling like
the southern clouds!
Eastern long-life-fortune, come! / Like the swirling southern clouds, / Southern long-life
fortune, come!
nguyện cho tất cả phước lộc trường thọ từ phương Đông hãy đến nơi đây!
Như đám mây phương Nam cuồn cuộn, nguyện cho tất cả phước lộc trường thọ từ phương Nam hãy đến nơi đây!

HÃY ĐẾN NHƯ NHẬT, NGUYỆT ĐANG MỌC|PHƯỚC LỘC TRƯỜNG THỌ TỪ PHƯƠNG NAM|HÃY ĐẾN NHƯ MÂY
NAM CUỒN CUỘN

ནུབ་ཀི་ཕྱྐྱོགས་ནས་ཚེ་གཡང་རྣམས༔ ན་བུན་བཞིན་དུ་འཐིབས་ཤིང་བྱྐྱོན༔ བྱང་གི་ཕྱྐྱོགས་ནས་ཚེ་གཡང་རྣམས༔
nub kyi chog ne tse yang nam / na bün zhin du thib shing jön / jang gi chog ne tse yang nam
All fortune of longevity of the western direction, come here, enshrouding like mist! All fortune of longevity of the northern direction,
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Like enshrouding mist, Western / Long-life fortune please come here! / Like a river flows,
Northern
Như sương phủ mịt mờ, nguyện cho tất cả phước lộc trường thọ từ phương Tây hãy đến nơi đây! Như sông chảy xuôi dòng,

PHƯỚC LỘC TRƯỜNG THỌ TỪ PHƯƠNG TÂY| HÃY ĐẾN NHƯ SƯƠNG MÙ PHỦ KÍN | PHƯỚC LỘC TRƯỜNG
THỌ TỪ PHƯƠNG BẮC

ཆུ་བྐྱོ་བཞིན་དུ་འབབ་ཅིང་བྱྐྱོན༔ སེང་གི་ཕྱྐྱོགས་ནས་ཚེ་གཡང་རྣམས༔ སྦྲང་ཆར་བཞིན་དུ་འབེབས་ཤིང་བྱྐྱོན༔
chu wo zhin du bab ching jön / teng gi chog ne tse yang nam / drang char zhin du beb shing jön
come here, flowing like a river! All fortune of longevity of the upper direction, come here, descending like rain!
Long-life fortune please come here! / Like rain falling from above, / Upper long-life fortune, come!
nguyện cho tất cả phước lộc trường thọ từ phương Bắc hãy đến nơi đây! Như cơn mưa phùn lất phất,
nguyện cho tất cả phước lộc trường thọ từ phương trên hãy đến nơi đây!

HÃY ĐẾN NHƯ SÔNG CHẢY XUÔI DÒNG | PHƯỚC LỘC TRƯỜNG THỌ TỪ PHƯƠNG TRÊN | HÃY ĐẾN NHƯ CƠN
MƯA ĐỔ XUỐNG

འྐྱོག་གི་ཕྱྐྱོགས་ནས་ཚེ་གཡང་རྣམས༔ འབས་དྲུག་བཞིན་དུ་སིན་ཅིང་བྱྐྱོན༔ སྙན་དང་གགས་པའི་བསྐྱོད་གཡང་རྣམས༔
og gi chog ne tse yang nam / dre drug zhin du min ching jön / nyen dang drag pé tö yang nam
All fortune of longevity of the lower direction, come here, ripening like the six grains! Fortune of melodious, illustrious praise,
Like six grains rip’ning below, / Lower long-life fortune, come! / Fortune of melo’dious praise
Như sáu loại hạt cốc được mùa, nguyện cho tất cả phước lộc trường thọ từ phương dưới hãy đến nơi đây!
Như [tiếng gầm] vang xa của con rồng màu ngọc lam,

PHƯỚC LỘC TRƯỜNG THỌ TỪ PHƯƠNG DƯỚI | HÃY ĐẾN NHƯ SÁU HẠT ĐƯỢC MÙA | PHƯỚC LỘC TỪ TÁN
TỤNG VANG LỪNG

གཡུ་འབྲུག་བཞིན་དུ་གགས་ཤིང་བྱྐྱོན༔ བུ་སླྐྱོབ་རིགས་རྒྱུད་འདུས་པའི་གཡང་༔ སྐར་ཕེང་བཞིན་དུ་བཀྲག་ཅིང་བྱྐྱོན༔
yu drug zhin du drag shing jön / bu lob rig gyü dü pé yang / kar treng zhin du trag ching jön
come here, roaring like a turquoise dragon! Fortune of the line of heart-disciples, come here, dazzling like a garland of stars!
Come like turquoise dragon’s roar! / Fortune of heart-student’s line / Come like dazz’ling star
garlands!
nguyện cho tất cả phước lộc của lời tán tụng êm dịu và rạng ngời hãy đến nơi đây! Rực rỡ như một tràng tinh tú,
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nguyện cho phước báu của chúng đệ tử tâm truyền của dòng truyền thừa hãy đến nơi đây.

HÃY ĐẾN NHƯ RỒNG LAM RỐNG GỌI | PHƯỚC LỘC TỪ ĐỆ TỬ TÂM TRUYỀN | HÃY ĐẾN NHƯ SAO TRỜI CHÓI
LỌI

ཧཱུྃ་ཧྟཱི༔ ཤར་ཕྱྐྱོགས་རྐྱོ་རེ་མཁའ་འགྐྱོ་མ༔ ཚེ་གཡང་ཐམས་ཅད་འདིར་ཁུག་ཅིག༔ ནད་གདྐྱོན་བར་ཆད་ཞི་བར་མཛོད༔

hung hri / shar chog dor je khan dro ma / tse yang tham che dir khug chig / ne dön bar che zhi war dzö
Hūṃ Hrīḥ. Vajra Dakini of the East, summon all fortune of longevity and pacify disease, demons and hindrances!
Hum Hri / Eastern Vajra Dakini / Bring life’s fortune, pacify / Disease, demons, hindrances!
Hum Hri. Kim Cang Không Hành Nữ từ phương Đông, xin hãy thỉnh gọi tất cả phước lộc trường thọ
và hãy hàng phục bệnh tật, quỷ ma và chướng ngại!

HUM HRI | KHÔNG HÀNH NỮ KIM CANG PHƯƠNG ĐÔNG
XIN TRIỆU THỈNH PHƯỚC BÁU TRƯỜNG THỌ | HÀNG PHỤC BỆNH, MA VÀ CHƯỚNG NGẠI

ལྐྱོ་ཕྱྐྱོགས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྐྱོ་མ༔ ཟས་ནྐྱོར་ལྐྱོངས་སྤྱྐྱོད་གཡང་ཁུག་ཅིག༔ ཚེ་བསྐྱོད་དཔལ་འབྱྐྱོར་རྒྱས་པར་མཛོད༔
lho chog rin chen khan dro ma / ze nor long chö yang khug chig / tse sö pal jor gye par dzö
Jewel Dakini of the South, summon the fortune of food, wealth, and resources, and expand life, merit, and riches!
Southern Jewel Dakini / Bring resources, food and wealth / Expand life, merit, riches!
Không Hành Nữ trân quí từ phương Nam, xin hãy thỉnh gọi phước lộc thực phẩm,
của cải và tài nguyên, sự trường thọ, phước đức và phú quí!

KHÔNG HÀNH NỮ BẢO CHÂU PHƯƠNG NAM | XIN TRIỆU THỈNH PHƯỚC BÁU DƯỠNG SINH | TĂNG TUỔI THỌ,
PHƯỚC ĐỨC, GIÀU SANG

ནུབ་ཕྱྐྱོགས་པདྨ་མཁའ་འགྐྱོ་མ༔ འཁྐྱོར་འདས་དབང་སྡུད་གཡང་ཁུག་ཅིག༔ སྣང་སིད་དབང་དུ་འདུ་བར་མཛོད༔
nub chog pema khan dro ma / khor de wang dü yang khug chig / nang si wang du du war dzö
Lotus Dakini of the West, summon the fortune of overpowering samsara and nirvana and subdue everything that appears and exists!
Western Lotus Dakini / Summon pow’r to tame all things, / Samsara and nirvana!
Liên Hoa Không Hành Nữ từ phương Tây, xin hãy thỉnh gọi phước lộc siêu vượt luân hồi và Niết Bàn,
và hãy thu nhiếp tất cả các pháp hữu vi (hiện tướng và hiện hữu)
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KHÔNG HÀNH NỮ LIÊN HOA PHƯƠNG TÂY | XIN TRIỆU THỈNH PHƯỚC BÁU NHIẾP PHỤC | LUÂN HỒI, NIẾT
BÀN, PHÁP HỮU VI

བྱང་ཕྱྐྱོགས་ལས་ཀི་མཁའ་འགྐྱོ་མ༔ ལས་བཞིའི་འཕིན་ལས་གཡང་ཁུག་ཅིག༔ གནྐྱོད་བྱེད་གདྐྱོན་བགེགས་ཚར་གཅྐྱོད་མཛོད༔
jang chog le kyi khan dro ma / le zhí trin le yang khug chig / nö je dön geg tsar chö dzö
Action Dakini of the North, summon the fortune of the four enlightened activities and annihilate harm-doers, evil spirits,
and obstructers!
Northern Action Dakini / Bring the four enlightened acts / Annih’late hind’rers, evil!
Hành Nghiệp Không Hành Nữ từ phương Bắc, xin hãy thỉnh gọi phước lộc của bốn Phật hạnh,
hãy tận trừ các loài ác quỷ và tà ma gây chướng ngại.

