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CÁC BÀI NGUYỆN DÒNG TRUYỀN THỪA

༈ ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ནི།

Bài Nguyện Bảy Dòng
ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

hung  ༔ orgyen yül gyi nupjang tsam
Hung  ༔ Vùng biên Tây Bắc xứ Uddiyana༔
པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

pema gesar dongpo la
nơi tâm đóa sen Ngài xuất hiện,༔
ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

yamtsen chokgi ngödrup nyé
đã chứng đắc thành tựu kì diệu,༔
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

pema jungné zhesu drak
nức tiếng hồng danh Liên Hoa Sanh,༔
འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

khordu khandro mangpö kor
cùng với tùy tùng chư Không Hành.༔
ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

khyé kyi jésu dak drup kyi
Theo bước chân Ngài con thành tựu༔
བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

jin gyi lap chir shek su söl
Xin hãy quang lâm ban ân phước gia trì!༔
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གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

guru pema siddhi hung

༈ རྙིང་མ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས། །

Bài Nguyện Các Đạo Sư Dòng Truyền Thừa Nyingma
ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་ཤྲཱི་སིང༌། །

künzang dorsem garap shiri sing
Đức Phổ Hiền, Đức Kim Cang Tát Đỏa, Đạo Sư Garab Dorje, 
Ngài Shri Singha,
པདྨ་བི་མ་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ། །

pema bima jebang nyishu nga
Đức Liên Hoa Sanh, Vimalamitra, Vua và hai mươi lăm đại đệ tử,
སོ་ཟུར་གནུབས་ཉང་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩ་སོགས། །

so zur nup nyang tertön gya tsa sok
So, Zur, Nup, Nyang, cùng hàng trăm vị khai mật tạng,
བཀའ་གཏེར་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kater lama nam la solwa dep
Con xin khẩn nguyện tới tất thảy các đạo sư của Kama và Terma
ཞེས་ཀློང་ཆེན་པའི་གསུང་ངོ༌།  །སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་ཀ་ར་ལ་བི་མ་གསུངས་སོ། །

Đây là những lời nói của Longchenpa, Tulku Urgyen Rinpoche đã thay thế cụm
từ  “Padmākara” thành “Padma Vima.”
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༈ མཆོག་གཏེར་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་བསྡོམས་གསོལ་འདེབས་དད་གསུམ་ཉིན་
བྱེད་རབ་སྣང༌།

Ánh Sáng Hoàng Kim của Lòng Sùng Mộ Tam Thân
Danh sách các Đạo sư Gốc và Đạo sư dòng truyền thừa Chokling Tersar

དམ་འཛིན་རྣམ་འཕྲུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །

damdzin namtrül chokgyur dechen ling
Chogyur Dechen Lingpa, hóa hiện của Damdzin;
བི་མ་དངོས་བྱོན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །

vima ngö jön jamyang khyentsé wang
Jamyang Khyentse Wangpo, Vimalamitra trong thân người;
བཻ་རོ་དངོས་སྣང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སྡེ། །

bairo ngö nang lodrö tayé dé
Lodro Thaye, chân thân Vairochana;
སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

chenrezik wang khakhyap dorjé tsal
Khakhyab Dorje Tsal, Đấng Quan Âm toàn năng;
རྒྱལ་པོ་ཛཿཡི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་གྲགས། །

gyelpo dza yi gyutrül tsewang drak
Tsewang Drakpa, vua Dza diệu hóa;
གཡུ་སྒྲའི་སྤྲུལ་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྡེ། །

yudré trülpa tsewang norbü dé
Tsewang Norbu, Yudra Nyingpo tái sinh;
ཞི་འཚོའི་ཡང་སྤྲུལ་མཁན་ཆེན་རཏྣ་རྗེ། །

zhitsö yangtrül khenchen ratna jé
Tái sinh của Santaraksita, bậc chủ đại học giả Ratna;
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ནམ་སྙིང་རོལ་གར་དྷརྨ་རཏྣའི་ཞབས། །

namnying röl gar dharma ratné zhap
Dharma Ratna, Namkhai Nyingpo hiện thân;
མཚོ་རྒྱལ་རྩལ་སྣང་སུ་ཁ་དྷརྨཱ་དང༌། །

tsogyel tsalnang sukha dharma dang
Sukha Dharma, Yeshe Tsogyal thị hiện;
འཕགས་མས་བྱིན་བརླབས་རཏྣ་ཤྲཱི་དང༌། །

pakmé jinlap ratna shiri dang
Ratna Shri, ân phước Thánh Tara;
བི་མ་དངོས་སྣང་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས། །

vima ngö nang samten gyatsö zhap
Samten Gyatso, Vimalamitra trong thân người;
སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

nang zhi tarchin chimé dorjé tsal
Chime Dorje Tsal, cụ túc bốn tri kiến ;
ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པ་གསང་སྔགས་རིན་པོ་ཆེ། །

zungjuk drupa sang ngak rinpoché
Sangngak Rinpoche, hợp nhất thành tựu giả;
དབང་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་མཚན། །

wang chok dorjé namtrül tsewang tsen
Với danh hiệu Tsewang, Wangchok Dorje hiện thân; འཇམ་མགོན་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད། །

jamgön lamé jezung khyentsé ö
Khyentse Oser, Jamgon Lama chăm sóc 1;

1Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoché
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གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་གྲུབ། །

neluk ngön gyur orgyen tsewang drup
Urgyen Tsewang Chokdrub, bậc liễu ngộ bản tâm2–
རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ལ། །

tsa gyü lama ser ri trengwa la
Nơi dãy núi vàng đạo sư gốc và truyền thừa,

མི་ཕྱེད་གུས་པས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་ན། །

miché güpé tsechik soldep na
Con chí tâm thỉnh cầu với lòng sùng mộ bất nhị

ཐུགས་རྗེས་བྱིན་རློབས་གྲུབ་གཉིས་མངོན་གྱུར་ཤོག །

tukjé jin lop drup nyi ngön gyur shok
Xin từ bi thường gia hộ, nguyện hai thành tựu tròn đầy!

ཞེས་པའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་ཚན་གཉིས་འདིའང་ཆོས་རིགས་བརྒྱུད་འཛིན་དམ་པ་གཅེན་པོ་བསམ་རྒྱ་ནམ་མཁའ་དྲི་
མེད་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ལྟར། གཏེར་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལ་སླར་ཡང་སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་
མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་ཁ་སྐོང་མཛད་སོང་བས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

Lời cầu nguyện này được viết bởi con trai của vị Khai Mật Tạng tên là Choktrul
Rinpoche, theo yêu cầu của người anh trai lớn, đồng thời là vị trì giữ giáo Pháp
và dòng truyền thừa của gia đình, Đức Samten Gyatso Namkha Drime vĩ đại,
cầu nguyện bài nguyện này là nhân của sự gia trì từ các vị Đạo Sư gốc và
truyền thừa tuôn chảy trong tất thảy chúng ta.

2Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoché
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༈ རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས། 

Bài Nguyện Bậc Thầy Gốc
འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས། །

okmin chö kyi ying kyi phodrang né
Nơi cung điện pháp giới vô thượng tôn. 
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ངོ་བོ་ཉིད། །

dü sum sangyé kün gyi ngowo nyi
Tinh hoa tâm chư Phật trong ba đời,
རང་སེམས་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་སྟོན་མཛད་པ། །

rangsem chöku ngönsum tön dzepa
Bậc trực chỉ pháp thân trong tâm con. 
རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། །།

tsawé lamé zhap la sölwa dep
Dưới chân Đức Bổn Sư, con khẩn cầu.
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༈ ཟབ་བདུན་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་ཕྲིན་ལས་སྔོན་འགྲོ་ཁྱེར་བདེ།

Các Phần Dẫn Nhập của Nghi Quỹ Chư Không Hành Nữ 
Liên Hoa Lotus 

Nghi Quỹ Dễ Dàng Áp Dụng và Các Phần Dẫn Nhập Cho Nghi Quỹ
Chư Không Hành Nữ Liên Hoa theo “Sự Thâm Sâu Của Pháp Trường

Thọ” thuộc Thập Diệu Pháp Bảo
གཉིས་པ་སྐྱབས་སེམས་གཏེར་གཞུང་ནི།

B. Bản Kinh Kho Tàng Gốc – Quy Y và Bồ Đề Tâm
ན་མོ༔ རྒྱལ་ཀུན་འདུས་གཟུགས་བླ་མ་མཁའ་འགྲོ་མར༔

namo  ༔ gyel kün düzuk lama khandromar༔
Namo!  ༔ Con thành kính xin quy y nơi đạo sư không hành, hiện 
thân của tất cả các bậc vinh quang. ༔
གུས་པས་སྐྱབས་མཆི་སེམས་ཅན་ཀུན་དོན་དུ༔

güpé kyap chi semchen kün dön du༔
Vì lợi lạc của tất cả chúng sinh,༔
སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་སྐྱོང་བ་ལ༔

sangyé tenpa rinchen kyongwa la༔
để bảo tồn những giáo pháp trân quý của Đức Phật,༔
འདི་ན་བཤད་ཅིང་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པ་ཡི༔

di na shé ching drupa jepa yi༔
và để tập hợp những sự tụ họp của Tăng Đoàn༔
དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་རྣམས་བསྡུ་བ་དང༔

gendün düpé dé nam duwa dang༔
những bậc giảng giải và thực hành Phật Pháp,༔
ཆོས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་མ་ལུས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔

chö kyi chakyen malü drupé chir༔
và để đáp ứng tất cả những sự cần thiết cho sự thực hành Pháp,༔
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བླ་མ་མཁའ་འགྲོ་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་བས༔

lama khandro drupar damchawé༔
Con xin nguyện thành tựu pháp đạo sư không hành.༔
དཀའ་བ་མེད་པར་དུས་འདིར་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

kawa mepar dü dir drupar shok༔
Nguyện con được thành tựu ngay lúc này mà không có bất kỳ 
chướng ngại nào!༔
ལན་གསུམ་བརྗོད།

Trì tụng như vậy 03 lần

dza hum bam hoh༔

tsok zhing nam rangla timpar gyur༔
Toàn thể sự tích tập hòa tan vào con.༔
བགེགས་གཏོར་བྱིན་བརླབ་སྔགས་ཀྱིས་བསྔོ། །

Thánh hóa torma cho những tinh linh gây chướng ngại và hồi hướng với minh chú.3

གསུམ་པ་བགེགས་ལ་བཀའ་བསྒོ་བ། །

C. Yêu Cầu Đối Với Những Tinh Linh Gây Chướng Ngại
ཧྲཱིཿཧཱུྃ། ང་ནི་རང་བྱུང་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ །

hrih hum, nga ni rangjung pema heruka
Hrīḥ hūṃ! Ta là Heruka Liên Hoa phát khởi tự thân,
འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་དབང་སྒྱུར་རྡོ་རྗེའི་བཀའ། །

khordé kün la wang gyur dorjé ka
bậc tinh thông tất cả về luân hồi và niết bàn. Không được vi phạm 
mệnh lệnh kim cương của ta! 

3 Bản kinh bổ sung cho phần thành hóa và hồi hướng torma cho những thế lực gây
chướng ngại có thể được thêm vào tại đây.
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མ་འདའ་རྟོག་འཁྲུལ་བར་ཆད་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས། །

ma da tok trül barché geki tsok
Các bậc chủ của những kẻ tạo và gây chướng ngại, các khái niệm 
và sự hỗn loạn, 
ཡེ་སྟོང་རྩ་བྲལ་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་དེངས། །

yé tong tsadrel nyukmé ying su deng
xua tan vào trong không gian nguyên sơ, trống rỗng và không căn 
nguyên thủy.

