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Nay thÀy xin tÆn sÙc giäi thích
Ý nghïa tinh túy cûa kh‰ kinh PhÆt dåy;
Con ÇÜ©ng tÃt cä BÒ tát ÇŠu tán dÜÖng;
Cánh cºa mª ra cho kÈ thiŒn duyên khát khao giäi thoát.
H«i nh»ng kÈ may m¡n,
Không tham cÀu hånh phúc th‰ gian
Bi‰t tÆn døng thân ngÜ©i thong dong thuÆn tiŒn
HÜ§ng vŠ con ÇÜ©ng làm ÇËp då NhÜ Lai,
Xin hãy l¡ng nghe v§i tâm trong sáng.
Lòng tham cÀu l®i låc th‰ gian là dây trói,
Bu¶c th¡t chúng sinh vào cõi luân hÒi.
N‰u tâm không dÙt khoát tØ bÕ luân hÒi, së chÜa thôi tham cÀu l®i
låc.
VÆy viŒc ÇÀu tiên phäi làm,
Là phát tâm buông xä.
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Thân ngÜ©i thong dong thuÆn tiŒn
Khó tìm mà dÍ mÃt.
Phäi thÜ©ng xuyên nh§ nghï nhÜ vÆy,
Tâm së thôi không Ç¡m chuyŒn Ç©i này.

Dù tâm buông xä luân hÒi và tâm bÒ ÇŠ có Çû,
NhÜng thi‰u Çi trí tuŒ soi chân tÜ§ng th¿c tåi,
VÅn không th‹ ch¥t ÇÙt gÓc rÍ luân hÒi.
VÆy con phäi cÓ g¡ng giác ng¶ lš duyên sinh.

Luôn nh§ r¢ng nhân quä vÓn không sai,
Toàn b¶ luân hÒi vÓn không ngoài kh° não.
Phäi thÜ©ng xuyên nh§ nghï nhÜ vÆy,
Tâm së thôi vun x§i chuyŒn Ç©i sau.

NgÜ©i khªi bÜ§c lên con ÇÜ©ng khi‰n NhÜ lai hoan hÌ
Là ngÜ©i thÃy ÇÜ®c m†i s¿, dù luân hÒi hay ni‰t bàn
ñŠu thuÆn theo nhân quä không sai
Nh© Çó phá v« v†ng tâm [chÃp t¿ tánh].

Bao gi© trong m‡i sát na
Tâm không còn Çu°i theo chuyŒn phÒn vinh th‰ tøc,
Ngày cÛng nhÜ Çêm luôn hÜ§ng vŠ giäi thoát,
ñó là lúc thành t¿u tâm buông xä luân hÒi.

- S¡c, là duyên sinh không th‹ khác,
- Không, vÜ®t m†i khái niŒm, không th‹ nghï bàn.
N‰u s¡c và không còn n¢m trong phåm vi ÇÓi Çãi,
Là còn chÜa chÙng ÇÜ®c š thÆt cûa PhÆt.

NhÜng dù có tâm buông xä mà thi‰u tâm bÒ ÇŠ,
CÛng không th‹ thành t¿u Çåi låc
Cûa Vô thÜ®ng Chánh Ç£ng giác.
Vì vÆy bÆc Çåi trí
Luôn g¡ng công phát khªi tâm bÒ ÇŠ.

Bao gi© s¡c-không ÇÒng loåt không xen kÈ,
Càng chÙng duyên sinh càng rã tan v†ng chÃp,
ñó là lúc chánh ki‰n Çã vËn toàn.

Nghï Ç‰n chúng sinh
BÎ bÓn dòng nÜ§c xoáy cuÓn phæng Çi,
NghiŒp cÛ ràng bu¶c khó lòng tháo g«,
VÜ§ng trong cÛi s¡t chÃp ngã,
Ngåt trong bóng tÓi vô minh,
Trôi læn theo vòng tái sinh không gián Çoån
Trong cõi luân hÒi vô thûy vô chung,
Kh° não bÙc bách vì ba loåi kh°1
TÃt cä chúng sinh sÓng nhÜ th‰ Çó,
H† cÛng Çã tØng là mË cûa con.
Hãy nh§ nghï nhÜ vÆy,
L¡ng nghe trong tim dÃy lên niŠm thÜÖng xót,
ñ‹ phát tâm bÒ ÇŠ.

HÖn n»a,
ChÙng s¡c [hiŒn h»u giä danh] thì không vÜ§ng thÜ©ng ki‰n
[thÜ©ng ki‰n: thÃy s¿ vÆt ch¡c thÆt, có t¿ tánh],
ChÙng không thì không vÜ§ng Çoån ki‰n
[Çoån ki‰n: thÃy s¿ vÆt r‡ng rang, không hiŒn h»u],
N‰u tØ gi»a tánh không mà thÃy ÇÜ®c lÓi hiŒn cûa nhân quä,
Là thoát ÇÜ®c hai ÇÀu c¿c Çoan [thÜ©ng ki‰n và Çoån ki‰n].
Bao gi© có ÇÜ®c cái thÃy Çúng nhÜ s¿ thÆt
VŠ ba Çi‹m tinh y‰u cûa ÇÜ©ng tu,
Khi Ãy, con Öi2 hãy tìm nÖi thanh tÎnh,
Tinh tÃn tu hành,
Mau chóng thành t¿u møc tiêu cÙu cánh.

Trích Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u FPMT, quy‹n 1.
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Vì không bŠn lâu, cÛng không Çáng tin cÆy.
Nay con ÇÜ®c s¿ tin hi‹u này,
Xin h¶ trì cho con phát chí nguyŒn cÀu vui giäi thoát.

NŠn Täng M†i Tánh ñÙc
;R/-+/-$8A<-I<-3,
Tác giä: Lama Tông Khách Ba

NŠn täng m†i tánh ÇÙc là ÇÃng Çåo sÜ tØ hòa thanh tÎnh.
Tin tÜªng Çúng cách nÖi thÀy là gÓc rÍ cûa ÇÜ©ng tu.
Nay con ÇÜ®c s¿ tin hi‹u này, nguyŒn kiên trì cÓ g¡ng,
Xin h¶ trì cho con thành kính nÜÖng d¿a ÇÃng Çåo sÜ.
Ki‰p ngÜ©i t¿ do quí giá này chÌ Ç‰n m¶t lÀn thôi.
Tràn ÇÀy š nghïa nhÜng khó lòng g¥p låi.
Xin h¶ trì cho tâm con không xao lãng,
Ngày cÛng nhÜ Çêm không u°ng phí ki‰p ngÜ©i.
Cu¶c sÓng phù du nhÜ b†t nÜ§c,
Rã tan nhanh, cái ch‰t Ç‰n rÃt mau.
Sau khi ch‰t, t¿a nhÜ hình v§i bóng,
Quä báo thiŒn ác së bám theo không r©i
Nay con ÇÜ®c s¿ tin hi‹u này,
Xin h¶ trì cho con luôn cÄn tr†ng,
R©i bÕ ÇiŠu bÃt thiŒn dù bé nhÕ,
Hoàn thành m†i viŒc thiŒn dù khó khæn.
Låc thú th‰ gian là cánh cºa dÅn vào kh° Çau

