248

Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u

HÒi HÜ§ng

249

Hånh NguyŒn VÜÖng
Hånh nguyŒn phi thÜ©ng cûa Çåi BÒ tát Ph° HiŠn
Samantabhadracaryä praôidhäna
’phags-pa bzang-po spyod-pa’i smon-lam-gyi rgyal-po
[d¿a theo bän dÎch cûa HT Thích Trí Quang]

ñŒ tº kính lÍ BÒ Tát Væn Thù, s¡c tÜ§ng trÈ trung
(1) H‰t thäy chÜ PhÆt / trong ba th©i gian
tåi các th‰ gi§i / kh¡p cä mÜ©i phÜÖng
tôi vÆn døng Çû / ba nghiŒp trong såch
kính låy kh¡p cä / không có thi‰u sót.
(2) Næng l¿c uy thÀn / cûa hånh ph° hiŠn / làm tôi hiŒn kh¡p
trÜ§c chÜ NhÜ lai, / m¶t thân låi hiŒn / thân nhÜ c¿c vi,
låy kh¡p chÜ PhÆt / cÛng nhÜ c¿c vi.

ñÙc Ph° HiŠn [Samantabhadra]

(3) Trong m¶t c¿c vi / có chÜ PhÆt Çà / nhiŠu b¢ng c¿c vi,
và ÇŠu ª trong / chúng h¶i BÒ tát; / c¿c vi tÃt cä
pháp gi§i vô tÆn / cÛng là nhÜ vÆy,
tâm tôi tin PhÆt / thÆt sâu và ÇÀy.
(4) Nên bi‹n âm thanh / tôi vÆn døng cä,
xuÃt ra vô tÆn / l©i ch» nhiŒm mÀu,
cùng tÆn th©i kÿ / cûa thì vÎ lai
tán dÜÖng bi‹n cä / công ÇÙc cûa PhÆt.
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5) Tôi Çem vòng hoa / tÓt ÇËp hÖn h‰t,
âm nhåc, hÜÖng hoa, / tàn l†ng, bäo cái,
nh»ng ÇÒ trang hoàng, / hÖn h‰t nhÜ vÆy,
tôi Çem hi‰n cúng / chÜ vÎ NhÜ lai.
(6) Y phøc hÖn h‰t, / hÜÖng liŒu hÖn h‰t,
hÜÖng b¶t, hÜÖng ÇÓt, / cùng v§i Çèn ÇuÓc,
tÃt cä ÇŠu nhÜ / diŒu cao núi l§n,
tôi Çem hi‰n cúng / chÜ vÎ NhÜ lai.
(7) Tôi Çem cái bi‰t / cao r¶ng hÖn h‰t
tin tÜªng sâu xa / tam th‰ chÜ PhÆt,
vÆn døng sÙc månh / hånh nguyŒn ph° hiŠn
mà kh¡p hi‰n cúng / chÜ vÎ NhÜ lai.
(8) Bao nhiêu nghiŒp d» / xÜa kia tôi làm,
ÇŠu bªi vô thÌ / nh»ng tham sân si,
Ç¶ng thân ng» š / mà phát sinh ra,
ngày nay tôi nguyŒn / sám hÓi tÃt cä.
(9) MÜ©i phÜÖng h‰t thäy / các loåi chúng sinh,
cùng v§i các vÎ / Thanh væn, Duyên giác, / tu h†c ti‰p tøc,
tu h†c hoàn tÃt, / tÃt cä NhÜ lai, / cùng v§i BÒ tát,
công ÇÙc có gì / tôi tùy h› cä.
(10) MÜ©i phÜÖng Çâu có / ng†n Çèn th‰ gi§i
khi m§i thành t¿u / tuŒ giác vô thÜ®ng,
tôi xin thÌnh cÀu / tÃt cä các Ngài /
chuy‹n ÇÄy bánh xe / diŒu pháp vô thÜ®ng.

