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Supplication to the Lineage of Padma Lingpa's 

[Terma, the Sadhana of] Peaceful Guru [Rinpoche] 

 

Lời khẩn nguyện tới Dòng truyền thừa Terma của Padma Lingpa, 

[Nghi Qũy] Đạo sư [Liên Hoa Sinh] An Bình 

 

 

 

 
 

de den zhing gi gön po nang tha ye / chen re zig wang pema jung ne zhab / jo mo tso 

gyal Iha cham pema sal / ter chen pe ling drub thob tse phel zang 

[Amitäbha,] Boundless Light, Protector of the Blissful Land, Avalokiteévara, 

venerated Padmasambhava, noble lady [Yeshe] Tsogyal, Princess Pema Sal, Great 

Tertön Padma Lingpa, Siddha Tsephel Zang, 

[Đức A Di Đà,] Vô Lượng Quang, Đấng Bảo Hộ Cõi Cực Lạc, Đức Quán Thế 

Âm, Đức Liên Hoa Sinh tôn quý, Đức Bà [Yeshe] Tsogyal cao quý, Công chúa 

Pema Sal, Khai mật vương Padma Lingpa Vĩ Đại, Thành tựu giả Tsephel Zang, 

 

 

 

 
 

gyal wang nam chag chö gyal phün tsog dang / chö kyi drag pa pen chen 

Ihün drub che / trin le zang po dön kün drub pe pal 

Gyalwang Namchag, Chögyal Phüntsog, Chökyi Dragpa, 

Penchen Lhündrub, Trinlé Zangpo, Dönkün Drubpé Pal, 

Gyalwang Namchag, Chögyal Phüntsog, Chökyi Dragpa, Penchen Lhündrub, 

Trinlé Zangpo, Dönkün Drubpé Pal, 
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ten dzin dro dül lho trül chö kyi gyal / chö kyi nyi ma peme gyal tsen dang / chö kyi 

gyal tsen ma ha manjü tsen / ten pe dze gyen chö nyi nor bu dang 

Tenzin Drodül, Lhotrül Chökyi Gyal, Chökyi Nyima, Pema Gyaltsen, 

Chökyi Gyaltsen, Mahämafiju, Tenpé Dzegyen, Chönyi Norbu, 

Tenzin Drodül, Lhotrül Chökyi Gyal, Chökyi Nyima, Pema Gyaltsen, Chökyi 

Gyaltsen, Mahāmañju, Tenpe Dzegyen, Chonyi Norbu, 

 

 

 

drin chen tsa we la ma yab se la / nying ne söl deb gal kyen bar che sel / chog thün 

ngö drub tsöl war jin gyi lob 

kind root lama, master and disciples, I supplicate you from the depths of my heart, 

please dispel adversities and hindrances. Please bestow your blessings to attain 

common and supreme accomplishments. 

Đạo Sư gốc từ ái, [chư] đạo sư cùng các đệ tử, con khẩn cầu ngài từ sâu thẳm 

tim con, xin hãy xua tan mọi nghịch cảnh và che chướng. Xin ban cho con gia hộ 

để đạt được những thành tựu thông thường và tối hậu. 

 

 

 
 

sam dön chö zhin geg me drub gyur ne / nge dön chö kü gyal sa rab zin te / chi mar 

kye wa zhen gyi bar ma chö / de chen dag pe zhing chog drö par shog 



4 

Having accomplished without hindrance all objectives that accord with the dharma, 

may I seize the royal seat of the dharmakäya, the definitive truth, and may I then 

progress to the Supreme Pure Land of Great Bliss without taking a samsaric birth 

again. 

[Khi đã] thành tựu vô ngại mọi chí nguyện y theo [chánh] Pháp, nguyện cho con 

an trụ nơi vương tòa Pháp thân – là chân lý tối hậu - và sau đó nguyện cho con 

tiến hóa về Tịnh Độ Cực Lạc tối thắng mà không tái sinh trở lại luân hồi. 

 

 

 

 

 

 

At the urging of Nagshö Gelong Könchog Phende, this [lineage supplication] was written down by 

Driben Sürya. May it be meaningful. 

Do bởi sự thôi thúc của Nagsho Gelong Konchog Phende, [lời khẩn nguyện tới dòng truyền thừa] 

này đã được Driben Surya soạn tác. Nguyện cho điều này đem lại ý nghĩa. 
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The Exceedingly Concise Sadhana ofPeaceful Guru 

[Padmasambhava] 

 

Nghi quỹ Cực kỳ Cô đọng Đạo Sư [Liên Hoa Sinh] An Bình 
 

 

 

 

 
 

la ma dang tsa wa sum la chag tsal lo 

 

Homage to the lama and the three roots! 

 

Kính lễ Đạo sư và Ba Gốc! 

 

 

 

 
 

 

Although they aspire to and practice the early translations of the Vajrayäna, some may not exhibit 

most superb intelligence. Others [may be endowed with intelligence,] yet their knowledge 

[resembles] a lotusflower withered in thefrost. They are all incapable of comprehending the various 

empowerments and sadhanas of peaceful and wrathful Guru [Rinpoche] deriving from various 

termas. In order to reverse these flaws, the way ofpracticing the sadhana of the peaceful guru is 

here presented in an exceedingly concise manner. In an isolated place, to the right and left of a 

peaceful torma adorned with [Padmasambhava's] image, [arrange] amrta and rakta. In front 
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arrange offerings and prepare a damaru, a vajra, a bell, an activity vase, and so forth. Seated on a 

comfortable cushion, take refuge: 

Mặc dù có tâm nguyện thực hành các bản dịch vào buổi ban đầu của Kim cương thừa, nhưng một 

số [hành giả] có thể không thể hiện được trí tuệ thượng thừa. Một số khác [có thể được ban cho trí 

thông minh,] nhưng kiến thức của họ [giống như] một bông hoa sen khô héo trong sương giá. Tất 

cả các vị như trên đều không có khả năng thấu hiểu các quán đảnh và các nghi quỹ  khác nhau của 

Guru [Rinpoche] an bình và phẫn nộ xuất phát từ nhiều terma (các bản khai mật văn) khác nhau. 