TØ chí nguyŒn cÀu giäi thoát trong sáng,
Chánh niŒm, tÌnh giác, và tâm cÄn tr†ng së phát sinh.
GÓc rÍ cûa chánh pháp là gi§i luÆt (Ba la ÇŠ m¶c xoa
[pratimoksha]),
Xin che chª cho con hoàn thành môn tu tr†ng y‰u này.
CÛng nhÜ con trÀm luân trong bi‹n Ta-bà,
Các bà mË nhiŠu Ç©i cûa con cÛng låc vào nÖi Ãy.
Xin h¶ trì cho con phát ÇÜ®c tâm bÒ ÇŠ,
ñ‹ gánh lÃy trách nhiŒm giäi thoát chúng sinh.
NhÜng phát tâm bÒ ÇŠ mà không gi» ba nÈo gi§i,
CÛng không th‹ thành chánh quä.
Nay con ÇÜ®c s¿ tin hi‹u này,
Xin h¶ trì cho con dÓc tâm tinh tÃn gi» gìn bÒ tát gi§i.
Bao gi© tâm con thôi xao lãng không chåy theo v†ng cänh,
Hi‹u ÇÜ®c š nghïa cûa th¿c tåi,
Xin h¶ trì cho con mau chóng khai mª tØ trong dòng tâm thÙc,
Con ÇÜ©ng ÇÎnh tuŒ bÃt nhÎ.
M¶t khi ÇÜ©ng tu ph° thông,
Con hành trì thuÀn thøc trong sáng,
Xin h¶ trì cho con mª cánh cºa cûa nh»ng ÇÙa con may m¡n,
Vào v§i Kim cang thØa tÓi thÜ®ng.
Lúc bÃy gi©, nŠn täng hoàn thành hai Çåi thành t¿u,
là gi» gìn thuÀn tÎnh gi§i luÆt và bän thŒ [samaya]
Nay con có ÇÜ®c lòng tin v»ng ch¡c này,
Xin h¶ trì cho con bäo vŒ gi§i hånh nhÜ bäo vŒ mång sÓng.
Hi‹u ÇÜ®c š nghïa cûa hai giai Çoån
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Tinh túy cûa Kim cang thØa.
Th¿c tÆp tinh chuyên, không thÓi chuy‹n công phu bÓn th©i,
Xin h¶ trì cho con thành t¿u l©i dåy cûa ÇÃng Çåo sÜ.
NguyŒn các ÇÃng Çåo sÜ Çã dÅn con vào ÇÜ©ng tu cao cä,
Cùng các bån ÇÒng hành trên con ÇÜ©ng tu Ãy,
Có ÇÜ®c Ç©i sÓng lâu dài.
Xin h¶ trì cho con chinh phøc m†i chÜ§ng ngåi trong ngoài.
Cho m†i ki‰p vŠ sau, nguyŒn không lìa xa vÎ Çåo sÜ toàn häo,
NguyŒn luôn vui trong niŠm vui chánh pháp.
Thành t¿u m†i ÇÙc tánh trong sáng cûa các giai Çoån trên ÇÜ©ng tu,
NguyŒn con s§m Çåt quä vÎ PhÆt Kim Cang Trì.

Trích Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u FPMT, quy‹n 1.
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ChÙng ñåo Ca
Lamrim Ti‹u LuÆn
Tác giä: Lama Tông Khách Ba

Con xin chí thành
ñänh lÍ ÇÙc PhÆt,
Là ngÜ©i ÇÙng ÇÀu
Dòng h† Thích Ca.
Thân PhÆt nhiŒm màu
Phát sinh ra tØ
Vô vàn thiŒn hånh
Cùng v§i vô vàn
Thành t¿u viên mãn.
Ng» PhÆt nhiŒm màu
Hoàn thành Ü§c nguyŒn
Vô lÜ®ng chúng sinh.
Ý PhÆt nhiŒm màu
ThÃy h‰t kh¡p cä
ñúng nhÜ s¿ thÆt.
Con xin Çänh lÍ
BÒ tát Di låc,
BÒ tát Væn thù,
Là bÆc trÜªng tº
Cûa ÇÃng ñåo SÜ,
Không Çâu sánh b¢ng.
Hai vÎ là ngÜ©i
Gi» gìn thiŒn hånh

Cûa mÜ©i phÜÖng PhÆt;
ThÎ hiŒn s¡c thân
H¢ng sa cõi gi§i.
Con xin Çänh lÍ
DÜ§i chân hai ngài
Long th†, Vô TrÜ§c,
Quí nhÜ châu ng†c
Trang hoàng cõi Nam.
Danh hiŒu hai ngài
Vang lØng ba cõi,
Là ngÜ©i thuy‰t giäng
Ý nghïa “PhÆt mÅu”,
Giáo pháp thâm sâu
Khó tin nhÆn nhÃt
Hoàn toàn thuÆn theo
Ý thÆt cûa PhÆt.
Con xin Çänh lÍ
ñi-pam-ka-ra,
[thÀy A-ti-sha]
Là ngÜ©i ti‰p gi»
Kho tàng chánh pháp,
Gi» gìn ng†n Çèn
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Soi ÇÜ©ng giác ng¶.
Bao nhiêu tinh túy
ñÜ©ng tu Quäng, Thâm
TruyŠn låi tØ hai
BÆc Çåi t° sÜ
ñŠu ÇÜ®c gi» gìn
Chính xác nguyên vËn
Trong giáo pháp này.
Con xin kính cÄn
ñänh lÍ Çåo sÜ.
ñåo sÜ là m¡t
Giúp chúng con nhìn
Vào bi‹n kinh Çi‹n
Bao la vô tÆn;
Là lòng sông cån
Nâng Ç« gót chân
Cho kÈ thiŒn duyên
VÜ®t sang b© giác.
ThÀy mª lòng tØ
Vô lÜ®ng vô biên,
VÆn døng muôn vàn
PhÜÖng tiŒn thiŒn xäo
Giúp cho m†i s¿
Rõ ràng trong sáng.
Con ÇÜ©ng tuÀn t¿
DÅn Ç‰n giác ng¶
ñÜ®c các bÆc thÀy
NÓi gót hai t°
Long Th†, Vô TrÜ§c
Khéo léo gi» gìn.
Trong sÓ chÜ Tæng
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NÖi vùng ÇÃt Nam
Các thÀy là håt
Ng†c châu vÜÖng ÇÌnh.
Tràng phan các thÀy
Cao tr¶i hÖn cä.
Tu theo con ÇÜ©ng
TuÀn t¿ giác ng¶
Së có khä næng
Hoàn thành Ü§c nguyŒn
Chín loåi chúng sinh.
Vì vÆy pháp này
Là ÇÃng Pháp vÜÖng,
Là lòng bi‹n r¶ng
Cho ngàn dòng suÓi
LuÆn væn Ç° vŠ.
Pháp này vi diŒu
- Giúp cho ngÜ©i tu
Hi‹u ÇÜ®c dÍ dàng
Træm vån pháp môn
VÓn không mâu thuÅn;
- Giúp cho toàn b¶
Bi‹n r¶ng kinh Çi‹n
ñÒng loåt tÕa rång
Trong trí ngÜ©i tu
NhÜ l©i giáo hóa
Dành riêng cho mình;
- Giúp cho dÍ dàng
Hi‹u ÇÜ®c š PhÆt;
- H¶ trì ngÜ©i tu
Thoát khÕi hÓ th£m
Sai lÀm tai håi.
Vì bÓn l®i ích