HÒi HÜ§ng
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tôi Çem hÒi hÜ§ng / l®i ích chúng sinh
có nghïa hÒi hÜ§ng / nguyŒn thành trí PhÆt.
(13) Tôi theo mà h†c / chÜ vÎ NhÜ lai, / tu tÆp tÃt cä / hånh nguyŒn
ph° hiŠn, / phøng s¿ quá khÙ / chÜ vÎ NhÜ lai, / cùng v§i hiŒn
tåi / chÜ vÎ PhÆt Çà, / vÎ lai các bÆc / ThÀy cûa tr©i ngÜ©i, / bao
nhiêu š nguyŒn / ÇŠu viên mãn cä, / tôi nguyŒn h†c tÆp / tam th‰
chÜ PhÆt, / Ç‹ mau hoàn thành / tuŒ giác vô thÜ®ng.
[Câu 13 nói vŠ Tam Th‰ PhÆt, dÎch sát bän ti‰ng Anh nhÜ sau:

[NguyŒn chÜ PhÆt Çà / trong th©i hiŒn tåi / ª kh¡p mÜ©i phÜÖng /
cùng chÜ NhÜ lai / trong th©i quá khÙ, / xin hãy ti‰p nhÆn / cúng
phÄm cûa tôi. / Ai chÜa giác ng¶ / nguyŒn chóng thành t¿u /
chánh Ç£ng chánh giác.]
(14) TÃt cä th‰ gi§i / kh¡p cä mÜ©i phÜÖng / r¶ng l§n trong såch
nhiŒm mÀu trang nghiêm, / ª Çâu cÛng có / Çåi h¶i BÒ tát
bao quanh chÜ PhÆt, / trong khi chÜ PhÆt / cùng ngÒi dÜ§i cây
bÒ ÇŠ Çåi th†.
(15) CÀu nguyŒn chúng sinh / kh¡p cä mÜ©i phÜÖng
thoát h‰t lo s® / thÜ©ng hÜªng yên vui,
thu hoåch l®i ích / cûa Pháp sâu xa,
diŒt trØ phiŠn não / không còn thØa sót.
(16) Khi tôi tu tÆp / vì Çåi bÒ ÇŠ / thì ª loài nào
cÛng bi‰t Ç©i trÜ§c, / thÜ©ng ÇÜ®c xuÃt gia
(17) Nghiêm gi» tÎnh gi§i, / không Ç‹ gi§i th‹
bÎ dÖ bÎ v« / hay bÎ xuyên thûng / ho¥c bÎ sÖ suÃt.

(11) ChÜ vÎ NhÜ lai / muÓn hiŒn ni‰t bàn,
thì tôi chí thành / thÌnh cÀu các Ngài
sÓng v§i Ç©i ki‰p / nhiŠu nhÜ c¿c vi,
Ç‹ làm l®i låc / h‰t thäy chúng sinh.

(18) TÃt cä chÜ thiên / cùng v§i quÌ thÀn,
h‰t thäy nhân loåi / và bao loài khác,
bao nhiêu chúng sinh / bao nhiêu ti‰ng nói,
tôi dùng ti‰ng Ãy / mà thuy‰t pháp cho.

(12) Låy PhÆt, khen PhÆt, / và hi‰n cúng PhÆt,
xin PhÆt ª Ç©i / và chuy‹n Pháp luân,
tùy h› sám hÓi / bao thiŒn cæn Ãy

(19) Siêng tu các pháp / ba la mÆt Ça / c¿c kÿ trong sáng,
thÜ©ng xuyên chuyên chú / không Ç‹ quên mÃt
tâm Çåi bÒ ÇŠ, / diŒt trØ dÖ bÄn / không cho sót låi,
viên thành tÃt cä / hånh nguyŒn nhiŒm mÀu.
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(20) ñÓi v§i mê lÀm / cùng v§i nghiŒp d», / ÇÓi v§i cänh ng¶
hiŒn thân ma vÜÖng, / trong cõi Ç©i này / mà ÇÜ®c siêu thoát,
t¿a nhÜ hoa sen / không hŠ dính nÜ§c,
cÛng nhÜ nhÆt nguyŒt / không vÜ§ng không gian.