སརྦ་བིགྷྣཱན་གཙྪ་ཕཊ྄།

sarva bighanen getsa pé
བཞི་པ་སྲུང་མཚམས་བཅད་པ་ནི།

D.   Kiết Đàn Để Bảo Vệ  
ཧཱུྃ། གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །

hum, döné namdak yeshé kyilkhor dir
Hūṃ! Trong mạn đà la nguyên sơ của trí tuệ thanh tịnh, 
མཚན་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་བར་ཆད་མིང་ཡང་མེད། །

tsen dzin trülpé barché ming yang mé
không tồn tại ngữ cho sự bám chấp vào các khái niệm và những 
chướng ngại đầy hão huyền.
སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་ལྷ་སྔགས་འོད་གསལ་དབྱིངས། །

nang drak tok tsok lha ngak ösel ying
Những hình tướng, âm thanh, và ý niệm là bậc bổn tôn, minh chú, 
và không gian tịnh quang. 
འཇའ་ཟེར་ཕྱག་མཚན་མེ་ཕུང་འབར་བས་གཏམས། །

jazer chaktsen mepung barwé tam
Được lấp đầy với những ánh cầu vồng, pháp khí, và khối lửa rực 
sáng.
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བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ།

benza raksha raksha hum
vajra rakṣa rakṣa hūṃ

ལྔ་པ་བརྡ་ཡི་སྒོ་ཕྱག་དང༌། །ནོངས་བཤགས་དམ་བཅའི་བཟུང་བ་ནི། །

E. Hành Động Đảnh Lễ, Sám Hối Những Sai Phạm, và Thệ 
Nguyện
ཧོཿ ཐབས་ཤེས་སྒོ་དབྱེ་རང་རིག་ལྷ་ཞལ་མཇལ། །

hoh, tapshé go yé rangrik lha zhel jel
Hoḥ! Mở ra cánh cửa của phương tiện và trí tuệ và đảnh lễ bậc bổn
tôn phát khởi tự thân, 
བློ་འདས་གཉིས་མེད་རྟོགས་པའི་དོན་ཕྱག་འཚལ། །

lodé nyimé tokpé dön chaktsel
Con xin đảnh lễ tối thượng của sự nhận biết bất nhị nguyên vượt 
trên cả các khái niệm. 
འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་ཐ་དད་འཛིན་པ་བཤགས། །

trülpé wang gi tadé dzinpa shak
Con xin sám hối định kiến phân biệt từ sự mơ hồ 
མི་འབྲལ་བསྒྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གཡར་དམ་བཟུང༌། །

midrel drupé dorjé yardam zung
và nguyện giữ thệ nguyện kim cương của sự thực hành miên mật. 

བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ།

benza samaya hum
vajra samaya hūṃ

12



དྲུག་པ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་དབབ།

F. Ban Rải Sự Huy Hoàng Trí Tuệ Vĩ Đại
ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་ནས། །

hrih, dechen barwa wang gi podrang né
Hrīḥ! Từ cung điện rực rỡ của đại hỷ lạc đầy sự thu hút, 
བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་ཞི་ཁྲོ་ཡི་དམ་ལྷ། །

gyü sum lama zhitro yidam lha
các đạo sư của ba dòng truyền, các bổn tôn an bình và phẫn nộ,
གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཚིག་ཅན། །

né sum khandro chökyong damtsik chen
các chư không hành của tam giới, những vị Hộ Pháp bảo hộ những
giới nguyện,
ཁྱད་པར་པདྨ་ཌཱ་ཀི་གཙོ་འཁོར་བཅས། །

khyepar pema daki tsokhor ché
nhưng đặc biệt, những Chư Không Hành Liên Hoa, bậc chủ và tuỳ 
tùng: 
གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན། །

dungshuk drakpö tukdam gyü kül na
Với lòng khao khát lớn lao, con xin thỉnh cầu tới các ngài, cầu 
khẩn tới lời hứa nguyện của các ngài—
སྒྲུབ་གནས་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །

drupné kyilkhor di la jin chen pop
xin hãy ban rải ánh huy hoàng vĩ đại cho nơi chốn thực hành này!
སྒྲུབ་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་དབང་ཆེན་སྐུར། །

drup chok neljor dak la wangchen kür
Xin hãy ban cho con quán đảnh vĩ đại, một hành giả yogi của nghi 
quỹ tối thượng. 
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སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

drup dzé yeshé chakgyar jingyi lop
Thánh hoá vào những hiện thân trí tuệ trong các nghi quỹ.
སྣང་གྲགས་ཆོས་ཀུན་རིག་པའི་དབང་དུ་འདུས། །

nang drak chö kün rikpé wang du dü
Nguyện những hình tướng và âm thanh, tất cả hiện tượng, đều 
dưới sự thống trị của nhận thức;
འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་རྫོགས། །

khordé nyamnyi tiklé chenpor dzok
nguyện luân hồi và niết bàn toàn hảo như sự bình đẳng;
གདོད་ནས་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་ངང༌། །

döné gyurmé dechen ösel ngang
trong trạng thái bất biến nguyên sơ của đại hỷ lạc tịnh quang, 
ལྷུན་རྫོགས་གདལ་བ་ཆེན་པོའི་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །

lhün dzok delwa chenpö jin pob chik
nguyện ngài ban rải ánh huy hoàng của đại toàn thiện một cách tự 
nhiên thành!

བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ།

benza gyana abeshaya a ah
vajra jñāna-ābeśaya a āḥ

བདུན་པ་མཆོད་བརླབ་གཏེར་གཞུང་ནི།

G. Bản Kinh Kho Tàng Gốc để Thánh Hoá Các   Phẩm   Cúng   
Dường

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

om benza amrita kuntali hana hana hum pé༔
oṃ vajrāmṛtakuṇḍalī hana hana hūṃ phaṭ
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Tẩy sạch cùng:

རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ གིས་བསང༌། 

ram yam kham
Tịnh hóa cùng:

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱ་སརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ་ཀྱིས་སྦྱང༌། 

om sobhava shuddha sarva dharma sobhava shuddhoh
hang

oṃ svabhāva-śuddhāh sarva-dharmāḥ svabhāva-śuddho’ham

སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་འབར་བའི་སྣོད༔

tongpé ngang lé pema barwé nö༔
Trong trạng thái tánh không xuất hiện một hoa sen sáng rực.༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལས་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་ནི༔

om ah hum lé chöpé jedrak ni༔
Từ chủng tự ‘oṃ āḥ hūṃ,’ những vật phẩm cúng dường khác 
nhau༔
སོ་སོར་གསལ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་མཆོད་སྤྲིན་ནི༔

sosor sel zhing yeshé chötrin ni༔
lần lượt hóa hiện thành áng mây cúng dường trí tuệ༔
བདེ་བ་སྐྱེད་ཅིང་ཡིད་འཕྲོག་འགུགས་པ་ཡི༔

dewa kyé ching yitrok gukpa yi༔
xuất hiện trong các hiện thân hùng vĩ tạo nên sự hỷ lạc,༔
རྣམ་པར་འཆར་ཞིང་ནུས་པ་ཅན་དུ་གྱུར༔

nampar char zhing nüpachen du gyur༔
hấp dẫn và thu hút.༔
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔

om ah hum  ༔ benza saparana kham༔
སྔགས་དེ་ལན་གསུམ་བརྗོད་པ་ཡིས། །

Bằng sự trì tụng minh chú này 03 lần,

མཆོད་བརླབ་ཕྲིན་ལས་དངོས་ལ་འཇུག །

thánh hoá các phẩm cúng dường và bắt đầu vào nghi quỹ chính,

འདི་ཡང་དཔལ་ངེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

Theo mong muốn của bậc Chöying tối thắng, 

ཆོས་དབྱིངས་མཆོག་གི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར། །

hoá thân của Palngé,

འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ་ཡིས། །

nghi quỹ này được viết bởi Chimé Tenyi Lingpa {{Đây là bậc khai mật tạng – tên
của Jamgön Kongtrül đầu tiên.}}

གང་དྲན་ཤར་མར་སྤེལ་བའི་དགེས། །

trực tiếp từ (kho tàng) tâm. 

རང་སྣང་དབང་དུ་འདུ་བར་ཤོག །

Bởi phước lành của điều này, mong những trải nghiệm cá nhân sẽ được chế ngự.

དགེ་ལེགས་འཕེལ།།  །།

Nguyện mọi thiện lành tăng trưởng!
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NGHI QUỸ CHÍNH
༁ྃ༔  ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་ལས༔  
དབང་གི་ལས་སྦྱོར་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས༔

Nghi Quỹ Bổn Tôn Chư Không Hành Liên Hoa 
Cho Hoạt Động Thu hút༔

Theo Sự Thâm Sâu Của Pháp Trường Thọ Trong Thất Diệu Pháp Bảo༔
ཧྲཱིཿ ཆོས་རྣམས་མི་དམིགས་ཀ་དག་ངང༔

hrih  ༔ chö nam mimik kadak ngang༔
Hrīḥ! Trong trạng thái thanh tịnh nguyên sơ, không tồn tại khái 
niệm về các hiện tướng,༔
མ་འགགས་སྙིང་རྗེའི་རོལ་པ་ལས༔

magak nyingjé rölpa lé༔
từ lòng bi mẫn không chút cản trở, ༔
ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་འོད་འབར་གྱུར༔

hrih yik marpo öbar gyur༔
xuất hiện một chủng tự  ‘hrīḥ’ [ཧིྲཱཿ] màu đỏ, sáng cháy rực. ༔
དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་སྦྱངས༔

dé lé ö trö nöchü jang༔
ánh sáng (từ chủng tự hrīḥ) tịnh hoá thế gian và chúng sinh.༔
ཨེ་ཡཾ་ར་སུཾ་ཀེཾ་རཾ་རྣམས༔

é yam ra sum kem ram nam༔
'E,’ ‘yaṃ,’ ‘ra,’ ‘suṃ,’ ‘keṃ,’ và ‘raṃ’༔
འཕྲོས་པས་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་སྟེང༔

tröpé jungwa rim tsek teng༔
được hoá hiện thành dần dần từng lớp của các nguyên tố.༔
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བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང༔

bhrum lé rinchen zhelyé khang༔
Trên cùng là chủng tự ‘bhruṃ’ hoá thành một cung điện châu bảo 
nguy nga༔
རྒྱན་དང་བཀོད་པ་ཡོངས་རྫོགས་ནང༔

gyen dang köpa yongdzok nang༔
với trang sức và được trang hoàng toàn hảo.༔
པདྨ་འདབ་བརྒྱད་གེ་སར་དང༔

pema dap gyé gesar dang༔
Bên trong là một bông sen với tám cánh và đài sen༔
འདབ་མར་པདྨ་དམར་པོ་དང༔

dap mar pema marpo dang༔
Trên mỗi cánh sen là một bông sen đỏ.༔
ཉི་མའི་གདན་ལ་ཧྲཱི་དམར་དགུ༔

nyimé den la hrih mar gu༔
Trên các ngai là đĩa mặt trời là chín chủng tự ‘hrīḥ’ màu đỏ༔
ཡོངས་གྱུར་པདྨའི་ལྕགས་ཀྱུར་གྱུར༔

yong gyur pemé chakyur gyur༔
hoá thành những móc câu liên hoa.༔
ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿས་མཚན་འོད་དམར་འབར༔

tewar hrih tsen ö mar bar༔
Tại trung tâm của các móc là một chủng tự ‘hrīḥ’ toả ánh sáng màu đỏ༔
དོན་གཉིས་བྱས་འདུས་འོད་ཞུ་ལས༔

dön nyi jé dü ö zhu lé༔
Thành tựu hai mục đích, ánh sáng tập hợp lại.༔
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པདྨ་མཁའ་འགྲོ་གཙོ་འཁོར་དགུ༔

pema khandro tso khor gu༔
Những móc câu tan thành ánh sáng và hoá hiện thành chín chư 
không hành liên hoa, bậc chủ cùng tuỳ tùng.༔
ཐམས་ཅད་པདྨ་དམར་པོའི་མདོག༔

tamché pema marpö dok༔
Thân của tất cả các vị là màu bông sen đỏ.༔
ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་ལྕགས་ཀྱུ་དང༔

zhel chik chak zhi chakyu dang༔
Các vị có một mặt, bốn tay, và nắm giữ một móc câu,༔
ཞགས་པ་པདྨའི་མདའ་གཞུ་འཛིན༔

zhakpa pemé dazhu dzin༔
cùng một thòng lọng, và một cung và mũi tên hoa sen.
མཛེས་ཤིང་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན་ལ༔

dzé shing chakpé nyamchen la༔
Với biểu hiện cuốn hút và nồng nhiệt༔
དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔

dar dang rinchen rüpé gyen༔
các vị được tô điểm với lụa và các trang sức bằng xương và châu 
bảo.༔
ཞབས་གཉིས་གར་སྟབས་རོལ་པ་ཡི༔

zhap nyi gartap rölpa yi༔
Hai chân của các ngài thực hiện các vũ điệu༔
འོད་དམར་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས༔