L§n lao nhÜ vÆy
Nên các hành giä
ƒn Ç¶, Tây tång
Ai ngÜ©i có trí
CÛng ÇŠu hoan hÌ
V§i diŒu pháp này;
Là pháp chÌ rõ
Con ÇÜ©ng tuÀn t¿
DÅn Ç‰n giác ng¶
Tùy theo cæn cÖ;
Là pháp cao tuyŒt
Mà kÈ thiŒn duyên
Luôn luôn dÓc tâm
Tinh tÃn tu hành.
DiŒu pháp này do
Ngài A-ti-sa
Thu tóm tinh túy
Cûa l©i PhÆt dåy
Mà soån thành luÆn.
Vì vÆy dù chÌ
ñ†c nghe m¶t lÀn
CÛng së có ÇÜ®c
Vô vàn công ÇÙc,
HuÓng chi g¡ng công
Chuyên cÀn h†c hÕi,
Giäng giäi phong phú
Cho ngÜ©i cùng nghe,
Ch¡c ch¡n công ÇÙc
Së nhÜ sóng cä.
Vì vÆy các con
Hãy g¡ng chú tâm
(Tu h†c pháp này

Cho thÆt Çúng Ç¡n.)
(Sau khi phát tâm
Qui y Tam Bäo)
Các con phäi thÃy
GÓc rÍ ÇiŠu lành
Cûa ki‰p hiŒn tiŠn
Và m†i ki‰p sau
ñŠu n¢m ª tâm
NÜÖng d¿a Çúng cách
NÖi ÇÃng Çåo sÜ,
Trong tØng š tÜªng
Trong tØng hành Ç¶ng.
ñåo sÜ là ngÜ©i
ñÜa các con vào
ñÜ©ng tu giác ng¶,
Vì vÆy các con
Phäi g¡ng làm cho
ñåo sÜ hoan hÌ
B¢ng cách chæm chÌ
Tinh tÃn tu hành
Theo Çúng nhÜ l©i
Cûa Çåo sÜ dåy;
Dù mÃt mång sÓng
CÛng không tØ bÕ
L©i dåy cûa thÀy,
LÃy s¿ tu hành
Dâng thành cúng phÄm.
ThÀy là hành giä
ñã tu nhÜ vÆy.
Các con ai ngÜ©i
ñang cÀu giäi thoát
Hãy t¿ thuÀn dÜ«ng
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ñúng theo lÓi này.
Ki‰p ngÜ©i này có
Tám s¿ t¿ tåi,
Quí giá còn hÖn
Bäo châu NhÜ Ý,
ñ‰n chÌ m¶t lÀn,
C¿c kÿ khó g¥p,
NhÜng låi dÍ mÃt,
T¿a nhÜ tia ch§p
Tho¡t trên tr©i không.
Nhìn rõ ki‰p ngÜ©i
Chóng vánh nhÜ vÆy
ThÃy chuyŒn th‰ tøc
Khác gì trÃu lép.
Các con hãy g¡ng
V¡t lÃy tinh túy
Cûa ki‰p sÓng này,
Trong tØng phút giây,
Ngày cÛng nhÜ Çêm
ñØng Ç‹ phí u°ng.
ThÀy là hành giä
ñã tu nhÜ vÆy.
Các con ai ngÜ©i
ñang cÀu giäi thoát
Hãy t¿ thuÀn dÜ«ng
ñúng theo lÓi này.
Khi vào cõi ch‰t
Không th‹ bi‰t ch¡c
Mình së không rÖi
Vào cõi ác Çåo.
ChÌ có Tam bäo
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Là Çû khä næng
Che chª các con
Thoái n‡i s® hãi.
Vì lš do này
Các con phäi g¡ng
DÜ«ng tâm Qui Y
Cho thÆt v»ng ch¡c.
ThuÆn theo Tam Bäo
ñØng Ç‹ sÖ sót
Công phu qui y.
MuÓn ÇÜ®c nhÜ vÆy
Phäi Çû khä næng
NhÆn diŒn chính xác
ThiŒn nghiŒp, ác nghiŒp
Cùng v§i nghiŒp quä,
Nh© vÆy có th‹
SÓng thuÆn chánh pháp
Bi‰t ÇiŠu cÀn theo
Và ÇiŠu cÀn bÕ.
ThÀy là hành giä
ñã tu nhÜ vÆy.
Các con ai ngÜ©i
ñang cÀu giäi thoát
Hãy t¿ thuÀn dÜ«ng
ñúng theo lÓi này.
Thân ngÜ©i ÇÀy Çû
Tám s¿ t¿ tåi
N‰u nhÜ thi‰u Çi
Thì không th‹ có
BÜ§c nhäy vÜ®t b¿c
Trên con ÇÜ©ng tu
Thành t¿u giác ng¶.

Do Çó phäi nên
Lánh ác làm lành
ñ‹ khÕi tái sinh
Vào cänh khi‰m khuy‰t;
CÛng nên siêng næng
TÄy såch ác nghiŒp
Phá phåm gi§i hånh
ñang vÃy bÄn ba
Cºa thân miŒng š;
Và nhÃt là Ç‹
Sám hÓi nghiŒp chÜ§ng
Khi‰n không th‹ sinh
Trª låi làm ngÜ©i.
Các con hãy g¡ng
Siêng næng áp døng
BÓn l¿c sám hÓi
Thanh tÎnh nghiŒp chÜ§ng.
ThÀy là hành giä
ñã tu nhÜ vÆy.
Các con ai ngÜ©i
ñang cÀu giäi thoát
Hãy t¿ thuÀn dÜ«ng
ñúng theo lÓi này.
N‰u không cÓ g¡ng
Quán chi‰u vŠ kh°
Së không th‹ nào
Tinh tÃn nhÃt tâm
HÜ§ng vŠ giäi thoát.
Không bi‰t Çâu là
Nguyên nhân cûa kh°,
Không bi‰t ÇiŠu gì
Ràng bu¶c mình trong

