
BÀI NGUYỆN TAM THẾ CHƯ PHẬT 
 

Kyabgön Phakchok Rinpoche yêu cầu tăng đoàn của Ngài và bất cứ ai mong muốn 
cùng nhau tham gia tích tập túc số tổng mỗi năm 10,000,000 (mười triệu lần) trì 
tụng Bài Nguyện Tam Thế Chư Phật. 
 

Bài nguyện đầy ân phước này được phát lộ như một kho tàng trân quý bởi vị Đại 
Khai Mật Tạng Chokgyur Dechen Lingpa trong thế kỷ 19. Ba dòng đầu tiên là lời 
khẩn nguyện đến ba hoá thân của Đạo Sư Liên Hoa Sinh (Guru Rinpoche), dòng 
thứ tư thỉnh Đạo Sư Liên Hoa Sinh ban ân phước gia trì, dòng thứ năm mong cầu 
bạt trừ tất cả mọi chướng ngại ở mọi cấp độ, và dòng thứ sáu cầu nguyện mọi 
mong ước đều thành tựu thật tự nhiên. 
 

Chúng ta được dạy rằng không có sự nương tựa nào lớn lao hơn (vào) Đạo Sư Liên 
Hoa Sinh (Guru Padmasambhava) trong thời đại này. Hãy trì tụng bài nguyện này 
với tâm thái phiền chán luân hồi, cùng tình yêu và lòng bi mẫn đến tất thảy mọi 
chúng sinh, và với một trái tim tràn đầy lòng sùng mộ chân thành. Khi một người 
khấn nguyện theo cách này, thì ân phước gia trì chắc chắn sẽ hiển lộ vào dòng tâm 
thức của người đó không còn nghi ngờ gì nữa. 
 

Bạn có thể trì tụng bài cầu nguyện này trong thời thực hành mỗi ngày của mình, 
hoặc ngay cả khi bạn đang thực hiện các hoạt động đời thường. 
 



 

 



Bài Nguyện Tam Thế Chư Phật 

phát lộ bởi Chokgyur Dechen Lingpa 

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ 

dü sum sangye guru rinpoche 

Hiện thân Tam Thế Phật – Đức Liên Hoa Sanh, 
དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆནེ་པོའི་ཞབས༔ 

ngödrub kün dak dewa chenpö shyab 

Bậc thầy mọi thành tựu – Đạo Sư Cực Lạc, 
བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔ 

barché kün sel düdul drakpo tsal 

Bạt trừ mọi chướng ngại – Bậc Phục Ma Uy Phẫn 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ 

solwa deb so jingyi lab tu sol 

Con khẩn nguyện tới Ngài – ban ân phước gia trì, 
ཕི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌༔ 

chi nang sangwé barché shyiwa dang 

Tiêu trừ mọi chướng ngại ngoài, trong, và bí mật 
བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རློབས༔ 

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob 

Và cho mọi ước nguyện được viên mãn tự nhiên. 
ཞེས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གིང་པས་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གི་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དུས་བབས་ཀི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིད་བི

ན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཀུན་གིས་ཁ་ཏོན་དུ་གཅསེ་པར་ཟུངས་ཤིག ། 

Bài nguyện được phát lộ bởi vị Đại Khai Mật Tạng Chokgyur Dechen Lingpa, phía 
bên phải tảng đá Sechen Namdrak trên núi Richen Tsekpa “Chuỗi Ngọc Thạch”. Do 
sức gia trì của bài nguyện là vô cùng lớn lao cho hành giả trong thời đại này, chúng 

ta nên đưa nó vào trong thực hành hàng ngày. 
[nguồn: Lhasey Lotsawa] 

 

https://lhaseylotsawa.org/texts/dusum-sangye

