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1. Quy y và phát Bồ Đề Tâm ( tụng ba lần): 

Con xin quy y Phật, Pháp, chúng trung tôn 
Cho đến ngày chứng đắc viên mãn bồ-đề 
Với những tư lương có được nhờ bố thí, v.v... Con nguyện thành Phật vì lợi 
ích cho chúng sinh. 

2. Tứ Vô Lượng Tâm ( tụng ba lần): 

Nguyện tất cả chúng sinh được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc. 
Nguyện tất cả chúng sinh xa lìa khổ đau và nguyên nhân khổ đau. 
Nguyện tất cả chúng sinh không xa rời hạnh phúc của không bị khổ đau. 
Nguyện tất cả chúng sinh trụ tâm bình đẳng, lìa bỏ tham ái thân quyến và giận 
ghét kẻ xa lạ. 

3. Tán thán: 

Con xin đảnh lễ ngài , đấng luôn ban cho những ai đảnh lễ với sự trân trọng 
đến đài sen ở chân ngài và trì tụng minh chú TARE: Tất cả những thực chứng 
họ ước muốn như sự trường thọ bất tử, trí tuệ, và công đức. 

OM TARE TUTTARE TURE MAMA AYUR PUNYE INANA PUSHTIN KURU 
SOHA 

Chủng tự gốc: TAM (màu trắng) 

4. Chú trăm âm: 

OM PADMA SATO SAMAYA / MANUPALAYA / PEDMA SATO TENOPATISHTA 
/ DRIDHO MEBHAWA / 
SUTOKAYO MEBHAWA / SUPO KAYO ME BAWA / ANU RAKTO MEBHAWA / 
SARVA SIDDHI MEM 
PRAYATSA / SARVA KARMA SUTSAME / CITTAM SHRI YAM KURU HUM / 
HA HA HA HA HO / 
BHAGAWAN / SARWA TATHAGATA / PEDMA MAME MUDZA / PEDMA 
BHAWA / MAHA SAMAYA 
SATO AH 

5. Hồi hướng: 

Dựa vào năng lực của những thiện hành này, cầu xin cho con đạt được những 
thành tựu của TARA, luân xa như ý. 
Và cầu xin cho con mang những thành tựu đó đến tất cả chúng sinh không 
ngoại lệ một ai. 



Chư Phật Thiện Thệ trong ba đời 
tán thán sự hồi hướng tối thắng 
là hồi hướng Phổ Hiền hạnh. 
Tất cả thiện căn của chúng con 
cũng  nguyện hồi hướng được như vậy. 

6. Tụng bài cầu nguyện trường thọ cho Đức Phó Pháp Chủ GOSOK 
RINPOCHE: 

OM SVASTI, 

Nhất niệm nguyện ân sư trụ thế/ 
Chuyển Pháp thân kim cang bất hoại/ 
Thỉnh Đạo Sư trường thọ cát tường/ 
Đấng hộ trì Pháp thân bất diệt. 

Truyền lời dạy Thế Tôn cùng tận/ 
Bằng nhị đế dung thông Đạo-Đời/ 
Hiện cát tường, ngọc quý, chân ngôn/ 
Nhất tâm thỉnh Thượng sư thuyết pháp. 

Nhập chân như, tri kiến thậm thâm/ 
Thực hành chỉ quán, châu viên mãn/ 
Hành Bồ Tát, hỷ lạc nhân sinh/ 
Thỉnh ngài giáo huấn lợi hữu tình. 

Trí tuệ thậm thâm khắp hư không/ 
Tăng thượng lạc, thành tựu viên mãn/ 
Phá vô minh, hiển lộ cát tường/ 
Thỉnh nguyện biện chứng pháp thường trụ. 

Chuyển pháp âm trí tuệ từ bi/ 
Xoá vô minh chấp ngã, tà kiến/ 
Hiện chánh kiến, trang hoàng ngọc báu/ 
Nguyện cầu giáo pháp hằng thường trụ. 

Thỉnh Phật, Bồ Tát gia trì lực/ 
Nương oai thần, chứng thực chân như/ 
Tịnh ý bằng niềm tin chánh tín/ 
Nguyện chúng con tăng trưởng thành tựu. 
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