(28) M‡i m¶t c¿c vi / có sÓ th‰ gi§i / nhiŠu b¢ng c¿c vi
m‡i m¶t th‰ gi§i / có các ÇÙc PhÆt / khó th‹ nghï thÃu,
m‡i m¶t ÇÙc PhÆt / ÇŠu ª chính gi»a / Çåi h¶i BÒ tát,
và tôi nhìn thÃy / các Ngài thÜ©ng nói / hånh nguyŒn BÒ ÇŠ.

(21) TÆn trØ toàn b¶ / n‡i kh° ÇÜ©ng d»,
bình Ç£ng cho vui / bao loåi sinh linh,
träi qua th©i kÿ / nhiŠu nhÜ c¿c vi,
l®i ích mÜ©i phÜÖng / không có cùng tÆn.

(29) Bi‹n cä th‰ gi§i / kh¡p mÜ©i phÜÖng hÜ§ng,
bi‹n cä thì gian / nhiŠu b¢ng ÇÀu lông,
bi‹n cä PhÆt Çà, / bi‹n cä quÓc Ç¶,
bi‹n cä th©i kÿ / mà tôi tu hành.

(22) Tôi h¢ng tùy thuÆn / các loåi chúng sinh,
cùng tÆn th©i kÿ / cûa thì vÎ lai,
thÜ©ng xuyên tu tÆp / hånh nguyŒn ph° hiŠn
c¿c kÿ r¶ng l§n / viên mãn thành t¿u
tuŒ giác bÒ ÇŠ / c¿c kÿ tÓi thÜ®ng.

(30) ChÜ vÎ NhÜ lai / l©i ti‰ng trong sáng,
m‡i ti‰ng Çû h‰t / bi‹n cä âm thanh,
nh»ng l©i ti‰ng Ãy / tùy š chúng sinh,
m‡i ti‰ng xuÃt ra / bi‹n cä hùng biŒn.