KHÔNG HÀNH NỮ CÔNG HẠNH PHƯƠNG BẮC | TRIỆU THỈNH PHƯỚC BÁU BỐN CÔNG HẠNH
TẬN TRỪ QUỶ MA VÀ CHƯỚNG NGẠI

ནྐྱོར་ལ་ཚོགས་བདག་འཁྐྱོར་བཅས་ཀི༔ འཛམ་གིང་གཡང་རྣམས་འདིར་ཁུག་ཅིག༔ ཕ་ྟཱ ཡུལ་འདི་རུ་ཕ་ྟཱ ཁུག་ཅིག༔

nor lha tsog dag khor che kyi / dzam ling yang nam dir khug chig / cha yül di ru cha khug chig
Wealth God with your retinue, bring here all fortune of the world! Bring here auspicious objects!
Wealth gods with your retinue / Bring here all the world’s fortune! / Bring auspicious objects
here!
Chư Hộ Phật tài lộc cùng đoàn tùy tùng, xin các ngài hãy mang lại đây tất cả phước lộc của thế gian!
Xin các ngài hãy mang lại đây mọi sự cát tường!

HỘ PHẬT TÀI LỘC CÙNG TÙY TÙNG | BAN TẤT CẢ PHƯỚC LỘC THẾ GIAN | MANG LẠI ĐÂY MỌI SỰ CÁT TƯỜNG

གཡང་ཡུལ་འདི་ལ་གཡང་ཁུག་ཅིག༔ གནས་ཁང་འདི་ལ་རྟག་པར་བཞུགས༔ གཡང་ཆས་འདི་ལ་བརྟན་པར་མཛོད༔
yang yül di la yang khug chig / ne khang di la tag par zhug / yang che di la ten par dzö
Bring here fortunate objects! Always remain at this place and cause these objects of good fortune to be steadfast!
Bring fortunate objects here! / Always remain at this place / And make these fortunes steadfast!
Xin các ngài hãy mang lại đây mọi sự may mắn. Xin các ngài luôn an ngự tại chốn này trong tất cả các thời;
xin gìn giữ cho tất cả báu vật của phước lộc luôn bền vững!

MANG LẠI ĐÂY MỌI SỰ MAY MẮN | XIN LUÔN AN NGỰ TẠI CHỐN NÀY | GÌN GIỮ PHƯỚC LỘC LUÔN BỀN
VỮNG
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ཚེ་རྫས་འདི་ལ་བཅུད་ཅིག་ཕྐྱོབ༔ མི་ནྐྱོར་འདི་ལ་སྲུང་སྐྱོབས་མཛོད༔ འགྱུར་བ་མེད་པར་བརྟན་བཞུགས་འཚལ༔
tse dze di la chü chig phob / mi nor di la sung kyob dzö / gyur wa me par ten zhug tsal
Give potency to these life substances, and in this place, protect wealth! Please remain steadfast and unchanging!
Potentize life substances / And at this place protect wealth! / Please remain firm, unchanging!
Xin các ngài hãy mang lại sức sống mạnh mẽ và bảo toàn tài lộc tại nơi đây! Nguyện các ngài luôn thường hằng và không đổi thay!

XIN BAN TINH CHẤT SỐNG MẠNH MẼ | BẢO TOÀN TÀI LỘC TẠI NƠI ĐÂY | XIN TRỤ MÃI ĐÂY, CHẲNG ĐỔI THAY

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངྐྱོས་གྲུབ་སྐྱོལ༔ ཟད་མེད་གཏེར་གི་དངྐྱོས་གྲུབ་སྐྱོལ༔ བསྐྱོད་རྣམས་ནྐྱོར་གི་དངྐྱོས་གྲུབ་སྐྱོལ༔
chi me tse yi ngö drub tsöl / ze me ter gyi ngö drub tsöl / sö nam nor gyi ngö drub tsöl
Bestow the siddhi of immortality! Bestow the siddhi of inexhaustible treasures! Bestow the siddhi of merit and riches!
Grant eternal life siddhi / Grant endless treasure siddhi / Grant wealth and merit siddhi
Nguyện các ngài ban cho quả vị thành tựu của sự bất tử! Nguyện các ngài ban cho quả vị thành tựu của kho báu vô tận!
Nguyện các ngài ban cho quả vị thành tựu của phước đức và tài lộc!

BAN QUẢ VỊ THÀNH TỰU BẤT TỬ | BAN THÀNH TỰU KHO BÁU VÔ TẬN | BAN THÀNH TỰU PHƯỚC ĐỨC, GIÀU
SANG

མཆྐྱོག་དང་ཐུན་མྐྱོང་དངྐྱོས་གྲུབ་སྐྱོལ༔ འབད་མེད་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་ལ་ལ་ཧྐྱོ༔
chog dang thün mong ngö drub tsöl / be me lhün gyi drub par dzö / sarva siddhi a la la ho
Bestow supreme and ordinary siddhis! Let them be accomplished spontaneously and without effort! Sarva siddhi a la la ho.
Grant two siddhis, let them be / Accomplished spontan’ously / Sarva Siddhi a la la ho!
Nguyện các ngài ban cho quả vị thành tựu thông thường và tối thượng!
Nguyện cho [quả vị thành tựu này] tự phát khởi mà không cần dụng công! Sarva Siddhi A La La Ho

BAN THÀNH TỰU THÔNG THƯỜNG, TỐI THƯỢNG | TỰ PHÁT KHỞI KHÔNG CẦN DỤNG CÔNG |
SAR-VA SI-DDHI A LA LA HO
ཤེས་བརྐྱོད་གཡང་འགུགས་ཚར་གངས་སར༔ འདི་ཡན་ཚར་གངས་གང་འགྲུབ་བྱ༔ བཅུ་གསུམ་ཙམ་ནི་ངེས་པའི་གངས༔ གང་འདྐྱོད་བསྙེན་པ་དེ་བཞིན་བཟླས༔ དངྐྱོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་མྱུར་དུ་ཐྐྱོབ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
Thus, apply yourself in summoning fortune and recite it a number of times. Thereafter recite it repeatedly as often as possible. Accumulate at least thirteen
recitations or recite as many times as you wish. Swiftly attain the two kinds of siddhis! Samaya seal seal seal.
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Cứ như thế, hành giả tự thỉnh mời phước lộc và trì tụng nhiều lần [các lời nguyện]. Sau đó, hành giả trì tụng lặp đi lặp lại càng nhiều lần càng tốt. Hành trì
ít nhất 13 lần, hoặc trì tụng bao lần tùy theo ước nguyện của hành giả. Hãy nhanh chóng đạt được hai quả vị thành tựu! Samaya

དེ་ནས་ཚེ་གཡང་དབང་བཞི་ལེན༔ བསྡུ་རིམ་རེས་ཀི་བྱ་བའྐྱོ༔ མི་གྐྱོལ་དུས་ནི་བརྟན་བཞུགས་བྱ༔ དེ་ནས་དབང་བཞི་ལེན་པ་ནི༔
Then take the four empowerments of longevity and fortune. Thereafter perform the dissolution stage. If the session is not closed, perform a long-life ceremony
and then take the four empowerments.
Kế đến, hãy đón nhận bốn pháp gia lực trường thọ và phước lộc. Sau đó, hãy hành trì giai đoạn tan hóa. Nếu [thời khoá công phu] chưa kết thúc, hãy cử
hành nghi lễ trường thọ và rồi đón nhận bốn pháp gia lực

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མ་ཚེ་ཡི་ལ༔ ཨྐྱོ་རྒྱན་མཁའ་འགྐྱོ་ནྐྱོར་ལའི་ཚོགས༔ བདག་དང་སྐལ་ལྡན་སླྐྱོབ་མ་ལ༔
om ah hung / ku sum la ma tse yi lha / or gyen khan dro nor lhé tsog / dag dang kal den lob ma la
Oṃ Ā Hūṃ, three kāyas, lama, deities of longevity, dakinis of Uddiyāna, and assembly of wealth gods, please bestow the four
empowerments upon me and other fortunate disciples.
Om Ah Hung. Tam Thân Phật, Đạo Sư, chư Hộ Phật trường thọ, Không Hành Nữ xứ Uddiyana,
và tập hội chư hộ Phật phước lộc, xin hãy ban cho con và các đệ tử may mắn [khác] bốn pháp gia lực

OM AH HUNG | TAM THÂN PHẬT, ĐẠO SƯ, BỔN TÔN | KHÔNG HÀNH NỮ, HỘ PHẬT TÀI LỘC
XIN BAN BỐN GIA LỰC CHO CON | CÙNG CÁC ĐỆ TỬ MAY MẮN KHÁC

དབང་བཞི་བསྐུར་བར་མཛད་དུ་གསྐྱོལ༔ སྐུ་ཡི་དབང་མཆྐྱོག་ལུས་ལ་བསྐུར༔ གཞྐྱོམ་མེད་རྐྱོ་རེའི་སྐུ་ཐྐྱོབ་ཤྐྱོག༔
wang zhi kur war dze du söl / ku yi wang chog lü la kur / zhom me dor jé ku thob shog
Being bestowed with the supreme form empowerment upon my body, may I attain the indestructible vajra body.
Khi đón nhận gia lực tối thượng cho Thân, nguyện cho con được thân kim-cang bất hoại.

NHẬN GIA LỰC CHO THÂN TỐI THƯỢNG | XIN ĐƯỢC THÂN KIM CANG BẤT HOẠI

གསུང་གི་དབང་མཆྐྱོག་ངག་ལ་བསྐུར༔ ཚངས་དབྱངས་དྲུག་ཅུའི་དབང་ཐྐྱོབ་ཤྐྱོག༔ ཐུགས་ཀི་དབང་མཆྐྱོག་ཡིད་ལ་བསྐུར༔
sung gi wang chog ngag la kur / tsang yang drug chü wang thob shog / thug kyi wang chog yi la kur
Being bestowed with the supreme speech empowerment upon my speech, may I attain the power of Brahmā's sixty melodies.
Being bestowed with the supreme mind empowerment upon my mind,
Khi đón nhận gia lực tối thượng cho Khẩu, nguyện cho con được oai lực thu nhiếp sáu mươi âm điệu của Phạm Thiên,
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Khi đón nhận gia lực tối thượng cho Ý,

NHẬN GIA LỰC CHO KHẨU TỐI THƯỢNG | THU NHIẾP SÁU MƯƠI ÂM PHẠM THIÊN| NHẬN GIA LỰC CHO TÂM
TỐI THƯỢNG

སེ་མེད་སྐྱོས་བལ་དབང་ཐྐྱོབ་ཤྐྱོག༔ སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་དྐྱོན་གི་དབང་༔ ངྐྱོ་བྐྱོ་ཉིད་སྐུའི་དབང་ཐྐྱོབ་ཤྐྱོག༔
kye me trö dral wang thob shog / ku sum lhün drub dön gyi wang / ngo wo nyi kü wang thob shog
may I attain power over the unborn simplicity. May I obtain the essence-kāya empowerment, the ultimate empowerment that is the
spontaneous presence of the three kāyas.
nguyện cho con làm chủ được trạng thái chân phương bất sinh.
Nguyện cho con đạt được sự gia lực của Thể tánh pháp thân, là gia lực tối hậu – sự hiển lộ tự nhiên của tam thân Phật.