Cänh sÓng luân hÒi
Thì không th‹ thÃy
ñâu là phÜÖng tiŒn
BÙng såch gÓc rÍ
Cûa vòng tái sinh
TriŠn miên lÄn quÄn.
Các con nên bi‰t
Chán cänh sinh tº
TØ bÕ luân hÒi;
Phäi bi‰t quán sát
ñiŠu gì trói ch¥t
Mình trong sinh tº.
ThÀy là hành giä
ñã tu nhÜ vÆy.
Các con ai ngÜ©i
ñang cÀu giäi thoát
Hãy t¿ thuÀn dÜ«ng
ñúng theo lÓi này.
CÓt tûy Çåi thØa
Là sao cho tâm
Vô thÜ®ng bÒ ÇŠ
Luôn luôn tæng trÜªng
ñây là cæn bän
CÛng là nŠn täng
Cûa kh¡p mÜ©i phÜÖng
Hành trång giác ng¶
Trùng trùng v©i v®i
NhÜ sóng Çåi dÜÖng
[Cûa chÜ PhÆt Çà].
T¿a nhÜ thuÓc thÀn
Hóa s¡c thành vàng
Tâm bÒ ÇŠ cÛng
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Có ÇÜ®c khä næng
Khi‰n m†i hành Ç¶ng
Bi‰n thành hai bÒ
TÜ lÜÖng phÜ§c tuŒ,
Tích lÛy kho tàng
Công ÇÙc ÇÒ s¶
ñ‰n tØ vô lÜ®ng
Tánh ÇÙc bÒ ÇŠ.
ThÀy là hành giä
ñã tu nhÜ vÆy.
Các con ai ngÜ©i
ñang cÀu giäi thoát
Hãy t¿ thuÀn dÜ«ng
ñúng theo lÓi này.
Thí ba la mÆt
Là ng†c NhÜ Ý
Có ÇÜ®c khä næng
Hoàn thành Ü§c nguyŒn
Cûa m†i chúng sinh;
Là loåi vÛ khí
H»u hiŒu bÆc nhÃt
Ch¥t phæng nút th¡t
Cûa lòng keo bÄn.
Thái Ç¶ vì ngÜ©i
Së làm tæng nguÒn
Can Çäm, t¿ tín.
NgÜ©i có hånh Thí
MÜ©i phÜÖng th‰ gi§i
Së ÇŠu tán dÜÖng.
Vì bi‰t ÇiŠu này
Nên ngÜ©i có trí
DÓc tâm tinh tÃn
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Tu hành hånh Thí,
Cho Çi toàn vËn
Thân th‹, cûa cäi,
Cho cä hai bÒ
TÜ lÜÖng công ÇÙc.
ThÀy là hành giä
ñã tu nhÜ vÆy.
Các con ai ngÜ©i
ñang cÀu giäi thoát
Hãy t¿ thuÀn dÜ«ng
ñúng theo lÓi này.
Gi§i là nÜ§c trong
Gi¥t såch tÃt cä
V‰t nhÖ ác nghiŒp.
Gi§i là træng thanh
Xoa dÎu tÃt cä
V‰t bÕng nhiÍm tâm.
Ai ngÜ©i tu Gi§i
Thân th‹ rång ng©i
NhÜ núi Tu Di
Chi‰u soi kh¡p cä
Chín loåi chúng sinh.
Næng l¿c cûa Gi§i
Së giúp các con
ThuÀn phøc tÃt cä
Không cÀn thÎ oai.
Chúng sinh cÙng cõi
Së ÇŠu qui thuÆn.
Vì bi‰t ÇiŠu này
Nên các bÆc Thánh
Gi» gìn gi§i hånh
NhÜ gi» Çôi m¡t.

ThÀy là hành giä
ñã tu nhÜ vÆy.
Các con ai ngÜ©i
ñang cÀu giäi thoát
Hãy t¿ thuÀn dÜ«ng
ñúng theo lÓi này.
NhÅn là trang sÙc
ñËp nhÃt cho ngÜ©i
Có nhiŠu quyŠn næng.
NhÅn là pháp tu
Kh° hånh tÓt nhÃt
Cho ngÜ©i thÜ©ng bÎ
V†ng tâm tác håi.
Là cánh chim Üng
Bay vút tr©i cao,
Kh¡c tinh cûa r¡n
Sân hÆn giÆn d».
Là áo giáp dày
Ngæn chÆn tÃt cä
VÛ khí thóa må.
Vì bi‰t ÇiŠu này
Nên ngÜ©i có trí
Tu tÆp Çû cách
Thích Ùng tâm mình
V§i l§p áo giáp
Hånh NhÅn tÓi thÜ®ng.
ThÀy là hành giä
ñã tu nhÜ vÆy.
Các con ai ngÜ©i
ñang cÀu giäi thoát
Hãy t¿ thuÀn dÜ«ng
ñúng theo lÓi này.

Khoát ÇÜ®c áo giáp
Cûa hånh Tinh TÃn
Khi Ãy sÙc h†c,
Tu hành, chÙng ng¶
Së tæng trÜªng nhanh
NhÜ vÀng træng non
ñang Ç‰n Ç¶ r¢m,
Hành Ç¶ng nào cÛng
Tràn ÇÀy š nghïa
HÜ§ng vŠ giäi thoát
Và ÇŠu mang låi
K‰t quä mong cÀu.
Vì bi‰t ÇiŠu này,
Nên chÜ bÒ tát
Cu¶n sóng tinh tÃn
Quét såch h‰t thäy
Giäi Çãi bi‰ng lÜ©i.
ThÀy là hành giä
ñã tu nhÜ vÆy.
Các con ai ngÜ©i
ñang cÀu giäi thoát
Hãy t¿ thuÀn dÜ«ng
ñúng theo lÓi này.
ñÎnh là Çåi vÜÖng
Ng¿ trÎ tâm thÙc.
Khi thâu tâm låi
Tâm së an trø
NhÜ núi Tu Di
V»ng không lay Ç¶ng.
Khi mª tâm ra
Tâm së thâu nhi‰p
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Toàn b¶ thiŒn pháp.
ñÎnh khi‰n thân tâm
Nhu nhuyÍn bén nhåy
HÌ låc khinh an.
Vì bi‰t ÇiŠu này
Nên các hành giä
Ai ngÜ©i khéo tu
CÛng ÇŠu dÓc sÙc
Miên mÆt thiŠn chÌ
CÓ g¡ng hàng phøc
KÈ thù tán tâm.
ThÀy là hành giä
ñã tu nhÜ vÆy.
Các con ai ngÜ©i
ñang cÀu giäi thoát
Hãy t¿ thuÀn dÜ«ng
ñúng theo lÓi này.
TuŒ là Çôi m¡t
Thâm chÙng tánh Không
Và là con ÇÜ©ng
BÙng såch toàn b¶
(Vô minh cæn bän)
GÓc rÍ luân hÒi.
TuŒ là tÃt cä
Kho tàng nhiŒm màu
Mà bao kinh luÆn
VÅn h¢ng tán dÜÖng,
Là Çèn tÓi thÜ®ng
Phá tan bóng tÓi
CÓ chÃp hËp hòi.
Vì bi‰t ÇiŠu này
Nên ngÜ©i có trí
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Mong cÀu giäi thoát
ñŠu dÓc tâm sÙc
N‡ l¿c bÜ§c theo
Con ÇÜ©ng tu TuŒ.
ThÀy là hành giä
ñã tu nhÜ vÆy.
Các con ai ngÜ©i
ñang cÀu giäi thoát
Hãy t¿ thuÀn dÜ«ng
ñúng theo lÓi này.
Có ñÎnh thi‰u TuŒ
Së không th‹ nào
ñåt ÇÜ®c chÙng ng¶,
Không Çû khä næng
Ch¥t ÇÙt gÓc rÍ
Ràng bu¶c luân hÒi.
Có TuŒ thi‰u ñÎnh
Thì dù quán sát
Miên mÆt Ç‰n Çâu
CÛng không th‹ nào
Tách lìa v†ng cänh.
Vì vÆy các bÆc
ñåo sÜ luôn lÃy
M¡t TuŒ thâm nhÆp
Chân tÜ§ng th¿c tåi
Mà trø v»ng vàng
Trên lÜng ng¿a ñÎnh,
RÒi dùng vÛ khí
C¿c kÿ bén nh†n
Cûa luÆn Trung ñåo,
Không chút c¿c Çoan,
VÆn døng r¶ng rãi