Để tránh những sai sót như trên, cách thức thực hành nghi quỹ đạo sư an bình được trình bày ở đây 

theo một cách cực kỳ súc tích. Ở một nơi biệt lập, bên phải và bên trái của một torma an bình được 

trang nghiêm bằng hình ảnh [của Đức Liên Hoa Sinh], [bày] nước cam lồ và tinh chất rakta. Ở 

phía trước,  bày phẩm vật cúng dường và chuẩn bị một trống damaru, chày kim cương, chuông, 

bình công hạnh (le bum), v.v. Hãy ngồi trên một chiếc đệm thoải mái, tụng bài quy y: 

 

 

 
 

na mo la ma de sheg dü pe ku / kön chog sum gyi rang Zhin la / dag dang dro drug 

sem chen nam / jang chub bar du kyab su chi 

Namo! To the guru, who embodies [all] sugatas and has the nature of the Three 

Jewels, I and all sentient beings of the six realms take refuge until enlightenment [is 

reached.] [Recite] three times. 

Namo! Nương nơi Đạo sư, bậc tổng nhiếp [tất cả] các Đấng Thiện Thệ và mang 

bản tánh của Tam Bảo, con và mọi hữu tình chúng sinh trong sáu cõi xin quy y 

cho đến khi [chúng con] đạt được giác ngộ. [Tụng 3 lần] 

 

 

 
Arousing the mind [set on enlightenment]: 

Phát khởi tâm [giác ngộ] 

 

 
sem kye dro wa kün dön du / la ma sang gye drub ne ni / gang la gang dül thrin le kyi 

/ dro drug dral war dam cha-o 
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Having given rise to bodhichitta and accomplished the awakened lama for the sake of 

all beings, I vow to free all beings of the six realms by [performing] activities to 

fulfill beings' needs. [Recite] three times. 

Khi đã phát khởi bồ đề tâm và thành tựu Đạo sư giác ngộ vì lợi ích của tất cả 

chúng sinh, con thệ nguyện giải thoát tất cả chúng sinh trong sáu cõi xuyên qua 

thực hành công hạnh lợi tha. [Tụng 3 lần] 

 

 

 
The Seven Pure Actions: 

Thất Chi Nguyện 

 

 
la ma yi dam Iha tsog sheg / nyi da peme den la zhug / lü ngag yi sum gü chag tsal / 

chi nang sang sum chö pa bül 

Guru yidam and [your] assembly of deities, please come [here] and be seated on this 

throne of lotus, sun, and moon. I humbly bow with body, speech, and mind, and 

render outer, inner, and secret offerings. 

Đạo sư Bổn tôn và tập hội thánh chúng xin hãy đến [đây] và an ngự trên tòa 

sen, mặt trời và mặt trăng. Con xin khiêm hạ đảnh lễ với thân, khẩu và ý, và bày 

biện các phẩm vật cúng dường bên ngoài, bên trong và ẩn mật. 

 

 

 
nyam chag dig drib thöl zhing shag / sang ngag drub la je yi rang / min dröl sang 

ngag chö khor kor / nya ngen mi da zhen dön zhug 

All impaired and broken vows, evil deeds, and obscurations, I lay bare and openly 

confess. I rejoice in the accomplishment of Secret Mantra. Please turn the wheel of 

Secret Mantra Dharma that ripens and releases, and do not pass into nirväna but 

continue to remain for others' aims. 

Tất cả các giới nguyện hư hoại và gãy vỡ, những bất thiện nghiệp và che 

chướng, con xin phát lộ rõ ràng và sám hối không che giấu. Con xin hoan hỷ với 
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thành tựu của Mật Chú. Xin hãy xoay chuyển bánh xe pháp Mật Thừa để thuần 

thục và giải thoát [tâm thức chúng sinh], và xin đừng nhập Niết bàn mà tiếp tục 

trụ thế vì mục đích [lợi lạc] chúng hữu tình. 

 

 

 
nying po sem chen dön chir ngo / yang dag dor je dön tog shog 

I dedicate the essence for the sake of sentient beings; may they realize the sublime 

adamantine truth. 

Con xin hồi hướng mọi công đức vì lợi lạc của chúng sinh hữu tình; nguyện cho 

họ có thể nhận ra Chân Đế tối thượng. 

 

 

 
 

Sprinkle water on the hindrance torma. 

Vẩy nước lên torma trừ chướng ngại. 

 

Cleanse with om ah bighnan takri ta hum 

Tẩy tịnh với minh chú om ah bighnan takri ta hum 

 

and purify with om svabhäva shuddhab sarva dharmab svabhäva shuddho ham 

và tịnh hóa với minh chú với   

om svabhava shuddhah sarva dharmah svabhava shuddho ham 

 

 

 
tong pe ngang le om le jung we rin po che nö yang shing gya che we nang du om ä 

hung / Zhu wa le jung we tor ma dang shing thog pa me pa zag pa me pe de wa khye 

par chen kye nü pa nam khe tha dang nyam par gyur 
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From within the state of emptiness [arises] Om, which becomes a vast and extensive 

jeweled vessel. Within it 0m Ä Hüm dissolve and an immaculate unhindered torma, 

endowed with the energy to bring forth extraordinary bliss, [emerges,] becoming as 

vast as the reaches of space. 

Từ trong không tánh [khởi hiện] chủng tự Om, [sau đó] hóa thành một bình 

chứa được trang hoàng bằng châu bảo, bao la bất tận,. Bên trong đó, các chủng 

tự Om A Hum tan hòa [vào nhau] và hóa hiện thành một torma tinh khiết vô 

ngại được phú bẩm với năng lực mang lại hỷ lạc phi thường, [rồi  torma hoạt 

hiện] và trở nên mênh mông rộng lớn ngang bằng hư không. 

 

 

 
 

om a hum / om a ka ro mu kham sarva dharma nam a dyanu tpanan tva ta om a hum 

phat sva ha Recite three times. 