ĐẠT NĂNG LỰC VÔ SINH SIÊU VƯỢT | XIN GIA LỰC THỂ TÁNH PHÁP THÂN | LÀ GIA LỰC HIỂN TAM THÂN PHẬT

དུག་གསུམ་སྐུ་གསུམ་མངྐྱོན་གྱུར་པའི༔ བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དབང་ཐྐྱོབ་ཤྐྱོག༔ དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་ཤར་བའི༔
dug sum ku sum ngön gyur pé / la ma ku sum wang thob shog / dug nga ye she ngar shar wé
May I obtain the empowerment of the guru’s three kāyas, which causes the three poisons to manifest as the three kāyas. May I
obtain the empowerment of the long-life deities of the five families,
Nguyện cho con đạt được sự gia lực tam thân của Đạo Sư, giúp chuyển hoá tam độc thành tam thân Phật.
Nguyện cho con đạt được sự gia lực của chư Hộ Phật trường thọ cùng với năm Thiền na Phật,

XIN GIA LỰC TAM THÂN ĐẠO SƯ | CHUYỂN TAM ĐỘC THÀNH TAM THÂN PHẬT | XIN GIA LỰC HỘ PHẬT, NGŨ
PHẬT

ཚེ་ལ་རིགས་ལྔའི་དབང་ཐྐྱོབ་ཤྐྱོག༔ འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ལུས་ཐྐྱོབ་པའི༔ ཨྐྱོ་རྒྱན་མཁའ་འགྐྱོའི་དབང་ཐྐྱོབ་ཤྐྱོག༔
tse lha rig ngé wang thob shog / chi me ye she lü thob pé / or gyen khan drö wang thob shog
which causes the five poisons to manifest as the five aspects of primordial wisdom. May I obtain the empowerment of the dakinis of
Uddiyāna, by which the body of deathless primordial wisdom is attained.
giúp chuyển hoá ngũ độc thành năm khía cạnh của giác tánh nguyên sơ.
Nguyện cho con đạt được sự gia lực của chư vị Không Hành Nữ xứ Uddiyana, giúp thành tựu thân bất tử của giác tánh nguyên sơ.

CHUYỂN HÓA NGŨ ĐỘC THÀNH NGŨ TRÍ | XIN GIA LỰC CỦA KHÔNG HÀNH NỮ | ĐẠT THÂN BẤT DIỆT TUỆ
NGUYÊN SƠ
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མཆྐྱོག་ཐུན་འབེད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་པའི༔ ཛཾ་དཀར་ཡབ་ཡུམ་དབང་ཐྐྱོབ་ཤྐྱོག༔ ཟས་ནྐྱོར་དཔལ་འབྱྐྱོར་ཕུན་ཚོགས་པའི༔
chog thün be me lhün drub pé / dzam kar yab yum wang thob shog / ze nor pal jor phün tsog pé
May I obtain the empowerment of White Dzambhala yab-yum, which effortlessly and spontaneously accomplishes ordinary and
sublime siddhis. May I obtain the empowerment of wealth gods and treasure lords,
Nguyện cho con đạt được sự gia lực của ngài Bạch Dăm-Ba-La Dáp-Dum [trong tư thế kết hợp với Phật mẫu],
giúp con đạt đến những quả vị thành tựu thông thường và tối thượng một cách tự nhiên, không cần dụng công.
Nguyện cho con đạt được sự gia lực của chư hộ Phật tài lộc và kho báu,

CỦA BẠCH DAM-BA-LA – PHỐI NGẪU | ĐẠT HAI THÀNH TỰU, CHẲNG DỤNG CÔNG | XIN GIA LỰC HỘ PHẬT TÀI
LỘC

ནྐྱོར་ལ་གཏེར་བདག་དབང་ཐྐྱོབ་ཤྐྱོག༔ འཁྐྱོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྐྱོལ་བའི༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྐྱོའི་དབང་ཐྐྱོབ་ཤྐྱོག༔
nor lha ter dag wang thob shog / khor wé dug ngal le dröl wé / chag gya chen pö wang thob shog
which perfects the abundance of food, wealth, and riches. May I obtain the empowerment of mahāmudrā,
which liberates from samsara's pain.
giúp hoàn thiện kho vật thực, tài lộc và phú quí! Nguyện cho con đạt được sự gia lực của Đại Thủ Ấn,
giúp giải thoát những khổ não của luân hồi.

ĐỂ TRÀN TRỀ THỰC PHẨM, PHỒN VINH | XIN GIA LỰC CỦA ĐẠI THỦ ẤN | ĐỂ VƯỢT THOÁT KHỔ NÃO LUÂN HỒI

མ་རིག་འཁྲུལ་སྣང་ཡེ་དག་པའི༔ རང་རིག་ཆྐྱོས་སྐུའི་དབང་ཐྐྱོབ་ཤྐྱོག༔ འཁྐྱོར་འདས་ཆྐྱོས་ཀུན་ཡེ་དག་པའི༔
ma rig trül nang ye dag pé / rang rig chö kü wang thob shog / khor de chö kün ye dag pé
May I obtain the empowerment of self-knowing dharmakāya, which is the primordial purity of the delusional perceptions of
unawareness. May I obtain the empowerment of the Great Completion,
Nguyện cho con đạt được sự gia lực của Pháp thân tự giác, từ nguyên sơ vốn không hề bị những vọng tưởng đến từ sự bất tỉnh giác
và mê lầm làm cho ô nhiễm. Nguyện cho con đạt được sự gia lực của Đại Toàn Thiện,

XIN GIA LỰC PHÁP THÂN TỰ GIÁC | LÀ TÁNH TỊNH CỦA NIỆM MÊ LẦM | XIN GIA LỰC PHÁP ĐẠI TOÀN THIỆN

རྫྐྱོགས་པ་ཆེན་པྐྱོའི་དབང་ཐྐྱོབ་ཤྐྱོག༔ རྟག་ཆད་མཐའ་བཞི་རང་གྐྱོལ་བའི༔ དབུ་མ་ཆེན་པྐྱོའི་དབང་ཐྐྱོབ་ཤྐྱོག༔
dzog pa chen pö wang thob shog / tag che tha zhi rang dröl wé / u ma chen pö wang thob shog
which is the primordial purity of all phenomena of samsara and nirvana. May I obtain the empowerment of the Great Middle Way,
which naturally liberates the four extremes of eternalism and nihilism.
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từ nguyên sơ vốn không hề bị tất cả các hiện tượng trong Luân hồi và Niết bàn làm cho ô nhiễm.
Nguyện cho con đạt được sự gia lực của [giáo lý] Trung Đạo Vĩ Đại, vốn tự nhiên giải thoát khỏi bốn cực đoan của sự chấp thường
[tin có sự thường hằng] và chấp đoạn [không tin có gì hiện hữu].

TÁNH TỊNH CỦA LUÂN HỒI, NIẾT BÀN | XIN GIA LỰC ĐẠI PHÁP TRUNG ĐẠO | THOÁT CỰC ĐOAN CHẤP
THƯỜNG, CHẤP ĐOẠN

སྨྲ་བསམ་བརྐྱོད་ལས་འདས་པ་ཡི༔ ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་དབང་ཐྐྱོབ་ཤྐྱོག༔ གཉིས་འཛིན་བག་ཆགས་རང་གྐྱོལ་བའི༔
ma sam jö le de pa yi / she rab phar chin wang thob shog / nyi dzin bag chag rang dröl wé
May I obtain the empowerment of the Perfection of Wisdom, which is inexpressible, being beyond words and thoughts. May I obtain
the empowerment of total openness, free from fixation,
Nguyện cho con đạt được sự gia lực của Tuệ Ba La Mật [Trí Tuệ Bát Nhã], là điều không thể diễn giải hay nghĩ bàn.
Nguyện cho con đạt được sự gia lực của [tâm] rộng mở, hoàn toàn không bám chấp,

XIN GIA LỰC TUỆ BA LA MẬT | SIÊU VƯỢT MỌI KIẾN GIẢI, Ý NIỆM | XIN GIA LỰC TÂM KHÔNG BÁM CHẤP

འཛིན་མེད་ཁབ་གདལ་དབང་ཐྐྱོབ་ཤྐྱོག༔ དབྱིངས་རིག་འཕྐྱོ་འགྱུར་མེད་པ་ཡི༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དབང་ཐྐྱོབ་ཤྐྱོག༔
dzin me kyab dal wang thob shog / ying rig pho gyur me pa yi / chi me tse yi wang thob shog
which naturally liberates dualistic propensities. May I obtain the empowerment of immortal life,
which is the unchanging expanse of awareness.
vốn tự nhiên giải thoát khỏi những thiên hướng đối đãi. Nguyện cho con đạt được sự gia lực của trường sinh bất tử,
đây chính là tánh giác trùm khắp bất biến.

THOÁT KHỎI MỌI ĐỐI ĐÃI NHỊ NGUYÊN | XIN GIA LỰC TRƯỜNG SINH BẤT TỬ | LÀ TÁNH GIÁC TRÙM KHẮP BẤT
BIẾN

བསྐྱོད་ནམས་ཟད་མཐའ་མེད་པ་ཡི༔ ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་དབང་ཐྐྱོབ་ཤྐྱོག༔
sö nam ze tha me pa yi / tse chig sang gye wang thob shog
May I obtain the empowerment of awakening within one lifetime, which is the endless accumulation of merit.
Nguyện cho con đạt được sự gia lực của giác ngộ trong một đời, đây chính là sự tích lũy công đức vô cùng vô tận.