ö mar barwé ü na zhuk༔
trong khi đứng giữa vầng đỏ rực sáng.༔
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སྒོ་བཞིར་སྒོ་སྲུང་ཕོ་མོ་བརྒྱད༔

go zhir gosung pomo gyé༔
Tại bốn cửa là tám vị giữ cổng trong thân nam và thân nữ,༔
ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ལྕགས་ཀྱུ་དང༔

zhel chik chak nyi chakyu dang༔
với một mặt, hai tay, cầm một móc câu và thòng lọng,༔
ཞགས་པ་འཛིན་ཅིང་གར་སྟབས་བསྒྱུར༔

zhakpa dzin ching gartap gyur༔
và thực hiện các vũ điệu.༔
ཕྱི་རོལ་པདྨ་རྡོ་རྗེའི་གུར༔

chiröl pema dorjé gur༔
Bên ngoài là một vòm hoa sen và chày kim cương,༔
འོད་ཟེར་མེ་དཔུང་འབར་བར་གསལ༔

özer mé pung barwar sel༔
hoá hiện những tia sáng và một khối lửa rực chói.༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔

ku sung tuk su jinlap té༔
Được thánh hoá thành thân, khẩu, và tâm trí tuệ༔
ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་རྫོགས་ཤོག༔

yeshé nga yi wang dzok shok༔
nguyện con toàn hảo quán đảnh của ngũ trí tuệ.༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔  ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ

om ah hum  ༔ om hum tram hrih ah༔
oṃ āḥ hūṃ  ༔ oṃ hūṃ traṃ hrīḥ āḥ༔
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B.   THỈNH MỜI CÁC BỔN TÔN TRÍ TUỆ  
ཐུགས་སྨད་ཉི་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་ལས་འོད་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་
བའི་ཡེ་ཤེས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱན་དྲངས༔

tuk mé nyi teng hrih yik lé ö tröpé rangzhin gyi né né 
gompa dang drawé yeshépa sam gyi mi khyapa 
chendrang༔
Phía trên đĩa mặt trời tại phần dưới nơi tim, là ánh sáng từ chủng 
tự ‘hrīḥ’ thỉnh mời vô lượng các bậc trí tuệ từ nơi bản nhiên giống 
như các vị đã được quán tưởng. 
ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔

hrih  ༔ chöying kyewa mepa lé༔
Hrīḥ  ༔ Ra khỏi pháp giới không phát khởi,༔
མ་འགགས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་བཞེངས༔

magak longchö dzok kur zheng༔
xuất hiện trong những hình tướng báo thân không chút chướng 
ngại của ngài.༔
ཐུགས་རྗེ་སྣ་ཚོགས་སྣང་མཛད་མ༔

tukjé natsok nang dzéma༔
Các vị thánh mẫu hiển thị từ bi bằng nhiều cách khác nhau,༔
མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

khandrö tsok nam shek su söl༔
các bậc chủ chư không hành, xin hãy tới đây!༔
མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་གཤེགས་ནས་ཀྱང༔

khandrö tsok nam shek né kyang༔
Các bậc chủ chư không hành đã tới,༔
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ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔

lé kyi drebu chipar dzö༔
xin hãy hiển bày quả của các hoạt động của các ngài!༔

པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔

pema dakini saparivara benza samadzah༔
ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ

dzah hum bam hoh༔
ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔

samaya tishta lhen༔
C.   PHẦN ĐẢNH LỄ  
ཧྲཱིཿ འདིར་བཤམས་པདྨ་འབར་བ་རུ༔

hrih  ༔ dir sham pema barwa ru༔
Hrīḥ  ༔ Trên những bông sen sáng rực được xếp bày tại đây, ༔
དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་བཞུགས་སུ་གསོལ༔

damyé nyimé zhuk su söl༔
xin hãy an toạ, những bậc trí tuệ và giới nguyện bất nhị nguyên.༔
ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་འགགས་པ་མེད༔

yeshé ying lé gakpamé༔
Các ngài thị hiện dưới mọi hình tướng, con xin đảnh lễ, ༔
ཅིར་ཡང་སྤྲུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

chir yang trül la chaktsel lo༔
không chút chướng ngại từ không gian của trí tuệ.༔
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ཨ་ཏི་བྷཱུ་ཧོ༔  པྲ་ཏི་བྷཱུ་ཧོ༔

atibhu hoh  ༔ pratibhu hoh༔
D.   DÂNG PHẨM CÚNG DƯỜNG  

1.   Phẩm Cúng Dường Bên Ngoài  
ཧཱུྃ༔  རབ་འབྱམས་ཞིང་ཀུན་གང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་ནི༔

hum  ༔ rapjam zhing kün gangwé chötrin ni༔
Hūṃ  ༔ Những áng mây cúng dường lấp đầy vô lượng cõi༔
མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི་ཆབ་དང༔

metok dukpö marmé drichap dang༔
với hoa, trầm hương, đèn bơ, và dầu thơm,༔
ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག༔

zhelzé rölmo zuk dra dri ro rek༔
những thọ phẩm, nhạc nhã, hình tướng, âm thanh, mùi hương, 
hương vị, và vải vóc,༔
བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་རྣམ་པ་བདུན༔

trashi dzé tak gyelsi nampa dün༔
tám nguyên liệu cùng bát bửu cát tưởng, và thất bảo luân vương༔
རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གྱུར་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔

gyelwé yum gyur khor dangché la bül༔
Con xin cúng dường tới mẫu thân của các chư Phật cùng tuỳ tùng 
của các ngài.༔
བཞེས་ནས་འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔

zhé né döpé ngödrup tsel du söl༔
Xin hãy chấp nhận phẩm (cúng dường) này và ban rải những thành
tựu như mong muốn!༔
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པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱ་ཤཔྡ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་མངྒ་ལཾ་རཏྣ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔

pema dakini saparivara argham padyam pushpé dhupé
aloké ghendhé naividya shapta kama guna mangalam

retna puza hoh༔
padma ḍākiṇī sapārivāra puṣpe dhūpe aloke gandhe naivedye

śabda kama guṇa mangalaṃ ratna pūja hoḥ༔

2.   Phẩm Cúng Dường Bên Trong  
ཧྲཱིཿ གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དང༔

hrih  ༔ nyimé jangchup sem kyi dütsi dang༔
Hrīḥ  ༔ Cam lồ của tâm giác ngộ bất nhị nguyên,༔
ཆགས་མེད་རཀྟ་ཆགས་པའི་གནས་ཆེན་པོ༔

chakmé rakta chakpé né chenpo༔
rakta của sự không bám chấp, của lòng nhiệt huyết tuyệt hảo,༔
འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན༔

döyön torma yeshé gyatsö trin༔
torma của sự thoả mãn thích thú, như những áng mây đại dương trí
tuệ,༔
འབུལ་ལོ་དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

bülo gyepar zhé la trinlé dzö༔
Con xin cúng dường tới ngài: xin hãy hoan hỉ chấp nhận phẩm 
cúng và thực hiện hoạt động của các ngài!༔

མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ
maha amrita rakta balingta kharam khahi༔

mahā amṛta rakta baliṃta kharaṃ khāhiḥ༔
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3.   Phẩm Cúng Dường Bí Mật  
ཧྲཱིཿ བདེ་བའི་རང་བཞིན་སེམས་དཔའི་ཚོགས༔

hrih  ༔ dewé rangzhin sempé tsok༔
Hrīḥ  ༔ Bậc chủ của các vị sattva hiển thị, hỷ lạc bản nhiên,༔
སྤྲུལ་ཏེ་དགྱེས་པར་འཁྲིལ་པ་ཡིས༔

trül té gyepar trilpa yi༔
và hân hoan bao quanh các ngài,༔
བདེ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་ཡི༔

dewé namgyur duma yi༔
hưởng thụ thọ cúng dường bí mật, nơi hỷ lạc,༔
གསང་མཆོད་བདེ་བའི་གནས་ལ་རོལ༔

sangchö dewé né la röl༔
biểu hiện sự thoả mãn đa dạng!༔

ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ༔

a ho maha sukha༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

om ah hum༔
ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཨ་ཧཾ༔

a la la hoh  ༔ a hang༔
E.   Dâng Lời Tán Thán  
ཧྲཱིཿ དོན་དམ་མི་གཡོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ༔

hrih  ༔ döndam mi yo dewa chenpö ku༔
Hrīḥ  ༔ Trong sự tối thượng, đại hỷ lạc trong hình tướng bất biến 
chuyển,༔
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ཅིར་ཡང་སྣང་བ་བདེ་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ༔

chir yang nangwa dechen yungdrung lha༔
hoá hiện dưới nhiều dạng, bổn tôn đại hỷ lạc bất biến,༔
འདོད་པའི་དོན་ཀུན་མྱུར་དུ་སྩོལ་མཛད་མ༔

döpé dön kün nyurdu tsöl dzéma༔
những bậc thánh mẫu đáp ứng nhanh chóng tất cả những mong 
muốn,༔
རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dorjé tsünmö tsok la chaktsel lo༔
Con xin đảnh lễ tới tập hợp của các nữ hoàng kim cương.

ཞེས་ཕྲིན་ལས་གྱེར་ཞིང་བསྒོམས་ལ༔

Meditate in that way, enjoining them to activity.

ཏིང་འཛིན་གྱི་འཕྲོ་འདུ་ནི༔

F. ĐỊNH CỦA HOÁ HIỆN VÀ THU HÚT  ༔  
Quán tưởng rằng:༔
ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧྲཱིཿཡིག་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུའི་
དབྱིབས་ཅན་འཕྲོས་པས༔

lhamo nam kyi tukar nyima la nepé hrih yik lé özer 
marpo chakyü yipchen tröpé༔
Hãy quán tưởng những chủng tự ‘hrīḥ’ ngự trên những đĩa mặt trời
tại trung tâm tim của các vị thiên nữ toả ra những tia sáng màu đỏ 
trong hình dạng những móc câu.༔
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གང་དབང་དུ་བསྡུ་བར་འདོད་པའི་སྙིང་གར་ཕོག་པ་ཙམ་གྱིས་རྡོ་ཁབ་ལེན་གྱིས་ལྕགས་ཕྱེ་བསྡུས་
པ་ལྟར་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་ལྷ་མོའི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང༔

gang wang du duwar döpé nying gar pokpa tsam gyi 
dokhaplen gyi chakché düpa tar wang du dü né lhamö 
tuké hrih la timpar gyur༔
Chỉ bằng việc chạm vào trung tâm tim của bất cứ chúng sinh nào 
mà các ngài muốn câu triệu, những chúng sinh đó bị điều phục 
dưới uy lực của các ngài – giống như nam châm hút tất cả mạt sắt 
lại với nhau – tất cả hoà tan vào chủng tự hrīh tại trung tâm tim 
của các vị thiên nữ.༔༔4

ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿསྭཱཧཱ༔

om kurukullé hrih soha༔
oṃ kurukulle hrīḥ svāhā༔5

ཨོཾ་ཨ་ཨཱ། ཨི་ཨཱི། ཨུ་ཨཱུ། རྀ་རཱྀ། ལྀ་ལཱྀ། ཨེ་ཨཻ། ཨོ་ཨཽ། ཨྃ་ཨཿ 

ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང༌། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་
ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ། ཀྵཿ

4 Như Tulku Rinpoche đã giảng, “Mục đích nào chúng ta thực hành câu triệu? Bản
chất thực sự cần được thu hút không phải là những thứ bên ngoài – mà là để hoài
nhiếp sự giác ngộ của nhận thức, để câu triệu thiền định và hành (“thiền định” là để
chỉ những phật tử thực hành pháp, và “hành” là để chỉ những phật tử hành xử theo
Tạng Luật và v.v). Vì thế về cơ bản mục đích chính và duy nhất của hoạt động câu
triệu là để duy trì Tăng Đoàn của các hành giả thực hành Pháp; không hề có mục
đích thế gian để thu hút tài bảo, sức ảnh hưởng, hay sức mạnh – pháp này chỉ là để
duy trì Đạo Phật.” 
5 After the mantra recitation, recite the Vowels and Consonants mantra and
the Essence of Dependent Arising mantra. Repeat the short verse of offering
beginning,  “Hūṃ  ༔ Offering  clouds...”  and  the  verse  of  praise  beginning,
“Hrīḥ  ༔ Deities of  immutable  great bliss,”  and recite the Hundred Syllable
mantra. Then go to the torma offering.
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om a ah, i ih, u uh, ri rih, li lih, e eh, o oh, ang ah, ka kha
ga gha nga, tsa tsha dza dzha nya, tra thra dra dhra na, ta

tha da dha na, pa pha ba bha ma, ya ra la wa sha ka sha
haksha

oṃ a āḥ | i ī|  u ū | ṛ ṝ  | ḷ ḹ | e ai | o au | aṇ aḥ | ka kha ga gha ṅa |
ca cha ja jha ña |   ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa| ta tha da dha na | pa pha ba

bha ma |  ya ra la va |  śa ṣa sa ha (ḷha kṣa jña)