Trí tuŒ quán sát,
Phá hûy tr†n vËn
NŠn täng v†ng tâm
ChÃp bám c¿c Çoan,
Nh© vÆy Không tuŒ
DÀn dÀn khai mª.
ThÀy là hành giä
ñã tu nhÜ vÆy.
Các con ai ngÜ©i
ñang cÀu giäi thoát
Hãy t¿ thuÀn dÜ«ng
ñúng theo lÓi này.
ThiŠn ChÌ Ç‰n khi
ñåt Xa-ma-tha.
BÃy gi© các con
Quán chi‰u các pháp.
HÍ càng quán chi‰u
Tâm càng an ÇÎnh,
Không chút mäy may
Lay Ç¶ng xao lãng,
ThÃy rõ chân tÜ§ng
TÃt cä các pháp.
Vì thÃy ÇiŠu này
Ai ngÜ©i tinh tÃn
ñåt ÇÜ®c k‰t h®p
Gi»a ñÎnh và TuŒ
ñŠu thÃy nhiŒm mÀu,
HuÓng gì các con.
RÃt nên mong cÀu
ñÜ®c s¿ nhÜ vÆy.
ThÀy là hành giä
ñã tu nhÜ vÆy.

Các con ai ngÜ©i
ñang cÀu giäi thoát
Hãy t¿ thuÀn dÜ«ng
ñúng theo lÓi này.
(ñ‰n khi ñÎnh TuŒ
K‰t h®p ÇÜ®c rÒi)
Hãy nên quán chi‰u
Hai loåi tánh Không:
Không - t¿a không gian Thu nhi‰p tÃt cä
Khi nhÆp vào ÇÎnh;
Không - t¿a huyÍn cänh HiŒn ra nhÜ m¶ng
Khi tØ trong ÇÎnh
Mà bÜ§c trª ra.
Nh© tu nhÜ vÆy
PhÜÖng tiŒn, trí tuŒ
ThuÀn nhÃt bÃt nhÎ
Nên ÇÜ®c tán dÜÖng
Là ngÜ©i viên toàn
Các hånh bÒ tát.
Vì ng¶ ÇiŠu này
Mà bÆc thiŒn duyên
Không bao gi© nhÆn
ñÜ©ng tu phân chia.
ThÀy là hành giä
ñã tu nhÜ vÆy.
Các con ai ngÜ©i
ñang cÀu giäi thoát
Hãy t¿ thuÀn dÜ«ng
ñúng theo lÓi này.
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- Chán cänh sinh tº,
- Phát tâm bÒ ÇŠ,
- Tr¿c ChÙng tánh Không,
Là ba y‰u tÓ
Cæn bän cÀn thi‰t
ñ‹ bÜ§c lên hai
C‡ xe ñåi ThØa:
Là xe tu nhân
Và xe tu quä.
VÆy khi các con
Phát huy Çúng Ç¡n
Ba Çi‹m này rÒi
Phäi nên nÜÖng d¿a
Vào ÇÃng Çåo sÜ
ñÀy Çû phÄm hånh.
Xin thÀy h¶ niŒm
ñÜa các con vào
(C‡ xe tu quä)
VÜ®t qua bi‹n r¶ng
BÓn b¶ MÆt tông.
Ai bi‰t tôn kính
Noi theo l©i dåy
Cûa ÇÃng Çåo sÜ
Së không phí u°ng
Ki‰p ngÜ©i hi‰m hoi
ñÀy t¿ tåi này
(Nh© Çåt giác ng¶
Ngay ki‰p hiŒn tiŠn).
ThÀy là hành giä
ñã tu nhÜ vÆy.
Các con ai ngÜ©i
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ñang cÀu giäi thoát
Hãy t¿ thuÀn dÜ«ng
ñúng theo lÓi này.
Vì Ç‹ thuÀn dÜ«ng
Tâm cûa chính mình
Và Ç‹ l®i ích
Cho kÈ thiŒn duyên
(ñã g¥p ÇÜ®c ÇÃng
ñåo sÜ chân chính
Và Çû khä næng
Tu tÆp Çúng theo
Nh»ng gì thÀy dåy)
Nên ThÀy dùng l©i
Rõ ràng dÍ hi‹u
Nói låi tr†n vËn
ñÜ©ng tu giác ng¶
Mà mÜ©i phÜÖng PhÆt
VÅn h¢ng hoan hÌ.
NguyŒn công ÇÙc này
Giúp cho chúng sinh,
Không bao gi© xa
ñÜ©ng tu trong sáng
Ch¡c thÆt, nhiŒm mÀu.
ThÀy là hành giä
ñã tu nhÜ vÆy.
Các con ai ngÜ©i
ñang cÀu giäi thoát
Hãy t¿ thuÀn dÜ«ng
ñúng theo lÓi này.

ñ‰n Çây là h‰t bài Ti‹u LuÆn vŠ Con ñÜ©ng TuÀn T¿ Giác Ng¶, soån theo
th‹ dång c¿c ng¡n, dÍ nh§ khó quên. LuÆn giäi này do t› kheo Losang Dragpa
[Lama Tông Khách Ba] - là hành giä Çã th† trì nhiŠu chánh pháp - vi‰t tåi Tu
viŒn Ganden Nampar Gyelwa’i, trên ng†n núi Riwoch, Tây tång.
Nguyên bän Anh ng» :
The Short Lamrim or Lines of Experience or Songs of Spiritual Experiences
HÒng NhÜ chuy‹n ViŒt ng» tØ bän ti‰ng Anh trích trong Illuminating the Path
to Enlightenment, bài giäng vŠ Lamrim do ÇÙc ñåt-lai Låt-ma thuy‰t giäng,
Thubten Dhargye Ling Archive, Long Beach, California Ãn hành. Bän dÎch
ViŒt ng» hoàn tÃt tháng 2004, hiŒu Çính tháng 05/2006
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L©i NguyŒn
Vãng Sinh C¿c Låc
Tác giä: Lama Tông Khách Ba