XIN GIA LỰC GIÁC NGỘ MỘT ĐỜI | LÀ TÍCH LŨY CÔNG ĐỨC VÔ TẬN
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ཅེས་པས་གཏྐྱོར་མ་སྤྱི་བྐྱོར་བཞག༔ ཚེ་རིལ་ཚེ་ཆང་མྐྱོང་ནས་ནི༔ གཡང་རྫས་ལག་ཏུ་ཐྐྱོགས་ནས་སུ༔ མྐྱོས་བླྐྱོ་ལྡན་པས་འདི་སྐད་དྐྱོ༔
Thus, place the torma on the crown and partake of the long-life pill and chang. Holding substances of fortune, the faithful disciple should recite the following:
Hãy để bánh cúng torma trên đỉnh đầu rồi cùng hưởng linh đơn trường thọ và [rượu] chang. Trong lúc nắm giữ các phước vật trong tay, người đệ tử tín tâm
nên trì tụng như sau:

DISSOLUTION TAN HÓA

ཧཱུྃ་ཧི༔ྟཱ སྐུ་གསུམ་བླ་མ་ཚེ་ཡི་ལ༔ ཨྐྱོ་རྒྱན་མཁའ་འགྐྱོ་ནྐྱོར་ལའི་ཚོགས༔ རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་༔

hung hri / ku sum la ma tse yi lha / or gyen khan dro nor lhé tsog / rang gi lü ngag yi sum dang
Hūṃ Hrī, the guru who is the three kāyas, deities of longevity, dakinis of Uddiyāna,
and assembly of wealth gods, my own body, speech and mind,
Hum Hri. Chư Đạo sư vốn là Tam Thân Phật, chư Hộ Phật trường thọ,
chư vị Không Hành Nữ xứ Uddiyana, tập hội chư hộ Phật tài lộc, thân khẩu ý của con,

HUM HRI | CHƯ ĐẠO SƯ – CHÍNH TAM THÂN PHẬT | TRƯỜNG THỌ TÔN VÀ KHÔNG HÀNH NỮ
THÂN KHẨU Ý, MỆNH SỐNG CỦA CON

ཚེ་རྟེན་སྒྲུབ་རྫས་འདི་རྣམས་ལ༔ མཁའ་ལ་སིན་ལྟར་ཐིམ་པ་ལྟར༔ ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ལྟ་བུར་གྱུར༔
tse ten drub dze di nam la / kha la trin tar thim pa tar / chu la chu zhag ta bur gyur
this life, all stable and established matter: all these dissolve without reference point into Ā,
một đời sống được tạo lập và bền vững, tất cả những thứ này đều như mây tan biến trên trời, hoặc như nước rót vào nước.

MỌI THỨ ẤY HIỆN HỮU, VỮNG BỀN | TẤT CẢ NHƯ MÂY TAN VÀO TRỜI | HOẶC NHƯ NƯỚC RÓT VÀO NƯỚC

དམིགས་མེད་ཁབ་གདལ་ཀྐྱོང་དུ་ཨཱ༔
mig me kyab dal long du ah
the all-pervasive open space, like clouds dissolving in the sky, or water pouring into water.
[Chủng tự] “A” vô niệm thâm nhập vào pháp giới toàn khắp

TAN HÒA VÀO PHÁP GIỚI VÔ TRỤ! A
མ་ཡེངས་ངང་དུ་ལྷོད་ལ་ཞྷོག༔་སེ་མེད་དབྱིངས་སུ་ཕྱུལ་གྱིས་ཐྷོངས༔ སྐྱོས་བལ་ངང་དུ་ཐལ་ལེ་ཞྐྱོག༔ གཞྐྱོམ་ཞིག་བལ་བའི་རྒྱས་གདབ་བྐྱོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
ma yeng ngang du lhö la zhog / kye me ying su chül gyi thong / trö dral ngang du thal le zhog / zhom zhig dral wé gye dab bo / samaya gya gya gya

Within a state of non-distraction, rest at ease. In the unborn basic space of phenomena, let go of everything. In a state of simplicity, remain free
and open. Seal with steadfastness. Samaya seal seal seal.

51

Hãy để tâm thư giãn trong chánh niệm. Hãy từ bỏ tất cả trong Pháp Giới bất sinh. Hãy giữ tâm vô lậu được buông thả và mở rộng.
Hãy hòa nhập với pháp ấn bất hoại. Samaya [Mật nguyện]

བསྔྐྱོ་བ་སྐྱོན་ལམ་འདི་ལྟར་བརྐྱོད།
Recite the dedication prayer accordingly - Hãy trì tụng kinh hồi hướng theo đúng nghi thức

ཧཱུྃ་ཧྟཱི༔ དུས་གསུམ་དུས་མེད་དགེ་བ་འདིས༔ འགྐྱོ་རྣམ་དབུལ་ཕྐྱོང་བཀྲེས་སྐྐྱོམ་གི༔ སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཞི་ནས༔
hung hri / dü sum dü me ge wa di / dro nam ül phong tre kom gyi / dug ngal tham che rab zhi ne
Hūṃ Hrī, by this virtue of timelessness beyond the three times,
may all beings be relieved from the suffering of poverty, hunger, and thirst,

Hum Hri. Nhờ bởi công đức vô tận tích lũy trong ba thời, nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi nỗi khổ của nghèo khó và đói khát,

HUM HRI | NƯƠNG CÔNG ĐỨC SIÊU VƯỢT BA THỜI | XIN CHÚNG SINH THOÁT NGHÈO, ĐÓI KHÁT

འདྐྱོད་དགུ་ལྐྱོངས་སྤྱྐྱོད་ཕུན་ཚོགས་ནས༔ མཐར་ཐུག་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁམས་སུ༔ ཨྐྱོ་རྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀི༔
dö gu long chö phün tsog ne / thar thug de chen zhing kham su / or gyen nang wa tha ye kyi
and may all wishes and enjoyments be fulfilled. At last, may they swiftly attain the most excellent state of the master
Padmasambhava
và nguyện cho tất cả những tâm nguyện và mọi thọ hưởng đều được viên thành.
Cuối cùng, nguyện cho tất cả chúng sinh đạt được quả vị tối thượng của Đức Liên Hoa Sanh

XIN MỌI NGUYỆN ƯỚC VÀ THỌ HƯỞNG | ĐỀU ĐƯỢC VIÊN THÀNH KHÔNG CHƯỚNG NGẠI.
NGUYỆN HỌ NHANH CHÓNG ĐẠT QUẢ VỊ | TỐI THƯỢNG CỦA ĐỨC LIÊN HOA SANH

གྐྱོ་འཕང་དམ་པ་མྱུར་ཐྐྱོབ་ནས༔ ཕྱིར་མི་ལྡྐྱོག་པའི་ས་ཐྐྱོབ་ཤྐྱོག༔
go phang dam pa nyur thob ne / chir mi dog pé sa thob shog
and Amitābha in the buddhafield Great Bliss, and reach the ground of no return.
và Đức Phật A Di Đà, [an trụ] trong Phật điền của đại lạc và đến được địa bất thối.

CỦA A-DI-ĐÀ PHẬT TẠI CỰC LẠC | VÀ ĐẠT ĐẾN ĐỊA BẤT THỐI CHUYỂN.
ལས་གཞུང་བཞིན་དུ་རྫྐྱོགས་པའྐྱོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
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Thus, completes the practice according to the original scripture. Samaya seal seal seal (Như vậy hoàn mãn thực hành theo đúng bản văn gốc. [niêm ấn] mật
nguyện.)

༄། །འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་སྐྱོན་ལམ། །
The World Peace Prayer
BÀI NGUYỆN CHO PHÚC LẠC VÀ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

༄།། །སབས་གནས་བསླུ་མེད་དཀྐྱོན་མཆྐྱོག་ར་བ་གསུམ། །ཁད་པར་གངས་ཅན་མགྐྱོན་པྐྱོ་སྤྱན་རས་གཟིགས།།
kyab ne lu me kön chog tsa wa sum / kye par gang chen gön po chen re zig
To the unfailing sources of refuge, the Three Jewels and Three Roots, and especially Chenrezig, the protector of the Land of Snows,

Con xin khấn nguyện Tam bảo, cùng ba nguồn gia trì (Đạo sư, Bổn tôn, Hộ pháp), nhất là Pháp vương xứ tuyết
Quán Thế Âm,

རེ་བཙུན་སྒྲྐྱོལ་མ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་། །གསྐྱོལ་བ་འདེབས་སྐྱོ་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་དགྐྱོངས།།
je tsün dröl ma gu ru pema jung / söl wa deb so thug dam zhal zhe gong
to Noble Tara and Guru Padmasambhava, I pray: please remember your sacred pledge of former times!

đức Quan Âm Tara và đức Liên Hoa Sanh: xin hãy làm cho viên mãn những lời nguyện mà chư vị đã phát thệ
trước đây!