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་བཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་
མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ། 

om yé dharma hetu trabhawa hetun teshan tatagato haya
wadata teshan tsayo nirodha ewam badi maha

shramanaya soha
oṃ ye dharmā hetuprabhavā hetuṃ teṣāṃ tathāgato hyavadat

teṣāṃ ca yo nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇāḥ svāhā

ཧཱུྃ༔  རབ་འབྱམས་ཞིང་ཀུན་གང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་ནི༔

hum  ༔ rapjam zhing kün gangwé chötrin ni༔
Hūṃ  ༔ Những áng mây cúng dường lấp đầy vô lượng các cõi༔
མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི་ཆབ་དང༔

metok dukpö marmé drichap dang༔
Cùng với hoa, trầm hương, đèn bơ, và dầu thơm,༔
ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག༔

zhelzé rölmo zuk dra dri ro rek༔
những thọ phẩm, nhạc nhã, hình tướng, âm thanh, mùi hương, 
hương vị, và vải vóc,༔
བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་རྣམ་པ་བདུན༔

trashi dzé tak gyelsi nampa dün༔
cùng nguyên liệu và bát bửu cát tường, thất bảo luân vương,༔
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རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གྱུར་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔

gyelwé yum gyur khor dangché la bül༔
Con xin cúng dường tới mẫu thân của các chư Phật cùng tuỳ tùng 
của các ngài.༔
བཞེས་ནས་འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔

zhé né döpé ngödrup tsel du söl༔
Xin hãy chấp nhận phẩm (cúng dường) này và ban rải những thành
tựu như ý nguyện!༔
པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱ་ཤཔྡ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་མངྒ་ལཾ་རཏྣ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔

pema dakini saparivara argham padyam pushpé dhupé
aloké ghendhé naividya shapta kama guna mangalam

retna puza hoh༔
padma ḍākiṇī sapārivāra puṣpe dhūpe aloke gandhe naivedye

śabda kama guṇa mangalaṃ ratna pūja hoḥ༔

ཧྲཱིཿ དོན་དམ་མི་གཡོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ༔

hrih  ༔ döndam mi yo dewa chenpö ku༔
Hrīḥ  ༔ Trong sự tối thượng, đại hỷ lạc trong hình tướng bất biến 
chuyển,༔
ཅིར་ཡང་སྣང་བ་བདེ་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ༔

chir yang nangwa dechen yungdrung lha༔
hoá hiện dưới nhiều dạng, bổn tôn đại hỷ lạc bất biến,༔
འདོད་པའི་དོན་ཀུན་མྱུར་དུ་སྩོལ་མཛད་མ༔

döpé dön kün nyurdu tsöl dzéma༔
những bậc thánh mẫu đáp ứng nhanh chóng tất cả những mong 
muốn,༔
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རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

dorjé tsünmö tsok la chaktsel lo༔
Con xin đảnh lễ tới tập hợp của các nữ hoàng kim cương.
ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ༔ ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་བ༔ 

སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་བ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡ་ཙྪ༔ 

སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟ ཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ 

བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མ་མེ་མུ་ཉྩ༔ བཛྲཱི་བྷ་བ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔

om bendza sato samaya  ༔ manu palaya  ༔ bendza sato
tenopa  ༔ tishta dridho mé bhava  ༔ sutoyo mé bhava༔

supoyo mé bhava  ༔ anurakto mé bhava  ༔ sarva siddhi mé
prayatsa  ༔ sarva karma sutsamé  ༔ tsittam shri yam kuru

hung  ༔ ha ha ha ha ho  ༔ bhagavan sarva tathagata bendza
ma mé muntsa  ༔ bendzi bhava maha samaya sato a༔

oṃ vajrasattva samayam  ༔ anupālaya  ༔ vajrasattvatvenopatiṣṭha༔
dṛdho me bhava  ༔ sutoṣyo me bhava  ༔ supoṣyo me bhava  ༔ anurakto

me bhava  ༔ sarva-siddhiṃ me prayaccha  ༔ sarva-karmasu ca me༔
cittaṃ śreyaṃ kuru hūṃ  ༔ ha ha ha ha hoḥ  ༔ bhagavān sarva-

tathāgata-vajra ma me muñca  ༔ vajrī bhava mahāsamaya sattva āḥ༔
ཞེས་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་བཟླས་པས་རྟགས་ཅི་རིགས་པ་འབྱུང་ངོ་༔  ཐུན་མཚམས་སུ་གཏོར་མ་འབུལ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་
བཅོལ༔  མཐར་སྣོད་བཅུད་རྟེན་ལ་ཐིམ༔  རྟེན་བརྟེན་པར་གཙོ་མའི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལ་འདུས་པས་དེ་ཉིད་རང་གི་
ཐུགས་སྲོག་ལ་ཐིམ་པར་བསྒོམ་ཞིང༔

Bằng sự trì tụng 100.000 lần, một dấu hiệu thích hợp sẽ xảy đến. Trong các thời
khoá nghỉ của con, hãy cúng dường một torma và yêu cầu các hoạt động. Kết thúc,
thế gian và chúng sinh hoà tan vào nền tảng và bản thân nền tảng đó, hoà tan vào
chủng  tự  ‘hrīḥ’ tại  trung  tâm  tim  của  bậc  chủ  mẫu.  Sau  đó  quán  tưởng  ngài
(Kurukulle) hoà tan vào chủng tự sinh lực trong trung tâm tim của con và tụng:
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ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om pema dakini siddhi hum༔
oṃ padma ḍākiṇī siddhi hūṃ༔

ཞེས་སྟོང་བཟླས་ཞིང་བུམ་ཆུ་འཐུང་ལ་དགེ་བསྔོ་བྱའོ༔

Trì tụng minh chú này 100.000 lần, thọ nhận nước từ bình, và hồi hướng công đức.༔
ས་མ་ཡ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

Samaya, phong ấn, phong ấn, phong ấn.༔
ཁོ་བོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཡེལ་ཕུག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་ལས་ལྡན་གྱི་སུ་ཁ་གྲོགས་དང་བཅས་ཏེ་
སྤྱན་དྲངས་པའོ། 

Ta, Orgyen Chokgyur Dechen Lingpa, đã lấy bộ pháp này ra từ Yelphug Namkha
Dzö trong sự đồng hành của Sukha đã được chỉ định.
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TẬP HỘI CÚNG DƯỜNG
༈ ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས།  པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་མཆོད་སོགས་
རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་བཞུགས་སོ། །

Nhã Nhạc Để Làm Hài Lòng Chư Không Hành Nữ: Lễ Cúng
Dường Cô Đọng và Kết Thúc Các Hoạt Động Của Chư Không

Hành Liên Hoa

Theo “Sư Thâm Sâu của Pháp Trường Thọ” 
thuộc Thất Diệu Pháp Bảo

བདེ་སྟོང་ཚོགས་ལ་དགྱེས་རོལ་པ། །

xin cúi lạy Đạo Sư Bhagavati

བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལ། །

ngài hài lòng với lễ cúng của hỷ lạc và tánh không,

བཏུད་ནས་རྗེས་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་འབྲི། །

Ta sẽ biên soạn hướng dẫn bổ sung cho những giai đoạn kết thúc.

ཌཱ་ཀི་སྲུང་མས་གནང་བ་སྩོལ། །

Các Chư Không Hành và các thần bảo hộ, xin hãy cho phép. 

པདྨ་མཁའ་འགྲོར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་རྗེས་རིམ་བཅས་རྒྱས་པར་ཟབ་བདུན་སྤྱི་ཆིངས་ལྟར་སྦྱར་དགོས་ཀྱང༌།  །
ཅུང་ཟད་བསྡུ་བའམ་དམིགས་སུ་བྱེད་པར་སྤྲོ་ན། མཱ་ད་ན་དང་བ་ལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་འདུ་བྱས་ལ།

Mặc dù lễ cúng dường và các hoạt động kết thúc của Chư Không Hành Liên Hoa
nên được kết hợp với cấu trúc chung của Thất Diệu Pháp Bảo (Sapdün Chiching),
nếu con mong muốn thực hành cô đọng hay cụ thể hoá, tập hợp các bài lễ chính
gồm mạn đà la và bala, và trì tụng:

1.   Tháng Hóa Các Phẩm Cúng Dường  
རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཚོགས་གཞོང་རབ་ཡངས་པདྨ་རྒྱས་པའི་ནང༌། །

ram yam kham, tsok zhong rap yang pema gyepé nang
Raṃ yaṃ khaṃ! Trong bình lễ lớn của một bông sen nở rộ, 
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ཚོགས་རྫས་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མའི་བཅུད། །

tsok dzé khordé tenyö dangmé chü
là những bài lễ, tinh yếu trích ra từ luân hồi và niết bàn, của pháp 
động và bất động.
རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བདེ་སྟོང་སྦྱོར་བའི་དངོས། །

rik nga yap yum detong jorwé ngö
Nguyên liệu của Ngũ Trí Như Lai gồm có các vị Phật trong thân 
nam và thân nữ hợp nhất hỷ lạc và tánh không 
ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་སྤྲིན་མཐའ་ཡས་གྱུར། །

yeshé dütsi chötrin tayé gyur
trở thành áng mây cúng dường vô lượng của cam lồ trí tuệ.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ

om ah hum ha hoh hrih
oṃ āḥ hūṃ ha hoḥ hrīḥ

ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི།

2. Thỉnh Mời   Cho   Sự Tích Tập  
ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཅན་དང་པོ་ཏ་ལ། །

hrih, chöying dewachen dang potala
Hrīḥ! Từ pháp giới, Sukhāvatī, và Potala,
མཁའ་སྤྱོད་ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་བྲག་ཕུག་ནས། །

khachö kurukulé drakpuk né
và từ hang động nguy nga của Kurukullā,
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བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །

gyü sum lama yidam kyilkhor lha
các đạo sư của ba dòng truyền khẩu, các bổn tôn của mạn đà la,
པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་སྦྱོར་གསང་བའི་ཡབ། །

pema khandro gyéjor sangwé yap
các bậc chủ bí mật thoả mãn trong sự hợp nhất với các chư không 
hành liên hoa,
སྤྲུལ་པ་སྒོ་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །

trülpa gosung khor dang chepa nam
những hiện thân của các vị thần canh giữ, cùng với đoàn tuỳ tùng:
དབང་ཆེན་རོལ་པ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱོན། །

wangchen rölpa tsok kyi duwar jön
xin hãy đến buổi lễ tập hợp của sự thoả mãn câu triệu tuyệt vời!
རྩ་གསུམ་ལྷ་གནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་འགྲམ། །

tsa sum lha né gyatso chenpö dram
Từ những nơi thiêng liêng của tam căn, bờ của đại dương vĩ đại, 
ཏི་སེ་གངས་སོགས་དགྱེས་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །

tisé gang sok gyepé podrang né
từ Núi Tuyết Kailash và những cung điện lạc hỉ khác, 
དབང་ཕྱུག་ཡབ་ཡུམ་རིགས་བཞིའི་ལྷ་མོར་བཅས། །

wangchuk yap yum rik zhi lhamor ché
Maheśvara và phối ngẫu, với bốn gia tộc thiên nữ, 
གཏེར་སྲུང་དམ་ཅན་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། །

tersung damchen tsok la chendren shek
các vị thần bảo hộ kho tàng và những vị hộ pháp trung thành: con 
xin thỉnh mời các ngài, xin hãy đến dự buổi lễ!
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བདེ་ཆེན་དབང་གི་ཕོ་བྲང་ཉམས་རེ་དགའ། །

dechen wang gi podrang nyam réga
Vui thích nhất là cung điện thu hút của đại hỷ lạc.
ཌཱ་ཀི་ཕོ་མོའི་འདུ་བ་བྱིན་རེ་ཆགས། །

daki pomö duwa jinré chak
Hấp dẫn nhất là sự tập hợp của các chư không hành nam và nữ. 
ཟག་མེད་བདེ་བའི་དམ་ཚིག་བཅུད་རེ་ཆེ། །

zakmé dewé damtsik chü réché
Hiệu nghiệm nhất là những nguyên liệu giới nguyện của hỷ lạc 
không uế trược. 
སྣང་རིག་རང་དབང་འདུ་བའི་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །

nang rik rang wang duwé jinpop chik
Xin hãy ban rải ánh sáng huy hoàng của các hình tướng và tâm 
dưới sự kiểm soát của con. 

པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ

pema dakini saparivara benza samadza
padma ḍākiṇī saparivāra vajra samājaḥ

3. Cúng Dường Phần Đầu Tiên
ཕུད་དང་པོས་འདོད་ཡོན་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་ཐུགས་དམ་སྐོང་བ་ནི།

Với phần đầu tiên, chọn lọc nhất, đáp ứng các liên kết linh thánh bằng áng mây
cúng dường như đại dương cảm giác vui thích:

ཧྲཱིཿ སྣང་སྟོང་གཟུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་ལ་ཐིམ། །

hrih, nangtong zuki dorjé chen la tim
Hrīḥ! Khi những thân tướng kim cương của tánh không hiện hóa 
hoà tan vào đôi mắt, 
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གཟུགས་ཅན་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

zukchen wang du duwé trinlé dzö
thực hiện hoạt động câu triệu tất cả chúng sinh có hình tướng. 
གྲགས་སྟོང་སྒྲ་ཡི་རྡོ་རྗེ་སྙན་ལ་ཐིམ། །

drak tong dra yi dorjé nyen la tim
Khi âm thanh kim cương của tánh không có thể nghe được hoà tan 
vào tai,
སྒྲ་གྲགས་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

dra drak wang du duwé trinlé dzö
thực hiện hoạt động câu triệu tất cả âm thanh vang lên.
ཚོར་སྟོང་དྲི་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཤངས་ལ་ཐིམ། །

tsor tong dri yi dorjé shang la tim
Khi những mùi hương kim cương của tánh không thơm lừng hoà 
tan vào mũi,
གཟུགས་མེད་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

zukmé wang du duwé trinlé dzö
thực hiện hoạt động câu triệu của tất cả hương thơm không hình 
tướng.
མྱང་སྟོང་རོ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ལྗགས་ལ་ཐིམ། །

nyang tong ro yi dorjé jak la tim
Khi tất cả hương vị kim cương của tánh không nếm được hoà tan 
vào lưỡi,
འདོད་རྒུ་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

dögu wang du duwé trinlé dzö
thực hiện hoạt động câu triệu tất cả mùi vị thật là thú vị.
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བདེ་སྟོང་རེག་བྱའི་རྡོ་རྗེ་སྐུ་ལ་ཐིམ། །

detong rekjé dorjé ku la tim
Khi những xúc giác kim cương của tánh không hỷ lạc hoà tan vào 
thân,
འཁོར་འདས་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

khordé wang du duwé trinlé dzö
thực hiện hoạt động câu triệu của tất cả của luân hồi và niết bàn.
རིག་སྟོང་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ལ་ཐིམ། །

riktong chö kyi dorjé tuk la tim
Khi Pháp kim cương của nhận thức tánh không hoà tan vào tâm,
རྟོག་ཚོགས་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

toktsok wang du duwé trinlé dzö
thực hiện của hoạt động câu triệu tất cả ý niệm.
དགའ་བའི་རང་བཞིན་ཕྱི་ཡི་དགྱེས་སྐྱེད་བཞི། །

gawé rangzhin chi yi gyé kyé zhi
Như ta giới thiệu cho con bốn đấng sáng tạo bên ngoài của sự thích
thú, bản tánh của các ngài là niềm vui, 
འབུལ་ལོ་གཟུང་བའི་ཡུལ་སྣང་དབང་འདུས་མཛོད། །

bulo zungwé yülnang wang dü dzö
thực hiện hoạt động câu triệu những hình tướng của đối tượng 
nhận biết
མཆོག་དགའི་རང་བཞིན་ནང་གི་དགྱེས་སྐྱེད་བཞི། །

chok gé rangzhin nang gi gyé kyé zhi
Như ta đã giới thiệu cho con bốn đấng sáng tạo bên trong của sự 
thoả mãn, bản tánh của các vị là niềm vui tối thượng,   
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འབུལ་ལོ་འཛིན་པའི་རྣམ་ཤེས་དབང་འདུས་མཛོད། །

bulo dzinpé namshé wang dü dzö
thực hiện hoạt động câu triệu lĩnh hội thần thức. 
ཁྱད་དགའི་རང་བཞིན་གསང་བའི་དགྱེས་སྐྱེད་བཞི། །

khyegé rangzhin sangwé gyé kyé zhi
Như ta đã giới thiệu cho con bốn đấng sáng tạo bí mật của sự thích
thú, bản tánh của các ngài là niềm vui thích đặc biệt,
འབུལ་ལོ་གཉིས་མེད་རླུང་སེམས་དབང་འདུས་མཛོད། །

bulo nyimé lungsem wang dü dzö
thực hiện hoạt động câu triệu sự bất nhị nguyên của prana và tâm.
ལྷན་སྐྱེས་རང་བཞིན་གཉུག་མའི་དགྱེས་སྐྱེད་བཞི། །

lhenkyé rangzhin nyukmé gyé kyé zhi
Như ta đã giới thiệu cho con bốn đấng sáng tạo bản nguyên của sự 
thích thú, bản tánh của các ngài là niềm vui thích nội tâm,
འབུལ་ལོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས་མཛོད། །

bulo dechen yeshé wang dü dzö
thực hiện hoạt động câu triệu trí tuệ của đại hỷ lạc.
དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ། །

gyepé rölmo nampa tamchépa
Sự hiển bày làm mê thích này, được trao với mọi khía cạnh toàn 
hảo, 
ཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་བསམ་མི་ཁྱབ་སྣང་བ། །

tukdam zhindu sami khyap nangwa
hoá hiện theo sự chứng ngộ, trên ý niệm. 
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ཅི་བདེར་བཞེས་ལ་ལས་བཞི་གྲུབ་པ་བརྒྱད། །

chi der zhé la lé zhi drupa gyé
Xin ngày hãy hãy lòng nhận điều này và xin hãy ban rải thành tựu 
câu triệu
ཐུན་མཆོག་རིགས་དབང་འདུས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

tün chok rik wang düpé ngödrup tsöl
bốn hoạt động, tám thành tựu,6 thông thường và tối thắng.

པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི།

pema dakini saparivara ganachakra puza khahi
padma ḍākiṇī saparivāra gaṇachakra pūja khāhi

བར་པ།

4. Cúng Dường Phần Giữa
བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོས་ཉམས་ཆག་བཤགས་པ་ནི།

Bây giờ hãy sám hối những vi phạm và lỗi lầm bằng một đại dương cam lồ:

ཧོཿ སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་ཐུགས་རྗེ་མངའ་བའི་ལྷ། །

hoh, chen dang ngönshé tukjé ngawé lha
Hoḥ! Bậc siêu phàm, sở hữu những hình tướng, kiến thức siêu việt,
và lòng bi mẫn, 
འཁོར་བཅས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ནའི། །

khor ché chi nang sangwa dékhoné
cùng với tuỳ tùng của ngài, xin hãy chấp nhận lễ cúng dường bên 
ngoài, bên trong, và bí mật,

6 Thành tựu  cõi Thiên; thành tựu bảo kiếm; thành tựu thánh dược; thành tựu đôi
chân nhanh, thành tựu thánh bình; thành tựu điều phục được các yaksha làm kẻ hầu;
thành tựu trích tinh yếu; và thành tựu phần mắt. 
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ཚོགས་མཆོད་ཟད་མེད་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །

tsokchö zemé dechen dütsi chü
tinh yếu cam lồ của đại hỷ lạc vô tận, 
བཞེས་ནས་འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆག་ཚངས་པར་སྩོལ། །

zhé né geltrül nyamchak tsangpar tsöl
và xin hãy tịnh hoá những lỗi lầm và những hủy phạm.
བསྐྱེད་རིམ་མ་གསལ་བཟླས་བརྗོད་མཐར་མ་ཕྱིན། །

kyerim masel dejö tarmachin
Con đã không đạt quán tưởng cấp độ phát triển và đã không hoàn 
thành phần trì tụng.
ཏིང་འཛིན་གཡེལ་ཞིང་རང་འདོད་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། །

tingdzin yel zhing rang dö trinlé chöl
Con đã bỏ bê sự tập trung và theo đuổi những hoạt động mục đích 
ích kỷ cá nhân.རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ལས་འགལ་བ་རྣམས། །

tsawa yenlak dam lé gelwa nam
Tất cả những điều của giới nguyện nhánh và gốc mà con đã phạm 
phải, 
མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ་བྱང་ཞིང་དག་གྱུར་ཅིག །

tolo shakso jang zhing dak gyur chik
Con xin thật tâm sám hối – xin hãy tịnh hoá tất cả (lỗi lầm của 
con)!
མན་ངག་གི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས། །

Trì tụng Minh Chú Trăm Âm của những chỉ dẫn trực tâm.

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ༔ ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་བ༔ 

སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་བ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡ་ཙྪ༔ 
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སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟ ཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ 

བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མ་མེ་མུ་ཉྩ༔ བཛྲཱི་བྷ་བ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔

om bendza sato samaya  ༔ manu palaya  ༔ bendza sato
tenopa  ༔ tishta dridho mé bhava  ༔ sutoyo mé bhava༔

supoyo mé bhava  ༔ anurakto mé bhava  ༔ sarva siddhi mé
prayatsa  ༔ sarva karma sutsamé  ༔ tsittam shri yam kuru

hung  ༔ ha ha ha ha ho  ༔ bhagavan sarva tathagata bendza
ma mé muntsa  ༔ bendzi bhava maha samaya sato a༔

ཚོགས་ཐ་མ།

5. Phần Cuối Cùng của Buổi Lễ
ལ་བརྟེན་ཏེ་གསང་བའི་འདུ་བ་ལ་འཁུ་བ་རྣམས་བསྒྲལ་ཞིང་བསྟབ་པ་ནི།

Bây giờ hãy theo phần tập hợp bí mật với sự giải thoát và đưa ra tất cả sự khinh
miệt:

བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གྱུར།

daknyi kechiki pema heruké kur gyur
Ngay lập tức con trở thành hiện thân trí tuệ của Heruka Liên Hoa.
ན་མོ། མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་བདེན་པ་དང༌། །

namo, chok sum tsa sum denpa dang
Namo! Bởi tính chân thật của Tam Bảo và Tam Căn,
ལྷ་སྔགས་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་འཛིན་མཐུས། །

lha ngak chakgya tingdzin tü
và bởi uy lực của bổn tôn, minh chú, thủ ấn, và định,

དགྲ་བགེགས་ལོག་འདྲེན་གནོད་བྱེད་རྣམས། །

dragek lokdren nöjé nam
mong tất cả kẻ thù, những kẻ gây chướng ngại, những kẻ dẫn 
đường lạc lối, và những ác quỷ
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མཚན་མའི་རྟེན་ལ་མྱུར་དུ་ཁུག །

tsenmé ten la nyurdu khuk
được nhanh chóng triệu hồi vào hình hài này!

བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ

benza angkusha dzah, dzah hum bam hoh

ཧཱུྃ། ཤེས་རབ་གཏུམ་མོའི་ཨེ་དབྱིངས་འབར་བ་རུ། །

hum, sherap tummö é ying barwa ru
Trong không gian chủng tự E rực sáng của tummo của sự hiểu biết 
sai biệt,
ཐབས་མཆོག་རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་བསྣུན་པས། །

tap chok rikpé dorjé tsön nünpé
Ta đâm vũ khí kim cương của sự nhận thức, phương tiện thiện xảo 
tối thượng.
གཟུང་འཛིན་ཉོན་མོངས་བག་ཉལ་བཅས་པ་ཀུན། །

zungdzin nyönmong bak nyel chepa kün
Như thế, tất cả những cố định nhị nguyên và những xúc cảm tiêu 
cực cùng với những tập khí.
བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་བསྒྲལ། །

detong yeshé chenpö long du drel
được giải thoát vào trong đại trí tuệ rộng mở của hỷ lạc và tánh 
không. 
རྡོ་རྗེ་དགའ་བཞིའི་དམ་ཚིག་ཆེར་སྦར་ཞིང༌། །

dorjé ga zhi damtsik cher bar zhing
Giới nguyện của của bốn sự hân hoan kim cương cháy rực thậm 
chí còn sáng toả hơn, 
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ཞེན་རྟོག་ཕུང་པོ་རང་གྲོལ་དབྱིངས་སུ་བསྟབ། །

zhen tok pungpo rangdröl ying su tap
và sự giải thoát tự thân của những vô số bám chấp ý niệm được 
dâng tới pháp giới.
བདག་འཛིན་འཁོར་བའི་རྩ་བ་རྒྱུན་ཆད་ནས། །

dakdzin khorwé tsawa gyün ché né
Đoạn bỏ bám chấp ngã mạn, gốc của luân hồi,
སྣང་སེམས་རང་དབང་ཐོབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

nang sem rangwang topé trinlé dzö
thực hiện hoạt động điều phục hình tướng bề ngoài và tâm. 