Con xin cÀu nguyŒn
PhÆt Vô LÜ®ng Th†,
ThÀy cûa tr©i, ngÜ©i.
ThiŒn hånh cûa ngài
Mang låi l®i ích
Không th‹ nghï bàn
ñ‰n cho tÃt cä
M†i loài chúng sinh.
Nh§ nghï Ç‰n PhÆt
Dù chÌ m¶t thoáng
CÛng Çû xóa tan
N‡i s® thÀn ch‰t.
Tâm PhÆt tØ bi
ñÓi v§i tÃt cä
NhÜ lòng mË hiŠn
ThÜÖng yêu con m¶t.
TÎnh Ç¶ C¿c Låc
ñÜ®c PhÆt Thích Ca

Tán dÜÖng nhiŠu lÀn.
B¢ng v§i næng l¿c
Cûa tâm tØ bi,
Cùng v§i chí nguyŒn
Vãng sinh tÎnh Ç¶,
Hôm nay con xin
Giäi thích theo Çúng
Nh»ng gì con bi‰t:
Vô minh sâu dày
Không th‹ nhìn thÃy
ñiŠu gì cÀn lÃy
ñiŠu gì cÀn bÕ,
Thêm tâm sân hÆn
Thiêu cháy tÃt cä
ñÜ©ng lên thiŒn Çåo.
T¿ c¶t mình trong
Tù ngøc luân hÒi,
T¿ trói mình b¢ng

S®i dây tham døc,
ñ‹ dòng sông nghiŒp
Lôi cuÓn mình Çi
Vào bi‹n luân hÒi.

ñ‰n v§i chúng con
NhÜ vua loài chim
CÃt cánh bay vút
Lên tÆn cõi tr©i.

Trôi n°i sóng dÒi
TÆt bÎnh, già nua,
RÒi bÎ thÀn ch‰t
Há miŒng nuÓt vào,
Vùi dÜ§i bi‰t bao
Kh° Çau bÙc bách,
Khóc than kinh hãi
Không nÖi nÜÖng d¿a.
Tâm con khi Ãy
ChÌ bi‰t mong cÀu
NgÜ©i bån duy nhÃt
Cûa kÈ Ç†a låc:
Là bÆc cÙu Ç¶
PhÆt A Di ñà.

D¿a vào næng l¿c
Hai bÒ tÜ lÜÖng
PhÜ§c ÇÙc trí tuŒ
L§n r¶ng nhÜ bi‹n,
Mà bän thân con
Cùng v§i chúng sinh
ñã tích tø ÇÜ®c
TØ th©i quá khÙ,
HiŒn tåi, vÎ lai,
Chúng con khÄn xin
PhÆt A Di ñà,
Cùng hai BÒ tát
TrÜªng tº cûa PhÆt
Và chúng BÒ tát,
NguyŒn xin các ngài
Hãy ª bên con,
Che chª cho con
Khi vào cõi ch‰t.
Xin PhÆt tØ bi
Cho con tr¿c ti‰p
ThÃy ÇÜ®c ÇÙc PhÆt
Cùng chÜ thánh chúng.
Vào giây phút Ãy
NguyŒn cho tÃm lòng
Tin tÜªng nÖi PhÆt
Trào dâng chan chÙa
Trong trái tim con.

Bên ngài còn có
ñÙc Quan Th‰ Âm
Cùng chÜ Thánh chúng.
Xin ngài ÇØng quên
ñåi nguyŒn næm xÜa:
Vì tâm bÒ ÇŠ,
Mà nguyŒn cùng tÆn
Vô lÜ®ng th©i gian
Luôn cÙu chúng con.
NÜÖng vào sÙc månh
Cûa Çåi nguyŒn này,
Con khÄn xin PhÆt
VÆn døng thÀn l¿c
Và tâm Çåi bi

NguyŒn cho cái ch‰t
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Không gây Ç§n Çau.
NguyŒn con không quên
TÃm lòng tin tÜªng
Con Ç¥t nÖi nào.
ñ‰n khi con ch‰t
NguyŒn cho h‰t thäy
Tám Çåi BÒ tát
VÆn døng thÀn l¿c
Mà ª bên con,
Ti‰p dÅn cho con
VŠ nÖi TÎnh Ç¶
PhÆt A Di ñà.
NguyŒn nh© nhÜ vÆy
Con ÇÜ®c sinh vào
Nhøy cûa Çóa sen
Trong cõi tÎnh Ç¶,
Cæn cÖ bén nhåy,
Thu¶c giÓng Çåi thØa.
Khi vØa sinh ra,
NguyŒn gi» låi ÇÜ®c
TÃt cä nh»ng gì
Có trong ki‰p trÜ§c,
Công phu vŠ ñÎnh,
BÒ ÇŠ vô ngã,
ThÀn thông vô tÆn
T¿ tín, tín tâm...
NguyŒn con thành t¿u
Viên mãn tÃt cä
Tánh ÇÙc vô lÜ®ng.
Thi‰t tha thÌnh nguyŒn
PhÆt A Di ñà
Cùng chÜ thánh chúng
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CÛng nhÜ h‰t thäy
PhÆt và BÒ tát
Có trong kh¡p cä
MÜ©i phÜÖng ba th©i,
Kính xin các ngài
Tin tÜªng nÖi con.
Xin nguyŒn cho con
Th† nhÆn tròn vËn
Giáo pháp Çåi thØa,
Hi‹u ÇÜ®c Çúng nhÜ
Ý thÆt cûa PhÆt.
NÜÖng vào thÀn l¿c
NguyŒn con Çi kh¡p
M†i quÓc Ç¶ PhÆt,
Làm m†i thiŒn hånh
Cûa bÆc BÒ tát.
Dù sinh tÎnh Ç¶,
NguyŒn nh© sÙc månh
Cûa bÒ ÇŠ tâm
Mà dùng thÀn l¿c
t¿ tåi vô ngåi
sinh vào nh»ng nÖi
Ác hi‹m ô nhiÍm.
NguyŒn con Çû sÙc
Giáo hóa chúng sinh
ñúng v§i cæn cÖ
Cûa tØng cá nhân.
NguyŒn d¡t chúng sinh
Vào con ÇÜ©ng sáng
Mà chÜ NhÜ lai
Tán dÜÖng ca ng®i.
NguyŒn con mau chóng

Chu toàn viên mãn
TÃt cä thiŒn hånh,
Thành t¿u dÍ dàng
ñÎa vÎ PhÆt Çà
Vì l®i ích cûa
Vô lÜ®ng chúng sinh.
RÒi Ç‰n m¶t ngày
Khi mång sÓng cån,
NguyŒn cho tâm con
Chan chÙa tØ bi,
V§i lòng tin PhÆt
Sáng trong tròn ÇÀy,
ThÃy ÇÜ®c rõ ràng
PhÆt A Di ñà
Và xung quanh là
Bi‹n r¶ng BÒ tát.
Khi cõi trung Ãm
VØa m§i hiŒn ra,
NguyŒn cho tÃt cä
Tám Çåi BÒ tát
Cùng Ç‰n ti‰p dÅn
Con vào TÎnh Ç¶.
NguyŒn nh© nhÜ vÆy
Con ÇÜ®c sinh vào
Tây PhÜÖng C¿c Låc
ñ‹ rÒi hóa hiŒn
Vào cõi ô nhiÍm
Ph° Ç¶ chúng sinh.
Cho dù bây gi©
Con chÜa th‹ Çåt
Quä vÎ tÓi cao,
NguyŒn m†i ki‰p sau