སྐྱོན་ལམ་ཡྐྱོངས་སུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གིས་རླྐྱོབས། །སྙིགས་དུས་འགྐྱོ་རྣམས་བསམ་སྐྱོར་ལྐྱོག་པ་དང་།།
mön lam yong su drub par jin gyi lob / nyig dü dro na sam jor log pa dang
Please grant blessings that this aspiration be entirely fulfilled!
In this dark age of decline, the thoughts and actions of beings are corrupted,

Xin hãy gia hộ để lời nguyện này được viên thành thật hoàn hảo!
Do trong thời mạt Pháp, chúng sinh thường khởi tâm động niệm và phạm ác hạnh,

ཕྱི་ནང་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའི་རྒྱུ་རེན་གིས། །སྔར་མ་གགས་པའི་མི་ཕྱུགས་དལ་ཡམས་ནད།།
chi nang jung wa trug pé gyu kyen gyi / ngar ma drag pé mi chug dal yam ne
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and the balance of the outer and inner elements is lost. Through these causes and conditions, humans and animals alike are seized
by epidemics and diseases unknown in the past.

các yếu tố bên trong lẫn bên ngoài đều mất quân bình, người cùng gia súc đều mắc các dịch bệnh kỳ lạ;

གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་གདྐྱོན་ནག་ཕྱྐྱོགས་འབྱུང་པྐྱོའི་གཟེར། །བཙའ་སད་གསུམ་ལྐྱོ་ཉེས་དམག་འཁྲུགས་རྐྱོད།།
za lu gyal dön nag chog jung pö zer / tsa se ser sum lo nye mag trug tsö
They are struck by planetary demons, nāgas, evil spirits, dark forces, and elemental spirits.
Crops are damaged by blight, frost, and hail, and there is fighting and dispute.

hung thần, thủy quái, quỷ dữ, âm binh, tại họa, giá rét, mưa đá, mùa màng thất thu, chiến tranh [và các hiểm
họa khác],

ཆར་ཆུ་མི་སྙྐྱོམས་འཛམ་གིང་ཚ་གདུང་ཐན། །ས་གཡྐྱོས་མེ་དག་འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་པ་དང་།།
char chu mi nyom dzam ling tsa dung then / sa yö me dra jung zhí jig pa dang
Untimely rains, heat waves, and droughts in the world; fear of earthquakes, fire, adversaries, and natural catastrophes;

mưa 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,

ཁད་པར་བསན་ལ་འཚེ་བའི་མཐའ་དམག་སྐྱོགས། །འཛམ་གིང་ཁྐྱོན་འདིར་གནྐྱོད་འཚེའི་རིགས་མཐའ་དག།
kye par ten la tse wé tha mag sog / dzam ling kyön dir nö tsé rig tha dag
and in particular, evil hordes that hurt the teachings, and so forth, cause harm and violence throughout the world.

và nhất là các tội ác man rợ gây tổn hại cho giáo pháp đang hoành hành tràn lan.

མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང་རད་ནས་འཇྐྱོམས་གྱུར་ཅིག །མི་དང་མི་མིན་འགྐྱོ་བ་མཐའ་དག་གི།
nyur du zhi zhing tse ne jom gyur chig / mi dang mi min dro wa tha dag gi
May these be swiftly pacified and vanquished from their very roots! In the minds of all beings, human and non-human,

Nguyện cho mọi hiểm nguy và thương tổn ở khắp thế giới được nhanh chóng khắc chế.
Nguyện cho Bồ đề tâm tối thượng và trân quý

རྒྱུད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྐྱོག་རིན་པྐྱོ་ཆེ། །ངང་གིས་སེས་ནས་གནྐྱོད་འཚེའི་བསམ་སྐྱོར་བལ།།
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gyü la jang chub sem chog rin po che / ngang gi kye ne nö tsé sam jor dral
may precious and supreme bodhicitta arise naturally. And, free of harmful thoughts and actions,

sẽ khởi sinh một cách tự nhiên nơi giòng tâm thức của mọi chúng sinh, loài người cùng loài phi nhân.
Và nguyện cho họ được giải thoát khỏi các ý nghĩ và hành động ác hại!

ཕན་ཚུན་བྱམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་ནས་ཀང་། །འཛམ་གིང་མཐའ་དབུས་བདེ་སིད་དཔལ་གིས་འབྱྐྱོར།།
phen tsün jam pé sem dang den ne kyang / dzam ling tha ü de kyi pal gyi jor
may the minds of all be filled with love for one another! May the entire world enjoy abundant happiness and wealth!

Nguyện cho mọi chúng sinh đều biết yêu thương nhau, nguyện cho sự an lành,
vinh quang và thịnh vượng sẽ tràn khắp cõi giới này!

སངས་རྒྱས་བསན་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཤྐྱོག །ར་གསུམ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་བདེན་པའི་སྐྱོབས།།
sang gye ten pa dar gye yün ne shog / tsa sum gyal wa se che den pé tob
May the Buddha's teachings spread far and endure long! By the truthful power of the Three Roots, the buddhas, and bodhisattvas,

Nguyện cho giáo pháp của Đức Phật được lan xa tỏa rộng và trường tồn mãi mãi!
Nương vào năng lực chân chính của ba nguồn gia trì, của chư Phật, chư Bồ tát,

འཁྐྱོར་འདས་དགེ་བའི་ར་བ་གང་མཆིས་དང་། །བདག་ཅག་ལག་བསམ་རྣམ་པར་དཀར་བའི་མཐུས།།
khor de ge wé tsa wa gang chi dang / dag chag lhag sam nam par kar wé thü
by whatever virtuous roots there are in samsara and nirvana, and by the power of our highest pure intention,

nương vào bất kỳ thiện căn nào đang hiện hữu trong luân hồi và niết bàn,
cùng nương vào tâm nguyện hoàn toàn thanh tịnh, cao cả nhất [tâm Bồ đề tối thượng],

གསྐྱོལ་བཏབ་སྐྱོན་པའི་འབས་བུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག།
söl tab mön pé dre bu drub gyur chig
may this aspiration be fulfilled!

nguyện cho lời khẩn cầu cùng ước nguyện của chúng con được viên thành mỹ mãn!
བྐྱོད་ཡུལ་བདེ་བའི་སྐྱོན་ལམ་འདི་ཉིད་འཛམ་གིང་བདེ་བའི་སྐྱོན་ལམ་དུ་གུས་མགར་སྤྲུལ་དཀྐྱོན་མཆྐྱོག་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཞལ་བསྒྱུར་བྱས་པ་ལགས་ན།
ཉེས་འགལ་ཅི་འཆིས་བླ་མ་ལ་ལ་བཤགས།།
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This prayer [was written by Jamgön Kongtrül Rinpoche] for the peace and welfare of Tibet. To suit present times, Gar Tülku Könchog Gyaltsen changed the
wording slightly and confesses all faults and transgressions to the guru and the yidam.
Bài nguyện này được trước tác bởi đức Jamgon Kongtrul Rinpoche vì hòa bình và phúc lạc của Tây Tạng. Để phù hợp với hoàn cảnh hiện thời, đức Gar Tülku
Könchog Gyaltsen đã chỉnh sửa một số từ ngữ và sám hối mọi lỗi lầm và vi phạm đối trước đạo sư và bổn tôn.

༄། །སྤྱན་རས་གཟིགས་གསྐྱོལ་འདེབས། །
Supplication to Chenrezig
Kính Lễ Đức Quán Thế Âm

༄། །ཕྱག་སྐྱོང་འཁྐྱོར་ལྐྱོ་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྐྱོ་སྐྱོང་། །སྤྱན་སྐྱོང་བསྐལ་པ་བཟང་པྐྱོའི་སངས་རྒྱས་སྐྱོང་།།
chag tong khor lo gyur wé gyal po tong / chen tong kal pa zang pö sang gye tong
Your thousand arms are the thousand wheel-turning kings. Your thousand eyes are the thousand buddhas of this fortunate eon.
Your thousand arms, the wheel-turning kings;
Thousand eyes, this blessed eon’s buddhas.

Ngàn tay của ngài là ngàn vị Chuyển Luân Thánh Vương.
Ngàn mắt của ngài là ngàn đấng Như Lai trong hiền kiếp này.
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ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཁབ་པའི་བརེ་བ་ཅན། །སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསྐྱོལ་བ་འདེབས།།
nam kha ta bu kyab pé tse wa chen / sem pa chen re zig la söl wa deb
Your love is boundless like space. I supplicate to the Bodhisattva Chenrezig.
Your love is as vast as boundless space.
Arya Chenrezig, I beseech you.

Tình yêu thương của ngài vô tận vô biên như hư không,
Con xin khẩn nguyện Đại Bồ Tát Quán Thế Âm.
རིགས་དྲུག་སྒྲྐྱོལ་བྱེད་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་སྙིང་པྐྱོ་ནི།
The heart essence of the Six Perfections that frees from the six classes of samsara:

ༀ་མ་ཎྱི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧིཿྟཱ
OṀ MAṆI PADME HŪṀ HRĪ

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག། སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས།།
ge wa di yi nyur du dag / chen re zig wang drub gyur ne
By this virtue may I swiftly accomplish Lord Chenrezig
May I swiftly accomplish
Chenrezig through this virtue,

Nương vào thiện đức này,
Nguyện con tức thời thành tựu Pháp vương Quán Thế Âm,

འགྐྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྐྱོད་པར་ཤྐྱོག།།
dro wa chig kyang ma lü pa / de yi sa la gö par shog
and may I bring every being without exception to that state.
And bring, without exception,
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All sent’ient ones to that state.