 

om a hum / om a ka ro mu kham sarva dharma nam a dyanu tpanan tva ta om a 

hum phat sva ha [Tụng 3 lần] 
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de zhin sheg pa rin chen mang la chag tsal lo / de zhin sheg pa zug dze dam pa la 

chag tsal  / de zhin sheg pa ku jam le la chag tsal lo / de zhin sheg pa jig pa tham che 

dang yong su dral wa la chag tsal lo 

Homage to the Tathägata Rinchen-mang! 1 

Homage to the Tathägata Sugdze-dampa!2  

Homage to the Tathägata Kujamle! 3 

Homage to the Tathägata Jigpa-thamche-dang-yong-su-dralwa! 4 

Kính lễ Đức Rinchen-mang Như Lai [Đức Phật]!1 

Kính lễ Đức Sugdze-dampa Như Lai [Đức Văn Thù Sư Lợi]!2 

Kính lễ Đức Kujamle Như Lai [Đức Quán Thế Âm]!3 

Kính lễ Đức Jigpa-thamche-dang-yong-su-dralwa Như Lai [Đức Kim Cương 

Thủ]!4 

 

 

 
hung / tsa wa sum gyi kyil khor du / ngö drub bar chö je pe geg chö jin tor ma di Zhe 

la / ne dir ma dug zhen du deng 

 

Hüm. All hindrances, obstructing the siddhis in the mandala of the three roots, take 

this offering-and-giving torma and do not stay here but go to another place! 

 

Hum. Tất cả [các đối tượng] che chướng, làm ngăn trở các thành tựu trong mạn 

đà la của Ba Gốc, hãy nhận lấy torma cúng dường này và không được ở lại đây 

mà hãy rời đi nơi khác! 
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om sumbha ni sumbha ni hum hum phat / om gri hana gri hana hum hum phat / gri 

hana pa ya gri hana pa ya hum hum phat / om a na ya hoh bha ga van / vidya ra ja ya 

hum hum phat 

om sumbha ni sumbha ni hum hum phat / om gri hana gri hana hum hum phat / 

gri hana pa ya gri hana pa ya hum hum phat / om a na ya hoh bha ga van / 

vidya ra ja ya hum hum phat 

 

 

Establishing the boundaries: 

Kiến lập các vòng bảo hộ 

 

 
hung / nga ni ye ne ngang gi thro / tsam chö thro wö nam kha gang / geg dül thro mö 

röl tsam le / su yang da war ma je chig / om vajra ma ha kro dha raksha bhrum hung 

 

Hüm. I am the Ferocious [Lord] of the primordial continuous nature. The boundaries 

[are set] by the male Wrathful Ones filling the sky and the play of the female 

Wrathful Ones who subdue hindrances. 

No one shall transcend the boundaries! 

 

Hum. Con là [Đại Vương] Hung Nộ [khởi lên] từ pháp tánh bản sơ không gián 

đoạn. Các vòng bảo hộ [được kiến lập] bởi chư vị Hung Nộ Tôn tràn khắp hư 

không và bởi sự phô diễn của các Hung Nộ Mẫu - bậc hàng phục chướng ngại. 

Không ai có thể vượt qua các vòng tuyến bảo hộ này! 
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Om Vajra Maha Krodha Raksa Bhrum Hum 

 

 

 
 

The Offerings: 

Các phẩm vật cúng dường: 

 

 
 

Cleanse and purify with ram yam kham 

Tẩy tịnh và tịnh hóa với ram yam kham 

 

 
 

oṃ vajra arghaṃ āḥ hūṃ / oṃ vajra pādyaṃ āḥ hūṃ / 

oṃ vajra puṣpe āḥ hūṃ / oṃ vajra dhūpe āḥ hūṃ / 

oṃ vajra āloke āḥ hūṃ / oṃ vajra gandhe āḥ hūṃ / 

oṃ vajra nevidyaṃ āḥ hūṃ / oṃ vajra shapda āḥ hūṃ 

 

 

oṃ āḥ hūṃ sarva pañca amṛta hūṃ hrī ṭhāḥ [Recite three times.] 

oṃ āḥ hūṃ sarva pañca amṛta hūṃ hrī ṭhāḥ [Tụng 3 lần] 

 

oṃ āḥ hūṃ mahā rakta jva la maṇḍala hūṃ hrī ṭhāḥ [Recite three times.] 

oṃ āḥ hūṃ mahā rakta jva la maṇḍala hūṃ hrī ṭhāḥ [Tụng 3 lần] 

 

oṃ āḥ hūṃ mahā balingta hūṃ hrī ṭhāḥ [Recite three times.]  

oṃ āḥ hūṃ mahā balingta hūṃ hrī ṭhāḥ [Tụng 3 lần] 



13 

 

 

 

 

 

Reciting each [mantra] three times, bless the torma with amrita and rakta. 

Tụng mỗi [câu chú] ba lần, gia trì cho bánh torma bằng nước cam lồ và tinh chất 

rakta. 

 

 
For the shower ofblessings burn incense, play instruments, [and chant thefollowing] 

in ritual melody. 

Để [đón nhận] cơn mưa gia hộ, hãy đốt hương, tấu nhạc, [và tụng phần sau đây] 

theo tiết tấu nhạc lễ. 

 
hung / chö Ying ngang le du mar trül / rang tsal la ma yi dam dang / khan dro dam 

chen gya tsö tsog / thug dam tser gong jin chen phob 

Hüm, emanating myriad [forms] from the continuous dharmadhätu nature, naturally 

appear the lama, yidam, däkinis, and an ocean of oath-bound ones. Kindly consider 

your spiritual pledges and send down great resplendence! 

 

Hum, hóa hiện vô số [sắc tướng] từ nơi pháp tánh bản sơ không gián đoạn, Đạo 

sư, Bổn tôn, chư Không hành nữ khởi hiện lên một cách tự nhiên, cùng một đại 

dương chư vị đã phát lời thệ nguyện. Xin hãy nhớ lời thệ nguyện tâm linh mà 

ban cho chúng con sự [gia hộ] chói ngời! 

 

 
 

om vajra guru deva dakini samaya ja na aveshaya a ah 

om vajra guru deva dakini samaya ja na aveshaya a ah  

 

Thus [cause blessings] to descend. 

