ñáp l©i thÌnh cÀu cûa ÇÙc ñåt-lai Låt-ma, ngài soån låi
ti‹u sº cûa rÃt nhiŠu vÎ Çåi låt-ma, cùng m¶t b¶ sách rÃt
công phu nói vŠ lÎch sº tôn giáo Tây Tång. Ngài Çã tØng
thuy‰t pháp ª nhiŠu nÖi trên th‰ gi§i nhÜ Úc, Tân Tây

Ti‹u Sº
Ribur Rinpoche

Lan, MÏ và các nÜ§c Âu Châu. V§i tính tình vui vÈ Ãm
cúng, trí tuŒ sâu th£m cùng l©i dåy luôn gÀn gÛi v§i th¿c
t‰, ngài là ÇÃng Çåo sÜ vô vàn kính yêu cûa PhÆt tº nhiŠu
nÖi trên th‰ gi§i.

______________________________________________
Ti‹u sº cûa Ribur Rinpoche ÇÜ®c trích ra tØ tÆp sách:
How to Generate Bodhicitta (Phát Tâm BÒ ñŠ)
by Ribur Rinpoche, translated by Fabrizio
http://www.lamayeshe.com/otherteachers/ribur/hgb_1.shtml

HÒng NhÜ Thupten Munsel chuy‹n ViŒt ng» tháng 03/2006,
dÎch gÃp Ç‹ cúng dÜ©ng Ribur Rinpoche vØa viên tÎch tháng
01/2006. HiŒu Çính tháng 09/2006.
http://www.vietvajra.org/Translations/Viet_PhatTamBoDe_Rib
urR_HN_BOOKLET_10042006_VPS.pdf
Ribur Rinpoche Çã Ç‹ låi xá l®i sau khi viên tÎch. MuÓn bi‰t
thêm chi ti‰t, xin vào xem trang nhà:
http://www.medicinebuddha.org/kyabje_ribur_rinpoche.htm
MuÓn Ç†c thêm ti‹u sº cûa các Çåi Çåo sÜ Tây-Tång, xin vào
xem trang nhà www.vietvajra.org.

Hình bìa: Ribur Rinpoche, nhi‰p änh Mark Gatter.

Ngài Ribur Rinpoche sinh næm 1923 tåi tÌnh Kham
nÜ§c Tây tång. Næm lên næm, ngài ÇÜ®c xác nhÆn là hóa
thân Ç©i thÙ sáu cûa Låt-ma Kunga Osel, m¶t Çåi sÜ uyên
thâm quäng bác Çã tïnh t†a nhÆp thÃt trong suÓt th©i gian

mÜ©i hai næm cuÓi cu¶c Ç©i. Næm vÎ hóa thân Ç©i trÜ§c

niŠm an låc, hoan hÌ hành trì nh»ng pháp tu Çã h†c. Ngài

cûa ngài ÇŠu là sÜ trÜªng cûa Tu ViŒn Ribur ª Kham.

nói, “tôi không thÆt s¿ cäm thÃy kh° sª khó khæn khi phäi
sÓng trong nghÎch cänh nhÜ vÆy. ñó toàn là nh© lòng tØ bi
cûa Låt-ma Dorje Chang [Pabongka Rinpoche]. Nh© thÀy

Næm 14 tu°i, Ribur Ripoche vào Tu ViŒn Sera tu h†c.
ñây là m¶t trong nh»ng viŒn Çåi h†c PhÆt giáo l§n nhÃt
cûa dòng Gelug tåi thû Çô Lhasa. TØ Çó ngài b¡t ÇÀu ráo
ri‰t tu h†c PhÆt pháp, Ç‰n næm 25 tu°i nhÆn b¢ng ti‰n sï

tôi mà tôi h†c ÇÜ®c m¶t vài phÜÖng pháp chuy‹n tâm, khi
g¥p nghÎch cänh tâm tôi tÙc thì nhìn ra chân tÜ§ng cûa
luân hÒi, cûa phiŠn não ô nhiÍm, cûa nghiŒp quä, v.v. Vì
vÆy tôi thÆt s¿ cäm thÃy thoäi mái an låc.”

PhÆt h†c (Geshe degree). Trong th©i gian tu h†c tåi Tu
ViŒn Sera, ngài thÜ©ng Ç‰n d¿ khóa giäng và nhÆn nhiŠu
pháp quán Çänh tØ ÇÃng b°n sÜ là ngài Pabongka

Sau Cách Mång Væn Hóa, ngài cùng ÇÙc Ban-thiŠn

Rinpoche, lúc bÃy gi© Çang là vÎ thÀy cao tr†ng nhÃt cûa

Låt-ma (Panchen Lama) ra sÙc gom låi kho tàng PhÆt

dòng Gelug. Sau khi tu h†c hoàn tÃt, Ribur Rinpoche trª

Pháp Tây Tång Çã bÎ phá hûy. Hai thành t¿u Çáng k‹ cûa

vŠ Kham, nhiŠu næm nhÆp thÃt trong cæn chòi nhÕ d¿ng

ngài là tìm låi ÇÜ®c hai tÜ®ng PhÆt Thích Ca quí giá nhÃt

gi»a rØng. ñ‰n næm 1950, Trung QuÓc xâm nhÆp Tây

ª Tây Tång: Jowo Chenpo và Ramo Chenpo. Hai pho

tång, hoàn cänh xÙ Kham càng lúc càng nguy hi‹m. Næm

tÜ®ng này do hai vÎ hoàng hÆu cûa vua Songsten Gampo

1955, m¶t trong nh»ng ÇÃng Çåo sÜ cûa ngài là Trijang

(617-698), m¶t vÎ ngÜ©i Trung Hoa và m¶t vÎ ngÜ©i

Rinpoche Çã khuyên ngài nên vŠ Lhasa Ç‹ ti‰p tøc nhÆp

Nepal, ÇÜa vào Tây tång. ñ‰n th©i Cách mång Væn Hóa,

thÃt tu h†c.

hai pho tÜ®ng này bÎ chª Çi B¡c Kinh, cÃt trong m¶t kho
hàng nào Çó chung v§i hàng ngàn pho tÜ®ng khác, thÃt låc
suÓt 17 næm mãi Ç‰n khi Ribur Rinpoche tìm låi ÇÜ®c,

NhÜng ngay sau Çó tình th‰ ª thû Çô Lhasa cÛng

hoàn trä vŠ låi chùa cÛ ª Lhasa.

không còn an toàn. TØ næm 1959 (là næm ngÜ©i dân Tây
Tång vùng dÆy) cho Ç‰n næm 1976, ngài phäi träi qua
nhiŠu cänh sÓng khó khæn cùng c¿c, bÎ tù Çày, Çánh ÇÆp,

Næm 1987, Ribur Rinpoche r©i Tây Tång sang tÌnh

làm chÙng nhân bÃt l¿c trÜ§c sÙc tàn phá khûng khi‰p cûa

Dharamsala ª nÜ§c ƒn ñ¶ Ç‹ tìm g¥p ÇÙc ñåt-lai Låt-ma.

cu¶c Cách Mång Væn Hóa. Dù vÆy, ngài vÅn gi» ÇÜ®c

TØÇóvŠ sau ngài trø tåi Tu ViŒn Namgyal ª Dharamshala.