(23) Bao nhiêu nh»ng ngÜ©i / ÇÒng hành v§i tôi,
nguyŒn ª ch‡ nào / cÛng thÜ©ng g¥p nhau,
thân ng» và š / ÇŠu nhÜ nhau cä,
cùng nhau tu h†c / h‰t thäy hånh nguyŒn.
(24) Nh»ng thiŒn trí thÙc / l®i ích cho tôi,
chÌ dÅn cho tôi / hånh nguyŒn ph° hiŠn,
cÛng nguyŒn thÜ©ng xuyên / ÇÜ®c g¥p g« nhau,
låi nguyŒn thÜ©ng xuyên / hoan h› cho tôi.
(25) NguyŒn thÜ©ng nhìn thÃy / chÜ vÎ NhÜ lai,
cùng chÜ BÒ tát / vây quanh các Ngài,
ÇÓi v§i các Ngài / nguyŒn hi‰n cúng l§n,
cùng tÆn vÎ lai / không bi‰t chán mŒt.
(26) NguyŒn ÇÜ®c duy trì / pháp mÀu cûa PhÆt, / làm cho r¿c r« hånh
nguyŒn bÒ ÇŠ, / trong såch rÓt ráo / ÇÜ©ng Çi Ph° hiŠn, cùng tÆn
vÎ lai / thÜ©ng xuyên tu tÆp.
(27) Ÿ trong tÃt cä / th‰ gi§i ba cõi, / tôi tu phÜ§c trí
thÜ©ng xuyên vô tÆn, / ÇÎnh tuŒ phÜÖng tiŒn
cùng v§i giäi thoát, / ÇÜ®c kho công ÇÙc / vô tÆn nhÜ vÆy.
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(31) ChÜ vÎ NhÜ lai / trong ba thì gian, / vÆn døng vô tÆn
bi‹n cä l©i ti‰ng, / thÜ©ng chuy‹n pháp luân
lš thú nhiŒm mÀu, / nhÜng trí tuŒ l¿c / sâu xa cûa tôi
có th‹ h¶i nhÆp / m¶t cách toàn diŒn.
(32) Tôi thÃu hi‹u ÇÜ®c / toàn th‹ th©i kÿ
cûa thì vÎ lai / là m¶t sát na,
tôi cÛng thÃu hi‹u / toàn th‹ th©i kÿ
cä ba thì gian / là m¶t sát na.
(33) Trong m¶t sát na / mà tôi thÃy h‰t / tÃt cä chÜ PhÆt / trong ba thì
gian, / tôi thÜ©ng thÃu hi‹u / lïnh v¿c cûa PhÆt / th‹ chÙng các
pháp / toàn nhÜ äo thuÆt, / giäi thoát cao sâu, / uy l¿c hùng
mãnh.
(34) NÖi m‡i cÜc vi / trên ÇÀu s®i lông, / xuÃt hiŒn th‰ gi§i
quá khÙ hiŒn tåi / cùng v§i vÎ lai / c¿c kÿ trang nghiêm.
Th‰ gi§i mÜ©i phÜÖng / nhiŠu nhÜ c¿c vi / trên ÇÀu s®i lông,
tôi thâm nhÆp cä / mà làm toàn th‹ / trang nghiêm trong såch.
(35) Cùng tÆn vÎ lai / có bao PhÆt Çà / thành vô thÜ®ng giác
chuy‹n chánh pháp luân / mª m¡t quÀn sinh
ª trong ba cõi, / viŒc PhÆt hoàn tÃt / thÎ hiŒn ni‰t bàn,
tôi ÇŠu Çi Ç‰n / thân gÀn phøng s¿.
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(36) Næng l¿c thÀn thông / Ç‰n mau kh¡p cä,
næng l¿c Çåi thØa / bi‰n th‹ toàn diŒn,
næng l¿c công ÇÙc / tu h‰t trí hånh,
næng l¿c Çåi tØ / che h‰t chúng sinh,
(37) næng l¿c th¡ng phÜ§c / trang hoàng kh¡p nÖi,
næng l¿c th¡ng trí / không hŠ vÜ§ng m¡c,
næng l¿c uy thÀn / Çû m†i phÜÖng tiŒn
næng l¿c bÒ ÇŠ / qui tø h‰t thäy,
(38) næng l¿c thiŒn nghiŒp / làm såch tÃt cä,
næng l¿c diŒt trØ / tÃt cä phiŠn não,
næng l¿c chi‰n th¡ng / tÃt cä ma quân,
næng l¿c viên mãn / hånh nguyŒn ph° hiŠn.
(39) Trang hoàng såch së / bi‹n cä th‰ gi§i,
giäi thoát h‰t thäy / bi‹n cä chúng sinh,
khéo léo phân biŒt / bi‹n cä các pháp,
nhÆp vào sâu xa / bi‹n cä trí tuŒ,
(40) làm trong sáng h‰t / bi‹n cä Çåi hånh,
làm ÇÀy Çû cä / bi‹n cä Çåi nguyŒn,
thân gÀn hi‰n cúng / bi‹n cä PhÆt Çà,
tu không mŒt mÕi / bi‹n cä th©i kÿ.
(41) Bao nhiêu hånh nguyŒn / tuŒ giác tÓi thÜ®ng / cûa chÜ NhÜ lai
trong ba thì gian, / tôi tôn th© cä / và tu ÇÀy Çû:
VÆn døng tÃt cä / hånh nguyŒn ph° hiŠn
tôi giác ng¶ ÇÜ®c / vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.
(42) TÃt cä NhÜ lai / ÇŠu có trÜªng tº, / cùng m¶t danh hiŒu
danh hiŒu Ph° hiŠn ; / nay tôi hÒi hÜ§ng / bao nhiêu thiŒn cæn,
nguyŒn bao trí tuŒ / ÇÒng Ç£ng các vÎ.
(43) Cä thân ng» š / thÜ©ng xuyên trong sáng,
hånh nguyŒn, quÓc Ç¶, / cÛng ÇŠu nhÜ vÆy:
trí tuŒ Ç‰n th‰ / nên tên Ph° hiŠn,
nguyŒn tôi ÇÒng Ç£ng / v§i các vÎ Ãy.