Có ÇÜ®c thân ngÜ©i.
NÜÖng vào l©i giäng
Cùng v§i thành t¿u
Cûa giáo pháp PhÆt
ñ‹ mà dÓc sÙc
Nghe giäng, quán chi‰u
Cùng v§i tu tÆp.
NguyŒn con không mÃt
Thân ngÜ©i quí giá
ñû bäy Üu Çi‹m
Cûa cõi thiŒn Çåo1
Khi sinh làm ngÜ©i
NguyŒn con Çåt ÇÜ®c
Khä næng nh§ rõ
Nh»ng Ç©i quá khÙ.
Trong suÓt m†i ki‰p
Tái sinh vŠ sau,
NguyŒn con thÃy ÇÜ®c
ñ©i sÓng luân hÒi
VÓn không š nghïa.
NguyŒn hÜ§ng ni‰t bàn
NÜÖng vào gi§i luÆt
ñ‹ mà buông xä
M†i chuyŒn th‰ gian,
BÜ§c vào Ç©i sÓng
XuÃt gia thanh tÎnh.
Khi Çã xuÃt gia
NguyŒn không bao gi©
Phåm vào ác nghiŒp,
CÛng không phá phåm
Gi§i hånh xuÃt gia.
NguyŒn con ÇÜ®c nhÜ
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ñÙc Mitrugpa
[là BÃt ñ¶ng PhÆt,]
Trª thành PhÆt Çà
Nh© gi» gi§i luÆt.
Trong suÓt m†i ki‰p
Tái sinh vŠ sau,
NguyŒn hi‹u chính xác
PhÜÖng pháp sám hÓi
PhiŠn não ô nhiÍm.
Nh»ng gì có ÇÜ®c
TØ ki‰p quá khÙ,
K‹ cä nhánh nhÕ
Hånh ba la mÆt,
NguyŒn nh§ tÃt cä
Không sót chút gì,
Hi‹u rõ væn t¿,
N¡m v»ng š nghïa
Thâm diŒu PhÆt Pháp.
NguyŒn con có ÇÜ®c
NiŠm tin trong sáng,
Giäng pháp mà không
Tåo nên chÜ§ng ngåi
Cho bÃt cÙ ai.
Trong suÓt m†i ki‰p
Tái sinh vŠ sau,
NguyŒn nhÆp Çåi ÇÎnh
NhÜ ÇÎnh vô úy;
NguyŒn thành t¿u Çû
Næm loåi nhãn l¿c
NhÜ là nhøc nhãn2;
NguyŒn Çåt ngÛ thông
NhÜ tha tâm thông3.
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NguyŒn không bao gi©
ñánh mÃt các loåi
ThÀn l¿c nói trên.

Luôn hi‹u rõ ràng
TÃt cä m†i ÇiŠu
Thâm sâu khó hi‹u.

Trong suÓt m†i ki‰p
Tái sinh vŠ sau
NguyŒn con thành t¿u
Trí giác vï Çåi,
ñû sÙc d¿a vào
ThÀn l¿c cûa mình
Quán sát phân biŒt
Bi‰t ÇiŠu cÀn lÃy
Và ÇiŠu cÀn bÕ.

Tóm låi xin nguyŒn
Cho con có ÇÜ®c
Trí giác toàn häo,
Thoát khÕi rØng rÆm
Ác ki‰n ô nhiÍm.
NguyŒn con trª thành
NhÜ ÇÙc Mån thù,
V§i trí giác cûa
BÆc thÀy khéo léo
ThÃu suÓt rõ ràng
Ý thÆt cûa PhÆt,
Cho con có ÇÜ®c
Khä næng chu toàn
ThiŒn hånh siêu viŒt
Cûa bÆc BÒ tát.

NguyŒn con thành t¿u
Trí giác trong sáng,
ñû sÙc phân biŒt
Th‹ hiŒn vi t‰
Cûa tâm ô nhiÍm
Và tâm thanh tÎnh
ñúng nhÜ s¿ thÆt
Không chút lÅn l¶n.
NguyŒn con thành t¿u
Trí giác chóng vánh,
ñû sÙc ch¥t ÇÙt
TÃt cä mê m©
V†ng ki‰n hoài nghi
Khi vØa dÃy lên.
NguyŒn con thành t¿u
Trí giác thâm sâu,
ñû sÙc thâm nhÆp
Chánh pháp nhiŒm mÀu
Không hŠ vÜ§ng kËt,

VÆn døng trí giác
Vï Çåi, trong sáng,
Chóng vánh, thâm sâu,
NguyŒn gánh chúng sinh
B¢ng tâm Çåi tØ,
Phá tan ác ki‰n,
Giäng dåy, thäo luÆn,
Soån thäo luÆn væn,
DiÍn giäi phong phú
Pháp môn cûa PhÆt,
Trª thành m¶t ÇÃng
LuÆn sÜ toàn häo,
Khi‰n bÆc Çåi trí
Hoan hÌ ÇËp lòng

Trong suÓt m†i ki‰p
Tái sinh vŠ sau,
NguyŒn con xä bÕ
Ý tÜªng vì mình,
Xä bÕ tâm lš
Bi‰ng lÜ©i, khi‰p s®,
Không dám Çäm ÇÜÖng
ViŒc làm BÒ tát.
NguyŒn khéo phát tâm
BÒ ÇŠ vô thÜ®ng,
T¿ nguyŒn gánh vác
L®i ích chúng sinh
B¢ng tâm vô úy
Tròn ÇÀy viên mãn.
NguyŒn nh© vào Çó
Chu toàn hånh nguyŒn
Cûa bÆc BÒ tát,
Trª thành y nhÜ
ñÙc Quan Th‰ Âm.
Trong suÓt m†i ki‰p
Tái sinh vŠ sau,
Trong khi ra sÙc
T¿ l®i, l®i tha,
NguyŒn con vÆn døng
ThÀn l¿c hàng phøc
TÃt cä ma quân,
ThÜ©ng ki‰n, Çoån ki‰n,
Hàng phøc kÈ thù
ChÃp thû v†ng ki‰n,
Chu toàn hånh nguyŒn
Cûa bÆc BÒ tát
Trª thành y nhÜ
ñÙc Kim Cang Thû.
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Trong suÓt m†i ki‰p
Tái sinh vŠ sau,
NguyŒn luôn cÓ g¡ng
DËp tâm bi‰ng lÜ©i,
Chu toàn hånh nguyŒn
Cûa bÆc BÒ tát
B¢ng cách tÙc kh¡c
Phát tâm bÒ ÇŠ,
Trø v»ng nÖi Ãy
Không thoáng chao Ç¶ng.
NguyŒn nh© cÓ g¡ng
VÜ®t b¿c nhÜ vÆy
Mà con thành t¿u
Vô thÜ®ng bÒ ÇŠ,
Trª thành y nhÜ
ñÙc PhÆt Thích Ca.
Trong suÓt m†i ki‰p
Tái sinh vŠ sau,
NguyŒn con chi‰n th¡ng
TÆt bÎnh thân tâm
Cän trª chÜ§ng ngåi
ñÜ©ng tu giác ng¶.
NguyŒn cho con ÇÜ®c
Trª thành không khác
DÜ®c SÜ NhÜ Lai.
Danh hiŒu cûa ngài
VØa thoáng qua tai
Là xóa tan h‰t
M†i chÙng bÎnh kh°
Cûa thân ng» š.
Trong suÓt m†i ki‰p
Tái sinh vŠ sau,
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NguyŒn cho con ÇÜ®c
SÓng lâu nhÜ š,
Trª thành không khác
PhÆt Vô LÜ®ng Th†.
Danh hiŒu cûa ngài
VØa thoáng qua tai
Là xoá tan m†i
Cái ch‰t phi th©i.
Bao gi© cái ch‰t
ñ‰n cånh gÀn bên
Con khÄn xin ÇÙc
PhÆt Vô LÜ®ng Th†
HiŒn ra bên con,
Giáo hóa PhÆt tº
B¢ng bÓn thiŒn hånh,
Tùy duyên thÎ hiŒn
S¡c tÜ§ng thích h®p.
NguyŒn khi vØa thÃy
S¡c tÜ§ng cûa ngài
Là m†i chÜ§ng ngåi
Làm håi mång sÓng
ñŠu tan bi‰n h‰t.
Khi ngài thÎ hiŒn
S¡c tÜ§ng thích h®p
Cæn duyên chúng sinh,
NguyŒn chúng con bi‰t
NhÆn ra s¡c tÜ§ng
Kia chính là PhÆt.
NguyŒn lòng tin tÜªng
ThÆt sâu và dày
Không chút ngøy tåo
TÙc thì dÃy lên.

