

KhÄn NguyŒn Ribur Rinpoche S§m Trª Låi

Låt-ma Zopa Rinpoche vØa soån m¶t bài tøng khÄn nguyŒn Ribur Rinpoche
mau trª låi. Låt-ma Zopa Rinpoche yêu cÀu gºi nhanh bài tøng này Ç‰n
cho ÇŒ tº kh¡p nÖi, m¥c dù chÜa ÇÜ®c hiŒu Çính.
Nguyên bän Anh væn lÜu tr» ª trang web FPMT, cùng v§i hình änh lÍ trà tì
cûa Ribur Rinpoche: http://www.fpmt.org/teachers/ribur.asp
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M†i sai sót là cûa ngÜ©i dÎch
M†i công ÇÙc xin hÒi hÜ§ng pháp gi§i
chúng sinh

Photo by Mark Gatter.

2

Tû Sách PhÆt Giáo Tây Tång - 2006



3

3



KhÄn NguyŒn Ribur Rinpoche S§m Trª Låi

Ti‰ng Nhåc Êm DÎu cûa
TrÓng L§n ChÜ Thiên
V§i trái tim ÇÀy thÜÖng ti‰c, chúng con khÄn xin ÇÃng ñåo SÜ TØ
Phø mau chóng trª låi v§i chúng con.
Kính låy ÇÃng b°n tôn
Cha-kra-sam-va-ra
Ngài thÃm nhuÀn tÃt cä
Và bao trùm tÃt cä
Tâm n¢m gi»a Çåi bi,
Ngài Çi vào tÎnh Ç¶
Cõi Takpa Kacho.
Chúng con nhÜ ÇÙa trÈ
Låc miŠn ÇÃt khô c¢n
MÃt cä cha lÅn mË,
NgÖ ngác t¿ hÕi mình
ThÀy không thÃy con sao?
ñÙa con t¶i nghiŒp này
Trôi låc gi»a luân hÒi
Không có ai dÅn d¡t
Không nÖi chÓn chª che...
ThÀy Öi thÀy có nghe
Ti‰ng khóc con sÀu thäm
Chúng con nh§ Ön thÀy
Là ÇÃng Çåi cÙu Ç¶
Mang Ç‰n cho chúng con
Bình an và hånh phúc
Cùng m†i ÇiŠu toàn häo
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Trong quá khÙ, hiŒn tåi
Và cä th©i vÎ lai.
Khi nghï Ç‰n ÇiŠu này
Tim chúng con n¥ng trïu
M¡t chúng con Çong ÇÀy.
ThÀy Öi, khÄn xin thÀy
Cho chúng con phút giây
ñÜ®c thÀy quan tâm Ç‰n.
NguyŒn thân tái sinh
L®i låc chúng sinh
Ho¢ng dÜÖng PhÆt Pháp
S§m trª låi Çây.
Cha mË mang tình thÜÖng
Nuôi dÜ«ng Çàn con mình
Không bao gi© tính k‹
VÅn không th‹ nào sánh
V§i công Ön cûa thÀy.
ThÀy nuôi dÜ«ng chúng con
B¢ng vô lÜ®ng PhÆt Pháp
Thâm sâu và vi diŒu
ThuÀn hóa tâm chúng con
BÙng såch Çi tÃt cä
GÓc rÍ cûa kh° Çau
DÅn d¡t chúng con t§i
Cõi thiŒn Çåo tåm th©i
Và ÇÜa chúng con vào
Quä toàn giác vô thÜ®ng.
ThÀy dåy cho chánh væn
ChÌ phÜÖng pháp nÜÖng d¿a
NÖi bÆc ThiŒn Tri ThÙc;
ThÀy dåy Tâm BÒ ñŠ
Cûa ÇÜ©ng tu hi‹n tông;
ThÀy dåy cä con ÇÜ©ng
Phi thÜ©ng và kín mÆt,
TruyŠn cho pháp quán Çänh,
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Låi truyŠn cho kinh luÆn,
Giúp chúng con mau chóng
Thành t¿u quä h®p nhÃt
[phÜÖng tiŒn và trí tuŒ];
Không nh»ng là nhÜ vÆy,
ThÀy còn dÜ«ng chúng con
B¢ng trái tim bi mÅn.
Tim con hÜ§ng vŠ thÀy
Nh§ Ç‰n Ön sâu n¥ng
Nghe o¢n trïu trong lòng.
ñ‹ s¿ ti‰p nÓi
Cûa dòng giác ng¶
Không bÎ gián Çoån:
NguyŒn thân tái sinh
L®i låc chúng sinh
Ho¢ng dÜÖng PhÆt Pháp
S§m trª låi Çây.
Chúng con là nh»ng kÈ
Không ÇÜ®c ai d¡t dìu
Låc sâu trong nhà lºa
Cûa chÃp ngã vô minh,
VÜ§ng kËt trong gông cùm
Cûa phiŠn não ác nghiŒp,
Tà ma là tam Ç¶c
Ám chÜ§ng tâm chúng con,
Dày vò trong bi‹n kh°
Cûa sinh tº luân hÒi
VÓn có tØ vô thûy.
ThÀy Öi thÀy Çâu th‹
BÕ chúng con mà Çi.
NguyŒn thân tái sinh
L®i låc chúng sinh
Ho¢ng dÜÖng PhÆt Pháp
S§m trª låi Çây.
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Chúng con trong quá khÙ
ChÌ bi‰t tåo ác nghiŒp
Ch¡c ch¡n ki‰p tÜÖng lai
Së sinh vào nÈo d».
N‰u ÇÓi v§i nh»ng kÈ
T¶i nghiŒp nhÜ chúng con
Sa Ç†a và låc hÜ§ng
Không ÇÜ®c ai d¡t dìu
ThÀy cÛng không che chª
VÆy, thÀy Öi, tØ bi
ThÀy dành cho ai Çây?
NguyŒn thân tái sinh
L®i låc chúng sinh
Ho¢ng dÜÖng PhÆt Pháp
S§m trª låi Çây.
Pháp cûa PhÆt bây gi©
M‡i lúc m‡i suy ÇÒi
NhÃt là dòng chánh pháp
Cûa ÇÃng ñåi Chi‰n Th¡ng,
TØ Hòa ñåi CÙu ñ¶
Låt-ma Tông Khách Ba
NhÜ vàng ròng tinh luyŒn
CÛng trª thành mÕng manh.
ThÃy cänh Çáng buÒn này
S¡c thân PhÆt màu nhiŒm
V§i gÜÖng m¥t tÜÖi cÜ©i
Së mau chóng hiŒn ra
Làm l®i cho chúng sinh
Làm l®i cho chánh pháp
Càng lúc càng tÕa r¶ng
ThÃm nhuÀn kh¡p mÜ©i phÜÖng.
Hóa hiŒn kh¡p tÃt cä
M†i s¡c thân phong phú
Thành bÆc Çåi Çåo sÜ
Cûa Bánh Xe ñåi Låc
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(Cha-kra-sam-va-ra);
Hóa hiŒn m†i âm thanh
Thành diŒu âm minh chú
Thành l©i nói dÎu êm;
Hóa hiŒn m†i š tÜªng
Thành pháp thân Çåi låc;
NguyŒn cho pháp tu thiŠn
Tam kim cang kín mÆt
ñÜ®c thành t¿u viên mãn.
Cõi TÎnh Ç¶ Ogmin,
NÖi ánh sáng tÕa ng©i
Không gì phá hûy ÇÜ®c:
NguyŒn nh© tr¿c ti‰p thÃy
Khuôn m¥t màu nhiŒm cûa
BÆc Çåo sÜ chân chính
- Là ánh sáng bän tâm
Chân nhÜ vô døng công
Tách lìa m†i v†ng tÜªng Mà Çåt ÇÜ®c ÇÎa vÎ
TÓi thÜ®ng ÇÃng Låt-ma.
Nh© ti‰ng l©i s¿ thÆt
Mang Ç‰n cho chúng sinh
TÃt cä ÇiŠu nhÜ š,
ThuÀn dÜ«ng b¢ng diŒu âm
Do PhÆt và BÒ Tát
Tuyên thuy‰t trong Pháp Thân;
Nh© duyên lành hånh ng¶
Gi»a Çåo sÜ - ÇŒ tº:
NguyŒn bây gi© tr° quä
Toàn häo Çåi cát tÜ©ng.
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L©i Ghi CuÓi Dòng