Và nguyện con đưa dẫn tất cả chúng sinh không sót một ai
Đến được cảnh giới ấy

The smoke offering called “Source of All Goodness”
English Prose
Emaho! Consider this!
Supreme among the four continents is the Southern King, Jambudvīpa. To its north-east, on Horse-Ear Mountain, grow three plants
with the elixir of immortality. At its base are artemisias with golden flowers. In the middle are junipers with turquoise tufts. At its peak
are rhododendrons with conch-white flowers. These three plants, endowed with sublime qualities, are where the elixirs of immortal
siddhis dwell. Throughout the four seasons they flourish and are fragrant. Such are the exceptional qualities of these fine plants.
In order to dispel the confused thoughts of sentient beings, through the blessings of the three times’ buddhas, in accordance with the
interdependence of the karmas, merit, and aspirations of gods, men, and demons, fragrant clouds of sweet-smelling smoke from these
plants—an elixir of immortal qualities— billow into the sky. Thus, the darkness and dullness in the minds of gods, men, and demons
are cleared away.
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As brilliant light and garlands of blazing light rays stream forth, the dense darkness of ignorance and delusion is cleared away. The
searing hot and burning flash of fire incinerates all contamination, impurities, and dross.
By the blessings of the perfectly pure dharmadhātu, by the truthfulness of the Three Jewels—the source of refuge— and by the power
of the accomplishment of the ṛiṣhis and awareness holders, these three plants endowed with such exalted qualities purify the thoughts
and deeds conditioned by the mundane traditions of god, men, and demons. Thus reconciling them, this is the means to clear away
conflict among gods, men, and demons.
When purity gets mixed with impurity and filth, this is the means to cleanse it. When spiritual accomplishments get mixed with
obstacles, this is the means to clear them. When the truth and lies, good and bad, get mixed up, this is the means to clarify them.
When better, worse, and middling get mixed, this is the means to clarify them. When mistakes in ritual practices occur, this is the
means to clear them. When contamination of gods, men, and demons accumulates, this is the means to cleanse it. When there are
negative signs in dreams, this is the means to clear them. When omens, divinations, and horoscopes are negative, this is the means to
clear them. When the five sense faculties are obstructed, this is the means to clear them. When gods of protection and abundance
weaken, this is the means to renew them. When resentment, quarreling, and jealousy arise, this is the means to clear them. When
apparitions and superstitions arise, this is the means to clear them. When mistakes occur in the building of homes and houses, this is
the means to clear them. When the commitments of protectors fade, this is the means to revive them. When earth lords, nāgas, and
powerful spirits clash, this is the means to resolve it. When there are bad years, months, days, and times, this is the means to cleanse
them. When the alignments of sun, moon, planets, and stars are unfavorable, this is the means to rectify them.
Through performing this profound clearing and cleansing rite, since it has been well examined, there is nothing left unknown or
unseen. Through the truthful speech of the ṛiṣhis, there is nothing left undone. Through the auspicious connection of this practice,
nothing at all is left incomplete. When causes and conditions come together, everything will be accomplished. It is said that when this
practice is done, everything will be purified.
Emaho! Consider this!
Today, in order for us – master and disciples with our circles – to pacify and cleanse impurities, samaya taints, resentment, jealousies,
infectious disease, and obstacles: all-knowing and all-seeing divine assembly, please consider me!
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Today, the planets and stars in the sky are auspicious, so when the ground is examined well, all desirable qualities will be seen as
complete within it. Further, the time and date are auspicious. It is a perfect day and the stars are auspicious for performing this
cleansing and pacifying rite.
The buddhas, bodhisattvas, and arhats are devoid of defilement. The Buddha—foremost among two-legged beings—is the supreme
truth. The Dharma free of attachment is the supreme truth. The Sangha—the foremost assembly—is the supreme truth. By the
blessings of the Three Jewels’ truth, may this cleansing smoke offering be accomplished perfectly.
Emaho! Consider this!
With Samantabhadra’s clouds of offerings, I cleanse, I offer! With the father, juniper wood like white sandal, I cleanse. With the
mother, cedar wood like red sandal, I cleanse. I cleanse with aloeswood, the king of medicines. I cleanse with rosewood, the king of
fragrances. I cleanse with white rhododendron, the fragrance of the gods. I cleanse by burning the turquoise leaves of fine juniper. I
cleanse with the aromatic scent of white artemisia. I cleanse with musk-scented white mugwort.
To the gurus of the Oral Transmission Lineage—the unsurpassed refuge—I offer cleansing smoke. To the perfect buddhas—supreme
among two-legged beings—I offer cleansing smoke. To the holy Dharma Jewel that purifies habitual propensities, I offer cleansing
smoke. To the noble Sangha—the field of merit—I offer cleansing smoke. To the mandala of the buddhas— the assemblies of yidams—
I offer cleansing smoke. To the dakas and dakinis who defend all realms, I offer cleansing smoke.
To the protectors and guardians who defend the Buddha’s teachings, I offer cleansing smoke. To the vajra-family guardians of the
outer tantras, I offer cleansing smoke. To the guardians of the Buddha-words, the tantras, and treasure teachings, I offer cleansing
smoke. To the guardians of the lineage of the master and forefathers, I offer cleansing smoke. To the guardians of every isolated place
and Dharma center, I offer cleansing smoke. To the destined guardians of the practices of approach and accomplishment, I offer
cleansing smoke.
To the gods allied with powerful legions, I offer cleansing smoke. To the gods who watch over us, master and disciples, by day, I offer
cleansing smoke. To the gods who act as our watchmen at night, I offer cleansing smoke. To the gods who come to our support, I offer
cleansing smoke. To the gods who act as bridges over water, as steps up cliffs, and as lamps in the darkness, I offer cleansing smoke.
To the gods who keep watch against enemies, who warn our friends, who give antidotes for poison, who cure illness, who destroy the
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legions of māra, who oppress evil spirits, and who rout armies in battle, I offer cleansing smoke. To the gods who escort us in front,
who guide us from behind, who meanwhile look after our interests, who at home protect our children and wealth, who watch over
the offspring of people and animals, and who protect the country of our paternal relations; to the powerful legions who defend me
and protect my body; to steadfast father-gods and regional war gods; to my forefathers’ ancestral gods and to the goddesses of female
descent; to the fortune gods of abundance and wealth; to the keen gods of sharp weapons; to the earth lords of various regions; to
the nāgas and powerful spirits of different realms; to the earth lords of the elements and the four seasons; to the gods of trigrams,
astrological squares, years, and months; to the gods of planets, stars, days, times, and dates; and to the powerful outer and inner eight
classes of gods and spirits: I offer cleansing smoke.
To all the powerful, haughty spirits—sovereigns of the three realms—in the billionfold universe, who dominate the three planes of
existence; to the gods, nāgas, and kinnaras who inhabit Mount Meru, the four continents, the seven golden mountains, the seven
pleasure lakes, the ring of iron mountains, oceans and rivers, the zodiacal houses of the sky, sun and moon, the charnel grounds,
forests, and mountains; to the smell-eaters, ghouls, garudas, serpent beings, harm-bringers, elemental spirits, plunderers and their
gangs: I offer cleansing smoke.
To the gods, nāgas, and ṛiṣhis with powers of clairvoyance and aspiration, who inhabit the crevasses of Mount Meru and the spaces
between the oceans and continents, and who live on jewel mountains and treasure islands; to those with magical powers who appear
in various forms: I offer cleansing smoke.
To gods who protect underground treasures, the essences of accomplishment, essential medicines, trees, and crops; and to all the
treasure masters, harm-bringers, kinnaras, smell-eaters, and flesh-eating demons with their bands: I offer cleansing smoke.
Above the earth, the worlds of the gods are cleansed with the smoke. On the earth and in the air, gods and spirits are cleansed by the
flames. Below the ground, the nāgas and powerful spirits are cleansed by the flash of fire. The outer, physical world in the ten
directions is cleansed by the fragrance. All the inner sentient beings contained in this world are cleansed. My parents in the three
times—the six classes of beings—are cleansed. Demons and obstructing spirits—my karmic creditors of past and future lives—are
cleansed.
In particular, to the nine gods attached to worldly existence who live in the snowy land of Tibet and so forth, the thirteen great hunting
gods of Tibet, and the twenty-one great genyen gods, I offer cleansing smoke.
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To the twelve tenma goddesses who defend Tibet, to local owner-spirits, and the gods who live on the peaks of castles, I offer cleansing
smoke. To the door god Tayag and the house spirit Gethung, I offer cleansing smoke. To the hearth spirit Yumo and the field god
Tsangpa, I offer cleansing smoke. To the road spirit Gönpo and to the horse spirit Magpön, I offer cleansing smoke. To the herd god
Magyang and the wealth god Gyalpo, I offer cleansing smoke. To the merchant god Döndrub, the king of war gods, and so forth, to
the various guests worthy of this offering, I offer powdered incense, fragrant, scented smoke, a variety of food, and all that is desired.
Thus, prolong life! Expand glory! Increase fine family lines! Cause good fortune, personal strength, ability, and fame to flourish!
Confessing to the deities—the refuges who protect us, master and disciples—all undisclosed faults that were made with a conceptual
mind grasping at a subject-object duality, I offer cleansing smoke. Confessing to the waters where gods seen as fish abide, I offer
cleansing smoke. Confessing to the mountains where gods seen as deer abide, I offer cleansing smoke. Confessing to the gods, humans,
and demons; the sun, moon, and stars; the nāgas underground; the violent spirits on the ground; and to the planets and stars above
the ground: I offer cleansing smoke. Confessing to the all-seeing and knowing wisdom deities, I offer cleansing smoke.
Through the blessings of having confessed and cleansed in this way, afflictions, habitual propensities, faults, and mistakes are purified.
Thus, all impurities, taints to samaya, misfortune, and negativities are cleared away by the truthfulness of this clearing and cleansing
rite. The faults that come from tainted body, speech, and mind— the obscuring veils which are like the mist that envelops mountain
peaks, the contaminants which are like creeping vines that suppress treetops, taints in samaya which are like solar and lunar eclipses—
are cleared away by the auspicious rite of clearing and cleansing. The faults that displease the deities and protectors, our sources of
refuge: hostility, jealousy, and impure samaya that have arisen due to unsteady vows, misdeeds, obscurations, malice, and burning
impure substances, are cleansed.
By the power of having performed this profound clearing and cleansing rite, please purify contaminations, taints in samaya arisen
from ignorance; pacify negative conditions, obstacles, illness, and evil spirits; and drive out opponents, sorcery, and harm. In doing so,
perfectly accomplish everything desired and all intentions; grant long life and freedom from illness; and increase happiness and riches.
May goodness and auspiciousness prevail in all places and regions of the world.
May it become the cause of attaining unsurpassed awakening.
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The smoke offering that is the Source of All Goodness was composed by the master Padmasambhava and revealed as a treasure by Drikung Rinchen Phüntsok.
Mangalaṃ.
At the request of H.E. Garchen Rinpoche this was translated into English by Ina Trinley Wangmo, edited by Kay Candler, and versified by Juanita Brigid McCarron
in 2017. Copyright 2017 © All Rights Reserved.