Nh© vào næng l¿c
Cûa lòng tin này,
NguyŒn cho chúng con
Trong suÓt m†i ki‰p
Tái sinh vŠ sau
Tr¿c ti‰p thÃy ÇÜ®c
PhÆt Vô LÜ®ng Th†
Trong s¡c tÜ§ng cûa
BÆc thiŒn tri thÙc,
Tr¿c ti‰p th† pháp
Và không bao gi©
Còn lìa xa PhÆt.
Trong suÓt m†i ki‰p
Tái sinh vŠ sau,
NguyŒn ÇÜ®c gi» gìn
Trong tình thÜÖng cûa
BÆc Çåi Çåo sÜ
ñåi thØa chân chính,
Là c¶i rÍ cûa
TÃt cä tánh ÇÙc
Th‰ gian, xuÃt th‰.
NguyŒn xin Çåo sÜ
Hoan hÌ cho con.
CÛng vào lúc Ãy
NÜÖng vào næng l¿c
ñ‰n tØ lòng tin
Mãnh liŒt v»ng vàng
NÖi ÇÃng Çåo sÜ,
NguyŒn con vÆn døng
Tr†n thân ng» š
Làm h‰t m†i viŒc
Khi‰n thÀy vui lòng;

Không bao gi© làm
BÃt cÙ ÇiŠu gì
Khi‰n thÀy trái š
Dù chÌ thoáng qua.
BÆc thiŒn tri thÙc
ñã ÇÜ®c ÇËp lòng,
NguyŒn th† nhÆn Çû
Chánh pháp vi diŒu
Không sót chút gì.
NguyŒn th† nhÆn rÒi
Tinh tÃn hành trì,
Hi‹u rõ tÃt cä
Nh»ng gì Çang h†c,
Hi‹u rÒi th¿c hành
Cho Ç‰n thành t¿u.
NguyŒn không bao gi©
Dù chÌ phút giây
Theo ác tri thÙc
Hay theo Çåo sÜ
Không Çû ÇÙc hånh.
Trong suÓt m†i ki‰p
Tái sinh vŠ sau,
NguyŒn nh© trí tuŒ
Mà bi‰t tin tÜªng
NÖi luÆt nhân quä,
NÖi tâm buông xä,
NÖi tâm bÒ ÇŠ
Và nÖi cái nhìn
Trong sáng, nhÜ thÆt.
NguyŒn cho tÃt cä
Hi‹u bi‰t tri thÙc
ñŠu chuy‹n h‰t thành

29
Kinh nghiŒm thiŠn ÇÎnh,
Không cÀn døng công,
Không tØng gián Çoån.
Trong suÓt m†i ki‰p
Tái sinh vŠ sau,
NguyŒn thân ng» š
ñÜ®c thiŒn cæn gì,

Xin hÜ§ng cä vŠ
L®i ích chúng sinh,
Trª thành nhân tÓ
Cho chúng sinh Çåt
Vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.

Migtsema
Bài Tán DÜÖng Lama Tông Khách Ba

Ghi chú:
1. Bäy Üu Çi‹m cõi thiŒn Çåo là: sinh vào nÖi có ÇÎa vÎ, thân th‹ toàn vËn, mång sÓng lâu
dài, không bÎnh, nhiŠu khä næng, nhiŠu tiŠn cûa, có ÇÜ®c trí tuŒ r¶ng l§n.
2. Nhøc nhãn [m¡t thÎt] là m¶t trong næm m¡t: nhøc nhãn, thiên nhãn, tuŒ nhãn, pháp nhãn,
PhÆt nhãn [m¡t thÎt, m¡t tr©i, m¡t tuŒ, m¡t pháp, m¡t PhÆt].
3. NgÛ thông là næm loåi thÀn thông: thÀn túc thông [chân thÀn có th‹ Çi dÜ§i ÇÃt bay trên
tr©i], thiên nhãn thông [m¡t thÀn thÃy ÇÜ®c viŒc ª xa], thiên nhï thông [tai thÀn nghe ÇÜ®c
âm thanh xa], túc mång thông [bi‰t Ç©i trÜ§c cûa mình và cûa ngÜ©i], tha tâm thông [bi‰t tÜ
tÜªng š nghï cûa ngÜ©i khác]
Trích Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u FPMT, quy‹n 1.

Mig me tse wäi ter chhen chän rä zig
ThÀy là Quan Th‰ Âm:
Kho tàng Çåi bi tâm;
Dri me khyen päi wang po jam päi yang
ThÀy là ÇÙc Væn Thù:
Là bÆc Çåi Çåo sÜ
Có trí tuŒ vô cÃu;
[Dü pung ma lü jom dzä sang wäi dag]
[ThÀy là Kim Cang Thû
Phá tan tành tÃt cä
ñ¶i quân cûa ma vÜÖng;]
Gang chän khä päi tsug gyän tsong kha pa
Lama Tông Khách Ba,
Là ng†c quí trên ÇÌnh
BÆc thánh hiŠn xÙ tuy‰t.
Lo zang drag päi zhab la sol wa deb

(3x)

ThÀy Losang Drakpa,
Con xin vŠ Çänh lÍ
DÜ§i chân sen cûa thÀy.
Kính xin thÀy tØ bi h¶ niŒm (x3)
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