Nhờ đó [mà phước lành] được ban rải. 
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The main body [ofthe practice including] the three samädhis and the visualization ofthe arising 

stages is asfollows: 

 

Phần chính [của thực hành bao gồm] ba loại Định và phần quán tưởng về các giai đoạn Phát khởi 

như sau: 

 

 
hung hung / chö nam mig me tong pe ngang / dro la jam dang nying tse gom / gyu yi 

yi ge hri le ni / e yam ram bam lam sum le / nam kha lung me chu se teng 

 

Hüm Hüm, within the continuous nature in which all phenomena are void and 

without reference point, I bring forth kindness, compassion, and love for [all] 

wayfaring beings. From the causal syllable Hrib [arise] E, Yam, Ram, Bam, Lam, 

and Sum, [which respectively transform into] space, wind, fire, water, earth, 

Hum Hum, từ tánh bản sơ không gián đoạn, nơi vạn pháp đều rỗng rang và vô 

trụ, con khởi lên tâm từ, lòng bi mẫn và tình yêu thương đối với [hết thảy] 

chúng sinh lang thang. Từ chủng tự gốc Hrih [khởi sinh] các chủng tự  E, Yam, 

Ram, Bam, Lam và Sum, [các chủng tự này theo thứ tự lần lượt  chuyển hóa 

thành] hư không, gió, lửa, nước, đất, 

 

 
 

rin chen le drub ri rab kyi / te war na tsog peme ü / na tsog dor je te wa ru / bhrum le 

rin chen zhal ye khang / tsen nyi kün den ö zer bar 

 

and the supreme mountain made of precious jewels. At its core is a multihued lotus, 

in the center of which is a crossed vajra. At the hub 

[of the vajra] is a Bhrüm, [which transforms] into a precious immeasurable palace. 

Endowed with all characteristics, light rays flare forth from it. 
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và thành ngọn núi chúa làm bằng bảo châu. Tại trung tâm là một hoa sen đa sắc 

rực rỡ, ở giữa là một chày kim cương đôi. Tại tâm [chày kim cương] là một 

chủng tự Bhrum, [hóa hiện] thành một đại bảo điện bao la. Được ban cho tất cả 

các phẩm tính, những tia sáng từ đó phóng chiếu ra. 

 

 
sung we khor Iö kor we nang / na tsog pema nyi de teng / rang rig gyu yi hri yig ni / 

yong gyur dag nyi pema jung / kar mar ji pe lang tso chen 

Within the surrounding protection sphere, upon a multicolored lotus, sun, and moon, 

is my own awareness [in the form of] the causal syllable Hrib. 

It transforms into myself [appearing] as the Lotus-Born, white [with a tinge of] red, 

possessing the youthful splendor of a boy. 

Bên trong vòm bảo hộ, trên một đài sen nhiều màu sắc, mặt trời và mặt trăng, 

tánh giác của con [xuất hiện trong dạng] chủng tự gốc Hrih. Chủng tự hóa 

thành chính con [trong sắc tướng] Đức Liên Hoa Sinh, sắc trắng [pha] sắc đỏ, sở 

hữu nét thanh xuân rạng rỡ của một thiếu niên. 

 

 

 
chag ye dor je thug kar tö / yön pa te og nyam zhag teng / dung chen dü tsi gang wa 

nam / u la pe Zhu gö dro dang / dar na me long ö zer thro 

My right hand holds a vajra at the heart. The left one, placed in equipoise below the 

navel, holds a skull cups filled with nectar. 

My head [is adorned with] a lotus hat, a vulture's feather, silken strips, and a mirror 

emanating rays of light. 

Tay phải của con cầm một chày kim cương đặt nơi tim. Tay trái để dưới rốn, 

cầm một chén sọ (5) chứa đầy cam lộ. Đầu con [được trang hoàng] một chiếc mũ 

hoa sen, một chiếc lông kền kền, những dải lụa và một tấm gương chiếu ra muôn 

vàn tia sáng. 
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za og ber dang dar mar gyi / chö gö phö chen thing ga nab / nyen dang chag zhab gül 

ke sog / ser gyi gyen cha na tsog dze 

I am robed in a brocade cloak, red silken dharma robes, and a blue gown. Various 

golden ornaments adorn my ears, hands, feet, neck, and waist. 

Con khoác áo choàng gấm thêu, đắp pháp y bằng lụa đỏ và áo dài màu xanh 

dương. [Con mang] nhiều món trang sức hoàng kim trang hoàng cho đôi tai, tay, 

chân, cổ và thắt lưng của con. 

 

 
dor je kyil trung gying tsül zhug / chen khung yön du tse sum dreng / khor du thö 

threng rig Zhi dang / tsen gye pa wo khan dro dang 

I am majestically poised in the vajra position, with a trident held in the crook of my 

left arm. [I am surrounded by] a host of Thötreng [Tsal's] four classes, the eight 

manifestations [of Guru Rinpoche,] spiritual heroes, sky-dancers, 

Con an tọa oai nghiêm trong tư thế kim cương, với một cây đinh ba được giữ nơi 

eo cánh tay trái. [Vây quanh con là] một tập hội bốn lớp các vị Chuỗi Sọ 

[Thotreng Tsai], tám hóa thân [của Đạo sư Liên Hoa Sinh], các vị đại hùng lực, 

các vị không hành, 

 

 

 
ging dang ka sung dreg pa che / char trin trig pa ta bur sal / de tar sal we Iha nam kyi / 

ku sung thug le ö thrö pe / 

Iho nub nga yab ling chog ne / tsa sum la ma chen drang tim 

servants, dharma guardians, and haughty spirits, gathering like rain clouds [in the 

sky.] From the body, speech, and mind of the deities visualized in this way, light 
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shines forth and invites the lama, [who is the embodiment of] the three roots, to come 

from the supreme continent of Cämara in the southwest. [The lama then] dissolves 

[into me.] 

các vị hầu cận, chư vị thần hộ trì pháp, và các tinh linh kiêu hùng, tụ hội như 

những đám mây giông [trên bầu trời.] Từ thân, khẩu và ý của các [tập hội] chư 

tôn được quán tưởng như thế, ánh sáng phóng tỏa và thỉnh mời Đạo sư, [hiện 

thân của] Ba Gốc, đến từ lục địa Miêu Ngư Châu [Camara] tối thắng ở phía Tây 

Nam. [Sau đó Đạo sư] tan hòa [vào con.] 