Cúng dường khói hương: Suối Nguồn Phúc Lạc Cát Tường
Với một âm điệu êm tai cùng với âm thanh nhạc cụ, những lời sau đây cần được cất lên với một giọng điệu rõ ràng:

Ê-ma-hô! Xin hãy quán xét điều này!
Tuyệt vời nhất của bốn lục địa là Cõi Diêm Phù Đề – Vua của các cõi – nằm ở phương Nam.
Phía đông bắc của cõi Diêm Phù Đề, trên núi A-va-ka-na có mọc ba loại cây chứa nước cam lộ của sự bất tử, dưới chân núi là những
cây ngải ra hoa vàng, dọc sườn núi là những cây bách với chồi xanh lam, trên đỉnh núi là những cây đỗ quyên ra hoa màu ốc xà cừ, với
những phẩm tính tối hảo, xanh mướt và toả hương suốt cả bốn mùa, ba loại cây tuyệt vời này chứa đựng linh đan thành tựu sự bất
tử, đó chính là phẩm tánh siêu phàm của những loại cây kỳ diệu này.
Để xua tan những vọng niệm mê lầm của chúng sinh, thông qua sự gia trì của các Đấng Chiến Thắng trong ba thời, và thông qua các
hiện tượng tương thuộc giữa Trời, người và quỷ thần, phù hợp với duyên nghiệp, phước đức cùng các mong nguyện của họ; mùi
hương thơm ngát cùng những đám mây khói hương cuồn cuộn lan tỏa vào trong bầu trời từ những loại cây mang phẩm tính bất tử
kia. Vì vậy, sự mê muội và những che chướng dầy đặc của Trời, người và quỷ thần được xua tan.
Khi những luồng lửa phóng tỏa, giống như những tia sáng bừng tỏ, thì sự tối tăm dầy dặc do vô minh và mê lầm được xua tan.
63

