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Thần Chú Đức Liên Hoa Sanh – Lời 
Nguyện 7 dòng đến Đức Liên Hoa Sinh 

 

 

Thần Chú Đức Liên Hoa Sanh 
 

“OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM” 

Ý nghĩa cốt yếu của bài chú là: "Con triệu thỉnh ngài, đấng Kim 

cang thượng sư, với ân sủng của ngài, xin hãy ban cho con 

những thành tựu thế gian và xuất thế gian". 

Dilgo Khientse Rinpoche giải thích: 

Mười hai âm OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI 

HUM mang tất cả ân sủng của mười hai bộ kinh giáo của Phật, 

tinh túy của tám muôn bốn ngàn pháp môn.  

Bởi thế, tụng một lần thần chú Kim cang thượng sư cũng có 

phước như là đã đọc mười hai bộ loại kinh điển và thực hành các 

pháp môn khác.  
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Mười hai bộ loại kinh điển là phương thuốc giải cứu chúng ta 

khỏi mười hai nhân duyên giam giữ chúng ta trong vòng sinh tử. 

Vô minh, hành, thức, danh sắc, sáu nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 

sanh, già chết ; mười hai móc xích này là guồng máy của luân 

hồi sinh tử, làm cho luân hồi tiếp nối.  

Nhờ tụng đọc mười hai âm này của thần chú Kim cang thượng 

sư, mười hai nhân duyên được tịnh hóa, tẩy sạch cấu uế của 

nghiệp cảm và giải thoát sinh tử. 

Mặc dù ta không thể trông thấy đức Liên Hoa Sanh, nhưng tâm 

giác ngộ của ngài đã thể hiện dưới hình thức thần chú này, thần 

chú này có được toàn thể ân sủng ngài. Bởi thế khi bạn kêu cầu 

ngài bằng cách tụng đọc mười hai âm thần chú này thì bạn sẽ 

được ân sủng và công đức vô lượng. Trong thời đại khó khăn 

này, không có chỗ nương nào bảo đảm hơn là đấng Liên Hoa 

Sanh, cũng như không có thần chú nào thích hợp hơn thần chú 

Kim cang thượng sư của ngài. 

Lời Nguyện 7 dòng đến Đức Liên Hoa Sinh 
 

Tiếng Phạn – Sanskrit 

 

HUNG URGYEN YÜL GYI NUB JANG TSAM 

PEMA GESAR DONG PO LA 

JATSEN CHOG GI NGÖ DRUB NYE 

PEMA JUNG NÄ SHE SU DRAG 
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KHORDU KHANDRO MANG PÖ KHOR 

KHYE KYI JESU DAG DRUB KYI 

JINJI LAB CHIR SHEG SU SÖL 

GURU PEMA SIDDHI HUNG 

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG 

 

Dịch nghĩa 

 

Nơi miền Tây bắc Ô-trượng-na 

Trong một đoá hoa sen 

Ngài đã đạt Vô thượng bồ-đề 

Ngài là Liên Hoa Sinh 

Với nhiều nữ thần hộ vệ xung quanh 

Con nguyện theo Ngài 

Hãy đến đây độ trì cho đệ tử. 

 

Dịch thơ 

 

Xứ Ogyen cõi thiêng Tây Bắc 

Đản sinh trong nhị đóa hoa sen 

Thành tựu diệu kỳ đã nên 
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Liên Hoa Sinh ấy là tên gọi Ngài 

Không Hành Mẫu Thường hằng vi nhiễu 

Con Theo Thầy từng bước chân tu 

Xin Ngài rộng mở lòng từ, giáng lâm ban phúc gia trì trong con 

 

Tiếng Anh - English 

 

Hūṃ! In the north-west of the land of Oḍḍiyāṇa, 

In the heart of a lotus flower, 

Endowed with the most marvellous attainments, 

You are renowned as the ‘Lotus-born’, 

Surrounded by many hosts of ḍākinīs. 

Following in your footsteps, 

I pray to you: Come, inspire me with your blessing! 

Lời cầu nguyện Bảy Dòng tới Guru Rinpoche là một lời cầu 

nguyện thiêng liêng với nhiều tầng ý nghĩa. Lời cầu nguyện ‘Gọi 

Đức Liên Hoa Sinh Thượng Thư’ -  Guru Rinpoche: 

Padmasambhava. Lời cầu nguyện có khả năng soi sáng, truyền 

cảm hứng và biến đổi những suy niệm hàng ngày của chúng ta. 

Hợp nhất bản thân với bản chất giác ngộ thông qua lời cầu khẩn 

này có lợi ích rất lớn. 

Đóng góp:  

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj 
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Paypal https://paypal.me/meditationmelody 

Hãy theo dõi chúng tôi:  

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady  

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn  

Soundcloud Thanh Âm Thư Giãn 

Facebook messenger & Fanpage 

Vidiq: https://vidiq.com/meditationmelody 

Sagomeko - Sông Nước Miền Tây – Trà Sữa Đài Loan 

Hokkaido Vietnam – Chia sẻ Kiến Thức Web – Du lịch 

Đất Mũi Cà Mau - Bracknell Berks Funeral celebrant 
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https://soundcloud.com/user-211399154
https://m.me/meditationmelody123
https://fb.me/meditationmelody12
https://vidiq.com/meditationmelody
sagomeko.com
songnuocmientay.com
hokkaidotea.vn
hokkaidotea.vn
chiasedinh.com
datmuixanh.com
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https://www.truespiritceremonies.com/