 

 
Invitation: 

Thỉnh mời: 

 

 
Hung / or gyen yül gyi nub jang tsam / pema ge sar dong po la / yam tsen chog gi ngö 

drub nye / pema jung ne Zhe su drag / khor du pa wo khan drö kor / khye kyi je su 

dag lob chir / jin gyi lab chir sheg su söl / vajra sa ma ja 

Hüm, in the northwest border of Oddiyana, in the pollen heart of a lotus, you attained 

the marvelous most excellent accomplishment. Renowned as the Lotus-Born, you are 

surrounded by a retinue of male and female sky dancers. As I practice, following in 

your footsteps, I pray you will come here to bestow your blessings. Vajra Samäja. 

Hung Nơi biên giới phía bắc xứ Orgyen,  

Trong nhụy của một đóa hoa sen, 

Ngài đã đạt được thành tựu kỳ diệu, tuyệt hảo nhất. 

Đức Liên Hoa Sanh lừng danh, 

Được vây quanh bởi một đoàn tuỳ tùng rộng lớn gồm các Dakini. 

Khi con thực hành, noi theo dấu chân Ngài, 

Con cầu nguyện Ngài quang lâm ban rải ân phước.  

Vajra Samaja. 
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Request to remain and paying homage: 

Thỉnh cầu an trụ và tán lễ: 

 
hung / zhal ye ji den dze pe ü / gye pe den la zhug su söl / dag chag go sum dang wa 

yi / dül nye Iü trül chag gyi-o 

Hüm, please remain on this delightful seat in the center of this resplendent and 

wondrous palace. Emanating bodies equal to the number of atoms in the world, we 

pay homage with faithful body, speech, and mind. 

Hum, xin hãy an trụ trên ngai tòa hỷ lạc nơi trung tâm của cung điện lộng lẫy và 

thắng diệu này. Bằng những hiện thân nhiều như số lượng vi trần trong thế giới, 

chúng con đảnh lễ Ngài với thân, khẩu và tâm chí thành. 

 

 
samaya tistha lhan / ati pü hob / praticcha hob 

 

 
Outer, inner, secret, and suchness offerings: 

Cúng dường bên ngoài, bên trong và ẩn mật: 

 

 
hung / chö yön zhab sil me tog pö / mar me dri dang Zhal ze dang / nga dung röl mö 

chö pa bül 

Hüm, I offer water to drink, water to bathe the feet, flowers, incense, oil lamps, 

scented water, food, and music such as that of drums and conch shells. 

Hum, con xin dâng cúng nước uống, nước rửa chân, hoa, hương, đèn dầu, nước 

thơm, thực phẩm và nhã nhạc như trống và ốc loa. 
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tsa gye tong jar men gyi chog / gyu kyen jar we rakta dang / ba ling gyen den chö pa 

bül 

I offer supreme medicine of the eight root and a thousand subsidiary ingredients, 

rakta formed of causes and conditions, and an embellished torma. 

Con xin cúng dường dược phẩm tối thắng từ tám dược liệu gốc và một ngàn 

dược chất phụ, tinh chất rakta do duyên hợp, và một torma được trang hoàng. 

 

 
yab yum nyom jug ga de chog / nge dön de tong Ihen chig kye / me jung chö pa Zhe 

su söl 

The Yab-Yum union is the greatest bliss, [symbolizing] the absolute truth—innate 

bliss and emptiness. Please accept this wondrous offering! 

Sự hợp nhất Yab-Yum chính là hỷ lạc tối thắng, [biểu trưng cho] chân lý tối 

hậu, [sự bất khả phân] của tánh không và hỉ lạc bản sơ.  

Xin hãy nhận lấy cúng phẩm diệu kỳ này! 

 

 
 

argham / pädyam / pu»e / dhüpe / äloke / gandhe / nevidya / shapda püja hob / 

paica amrita mahä rakta mahä balingta khä hib / anurägayä mi mahämudra 

püja hob  

Thus offer. 

Hãy cúng dường như thế 
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Praise: 

Xưng tán: 

 
om / nang zhing tong la tong zhing nang / la me ku la chag tsal tö / ah / drag Ching 

tong la tong zhing drag / la me sung la chag tsal tö 

Om, homage and praise to the guru's body, appearing yet void, void yet appearing! 

Äh, homage and praise to the guru's speech, heard yet void, void yet heard! 

Om, xin kính lễ và xưng tán Sắc Thân Đạo sư, hiển hiện nhưng rỗng rang, rỗng 

rang mà hiển hiện!  Äh, xin kính lễ và xưng tán Ngữ của Đạo sư, nghe được 

nhưng rỗng rang, rỗng rang mà nghe được! 

 

 
 

 

 
hung / tong zhing sal la sal zhing tong / la me thug la chag tsal tö / yön ten tha ye nga 

wa khyö / thrin le dro wa diil la tö 

Hüm, homage and praise to the guru's mind, void yet clear, clear yet void! 

Praise to you, who is endowed with infinite attributes and trains beings with 

enlightened deeds! Thus praise. 

Hüm, xin kính lễ và xưng Tâm của Đạo sư, rỗng rang nhưng thấu suốt, thấu 

suốt mà rỗng rang! Xin xưng tán Ngài, đấng được phú cho những phẩm tính vô 

biên và rèn luyện chúng sinh bằng những công hạnh giác ngộ!  

Hãy xưng tán như thế. 

 

 
Exhortation of the Magic Sentence: 

Khuyến thỉnh của Linh Chú: 
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hung hung hung / nang wa tham che la me ku / dö ne drub pa a la la / drag pa tham 

che la me sung / lung ngag yer me na de yang 

Hüm Hüm Hüm, all appearances are the guru's form, primordially existing; how 

incredible! All sounds are the guru's speech; indivisible wind and mantra is the 

sound of näda. 

Hüm Hüm Hüm, tất cả hiện tướng đều là Thân của đạo sư, hiện hữu nguyên sơ; 

thật diệu kỳ! Tất cả âm thanh đều là Ngữ của đạo sư; ngọn gió bất khả phân ,và 

câu chú là âm thanh của nada. 

