Drupla Sherab Dorje

Drupla Sherab Dorje sinh ra tại Nubri (Manaslu) thuộc Nepal, trong một gia đình có nhiều
thành viên là Lama và hành giả, là dòng họ hậu duệ của vua Tritsong Deutsen. Cha của thầy
là đệ tử của Tulku Urgyen Rinpoche, và ông nội của thầy, Rigzin Namgyal là đệ tử của cha
và bác Tulku Urgyen Rinpoche lần lượt là đạo sư Chime Dorje và đạo sư Samten Gyatso, tại
tu viện Tsurphu ở vùng trung tâm Tây Tạng.
Khi còn bé, thầy luôn hoan hỉ khi được gặp các lama và thích lắng nghe các bài nguyện cầu
như Barche Lamsel và Sampa Lhundrupma.
Lúc thầy Sherab Dorje tròn 11 tuổi, thầy đã đến thành phố Kathmandu để hành hương cùng
bố mẹ. Thầy đã gặp Tulku Urgyen Rinpoche và phối ngẫu của ngài là Mayum-la, họ đã cùng
với bố mẹ thầy động viên thầy xuất gia tại tu viện Kanying Sherup Ling ở Boudha. Tuy nhiên
thầy đã trở về Nubri cùng bà của thầy.
Năm đó, thầy đã nhận được nhiều lá thư từ Tsoknyi Rinpoche đồng thời là anh họ của thầy,
Rinpoche đã khích lệ thầy xuất gia. Đến khi thầy bước sang tuổi thứ 12, thầy đã quay lại
Boudha và xin xuất gia với Tulku Urgyen Rinpoche. Thầy đã ở tu viện Kanying, làm các
công việc từ phục vụ trà, phụ bếp, học cách thực hiện các nghi thức và làm torma. Thầy đã
được đi theo cùng Tulku Urgyen Rinpoche bất kì khi nào ngài ra ngoài thực hiện các lễ puja.
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Dần dần, thầy đã học toàn bộ các nghi thức của tu viện, và đã làm Umze (dẫn chúng trong
các đàn lễ) trong 6 năm.
Thầy đã hoàn tất khóa nhập thất 3 năm 3 tháng tại hang Asura ở Pharping, và tiếp tục các kỳ
nhập thất 2 tháng mỗi năm tại hang Punkyen Nang, cách bốn tiếng đi bộ từ Samagaon tại
Nubri. Sau khi hoàn thành khóa nhập thất, thầy đã làm Umze tại tu viện trong 2 năm tiếp
sau đó.
Bên cạnh việc nhận giáo pháp từ Tulku Urgyen Rinpoche, thầy đã nhận các chỉ dẫn và khẩu
truyền đặc biệt từ Dilgo Khyentse Rinpoche, Dabzang Rinpoche, Kangyur Rinpoche,
Trulshig Rinpoche, Chokling Rinpoche, Chokyi Nyima Rinpoche, Tsoknyi Ringpoche,
Mingyur Rinpoche, Phakchok Rinpoche và các đạo sư khác.
Trong hơn 10 năm qua, Drupla Sherab Dorje đã dạy tất cả các nghi thức thực hành cho các
tu sĩ trẻ tại tu viện Ka Nying, và hướng dẫn khóa thực hành Nghi thức theo Sadhana (Nghi
quỹ) của Samye Institute trong 6 năm qua.

©

Copyright samyeinstitute.org