ཤ་ཏྲཱུ་ཾམཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།

shatrum maraya pé, benza samaya khakha khahi khahi

དེ་ནས་བརྡའི་འབུལ་ལེན་བཅས་ཚོགས་ལ་རོལ། ནང་དང་གསང་བའི་དམ་ཚིག་གིས་ཚིམ་པར་སྤྱོད་ཅིང་རྡོ་རྗེའི་གླུ་
ལེན།

Đi cùng đó là những hành động biểu tượng cho sự cúng dường và thọ nhận, tham
gia buổi lễ. Bằng phương tiện của giới nguyện bên trong và bí mật, hoan hỉ sự đáp
ứng và ca tụng những bài hát kim cương.
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PHẦN TÍCH TẬP
༈ ཚོགས་བསྡུས་ནི།

Cúng Dường Tập Hợp Cô Đọng
རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ram yam kham, om ah hum
raṃ yaṃ khaṃ, oṃ āḥ hūṃ

ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿས་པ་རི་ཝཱ་ར་མཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ

om kurukullé hrih saparivara maha ganatsakra pudza
kha kha khahi khahi

oṃ kurukulle hrīḥ saparivāra mahā-gaṇacakra-pūjā kha kha khāhi
khāhi

ཧཱུྃ༔ མཁའ་འགྲོ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས༔

hum  ༔ khandro khor dang ché nam kyi༔
Hūṃ!  ༔ Chư Không Hành Nữ cùng đoàn tuỳ tùng,༔
མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོ་འདི་བཞེས་ཤིག༔

chöpa gyatso di zhé shik༔
xin hãy chấp nhận đại dương phẩm cúng dường này!༔
ཉམས་ཆགས་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་བཤགས༔

nyamchak gyatso malü shak༔
Con xin sám hối những vi phạm và lỗi lầm nhiều như biển cả!༔
ཐུགས་དམ་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་བསྐང་༔

tukdam gyatso malü kang༔
Mong đại dương những giao ước linh thánh được đáp ứng!༔
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དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སྩལ་དུ་གསོལ༔

ngödrup gyatso tsel du söl༔
Con thỉnh cầu ngài hãy ban vô vàn các thành tựu!༔
ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་སྒྲུབས༔

trinlé gyatso malü drup༔
Con thỉnh cầu ngài, thực hiện một đại dương các hoạt động!༔

ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལཾི་ཏ་ཁཱ་ཧི༔

 utsita balingta khahi
 ucchiṣṭa baliṃta khāhi
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མཐར་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི།

Sau cùng, hãy dâng những lời cầu nguyện:

ཧོ། བདེ་སྟོང་རོལ་པའི་ཚོགས་མཆོད་འདི་ཕུལ་བས། །

hoh, detong rölpé tsokchö di pülwé
Ho! Bằng việc bày biện yến tiệc cúng dường này với niềm hỷ lạc 
thích thú và tánh không,
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྫོགས་ཏེ། །

sönam yeshé tsok nyi rap dzok té
Cầu nguyện toàn hảo tích tập công đức và trí tuệ,
འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་དཔལ་ཆེན་པོའི། །

khordé kün la wang gyur pel chenpö
Và nguyện chúng con mau chóng đạt được hình tướng trí tuệ của 
Đấng Vinh Quang, 
ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

yeshé chakgya nyurdu drupar shok
Chứng đạt tinh thông khắp cõi luân hồi và niết bàn!

6. Những Phần Dư 
ལྷག་མ་བདུད་རྩིའི་ཁ་ཕྲུས་བཏབ་ལ།

Vẩy một ngụm cam lồ lên phẩm cúng dường phần dư và tụng:

པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ

pentsa amrita hum ha hom hrih

ཧྲཱིཿཕེཾ། གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཞིང་སྐྱོང་ཌཱ་ཀི་དང༌། །

hrih pem, neyül durtrö zhingkyong daki dang
Hrīḥ pheṃ! Cõi – các chư không hành bảo hộ những nơi chốn, vùng đất, 
và các vùng mộ địa, 
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འཇིག་རྟེན་གནས་ཉུལ་དམ་ཚིག་རྗེས་གཅོད་རྣམས། །

jikten né nyül damtsik jechö nam
và những vị thường xuyên đến những nơi trần tục và giám sát các 
giới nguyện,
དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབ་ལྷག་མའི་བདུད་རྩི་བཞེས། །

pel gyi pampap lhakmé dütsi zhé
hãy chấp nhận cam lồ di sản của Đấng Vinh Quang;
འགལ་བྱེད་ལོག་པར་ལྟ་བའི་སྙིང་ཁྲག་རྔུབས། །

gel jé lokpar tawé nyingtrak ngup
hãy uống máu tim của những ác quỷ với tà kiến;
ཁམས་གསུམ་ཡིད་ལ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུས་ཐོབ། །

kham sum yi la gukpé chakyü top
hãy phóng móc câu để câu triệu ba cõi;
རྣལ་འབྱོར་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །

neljor tenpa gyepé drok dzö chik
và hãy hỗ trợ truyền bá những giáo pháp du già!

ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོ༔
om utsita balingta bhunza hoh

oṃ ucchiṣṭa baliṃta bhuñja hoḥ

ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི།

7. Thỉnh Cầu Những Giao Ước Linh Thánh 
ཧྲཱིཿ བསྐུལ་ལོ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་བསྐུལ། །

hrih, külo külo tukdam ying né kül
Hrih! Xin hãy hướng sự chú ý, con cầu khẩn giao ước linh thánh từ
pháp giới!
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བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང༌། །

lama yidam khandro chökyong dang
Các đạo sư, bổn tôn, chư không hành, và các vị Hộ Pháp,
ཁྱད་པར་པདྨ་ཌཱ་ཀི་བཀའ་སྡོད་བཅས། །

khyepar pema daki kadö ché
và đặc biệt Những Chư Không Hành Liên Hoa cùng đoàn tuỳ tùng 
của các ngài:
བདེ་ཆེན་དབང་གི་ལས་ལ་སྐུ་བསྐྱོད་འཚལ། །

dechen wang gi lé la ku kyö tsel
xin hãy thị hiện các hình tướng cho hoạt động câu triệu của đại hỷ 
lạc!
ཁ་སྦྱོར་སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་ཡིས། །

khajor ku lé trülpé ponya yi
Hãy để các sứ giả, hoá hiện từ thân hợp nhất của ngài,
འདོད་ཁམས་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་སྡུད་པར་མཛོད། །

dökham jikten wang du düpar dzö
câu triệu các thế gian của cõi Dục giới
ཚངས་དབྱངས་གསུང་ལས་སྤྲུལ་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱིས། །

tsang yang sung lé trülpé rik ngak kyi
Hãy để nhưng minh chú thông tuệ, hoá hiện từ Phạm Thiên du 
dương – như ngữ,
གཟུགས་ཁམས་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་སྡུད་པར་མཛོད། །

zuk kham jikten wang du düpar dzö
câu triệu các thế gian của cõi Sắc giới
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རྗེས་ཆགས་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །

jéchak tuk lé trülpé özer gyi
Hãy để những tia sáng, hoá hiện từ tâm nhiệt huyết của ngài,

གཟུགས་མེད་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་སྡུད་པར་མཛོད། །

zukmé jikten wang du düpar dzö
câu triệu các thế gian của cõi Vô Sắc Giới.
ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཡིས། །

yeshé ying kyi gyutrül drawa yi
Hãy để lưới ảo tưởng của không gian trí tuệ 
འཇིག་རྟེན་འདས་ཀུན་དབང་དུ་སྡུད་པར་མཛོད། །

jikten dé kün wang du düpar dzö
câu triệu mọi thứ vượt trên cả thế gian.
བརྟན་གཡོ་འཁོར་འདས་ཡིད་ལ་གང་འདོད་པ། །

tenyo khordé yi la gang döpa
Bằng bốn loại ngưỡng mộ, nguyện ngài câu triệu nhanh chóng,
མོས་བཞིའི་ཚུལ་དུ་མྱུར་བར་དབང་འདུས་ཤིང༌། །

mö zhi tsül du nyurwar wang dü shing
Vô hình và hữu hình, luân hồi và niết bàn, bất cứ điều gì mong 
muốn.
མི་ལྡོག་གཅིག་གྱུར་ཤེར་ཕྱིན་ཡུམ་གྱི་ཀློང༌། །

midok chik gyur sherchin yum gyi long
Trong sự rộng mở của Bát Nhã Ba La Mật Đa Phật Mẫu, hợp nhất 
trên cả sự trở lại, 
འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

khorwa dong né trukpé trinlé dzö
thực hiện hoạt động đoạn tận luân hồi!

49



སྲུང་མ་རྣམས་ལ་ཐ་ཚིག་གི་ཆད་མདོ་འབུལ་བ་ནི།

8. Dâng Giao Ước Tuyên Thệ tới các vị Thần Bảo Hộ 
ཧྲཱིཿ གཞི་དབྱིངས་ཀ་དག་པདྨ་གར་དབང་གིས། །

hrih, zhi ying kadak pema garwang gi
Hrīḥ! Khi Bậc Chủ Liên Hoa của sự Hiển Bày, sự thanh tịnh của 
không gian nguên sơ
གཞི་སྣང་འོད་གསལ་སྦུབས་སུ་བཀྲོལ་བའི་དུས། །

zhi nang ösel bup su trölwé dü
đã không bị ràng buộc bởi không gian tịnh quang của hoá thân nền
tảng,
གསལ་བའི་རང་གཟུགས་དབང་ཕྱུག་ཕོ་རྒྱུད་ཚོགས། །

selwé rang zuk wangchuk pogyü tsok
hiện thân bản nhiên sáng trong, những hiện thân nam của 
Maheśvara và tuỳ tùng, 
བདེ་བའི་རང་མདངས་ཨུ་མ་མོ་རྒྱུད་འཁོར། །

dewé rang dang uma mogyü khor
hào quang bản nhiên của hỷ lạc, những hiện thân nữ của Uma và 
tuỳ tùng,
མི་རྟོག་རང་བཞིན་དྲེགས་བྱེད་མ་ནིང་རྣམས། །

mitok rangzhin drek jé maning nam
và bản nhiên của bất ý niệm, tất cả những Kẻ Ngạo Mạn,
རང་ཤར་རང་གྲོལ་རྡོ་རྗེའི་གཡར་དམ་བཅས། །

rangshar rangdröl dorjé yardam ché
đã đưa ra lời cam kết kim cương của sự giải thoát xảy ra tự thân. 
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ལྷུན་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་མཛད་པར་བཀའ་བསྒོས་ལྟར། །

lhündrup trinlé dzepar kagö tar
Khi các vị đã được chỉ định để thực hiện hoạt động tự nhiên,
འཛིན་མེད་གཉུག་མའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །

dzinmé nyukmé torma di zhé la
hãy chấp nhận torma tượng trưng cho thể nguyên sơ bất biến
སྣང་སེམས་དབང་དུ་འདུ་བའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །

nang sem wang du duwé drok dzö chik
và hãy trợ giúp câu triệu hình tướng và tâm.

བཤལ་ཆུས་བརྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནི།

9. Duy trì những Thiên Nữ Tenma với Nước Sái Tịnh
ཧྲཱིཿ ལུགས་འབྱུང་རྟེན་འབྲེལ་དུས་སྦྱོར་གནས་དག་པ། །

hrih, lukjung tendrel düjor né dakpa
Hrīḥ! Sự thanh tịnh bản nhiên của các cung hoàng đạo và các lý 
duyên sinh theo sắp xếp theo thứ tự; 
ལུགས་ལྡོག་བདེན་དོན་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་དངོས། །

lukdok dendön yenlak chunyi ngö
phẩm chất của mười hai khía cạnh của ý nghĩa thật sự theo thứ tự 
ngược lại;
བོད་སྐྱོང་བརྟན་མ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོའི་ཚོགས། །

bökyong tenma dorjé wangmö tsok
những Hộ Pháp tenma của Tây Tạng, những thánh mẫu kim cương
uy lực:
པདྨ་གར་དབང་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །

pema garwang sangwé kyilkhor du
trong mạn đà la bí mật của Bậc Chủ Liên Hoa của sự Hiển Bày,
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སྙོམས་ཞུགས་དམ་ཚིག་ཕོག་པ་དྲན་མཛོད་ལ། །

nyom zhuk damtsik pokpa dren dzö la
Xin hãy nhớ giữ giới nguyện hợp nhất.
བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་དགྱེས་མཆོད་ཚིམས་པར་བཞེས། །

jangsem dütsi gyé chö tsimpar zhé
xin hãy chấp nhận như sự đáp ứng phẩm cúng hấp dẫn của cam lồ 
bi mẫn. 
འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང༌། །

jikten dé zhing tenpa gyepa dang
Xin hãy thực hiện những hoạt động mang lại hoà bình cho thế giới,
giúp cho giáo pháp hưng thịnh, 
ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །

kham sum wang du duwé trinlé drup
và khiến ba cõi dưới quyền thống trị của chúng ta! 