 

 
dren tog tham che la me thug / ye ne chö kur ka ne dag / tong sum dzab kyi rang dra 

drog / trö pe dro we dön je shing / dü ne yum gyi kha la khyil 

All thoughts are the guru's mind, originally pure within primordial dharmakäya. The 

billion-fold universe proclaims the natural sound of the mantra.6 By sending out [rays 

of light,] the purpose of transient beings is accomplished; by gathering it back, it 

merges with the space of the mother. 

Tất cả các niệm tưởng đều là Tâm của đạo sư, thuần khiết nguyên sơ trong Pháp 

thân nguyên thủy. Tam thiên đại thiên thế giới phát ra âm thanh tự nhiên của 

câu linh chú. (6) Khi [các tia sáng] phóng tỏa ra, mục đích của chúng sinh 

thoáng chốc được viên thành; khi thu nhiếp trở lại, ánh sáng tan hòa vào không 

gian của Mẹ hiền. 

 

 
ma sal bar du kye Ching gom / ma drub bar du mi tang ngo 

Visualize and practice until clarity is achieved. Do not stop until accomplishment is 

attained. 

Quán tưởng và thực hành cho đến khi đạt được sự rõ ràng. Đừng dừng lại cho đến 

khi đạt được thành tựu. 
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om äb hüm vajra guru padma siddhi hüm 

Thus [recite the mantra] and, if you wish, also recite the Thröthreng Tsal and Hrima 

[mantras.] 

Sau đó, [tụng chú] và, nếu muốn, bạn cũng có thể tụng Chú Throthreng và [chú.] 

Hrima. 

Thröthreng Tsal Mantra 

Câu chú Throthreng Tsal 

orp äb hül!l vajra guru padma thrö threng tsal vajra samaya ja siddhi phala hüm äb 

Hrima Mantra 

om äb hüm vajra guru padma thrö threng tsal vajra samaya ja siddhi phala 

hüm äb hrima hari nisa raja hriya citta hring hring ja jab 

 

 
hung / rang nyi Iha yi thug ka ne / ram yam kham thrö tsog dze jang / om ah hum 

dang ha ho hri / kar mar thing trö dü tsir gyur 

Sprinkle amrita and rakta on the feast substances. Hüm, I arise as the deity. 

Vẩy nước cam lồ và tinh chất rakta vào các phẩm vật của bữa tiệc. 

 

From my heart, Ram, Yam, and Kham emerge and purify the feast substances. 

White, red, and blue 0m, Ah, Hüm, and Ha, Hob, Hrih issue forth and transform the 

substances into nectar. 

Hum, con hóa hiện [trong sắc tướng] Bổn tôn. Từ nơi tim con, [các chủng tự] 

Ram, Yam và Kham khởi sinh và tịnh hóa các lễ vật.  

[Các chủng tự] Om, Ah, Hum màu trắng, đỏ và xanh dương và [các chủng tự] 

Ha, Hoh, Hrih khởi sinh và chuyển hóa các phẩm vật thành cam lồ. 

 

 
om äh hüm ha ho hrih  

Recite three times. 

Tụng 3 lần. 
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First, the offering [ofthe selectfeast offering]: 

Trước tiên, phẩm vật [của buổi lễ cúng dường chọn lọc]: 

 
hri / la ma yi dam khan dro la / dö yön tsog kyi chö pa bül / chi nang sang wechö pa 

bül / gye par Zhe la ngö drub tsöl / ga na chakra pu ja kha hi 

Hrib, to the lama, yidam, and däkini I make offerings of all that is desirable. I make 

outer, inner, and secret offerings. Please accept them with delight and bestow siddhis 

upon me. 

Hrih, con xin cúng dường lên Đạo sư, Bổn tôn và chư vị Không hành nữ tất cả 

các phẩm vật như mong muốn. Con xin cúng dường bên ngoài, bên trong và ẩn 

mật. Xin hãy thọ nhận với lòng hoan hỷ và ban cho con sự thành tựu. 

Ganacakra Puja Khahi 

 

 
Second, serving [the liberationfeast]: 

Thứ hai, bày biện [bữa tiệc giải thoát] 

 
hung / dag chag chog drub nal jor la / nö pe dra geg dir khug chig / nying je dral we 

sha thrag rü / tum chen trül pe tsog la bül 

Hüm, all enemies and obstructers causing harm to us supreme yogic practitioners, 

draw them in! Delivering them through compassion, we offer their flesh, blood, and 

bones to the emanated gathering of Great Ferocious Ones. 

Hum, hãy tổng thu nhiếp tất cả các kẻ thù và các kẻ gây chướng ngại cho chúng 

con, những hành giả du già tối thượng! Đã hóa độ được họ với lòng bi mẫn, 

chúng con cúng dường thịt, máu và xương của họ lên tập hội các Chư Vị Phẫn 

Nộ Hùng Mạnh. 
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mahä mam sa / rakta / kem ni ri ti / ba su ta / go ro ca na / citta la kha ram khä hi 

 

 
Third, the Amendment-Confession: 

Thứ ba, Tu sửa - Sám hối: 

 

 
hri / dö yön tsog dang chi nang sang / jor dröl chö pa me jung we / tsa sum la me thug 

dam kang / nyam shag tsang pe ngö drub tsöl 

Hri, may these marvelous offerings of desired attributes, outer, inner, and secret 

offerings, and the unifying-liberating offering mend the samayas with the guru, [who 

embodies] the three roots. I confess all breaches and beseech you to bestow pure 

siddhis [upon me.] 

Hri, nguyện cho những phẩm vật diệu kỳ mang phẩm tánh đang được ao ước, 

các phẩm vật bên ngoài, bên trong và ẩn mật, và các cúng phẩm hợp nhất-giải 

thoát để phục hồi các mật nguyện với Đạo sư, [hiện thân] của Ba Gốc. Con xin 

sám hối tất cả các vi phạm và xin ban cho [con] thành tựu thuần khiết. 

 

 
Recite the one hundred-syllable [mantra], partake of the feast, gather the 

remainders, and sprinkle them with amrita and rakta. 

Tụng [chú] trăm âm, chia phẩm vật cho những mọi người cùng thọ dụng, thu thập 

phần còn lại, và rắc nước cam lồ và tinh chất rakta lên chúng. 
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hung / phü dang tsog dang lhag mar che / tsa sum che cham pho nya nam / nyer chö ö 

pe long chö di / lhag mar wang wa nam la bül / ucciṭa balingta khāhi 

Hüm, the finest selected portion, the feast, and its remainders are offered to the three 

roots, my dharma brothers and sisters, and the messenger envoys [respectively.] 