Sự ô uế, nhơ bẩn và tồi bại bị thiêu hủy bởi những đốm than nóng bỏng đang bốc cháy.
Còn về ba loại cây có phẩm tính tối hảo kia, thông qua năng lực của sự gia trì từ Pháp giới tuyệt đối thuần tịnh, thông qua chân lý của
Tam Bảo – trụ xứ Quy Y– và thông qua sự thành tựu của các thánh nhân cùng các bậc trì giữ tánh giác, các loại cây này cung cấp
phương tiện cho pháp cúng dường khói hương.
Nếu sau khi đã cùng nhau hội ý dựa trên thái độ và hành vi cao thượng theo truyền thống chung của Trời, người và quỷ thần mà giữa
họ vẫn còn sự rối loạn, thì pháp cúng dường khói hương này là để giải trừ những rối loạn đó.
Khi sự trong sạch bị trộn lẫn với sự đồi bại và bất tịnh, đây là cách để tịnh hóa.
Khi thành tựu bị trộn lẫn với chướng ngại, đây là cách để thanh lọc.
Khi chân lý và sự giả dối, đúng và sai bị trộn lẫn, đây là cách để làm cho sáng tỏ.
Khi tốt, xấu và trung bình trộn lẫn với nhau, đây là cách để thanh lọc.
Khi những sai sót xuất hiện trong các nghi lễ, đây là cách để loại bỏ.
Khi Trời, người và quỷ thần trở nên bất tịnh, đây là cách để tịnh hóa.
Khi giấc mơ báo điềm xấu, đây là cách để xua tan.
Khi dấu hiệu, tiên đoán, chiêm tinh là tiêu cực, đây là cách để loại bỏ.
Khi năm giác quan trở nên che chướng, đây là cách để thanh lọc.
Khi các vị thần bảo hộ và các vị thần tài bảo trở nên bất tịnh, đây là cách để tịnh hóa.
Khi mà sự thù nghịch, tranh cãi, đố kị nảy sinh, đây là cách để loại bỏ.
Khi ảo tưởng và vọng niệm xuất hiện, đây là cách để xua tan.
Khi có sự xúc phạm gây ra bởi việc xây cất các thành quách, các tòa nhà và nhà cửa trên đất đai, đây là cách để làm an dịu.
Khi các vị bảo hộ lơ đãng với kết nguyện của họ, đây là cách để phục hồi.
Khi các vị thổ thần, long thần và các phi nhân quyền năng có những bất hòa, đây là cách để giải tỏa.
Khi có ngày xấu, tháng xấu, năm xấu hay thời điểm xấu, đây là cách để tịnh hóa.
Khi có những ảnh hưởng tai hại của mặt trời, mặt trăng, hành tinh và các vì sao, đây là cách để giải trừ.
Bởi vì nghi lễ cúng dường khói hương tịnh hóa thâm diệu này đã được khảo sát kỹ lưỡng, thông qua năng lực hoàn thành viên mãn
nghi lễ này, mọi sự đều sẽ được thông suốt và sáng tỏ. Thông qua chân ngữ của các thánh nhân, không có gì là không thành tựu. Thông
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qua nghi lễ có tính tương duyên cát tường này, không có gì không được trọn vẹn! Khi nhân duyên hội tụ, mọi thứ sẽ được viên thành!
Với công phu thực hành pháp tu này, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp!
Ê-ma-hô! Xin hãy quán xét điều này!
Hôm nay, để giúp chúng con – đạo sư và đệ tử – có thể làm an dịu và tịnh hóa sự bất tịnh, sự vi phạm các mật nguyện, hận thù, đố kỵ,
dịch bệnh và các chướng ngại, chúng con khẩn xin tập hội thánh chúng tôn quý toàn tri toàn giác, xin hãy đoái tưởng!
Hôm nay khi [sự giao hội của] các hành tinh và các vì sao trên tầng không là cát tường, và khi xem xét đất đai [thì thấy rằng] tất cả các
phẩm tính tốt đẹp cùng những điều mong cầu đều được trọn vẹn. Hơn nữa, ngày giờ cũng rất may mắn. Ngày hôm nay tốt đẹp, chiêm
tinh thì cát tường cho việc cử hành nghi lễ an dịu và tịnh hóa này.
Chư Phật, chư Bồ Tát và các vị A La Hán đều đã dứt trừ được mọi nhiễm ô!
Nương vào chân lý tối thượng của Đức Phật Thế Tôn, đấng dẫn đầu loài người;
Nương vào chân lý tối thượng của pháp tánh tự do thoát khỏi mọi tham luyến;
Nương vào chân lý tối thượng của Tăng đoàn, dẫn đầu mọi hội chúng.
Nương vào sự gia trì đích thực từ Tam Bảo - nguyện cho nghi lễ cúng dường khói hương được thành tựu viên mãn!
Ê-ma-hô! Xin hãy quán xét điều này!
Với biển mây cúng dường của Đức Phổ Hiền, chúng con tịnh hóa, chúng con cúng dường!
Chúng con tịnh hóa với gỗ cây bách cha [như] gỗ đàn hương trắng. Chúng con tịnh hóa với gỗ cây tùng mẹ [như] gỗ đàn hương đỏ.
Chúng con tịnh hóa với gỗ trầm hương, vua của các loại thuốc. Chúng con tịnh hóa với cây bách Trung Hoa, vua của hương thơm.
Chúng con tịnh hóa với nhang thiêng, với đỗ quyên trắng. Chúng con tịnh hóa với làn hương ngọc lam rạng ngời của nhánh cây bách
tuyệt diệu. Chúng con tịnh hóa với hương thơm của loài cây quý – loài ngải trắng. Chúng con tịnh hóa với mùi hương thơm nức của
cây ngải cứu trắng!
Đối trước chư Đạo sư – [là] nơi nương tựa tối thượng – cùng giáo huấn các Ngài trao truyền, chúng con cúng dường khói hương tịnh
hoá. Đối trước chư Phật toàn hảo là đấng dẫn đầu trong thế giới loài người, chúng con cúng dường khói hương tịnh hóa.
Đối trước giáo Pháp trân quý không sai chệch giúp thanh tịnh các tập khí, chúng con cúng dường khói hương tịnh hóa.
Đối trước Tăng đoàn cao quý là ruộng công đức, chúng con cúng dường khói hương tịnh hóa.
Đối trước mạn-đà-la của các Đấng chiến thắng và thánh chúng chư vị Bổn Tôn, chúng con cúng dường khói hương tịnh hóa.
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Đối trước chư vị Không Hành Nam và Không Hành Nữ canh giữ những nơi chốn linh thiêng, chúng con cúng dường khói hương tịnh
hoá.
Đối trước chư vị Hộ Pháp lưu giữ các truyền giảng, chúng con cúng dường khói hương tịnh hóa.
Đối trước chư vị bảo vệ ngoại mật điển trong Kim Cang Bộ, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.
Đối trước chư vị bảo vệ khẩu truyền, mật chú và mật tạng, chúng con cúng dường khói hương tịnh hóa.
Đối trước chư vị bảo hộ dòng truyền thừa của các đạo sư và chư Thầy tổ, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.
Đối trước chư vị canh giữ những nơi chốn ẩn tu và các trung tâm giáo pháp, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.
Đối trước chư vị bảo hộ [các pháp tu] phương tiện và thành quả, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.
Đối trước chư vị bảo hộ luôn sát cánh các hội chúng hùng mạnh, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.
Khói hương tịnh hoá này là để dâng lên các vị thần, vẫn hoạt động như những vị canh gác ban ngày cho tất cả chúng con – Đạo sư và
đệ tử – cùng các vị thần vẫn trông coi ban đêm, và các vị thần ủng hộ cho vị thế của chúng con;
Dâng lên những vị thần vẫn hoạt động như những chiếc cầu bắc qua các con sông, như những bậc thang trên vách đá hiểm trở, và như
những ngọn đèn trong bóng tối; dâng lên những vị thần canh chừng và đánh bại kẻ thù, đưa ra phương thuốc đối trị độc hại, và chữa
trị bệnh tật bằng thảo mộc, những vị đánh bại đám đông loài quỷ, nhiếp phục các sinh linh xấu ác, và đẩy lùi những đoàn quân trong
chiến trận; xin [các vị] hãy thọ hưởng khói hương tịnh hoá.
Khói hương tịnh hoá này là để dâng lên các vị thần đã nâng đỡ và bảo vệ chúng con, đồng thời thành tựu những mong muốn của
chúng con chăm sóc cho con cái và bảo vệ của cải của chúng con; dâng lên các vị thần vẫn hoạt động như những người chăm giữ những
đứa bé mới biết đi, chăm giữ ngựa non, và bảo vệ đất tổ của chúng con; dâng lên tất cả các hội chúng hộ trì quyền uy đã bảo vệ thân
thể của chúng con;
Dâng lên các vị nam thần và các vị thần chiến đấu tại địa phương, các vị thần trong gia tiên tiền tổ bên cha và các vị nữ thần của tổ
tiên bên mẹ, các vị thần mang lại thực phẩm và thịnh vượng, những quỷ thần mạnh mẽ của vũ khí sắc nhọn;
Dâng lên những vị chúa đất của các vùng, long thần và những quỷ thần quyền uy trong các cõi [của các vị];
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Dâng lên các vị vua của các nguyên tố trên trái đất, mười hai tháng [trong năm] và bốn mùa, các vị thần của [các nguyên tố cơ bản cho
sự hình thành vũ trụ], các cung chiêm tinh, năm, tháng, các vị thần của các hành tinh, của tinh tú, các vị thần của ngày, thời gian, thời
kỳ; và dâng lên bát bộ chúng nội tại và ngoại tại của Trời và quỷ thần hùng mạnh, xin [các vị] hãy thọ hưởng khói hương tịnh hoá.
Khói hương tịnh hoá này là để dâng lên toàn bộ không sót một ai trong số những vị có quyền năng trong tam thiên đại thiên thế giới
– [chính là] chư vị trị vì ba cõi – cùng chư vị thống trị tam giới [Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới]; dâng lên các vị Trời, long thần, khẩnna-la và những vị tương đương đang ngự ở Núi Tu Di, cùng bốn lục địa, bảy núi vàng và bảy hồ vòng quanh, những dãy núi sắt bao
quanh, biển và sông, các cung hoàng đạo, mặt trời và mặt trăng, Các khu mộ địa, các khu vực rừng và núi; dâng lên các vị càn-thát-bà,
cưu-bàn-trà, ca-lâu-la, mãng-xà, dạ-xoa, các vị thần của các nguyên tố, các dạ-xoa-nữ cùng đoàn tùy tùng, xin [các vị] hãy thọ hưởng
khói hương tịnh hoá.
Khói hương tịnh hoá này là để dâng lên các vị Trời, long thần và các thánh giả hiện đang ngự ở những vách sâu trong Núi Tu Di, ngự
trong đại dương, ngự ở những khoảng không gian giữa các hòn đảo, tại núi châu ngọc trên đảo châu báu; dâng lên những vị với năng
lực thần thông, cùng với thệ nguyện [xưa], dược phú bẩm các sắc tướng hóa hiện đa dạng và năng lực thấu thị, xin [các vị] hãy thọ
hưởng khói hương tịnh hoá.
Khói hương tịnh hoá này là để dâng lên các vị thần canh giữ những kho báu dưới lòng đất, những linh đan đã được tôi luyện, những
trích liệu dược thảo, cây cối và mùa màng; dâng lên tất cả các vị thần bảo vệ mật tạng Pháp; dâng lên các vị dạ-xoa, dạ-xoa-nữ, khẩnna-la, càn-thát-bà, la-sát cùng đoàn tùy tùng, xin [các vị] hãy thọ hưởng khói hương tịnh hoá.
Ở phía trên cõi đất này, các cõi thiên được tịnh hóa bằng khói. Tại mặt đất và trong không gian, cõi thần linh và ma quỷ được tịnh hóa
bằng ngọn lửa. Dưới mặt đất, cõi long thần và phi nhân quyền năng được tịnh hóa bằng than hồng. Khắp mười phương, toàn bộ cảnh
giới ngoại tại – [chính là thế giới này] – được tịnh hóa bằng hương thơm. Ở bên trong, tất cả các chúng sinh lang thang được tịnh hóa.
Sáu loại chúng sinh – [chính là] cha mẹ trong ba thời của chúng ta – được tịnh hóa. Những sinh linh hãm hại và gây chướng ngại –
[chính là] các chủ nợ ân oán trong các đời quá khứ và vị lai – được tịnh hóa.
Ngoài ra, đối trước chín vị thần sáng lập, và những vị tương đương vẫn ngự tại các Vùng Đất Tuyết của [Trung phần] Tây Tạng và tỉnh
Kham, cùng mười ba vị thần săn bắn của Tây Tạng, hai mươi mốt vị thần genyen hùng mạnh thực hành thiện hạnh tại các vùng biên
giới, mười hai vị nữ thần tenma bảo vệ Tây Tạng và tỉnh Kham, các vị thổ công thổ địa và các thượng thần canh giữ bầu trời, chúng
con cúng dường khói hương tịnh hóa.
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Đối trước thần cửa Tayag và thần nhà Gethung, chúng con cúng dường khói hương tịnh hóa. Đối trước thần bếp Yumo và thần cánh
đồng Tsangpa, cùng thần đường Gönpo và thần ngựa Magpön, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá. Đối trước thần gia súc
Mayang và các vị thần tài của, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá. Đối trước thần phú thương Döndrub cùng vua của các vị
thần chiến đấu và các vị tương tự, đối trước các tập hội những vị khách đáng kính, chúng con cúng dường với nhang bột, với những
hương liệu để đốt cùng thực phẩm và rất nhiều các thể loại được ưa thích nhất như mong ước.
Vì vậy, [nguyện cho] thọ mạng được kéo dài; hạnh phúc và sung túc được gia tăng; giòng giống gia đình cao quý được tăng trưởng;
may mắn, uy tín và danh tiếng vĩ đại được nảy sinh. Để sám hối trước các vị Bổn Tôn quy y [có năng lực] bảo hộ về những phóng tâm
chưa được nhận diện, về tâm bám chấp nhị nguyên và những biểu hiện tiêu cực của chúng con – Đạo sư, đệ tử cùng thân bằng quyến
thuộc – chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.
Để sám hối với sông hồ biển, nơi các vị thần [ẩn trong thân] cá cư ngụ, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá. Để sám hối với
các ngọn núi, nơi các vị thần [ẩn trong thân] hươu cư ngụ, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá. Để sám hối với các vị Trời,
người, quỷ thần, mặt trời, mặt trăng, các hành tinh, các ngôi sao, các long thần phía dưới mặt đất, các phi nhân phía trên mặt đất,
các thần linh cõi thiên ở phía trên mặt đất, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá.
Để sám hối với các vị Bổn Tôn toàn giác, chúng con cúng dường khói hương tịnh hoá. Thông qua năng lực gia trì do công phu sám hối
và cúng dường; các cảm xúc tiêu cực, các tập khí, sai lầm và khuyết điểm được tịnh hóa. Qua đó, sự bất tịnh, các vi phạm mật nguyện,
các hoàn cảnh bất lợi cùng các ô nhiễm do bởi sự than khóc vì mất đi vị hôn phu hay hôn thê và tất cả những gì tiêu cực đều được xua
tan bởi sự chân thực của nghi lễ cúng dường khói hương tịnh hóa này.
Đối với những sai lầm che chướng của thân, khẩu, ý – [các lực] gây che chướng giống như màn sương bao phủ đỉnh núi, [các lực] làm
suy kiệt giống như cây leo cao vượt ngọn cây, cùng bất tịnh do vi phạm mật nguyện giống như nhật thực và nguyệt thực – tất cả đều
được loại trừ bởi nghi lễ cúng dường khói hương tịnh hóa cát tường này.
Sự tranh cãi, đố kỵ, các vi phạm mật nguyện, lỗi lầm và những điều tương tự, đã xuất hiện thông qua sự suy yếu mật nguyện, từ những
bất thiện hạnh và các che chướng, cùng sự oán hận gây ra bởi việc xông đốt những chất liệu bất tịnh và những vi phạm làm phật ý các
vị Trời và thần bảo hộ đều được tịnh hóa.
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Thông qua năng lực của việc tiến hành nghi lễ cúng dường khói hương tịnh hóa thâm diệu này, xin hãy tịnh hóa những ô uế và bất tịnh
đến từ việc vi phạm mật nguyện do mê lầm, xin hãy giúp làm an dịu những hoàn cảnh bất lợi, những chướng ngại, tật bệnh,
những ảnh hưởng tai hại cùng sự chống đối, tà thuật và hại họa. Nguyện cho tất cả các ước mong và tâm nguyện của chúng sinh được
viên thành; thọ mạng, sức khỏe, hạnh phúc, tài lộc được tăng trưởng;
Và nguyện cho sự cát tường của an bình và phúc lạc [hiện hữu] ở tất cả mọi nơi [thảy đều] trở thành các nguyên nhân để đạt đến giác
ngộ tối thượng!
Cúng dường Khói Hương “Suối nguồn phúc lạc cát tường” được Đạo Sư Liên Hoa Sanh trước tác và được khai tìm bởi Drigung Rinchen Phüntsog.
Nguyện vạn sự cát tường.
Theo yêu cầu của tôn sư Garchen Rinpoche bản văn này đã được dịch sang tiếng Anh bởi Ina Trinley Wangmo, hiệu đính bởi Kay Candler và được chuyển vần bởi
Juanita Brigid McCarron năm 2017, bản quyền Copyright 2017 ©
Trung tâm Garchen Vietnam – Drikung Garchen Phuntsok Choling dịch Tiếng Việt. Christy Namgyal hoàn thiện lại phần chuyển vần theo Tạng Anh của GBI ngày
06 tháng 02, 2021. Chúng con xin sám hối trước Chư Phật, chư đạo sư về mọi sai sót, che chướng trong qua trình chuyển ngữ. Nguỵện hồi hướng trọn vẹn mọi
hạnh lành dâng lên chư Thầy Tổ và vô lượng chúng sinh trong tất cả các cõi giới.

69