ñÙc Chakrasamvara TÓi ThÜ®ng Kyabje Ribur Rinpoche Gyalten Ngawang
Gyatzo (cÛng có tên là) Tenzin Gelek, Çã tan vào pháp thân. ñÃng hóa thân
cûa sÜ phø cûa ÇÙc Kyabje, ÇŒ tº Tenzin Rinpoche, luôn theo cånh bên
thÀy không hŠ r©i xa, gi» gìn bän nguyŒn trong sáng v§i tín tâm v»ng nhÜ
ng†c kim cang bÃt khä Çoån, ÇÙc Tsawa Kamzen cûa Tu ViŒn Sera Mey, các
vÎ t› kheo Tu ViŒn Ribur, ÇÙc tiŠn nhiŒm Trø Trì Tu ViŒn Gyume Losang
Champa Rinpoche và ÇÃng hóa thân cûa Oser Rinpoche, Çã mang cúng
phÄm khæng quàng và mån Çà la Ç‰n thÌnh cÀu Thubten Zopa Rinpoche
soån m¶t bài tøng khÄn nguyŒn thÀy s§m trª låi.
Có vài câu kŒ, l¿c gia trì rÃt l§n, mÜ®n tØ bài khÄn nguyŒn thÀy s§m trª låi
dành cho ÇÙc Kyabje Trichang Rinpoche.
V§i tâm nguyŒn mong hóa thân [cûa thÀy Ribur Rinpoche] s§m trª låi cõi
th‰ Ç‹ ti‰p tøc mang l®i ích Ç‰n cho chúng sinh cùng PhÆt Pháp, tôi vi‰t ra
Çây nh»ng gì có trong tâm mình và nh»ng s¿ kiŒn có thÆt.
TÜÖng t¿ l©i nguyŒn trong Tâm nhiŒm màu cûa các hóa thân Ç©i trÜ§c,
nguyŒn chúng sinh và PhÆt pháp ÇÜ®c s¿ l®i ích nhiŠu b¢ng không gian vô
tÆn.
NguyŒn vô lÜ®ng chúng sinh trong th‰ gi§i này ÇÜ®c g¥p dòng truyŠn thØa
thì thÀm [pháp truyŠn khÄu] cûa ÇÃng TØ Hòa ñåi CÙu ñ¶ !
NguyŒn tánh ÇÙc toàn häo tæng trÜªng không ngØng

Låt-ma Zopa Rinpoche