HÒi HÜ§ng

(44) Tôi vì trong sáng / hånh nguyŒn Ph° hiŠn,
nên bao hånh nguyŒn / cûa ngài Væn thù,
tôi tu Çû cä / không có thi‰u sót,
cùng tÆn vÎ lai / không hŠ mÕi mŒt.
(45) S¿ tu cûa tôi / không có hån lÜ®ng,
công ÇÙc Çåt ÇÜ®c / cÛng không sÓ lÜ®ng;
ÇÙng v»ng ª trong / vô lÜ®ng hånh nguyŒn,
tôi thÃu triŒt h‰t / bao thÀn thông l¿c.
(46) HÜ không cho Ç‰n / phiŠn não cùng tÆn,
Çåi nguyŒn cûa tôi / m§i có cùng tÆn,
nhÜng bÓn thÙ Ãy / không có cùng tÆn,
Çåi nguyŒn cûa tôi / cÛng không cùng tÆn.
(47) Ai Çem bäo vÆt / ÇÀy cä th‰ gi§i / kh¡p mÜ©i phÜÖng hÜ§ng
mà hi‰n cúng PhÆt, / låi cho tr©i ngÜ©i / hånh phúc tuyŒt v©i,
và làm nhÜ vÆy / träi qua th©i kÿ / b¢ng sÓ c¿c vi
cûa m†i th‰ gi§i.
(48) Và ai ÇÓi v§i / Çåi nguyŒn vÜÖng này / m¶t lÀn nghe Ç‰n
mà sinh tin tÜªng, / v§i s¿ khao khát / vô thÜ®ng bÒ ÇŠ,
thì ÇÜ®c công ÇÙc / quá hÖn ngÜ©i trÜ§c.
(49) Và rÒi xa r©i / bån bè xÃu ác,
v§i låi xa h£n / các nÈo ÇÜ©ng d»
mau chóng nhìn thÃy / ÇÙc A di Çà, / [ÇÙc Vô LÜ®ng Quang]
và Çû hånh nguyŒn / ph° hiŠn tÓi thÜ®ng.
(50) NgÜ©i Ãy khéo ÇÜ®c / Ç©i sÓng Ç¥c thù.
ngÜ©i Ãy khéo sinh / ª trong loài ngÜ©i,
ngÜ©i Ãy không lâu / së ÇÜ®c hoàn thành
hånh nguyŒn y nhÜ / Ph° hiŠn Çåi sï.
(51) N‰u mà xÜa kia / không có trí tuŒ
nên tåo næm t¶i / ÇÎa ngøc Vô gián,
nhÜng n‰u ngày nay / tøng Çåi nguyŒn vÜÖng
cûa ÇÙc Ph° hiŠn, / thì m¶t sát na
tiêu diŒt tÙc thì / næm t¶i nhÜ vÆy.
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(52) Låi còn toàn häo / dòng h†, thành phÀn, / s¡c tÜ§ng, trí tuŒ;
quân Ç¶i ma vÜÖng / và nh»ng ngoåi Çåo / không th‹ Çánh Ç°,
kham ÇÜ®c ba cõi / cùng nhau hi‰n cúng.
(53) Và mau Ç‰n ngÒi / dÜ§i bÒ ÇŠ th†,
chi‰n th¡ng các Çåo / quân Ç¶i ma vÜÖng,
thành Ç£ng chánh giác / chuy‹n diŒu pháp luân,
l®i låc h‰t thäy / các loåi chúng sinh.
(54) Th‰ nên nh»ng ai / ÇÓi v§i hånh nguyŒn / cûa ÇÙc Ph° hiŠn
mà bi‰t ti‰p nhÆn, / ghi nh§, Ç†c tøng, / và nói cho ngÜ©i,
thì ÇÜ®c k‰t quä / chÌ PhÆt m§i bi‰t,
quy‰t ÇÎnh th¿c hiŒn / vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.
(55) Trí hånh Væn thù / c¿c kÿ dÛng mãnh,
tuŒ hånh Ph° hiŠn / cÛng là nhÜ vÆy;
nay tôi hÒi hÜ§ng / bao nhiêu thiŒn cæn,
Ç‹ theo các ngài / thÜ©ng xuyên tu h†c.
(56) Các Çåi nguyŒn vÜÖng / tÓi th¡ng nhÜ vÀy
ÇÜ®c s¿ ca tøng / cûa chÜ NhÜ lai,
nay tôi hÒi hÜ§ng / bao nhiêu thiŒn cæn
Ç‹ ÇÜ®c hånh nguyŒn / Ph° hiŠn tÓi thÜ®ng.