Those deserving of remainders are offered these suitable enjoyments.  

Ucciṭa Balingta Khāhi Thus offer. 

Hum, [một cách tương ứng] các phần thượng vị của bữa tiệc, và các phần còn lại 

được cúng dường lên Ba Gốc, các huynh đệ tỷ muội của con, và các đoàn sứ giả. 

Những người xứng đáng còn lại được ban tặng sự vui hưởng phù hợp. Uccita 

Balingta Khahi.  

Cúng dường như vậy 

 

 

 
Then, the invoking of the samaya: 

Sau đó, việc khẩn thỉnh mật nguyện: 

 
hung / chö ying ngang le rab zheng pe / la ma yi dam khan dro che / thug dam kül lo 

thrin le dzö / bar che söl la ngö drub tsöl / oṃ āḥ hūṃ vajra guru deva dākinī sarva 

siddhi phala hūṃ 

Hūṃ. lama, yidam, and ḍākinī, who manifest from the continuous nature of 

dharmadhātu, I invoke your samaya; please enact enlightened activities, dispel 

hindrances, and bestow accomplishments. 

Oṃ Āḥ Hūṃ Vajra Guru Deva Dākinī Sarva Siddhi Phala Hūṃ 

Hum, Đạo sư, Bổn tôn và Chư vị Không hành nữ, chư vị hiển lộ từ bản tánh 

uyên nguyên của Pháp thân, con khẩn thỉnh mật nguyện của các Ngài; xin hãy 

viên thành những công hạnh giác ngộ, xua tan các chướng ngại và ban cho 

[chúng con] sự thành tựu. 

 

Oṃ Āḥ Hūṃ Vajra Guru Deva Dākinī Sarva Siddhi Phala Hūṃ 
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hung / ngön dang bar dang tha me tse / rig dzin gyü pe chen nga ru / khe lang dam 

che sung me tsog / chö tor zhe la thrin le dzö / oṃ dharmapāla saparivāra amṛita 

balingta khāhi 

Sprinkle amṛita and rakta on the small covenant torma. 

Vẩy nước cam lồ và tinh chất rakta lên torma tượng trưng 

Hūṃ, host of protectors, who have given your word in the beginning, in the middle, 

and in the end before the eyes of the vidyādhara-lineage, accept this offering-torma 

and carry out enlightened deeds! 

Oṃ Dharmapāla Saparivāra Amṛita Balingta Khāhi. Thus offer the torma. 

Hum, thánh chúng Hộ pháp, chư vị đã hứa nguyện vào lúc khởi đầu, ở khoảng 

giữa và vào lúc kết thúc, trước sự chứng kiến của dòng truyền thừa Trì Minh 

Vương, hãy chấp nhận torma cúng dường và thực hiện những công hạnh giác 

ngộ!  

 

Oṃ Dharmapāla Saparivāra Amṛita Balingta Khāhi.  

 

Cúng dường torma như vậy. 

 

 
hung / tso chen bar we ka gö pe / bö kham kyong wa ten me tsog / dir sheg dü tsi bar 

wa zhe / thrin le nam zhi drub par dzö / oṃ dākinī tiṣṭha saparivāra amṛita pūja khāhi 

Clean the torma plate and attend the Tenma goddesses, offering them amṛita and grains. 

Làm sạch đĩa torma và hướng tới các nữ thần Tenma, cúng dường lên các chư vị nước cam lộ và 

ngũ cốc. 
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Hūṃ. assembly of Tenma goddesses, protectors of Tibet who are bound by the 

command of the Great Blazing Master, please come here, enjoy this fiery ambrosia, 

and accomplish the four enlightened activities. 

Oṃ Dākinī Tiṣṭha Saparivāra Amṛita Pūja Khāhi. Thus offer. 

Hum, thánh chúng các nữ thần Tenma, chư vị Hộ pháp của Tây Tạng, dưới sự 

cai quản của Đại Đạo Chói Ngời, xin hãy đến đây, tận hưởng cam lộ rực lửa và 

thực hiện bốn công hạnh giác ngộ. 

 

Oṃ Dākinī Tiṣṭha Saparivāra Amṛita Pūja Khāhi. Hãy cúng dường như vậy. 

 

 
om nen/ āḥ nen/ hung nen/ tambha rakṣha ku ru nen 

Place the torma plate face down. 

Đặt đĩa torma up xuống. 

 

Then fill the plate with amṛita and grains. 

Sau đó, để thêm nước cam lộ và ngũ cốc vào đĩa nước. 

 

 

hung / theg chog ngag kyi gor zhug kyang / che lhag nong pe dri ma dag / she dang 

she min gang jung wa / lha tsog nam la zö par söl 

Hūṃ, having entered the gates of the supreme mantra vehicle, [in order to] purify 

stains of omissions, additions, and mistakes, I beseech you, divine assembly, to 

forbear all errors I am aware of and all those I do not recall. 

Hum, đã bước vào cánh cổng của Minh chú thừa Tối thắng, [để] tịnh hóa mọi sự 

thêm bớt và các lỗi lầm, con khẩn cầu Ngài, hội chúng tối thượng, hãy tha thứ 

tất cả những lỗi lầm đã được nhận biết và tất cả những lỗi lầm con không hồi 

nhớ. 
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Recite the hundred-syllable mantra. 

Tụng chú trăm âm 

 

 

hung / rang zhin me pa lhar nang wa / gyu ma ta bü kyil khor lha / chö ying rang zhin 

ne su du / zö me lhug nyam a la la 

Hūṃ, the illusory deities of the maṇḍala, divine appearances lacking any real 

existence, gather back into the natural abode of dharmadhātu. How wondrous is this 

overwhelming unbound ease! Thus gather back. 

Hum, các vị Bổn tôn quán tưởng của Mạn đà la,  các hiện tướng linh thánh 

không mang thể chất chắc thật, thảy đều tụ hợp về lại trú xứ bản nhiên của 

Pháp thân. Thật phi thường làm sao sự an tĩnh vô biên ngập tràn này!  