མ་མ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ
mama hrim hrim benza amrita puza hoh

mama hriṃ hriṃ vajra amṛta pūja hoḥ

རྡོ་རྗེའི་བྲོ་ཡིས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཇུག་སྡུད་པ་ནི།

10. Kết Thúc Các Hoạt Động với Những Vũ Điệu Kim Cương
ཧཱུྃ། དབང་དྲག་རྟ་ཡི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །

hum, wangdrak ta yi tülzhuk kyi
Hūṃ! Sự thực hành Mã dũng mãnh và hung tợn
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དུག་གསུམ་འབར་བའི་བཙོན་ཁང་དུ། །

duk sum barwé tsönkhang du
triệu hồi kẻ vi phạm giới nguyện của sự bám chấp bản ngã
བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་དམ་སྲི་བཀུག །

dak tu dzinpé damsi kuk
trong ngục cháy rực của tam độc.
དབང་ཆེན་རོལ་བའི་བྲོ་རྡུང་ཞིང༌། །

wangchen rölwé dro dung zhing
Ta nhảy theo vũ điệu của bậc thầy tinh thông uy vũ 
བདག་མེད་སྟོང་པའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ། །

dakmé tongpé chakgyé dap
và đóng niêm phong của tánh không vô ngã. 
གཉིས་སྣང་རྩད་ནས་མ་ཆོད་པར། །

nyinang tsené machöpar
Miễn là trải nghiệm nhị nguyên chưa kết thúc,
ནམ་ཡང་ལྡང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

namyang dangwar magyur chik
mong ngươi không bao giờ sống lại!

ལཾ་སྟྭམྦྷ་ཡ་ནན།

lam satam bhayanen
laṃ satvambhayanan

53



དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ་ནི།

11. Thỉnh Cầu các Thành Tựu
ཧཱུྃ། བདེ་མཆོག་བདེ་སྤྱོད་ཟླ་གམ་དབང་གི་ཀློང༌། །

hum, demchok dé chö dagam wang gi long
Hūṃ! Trong sự mở rộng tăng lên câu triệu của sự thoả mãn trong 
hỷ lạc tối thượng,
འགྲོ་ལ་རྩེ་གཅིག་དགོངས་པའི་ཐུགས་དམ་ཅན། །

dro la tsechik gongpé tukdam chen
ngài giữ hứa nguyện nhất tâm chăm sóc chúng sinh.
བླ་མ་ཡི་དམ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་མ། །

lama yidam pema dakima
Các đạo sư, bổn tôn, và Chư Không Hành Liên Hoa với tuỳ tùng,
འཁོར་བཅས་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་སྒོ་ཕྱེས་ལ། །

khor ché khyentsé yeshé go ché la
mở cánh cửa trí tuệ của kiến thức và lòng bi mẫn!
དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ། །

wang dang jinlap ngödrup malüpa
Ban cho con ngay lúc này, hành giả của sự tối thượng,
སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དུས་འདིར་སྩལ་དུ་གསོལ། །

drupchok dak la dü dir tsel du söl
Tất cả quán đảnh, sự gia trì, và thành tựu, không ngoại lệ.
འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་དང༌། །

jikten depé jinlap ngödrup dang
Xin hãy ban cho con ngay lúc này mệnh lệnh 
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བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མ་ཁྱད་པར་འདོད་པའི་དོན། །

tenyö dangma khyepar döpé dön
cho những ân phước và thành tựu xuất thế gian,
ད་ལྟ་ཉིད་ལ་དབང་དུ་གྱུར་ནས་ཀྱང༌། །

danta nyi la wang du gyur né kyang
và những tinh yếu của thế gian và chúng sinh, cũng như những đối 
tượng đặc biệt của sự ham muốn. 
རང་སྣང་དབང་འདུས་གཞན་སྣང་ཟིལ་གྱིས་ནོན། །

rangnang wang dü zhenang zil gyi nön
Xin hãy ban cho con thành tựu để điều phục những trải nghiệm cá 
nhân, vượt trội hơn những định kiến của kẻ khác, 
བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

samdön yizhin drupé ngödrup tsöl
và thành tựu tất cả ước muốn tự nhiên!

ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།

om pema dakini siddhi hum
oṃ padma ḍākiṇī siddhi hūṃ

ནོངས་པ་བཤགས་པ་ནི།

12.   Sám Hối Những Lỗi Lầm  
ཧོཿ ཆོས་ཀུན་གདོད་ནས་སྐྱེ་འགག་གནས་བྲལ་ཡང༌། །

hoh, chö kün döné kyegak nedrel yang
Hoḥ! Mặc dù mọi hiện tượng nguyên thuỷ nằm ngoại khởi phát, 
tồn tại, và chấm dứt, 
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ཞེན་ཆགས་འཁྲུལ་པས་ནོངས་པ་ཅི་བགྱིས་པ། །

zhen chak trülpé nongpa chi gyipa
tuy nhiên con có thể phạm phải bởi sự bám chấp, quyến luyến, và 
nhầm lẫn, 
སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་བཟོད་བཞེས་ལ། །

sortok yeshé long du zö zhé la
xin hãy tha thứ trong sự mở rộng của trí tuệ phân biệt,
སྲིད་ཞི་དབང་སྒྱུར་ཆེན་པོར་དབུགས་དབྱུང་སྩོལ། །

sizhi wang gyur chenpor uk yung tsöl
và bảo đảm cho con sự tinh thông vĩ đại về tồn tại và an bình. 
ཞེས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད།

Trì tụng lặp lại minh chú Trăm Âm.

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ༔ ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་བ༔ 

སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་བ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡ་ཙྪ༔ 

སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟ ཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ 

བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མ་མེ་མུ་ཉྩ༔ བཛྲཱི་བྷ་བ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔

om bendza sato samaya  ༔ manu palaya  ༔ bendza sato
tenopa  ༔ tishta dridho mé bhava  ༔ sutoyo mé bhava༔

supoyo mé bhava  ༔ anurakto mé bhava  ༔ sarva siddhi mé
prayatsa  ༔ sarva karma sutsamé  ༔ tsittam shri yam kuru

hung  ༔ ha ha ha ha ho  ༔ bhagavan sarva tathagata bendza
ma mé muntsa  ༔ bendzi bhava maha samaya sato a༔

མདུན་བསྐྱེད་ཡེ་ཤེས་རྟེན་ལ་བཞུགས།
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Thỉnh cầu các bậc trí tuệ được quán tưởng ở phía trước con trụ lại trên bàn thờ hỗ
trợ. 

དམ་ཚིག་པ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་རང་ལ་བསྡུ།

Bằng sự trì tụng ‘oṃ āḥ hūṃ’, quán tưởng bậc giới nguyện hoà tan vào con.

བདག་བསྐྱེད་ཧཱུྃ་གིས་འོད་གསལ་དུ་གཞུག་ཅིང༌།

Hãy để sự quán tưởng tự thân hoà vào tịnh quang với ‘hūṃ.’

ཕཊ་ཀྱིས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷ་སྐུར་ལྡང་ལ།

Hoá hiện trong thân tướng của bổn tôn với ‘phaṭ.’

སྨོན་ལམ་བྱ་བ་ནི།

13. Những Phát Nguyện 
བདག་གཞན་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །

dakzhen dü sum sakpé gewa yi
Qua những thiện lành tích tập được bởi con và các chúng sinh trong ba 
thời, 
རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་འདུས་ནས་ཀྱང༌། །

lungsem nangwa wang du dü né kyang
nguyện tất cả hình tướng của prana và tâm được điều phục,
འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་བདེ་བ་ཆེ། །

khordé kün gyi khyapdak dewa ché
và nguyện chúng con nhanh chóng đạt được trạng thái của Bậc 
Vinh Quang Vĩ Đại và phối ngẫu (của ngài),
དབང་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

wangchen yapyum gopang nyur top shok
Bản tánh hỷ lạc vĩ đại bao gồm tất cả luân hồi và niết bàn! 
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བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་ནི།

14. Lời Nguyện Cát Tường 
ཨེ་མ་ཧོཿ རང་སྣང་པདྨོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང༌། །

emaho, rangnang pemo gyepé zhelmé khang
Emaho! Trong cung điện nguy nga của bông sen nở, trải nghiệm cá
nhân, 
རིག་རྩལ་པདྨ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ། །

riktsel pema nampar rölpé lha
các bổn tôn hiển bày liên hoa, biểu hiện của nhận thức, 
སྲིད་ཞི་དབང་དུ་མཛད་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །

sizhi wang du dzepé trashi dé
nguyện sự cát tường tinh thông sự tồn tại và an bình của ngài
འདོད་རྒུ་དབང་བྱེད་དགེ་ལེགས་དཔལ་འབར་ཤོག །

dögu wang jé gelek pel bar shok
rực sáng với lòng tốt huy hoàng và thiện đức của sự câu triệu mọi 
điều mong muốn! 
རང་བྱུང་ཟླ་གམ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །

rangjung dagam wang gi podrang du
Trong cung điện tồn tại tự thân của sự phát triển thu hút, 
བདེ་བའི་མདངས་འབྱིན་པདྨ་རིགས་ཀྱི་ལྕམ། །

dewé dang jin pema rik kyi cham
phối ngẫu của gia tộc liên hoa mang lại ánh sáng hỷ lạc, 
ཟག་མེད་དགའ་བ་འཁྱིལ་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །

zakmé gawa khyilpé trashi dé
nguyện sự cát tường của các ngài mang lại niềm vui vô điều kiện 
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འདོད་རྒུ་དབང་བྱེད་དགེ་ལེགས་དཔལ་འབར་ཤོག །

dögu wang jé gelek pel bar shok
rực sáng với lòng tốt huy hoàng và thiện đức của sự câu triệu mọi 
điều mong muốn! 
ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་བཟང་འདུན་ས་རུ། །

chok lé namgyel chö zang dün sa ru
Trong đại sảnh tập hợp của Giáo Pháp lỗi lạc, chiến thắng tất cả 
đối thủ, 
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ། །

jikten wangchuk lhachen tsok kyi jé
Bậc Chủ của Thế Gian, Mahādeva, thủ lĩnh của tập hội, 
གང་བསམ་མྱུར་དུ་འགུགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །

gang sam nyur du gukpé trashi dé
nguyện sự cát tường của ngài nhanh chóng triệu hồi bất cứ điều 
ước nào 
འདོད་རྒུ་དབང་བྱེད་དགེ་ལེགས་དཔལ་འབར་ཤོག །

dögu wang jé gelek pel bar shok
rực sáng với lòng tốt huy hoàng và thiện đức của sự câu triệu mọi 
điều mong muốn!
ཕྱི་རོལ་ཡུལ་སྣང་མཐའ་དག་དབང་དུ་འདུས། །

chiröl yül nang tadak wang du dü
Nguyện tất cả những đối tượng nhận thức bên ngoài được điều 
phục;
རླུང་སེམས་འཁྲུལ་རྟོག་ནང་གི་དབུ་མར་ཞུགས། །

lungsem trül tok nang gi umar zhuk
mong ý niệm lầm lẫn của tâm prana vào kinh mạch trung ương bên
trong;
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འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གར་གྱི་དབང༌། །

gyurmé dechen dorjé gar gyi wang
mong đại hỷ lạc bất biến của Bậc Chủ Kim Cương Hiển Bày
ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་ཆེན་པོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

chöying künkhyap chenpö trashi shok
và điềm cát tường tuyệt hảo, bao trùm pháp giới được hiển thị! 

ཅེས་བརྗོད་ཅིང་རང་སེམས་སྣང་བའི་དབང་དུ་མ་ཤོར་བར་ཉམས་བསྐྱངས་ལ་སྙིང་གི་དཔྱིད་དཔལ་རྒྱས་པའི་དགེ་ལེགས་
སུ་བྱའོ། །

Trong khi trì tụng bản kinh này, đừng để tâm con rơi vào sức mạnh của các hình
tướng bên ngoài mà hãy duy trì trải nghiệm và hãy để sự thực hành trở thành điều
thiện lành của sự mở rộng sự huy hoàng trong tâm con. 