HÒi HÜ§ng
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Çích thân nhìn thÃy / ÇÙc A di Çà, / và Ngài ÇÓi diŒn
th† kš cho tôi / thành t¿u tuŒ giác / vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.
(60) Nh© Ön cûa Ngài / th† kš cho rÒi,
tôi liŠn bi‰n th‹ / vô sÓ thân hình,
v§i trí tuŒ l¿c / c¿c kÿ r¶ng l§n,
tôi làm l®i låc / tÃt cä chúng sinh.
(61) NgÜ©i nào trì tøng / hånh nguyŒn Ph° hiŠn,
mà tôi nói vŠ / chút ít thiŒn cæn,
là m¶t sát na / h† Çû tÃt cä
Çåi thanh tÎnh nguyŒn / tác thành chúng sinh.
(62) Hånh nguyŒn ph° hiŠn / tÓi thÜ®ng cûa tôi,
vô biên th¡ng phÜ§c / tôi hÒi hÜ§ng cä,
nguyŒn bao chúng sinh / Çang còn chìm Ç¡m,
mau chóng ÇÜ®c sinh / th‰ gi§i C¿c låc
cûa ÇÙc Th‰ tôn / A di Çà PhÆt.
(63) Hånh nguyŒn ph° hiŠn / tÓi cao mÀu nhiŒm / ph° Ç¶ chúng sinh
trôi låc luân hÒi, / tôi xin nÜÖng vào / Çåi nguyŒn vÜÖng này,
nÜÖng vào næng l¿c / thành t¿u chánh pháp / sáng ng©i thiŒn
hånh / cûa ÇÙc Ph° HiŠn, / nguyŒn cõi ác Çåo / vïnh viÍn trÓng
v¡ng / không còn m¶t ai.

(57) NguyŒn tôi trong lúc / sinh mŒnh s¡p ch‰t,
thì loåi ÇÜ®c cä / m†i s¿ trª ngåi,
tr¿c ti‰p nhìn thÃy / ÇÙc A di Çà,
tÙc kh¡c ÇÜ®c sinh / th‰ gi§i C¿c låc.

Ghi Chú bän dÎch ti‰ng ViŒt:

(58) Tôi Çã sinh ra / th‰ gi§i Ãy rÒi,
trÜ§c m¡t thành t¿u / Çåi nguyŒn vÜÖng này,
thành t¿u ÇÀy Çû / không có thi‰u sót,
l®i låc tÃt cä / th‰ gi§i chúng sinh.

D¿a theo bän dÎch trong Kinh Hoa Nghiêm, PhÄm Hånh NguyŒn Ph° HiŠn, HT Thích Trí
Quang dÎch tØ bän Hoa væn. So låi, hai bän Anh và ViŒt š nghïa khá sát nhau, chÌ khác ª
- thÙ t¿ các câu kŒ tØ 46 Ç‰n 60 (câu 46-60 trong bän ti‰ng Anh là câu 52-60 và 46-51trong
bän ti‰ng ViŒt); - câu kŒ 13 nói vŠ Tam Th‰ PhÆt, ti‰ng ViŒt chia thành hai câu kŒ nhÜng bän
ti‰ng Anh chÌ có m¶t, š nghïa cÛng không hoàn toàn giÓng nhau; - câu kŒ 16 và 17, bän ti‰ng
Anh chia thành hai, ti‰ng ViŒt gom thành m¶t; - câu 63 không có trong bän ti‰ng ViŒt.

(59) BÒ tát häi h¶i / cûa ÇÙc Di Çà / ai cÛng trong såch,
còn tôi lúc Ãy / hóa sinh ª trong / hoa sen tÓi th¡ng,

HÒng NhÜ x‰p låi thÙ t¿ và chia câu theo bän ti‰ng Anh, dÎch câu kŒ 13 theo ti‰ng Anh cho
vào ngo¥c vuông “[...]” cho dÍ tham khäo, và dÎch thêm câu kŒ cuÓi sÓ 63. Tháng 07/2005.
Cách dùng ch» và cách vi‰t hoa ÇŠu gi» theo bän dÎch cûa HT Thích Trí Quang.