Như vậy tập hợp lại. 

 

 

ho / kün zang ne zung tsa gyü kyi / jin lab la me tra shi shog / yi dam gyal wa zhi thrö 

tsog / ngö drub nam nyi tra shi shog 

Hoḥ, may the auspiciousness of the blessings of the root and lineage lamas all the 

way back to Samantabhadra prevail! May the auspiciousness of the twofold siddhis 

of the assembly of peaceful and wrathful victorious yidams prevail! 

Hoh, nguyện cho sự cát tường của sự gia trì từ Đạo sư gốc và các Đạo sư của 

dòng truyền thừa, từ Đức Phổ Hiền cho đến tận ngày nay, đều được được 

trường tồn mạnh mẽ! Nguyện cho sự cát tường đến từ quả vị thành tựu hai phần 

của tập hội các Bổn tôn chiến thắng - an bình và phẫn nộ  – đều được trường tồn 

mạnh mẽ! 
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ma sing khan dro shug dro che / thrin le drub pe tra shi shog / chö kyong dam chen 

dreg pe tsog / dra geg tsar chö tra shi shog 

May the auspiciousness of the mothers’, sisters’, ḍākinīs’, and secondary ḍākinīs’ 

enlightened accomplishments prevail! May the auspiciousness of the annihilation of 

enemies and obstructers by the host of dharma protectors and oath-bound haughty 

ones prevail! 

Nguyện cho sự cát tường của sự thành tựu giác ngộ của các Bà mẹ, các Chị em, 

các vị Không hành nữ, và chư vị Không hành nữ kế cận, thảy đều tràn khắp! 

Nguyện cho sự cát tường và sự đoạn tận kẻ thù và chướng ngại bởi tập hội Hộ 

pháp và các chúng kiêu hùng đã được ràng buộc bởi lời thề, thảy được trường 

tồn mạnh mạnh mẽ.! 

 

 

Then recite dedication prayers, and after all activities make the place of practice unseeable for 

others. It is said that one word is a word and a hundred words are also nothing but words. 

Similarly, if a fine teaching contains all intended meanings, then it is perfectly pure, whether it is 

extensive or concise. Thus I believe that this practice accords with that. By this virtue may even 

those with inferior mental capacity, together with all infinite sentient beings, attain the state of the 

Vajra Holder by relying on the accomplished path of the peaceful and wrathful guru. This single 

sadhana of the peaceful and wrathful guru can be separated out so that either the peaceful or 

wrathful guru may be practiced. In order for those of inferior mental capacity to engage in this 

practice without much difficulty, this exceedingly concise sadhana was written by Dharmakīrti, the 

Drikung-pa whose wisdom of the Vajrayana path is fully ripened, in the fire mouse year in the 

eleventh month on the thirteenth day at the great palace Trashi Tsug of glorious Drikung 

Sau đó đọc các bài nguyện hồi hướng, và sau tất cả các phần thực hành, hãy làm cho nơi tu tập trở 

nên ẩn khuất khiến người khác không thể nhận thấy. Người ta nói rằng một từ chỉ là một từ và dầu 

một trăm từ cũng chỉ là những từ ngữ. Tương tự, nếu một giáo lý tốt lành chứa đựng tất cả các ý 

nghĩa được mong đợi, thì giáo lý đó hoàn toàn thuần tịnh, cho dù nó đầy đủ hay súc tích. Vì thế, tôi 
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tin rằng thực hành này phù hợp với điều đó. Qua công đức này, nguyện cho ngay cả những người 

sơ cơ, cùng với tất cả vô lượng hữu tình chúng sinh, đều đạt được cảnh giới của Đấng Trì Giữ Kim 

Cang bằng cách nương vào con đường thành tựu của Đạo sư an bình và phẫn nộ. Nghi quỹ đặc biệt 

Đạo sư an bình và phẫn nộ có thể được phân tách ra để có thể thực hành Đạo sư an bình hoặc Đạo 

sư phẫn nộ. [Sự phân tách này] để những người sơ cơ có thể thực hành mà không gặp nhiều khó 

khăn. Nghi quỹ Cực kỳ Cô đọng Đạo Sư [Liên Hoa Sinh] An Bình đã được viết bởi Dharmakirti, 

một hành giả Drikung với trí tuệ đã hoàn toàn chín muồi của con đường Kim Cương thừa, vào năm 

Hỏa Thử, tháng Mười Một, ngày mười ba tại cung điện Trashi Tsug vĩ đại của [dòng truyền thừa] 

Drikung vinh quang. 

1 the Buddha/ Đức Phật 

2 Mañjuśrī/ Đức Văn Thù Sư Lợi 

3 Avalokiteshvara/ Đức Quán Thế Âm 

4 Vajrapāṇi/ Đức Kim Cương Thủ 

5 lit. large horn/ (nguyên văn) sừng lớn 

6 lit. magical sentence/ (nguyên văn) thần chú, linh chú 

 

At the request of His Eminence Garchen Rinpoche this was translated by Ina Bieler in 2008 and 

revised in 2012. 

Theo yêu cầu của H.E. Garchen Rinpoche, bản này được Ina Bieler chuyển dịch năm 2008 và được 

chỉnh sửa vào năm 2012. 

Bản Việt ngữ được Konchok Dechen chuyển dịch từ bản Anh ngữ của Ina Bieler và được thiết kế và 

dàn trang bởi Konchok Rinchen vào tháng 8/2020. 

Tâm Bảo Đàn hiệu đính ngày 18/8/2020 
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Showing Respect for Buddha Dharma Texts 

Tôn trọng các bản văn của Giáo Pháp 

 
Please treat this prayer book with respect as it contains the precious teachings of the Dharma. 

Please do not place it on the floor, and please do not step over it or place other objects on top of it. 

When you no longer have use for it, please give it to someone else or burn it in a clean place. 

Xin hãy tôn trọng cuốn sách này vì cuốn sách này chứa đựng giáo Pháp quý giá. Xin không đặt trên 

sàn nhà, không bước qua hay đặt các vật khác lên trên. Khi bạn không còn sử dụng nữa, xin tặng 

cho người khác hoặc thiêu hóa ở nơi sạch sẽ. 
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