མཁའ་འགྲོའི་གཏད་རྒྱ་ཁྲོལ་མིན་ཀྱང༌། །

Bộ pháp này đã phát khởi trong trải nghiệm của ta mặc dù ta chưa mở được 

ཉམས་སུ་ཤར་ལ་ནོངས་པའི་ཚོགས། །

sự niêm phong giao phó từ các chư không hành. Cho bất cứ lỗi lầm nào ta có thể
phạm phải 

བླ་མ་མཁའ་འགྲོས་བཟོད་བཞེས་ལ། །

Ta cầu xin sự tha thứ từ các đạo sư và các chư không hành.

དགེ་བས་གར་དབང་སྐུ་འགྲུབ་ཤོག །

Qua thiện lành này, mong chúng ta dạt được thân của Bậc Chủ của sự Hiển Bày!
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PHẦN HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC VÀ KHẨN NGUYỆN

༈ རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྨོན་ལམ།

Bài Nguyện Kim Cương Giới Mạn Đà La 
(chokchu düzhi)

PHÁT LỘ BỞI CHOKGYUR DECHEN LINGPA

ན་མོ་གུ་རུ༔ སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་བསམ་ཡས་བར་ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་སྨོན་ལམ་འདི་གསུངས་པས་རྗེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་ནར་མར་མཛད༔ 
ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་ཐུགས་དམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛོད༔

Namo Guru! Vào ngày mùng 10 tháng Thân năm Thân, Orgyen xưng tụng
bài nguyện này nhân dịp khai mở mạn đà la kim cang giới tại căn phòng
chính giữa được phủ bằng lam ngọc tại Samye. Do đó, Vua và chúng đệ tử
đã ghi nhớ thực hành mỗi ngày. Tất cả những thế hệ tương lai cũng nên trì
giữ bài nguyện này bằng tất cả tâm can.༔
ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔

chokchu düzhi gyelwa sé dang ché༔
Chư Chiến Thắng cùng Pháp tử bốn đời mười phương,༔
བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔

lama yidam khandro chökyong tsok༔
Tập hội Đạo sư, Bổn tôn, Không hành, Hộ pháp—༔
མ་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

malü zhing gi dülnyé sheksu söl༔
Số nhiều như vi trần, xin quang lâm chốn này,༔
མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས༔

dün gyi namkhar pedé den la zhuk༔
An tọa nguyệt liên đài ngay ở phía trước con.༔
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ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

lü ngak yi sum güpé chaktsel lo༔
Con xin kính lễ bằng tất cả thân, khẩu, ý.༔
ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད༔

chinang sangwa dezhin nyi kyi chö༔
Và kính dâng phẩm cúng ngoài, trong, mật, như thị.༔
རྟེན་མཆོག་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ༔

ten chok deshek namkyi chengaru༔
Trước chư Thiện Thệ, các bậc tối thượng kính tôn,༔
སྔོན་གྱི་སྡིག་པའི་ཚོགས་ལ་བདག་གནོང་ཞིང་༔

ngön gyi dikpé tsok la dak nong shing༔
Con thật ăn năn vì những ác nghiệp đã gieo,༔
ད་ལྟའི་མི་དགེ་འགྱོད་པས་རབ་ཏུ་བཤགས༔

danté migé gyöpé raptu shak༔
Chí thành sám hối tất cả những điều bất thiện.༔
ཕྱིན་ཆད་དེ་ལས་ལྡོག་ཕྱིར་བདག་གིས་བསྡམ༔

chin ché delé dok chir daki dam༔
Nguyện tiết độ bản thân để tránh xa khỏi lỗi lầm.༔
བསོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔

sönam getsok kün la yirang ngo༔
Con xin tùy hỉ hết thảy công đức thiện lành,༔
རྒྱལ་བའི་ཚོགས་རྣམས་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར༔

gyelwé tsok nam nyangen midawar༔
Thỉnh cầu các Đấng Chiến Thắng đừng nhập niết bàn༔
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སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་བླ་མེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔

denö sum dang lamé chökhor kor༔
Hãy chuyển pháp luân Tam Tạng và Vô Thượng Pháp. ༔
དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔

getsok malü drowé gyüla ngo༔
Nguyện hết thảy hữu tình đạt giải thoát vô thượng. ༔
འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐར་པའི་སར་ཕྱིན་ཤོག༔

dronam lamé tarpé sar chin shok༔
Xin nghe con, hỡi chư Phật và Pháp tử chúng.༔
སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔

sangyé seché dak la gongsu söl༔
Xin nghe con, hỡi chư Phật và Pháp tử chúng.༔
བདག་གིས་བརྩམས་པའི་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་འདི༔

daki tsampé mönlam rap zang di༔
Với những ước nguyện cao quý đã phát ở đây.༔
རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་དེ་སྲས་དང་༔

gyelwa küntuzang dang desé dang༔
Noi theo Đấng Phổ Hiền vinh quang cùng Pháp tử

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ལྟར༔

pakpa jampel yang kyi khyenpa tar༔
Và trí tuệ toàn tri của Đức Thánh Văn Thù,༔
དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཤོག༔

dedak kün gyi jesu dak lop shok༔
Nguyện con tiếp bước các Ngài để trui rèn.༔
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བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མ་རིན་ཆེན་རྣམས༔

tenpé pelgyur lama rinchen nam༔
Nguyện vinh quang giáo lý, chư Đạo sư cao thượng,༔
ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཤོག༔

namkha zhindu kün la khyapar shok༔
Tựa như hư không, hiện diện khắp mọi nơi.༔
ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་གསལ་བར་ཤོག༔

nyida zhindu kün la selwar shok༔
Tựa vầng nhật nguyệt, tỏa chiếu khắp mọi miền.༔
རི་བོ་བཞིན་དུ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་ཤོག༔

riwo zhindu tak tu tenpar shok༔
Và tựa núi ngàn, bền vững đến muôn năm༔
བསྟན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ༔

tenpé zhima gendün rinpoché༔
Nguyện nền tảng giáo lý, Tăng đoàn cao quý,༔
ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསླབ་གསུམ་གྱིས་ཕྱུག་ཤོག༔

tuk tün trim tsang lap sum gyi chuk shok༔
Hòa hợp, giới sáng trong, giới định tuệ tròn đầy.༔
བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་སྡེ༔

tenpé nyingpo sang ngak drupé dé༔
Nguyện tinh hoa giáo lý, hành giả Mật Chú,༔
དམ་ཚིག་ལྡན་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔

damtsik den zhing kyé dzok tarchin shok༔
Giữ sạch giới, thấu triệt hoàn thiện và phát triển.༔
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བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཡང་༔

tenpé jindak chökyong gyelpo yang༔
Nguyện thánh hộ giáo lý, các bậc trì Pháp,༔
ཆབ་སྲིད་རྒྱས་ཤིང་བསྟན་ལ་སྨན་པར་ཤོག༔

chapsi gyé shing ten la menpar shok༔
Trụ xứ sung túc, hoằng dương kim ngôn Phật.༔
བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་རྒྱལ་རིགས་བློན་པོ་ཡང་༔

tenpé zhapdek gyelrik lönpo yang༔
Nguyện bề tôi giáo lý, thượng nhân chủ tớ, ༔
བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔

lodrö rap pel tsel dang denpar shok༔
Tuệ lực chiếu rạng và mẫn tiệp đa năng.༔
བསྟན་པའི་གསོས་བྱེད་ཁྱིམ་བདག་འབྱོར་ལྡན་རྣམས༔

tenpé söjé khyimdak jorden nam༔
Nguyện tài hộ giáo lý, gia chủ phương tiện, ༔
ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་ཤོག༔

longchö den zhing nyertsé mepar shok༔
Giàu sang an lạc, giải thoát mọi hiểm nguy.༔
བསྟན་ལ་དད་པའི་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན༔

ten la depé yangpé gyelkham kün༔
Nơi nào pháp có thể hành, người được an,༔
བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔

dekyi den zhing barché zhiwar shok༔
Tự tại hạnh phúc, không còn trở ngại nữa.༔
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ལམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱང་༔

lam la nepé neljor dak nyi kyang༔
Và con đây, một yogi, an trú trong đạo,༔
དམ་ཚིག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

damtsik minyam sampa drupar shok༔
Giữ giới sáng tròn, ước nguyện đều viên thành.༔
བདག་ལ་བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་གྱུར་གང་༔

dak la zang ngen lé kyi drel gyur gang༔
Nguyện những ai tốt xấu nối kết cùng con.༔
གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བས་རྗེས་འཛིན་ཤོག༔

nekap tartuk gyelwé jedzin shok༔
Giờ và mãi mãi, được chư Phật chở che,༔
འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔

dronam lamé tekpé gor zhuk né༔
Nguyện tất cả hữu tình tiến bước đường vô thượng,༔
ཀུན་བཟང་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔

künzang gyelsi chenpo topar shok༔
Giác ngộ phổ hiền, xứ sở Tối Thắng Tôn.༔

དེ་ལྟར་གྱི་སྨོན་ལམ་དུས་དྲུག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

Hãy  cất  lên  tới  khẩn  nguyện  này  trong  suốt  sáu  thời.  Niêm  phong  bởi
“SAMAYA”
ལྷ་སྲས་མུ་རུབ་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གནས་མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གཡས་ཟུར་
བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་གོང་མོ་འོ་མ་ནས་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས་པའི་བཻ་རོའི་སྐུ་ཆོས་དར་ཤོག་ངོས་མཚོ་རྒྱལ་
ཕྱག་བྲིས་བོད་ཡིག་བཤུར་མ་ལས། དེ་འཕྲལ་ཉིད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དག་པར་བཤུས་པ་
དགེ་ལེགས་འཕེལ།། 
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Đại khai mật tạng Chokgyur Lingpa, hóa thân của Hoàng tử Murub, khai lộ kho
tàng này trước đông đảo mọi người. Ngài lấy nó từ bên dưới vùng thượng của
Núi Đá Châu Ngọc Chồng Chất tại sườn dốc bên phải của thánh địa tối thắng
nhất, Sengchen Namtrak. Được viết bởi Tsogyal theo mẫu tự shurma của Tây
Tạng  trên  giấy  gấm  được  làm  từ  y  của  Vairochana,  sau  đó  được  Padma
Garwang Lodro Thaye  giải  mã trực  tiếp chính xác.  Nguyện thiện đức tăng
trưởng.
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Bài Cầu Nguyện Công Hạnh của 
Tổ Chogyur Lingpa được Hưng THịnh

ĐƯỢC VIẾT BỞI BỞI JAMYANG KHYENTSÉ WANGPO

༈ སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་འགྱུར། །

trülpé terchen gyatsö khorlö gyur
Chokgyur Dechen Lingpa, Đấng Điều Phục Chúng Sinh,
འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཡི། །

drodül chokgyur dechen lingpa yi
Vị Chuyển Luân Vương của đại dương chư vị terton tái sinh
རིང་ལུགས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པ་དང༌། །

ringluk chok dü küntu khyapa dang
Nguyện cho truyền thừa cao quý của ngài lan tỏa khắp thời gian và
không gian
ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

pendé getsen gyépé trashi shok
Với sự an lành và lợi lạc bừng nở đầy cát tường.
མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ། །

Viết bởi Mañjughoṣa.
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CREDITS

The Seven-Line Supplication and Cloudbanks of the Two 
Accumulations, Aspiration for Chokgyur Lingpa’s Activity to 
Flourish

Lhasey Lotsawa Translations (translated by Laura Dainty, checked against the 
Tibetan and edited by Oriane Sherap Lhamo, reedited by Libby Hogg).

Supplication to the Nyingma Lineage Masters, Brilliant Sunlight of 
Threefold Devotion and Supplication to the Root Guru

Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (translated by Erik Pema 
Kunsang, checked against the Tibetan and edited by Oriane Sherap Lhamo under
the guidance of Kyapgön Phakchok Rinpoche), February 2019.

The Sangtik Phurpa, Lineage Prayer, Sadhana and Tsok

Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (translated by Erik Pema 
Kunsang, checked against the Tibetan and edited by Laura Dainty, reedited by 
Libby Hogg), 2020. The verse marked by an asterisk * was translated by Lotsawa 
House.

Vajradhātu Mandala Aspiration

Rigpa Translations, 2014. Revised and edited for Lotsawa House, 2019. Spelling, 
phonetics and Sanskrit diacritics adjusted to Lhasey Lotsawa style.
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