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‘ThiŠn Quán ñÃng ñåi-TØ-Bi Thiên-Thû Thiên-Nhãn:2
Con ThuyŠn Giäi Thoát’

Con xin Çänh lÍ ÇÙc Quán-T¿-Tåi, ÇÃng Pháp vÜÖng cûa cä ba cõi, vÎ Çåo sÜ cûa cõi luân hÒi.
Ngài Çã ÇÜ®c tán dÜÖng trong suÓt ba cõi bªi nh»ng vÎ Çåi vÜÖng ª cõi Tr©i, cõi Phåm Thiên,
và cõi ma vÜÖng.
Ngài Çã hoá hiŒn nÜÖng vào nh»ng l©i tán dÜÖng cûa chÜ PhÆt tÓi cao,
Con xin Çänh lÍ bÆc Çåi vÜÖng cûa cä ba cõi.
Ngài thành t¿u Pháp thân là thân báu cûa muôn chÜ PhÆt.
Ngài ÇÜ®c tô Çi‹m b¢ng ÇÙc PhÆt A Di ñà trên ÇÌnh ÇÀu,
Bàn tay m¥t luôn ban cho, ngài tiêu trØ Çói khát cûa loài ngå qu›.
Bàn tay trái ÇÜ®c tô Çi‹m b¢ng m¶t Çóa sen vàng óng.
SuÓi tóc ngài màu hoàng kim, ngát thÖm, v§i Çôi m¡t búp sen trên khuôn m¥t træng r¢m.
Thân ngài tr¡ng nhÜ tuy‰t, t¿a vÕ Óc xà cØ,
Ngài cÀm chu‡i tràng ng†c rång ng©i, thuÀn khi‰t,
Hào quang cûa ngài ÇËp tuyŒt v©i, màu s¡c t¿a m¥t tr©i bu°i hØng Çông.
ñôi tay ngài mÜ®t mà ph£ng l¥ng nhÜ hÒ sen,
Ngài trÈ trung tÜÖi th¡m và mang s¡c màu mây thu trong trÈo.
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PhÜÖng pháp hành trì Nyung Ne Ç¥t h‰t nÜÖng t¿a vào ÇÙc Quán-Th‰-Âm, là m¶t phÜÖng pháp hành trì toàn
diŒn bao gÒm các phÀn sau Çây: (1) th† bát quan trai, (2) nhÎn æn, (3) Çänh lÍ, (4) quán tÜªng, (5) trì tøng Løc T¿
Minh Chú (Om Mani Padme Hung) và (6) trì tøng chú ñåi Bi. Nh»ng l©i tán dÜÖng ÇÙc Quán-Th‰-Âm trên Çây
thu¶c trong phÀn Çänh lÍ. Hành giä vØa Çänh lÍ, vØa Ç†c to nh»ng l©i tán ÇÙc Quán-Th‰-Âm tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi 21
lÀn. N‰u th¿c hành pháp này cùng Çåi chúng thì Çåi chúng có th‹ chia ra làm hai nhóm nhÕ, thay phiên nhau,
bên Ç†c, bên låy. PhÜÖng pháp hành trì ‘Nyung Ne’ rÃt ph° thông trong truyŠn thÓng MÆt Tông Tây Tång. Pháp
hành trì này Çã ÇÜ®c m¶t vÎ tÿ-khÜu-ni rÃt tæm ti‰ng ngÜ©i ƒn biên soån vào th‰ k› thÙ 8; vÎ tÿ-khÜu-ni này ÇÜ®c
bi‰t dÜ§i tên ƒn là Bhikshuni Shrimati, ho¥c dÜ§i tên Tång-ng» là Gelongma Palmo. Bhikshuni va Gelongma ÇŠu
có nghiã là tÿ-khÜu-ni. Bà Çã m¡c phäi chÙng bŒnh cùi nan y, và trong 12 næm ròng, Çã chí tâm hành pháp
‘Nyung Ne’ do chính bà biên soån, Ç‹ tÎnh hoá nghiŒp chÜ§ng và nÜÖng vào tâm Çåi tØ bi cûa ÇÙc Quán-Th‰-Âm.
Nh© Çó, vào cuÓi cu¶c Ç©i, bà Çã chÙng Ç¡c ÇÜ®c Pháp-thân viên mãn.
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Trong phÀn quán tÜªng cûa phÜÖng pháp hành trì ‘Nyung Ne’, ÇÙc Quán-Th‰-Âm ÇÜ®c quán tÜªng dÜ§i hình
dång m¶t vÎ PhÆt hay BÒ-tát ÇÙng trên hai chân, v§i m¶t ngàn cánh tay xòe ra chung quanh hai bên, và v§i mÜ©i
m¶t khuôn m¥t, trong Çó có k‹ cä khuôn m¥t cûa ÇÙc PhÆt A Di ñà trên chóp ÇÌnh. Danh hiŒu ‘Thiên Thû Thiên
Nhãn’ (ngàn tay ngàn m¡t) Ç‹ chÌ ÇÙc Quán- Th‰-Âm thÜ©ng ÇÜ®c sº døng trong kinh Çi‹n theo truyŠn thÓng
Trung Hoa và ViŒt Nam là do hình änh quán tÜªng này mà ra. Tuy nhiên, trong phÀn quán tÜªng, ÇÙc Quán-Th‰Âm có m¶t ngàn cánh tay,trên m‡i lòng bàn tay låi có 1 con m¡t nhÜng toàn thân chÌ có 11 khuôn m¥t má thôi.

** Ghi chú: ñÓi v§i PhÆt-tº ngÜ©i ViŒt, danh hiŒu ÇÙc Quán-Th‰-Âm MÜ©i-M¶t-Khuôn-M¥t không quen thu¶c
b¢ng danh hiŒu ÇÙc Quán-Th‰-Âm Thiên-Thû Thiên-Nhãn nên ngÜ©i dÎch xin tåm sº døng Thiên-Thû Thiên-Nhãn
thay cho MÜ©i-M¶t-Khuôn-M¥t.

ñôi vai ngài k‰t ÇÀy châu ng†c, Çôi tay ngài nõn nà t¿a nh»ng cánh hoa tÜÖi.
Trên b© ng¿c trái có quàng mänh da linh dÜÖng, ng†c quš k‰t trên hai tai.
Ngài ÇÙng trên Çài sen th¡m tÜÖi, tÎnh khi‰t,
Làn da mÜ®t mà t¿a nh»ng cánh sen, ngang bøng th¡t giây Çai vàng nåm ng†c.
Ngài, vÎ Pháp vÜÖng Ç¡p y cao quš dŒt b¢ng väi bông,
NgÜ©i Çã chÙng Ç¡c trí huŒ viên mãn và Çã vÜ®t qua b‹ kh° luân hÒi.
Ngài Çã thành t¿u chánh Ç£ng chánh giác và vun bÒi vô lÜ®ng công ÇÙc,
Ngài là suÓi nguÒn cûa an låc, tiêu trØ bŒnh tÆt, già nua.
Ngài giäi thoát tÃt cä chúng sinh khÕi ba cõi thÃp, và ti‰p dÅn h† Ç‰n PhÆt ÇiŠn,
Ngài là bÆc tÓi cao Çã chi‰n th¡ng quyŠn l¿c ma vÜÖng.
Nh»ng vòng Çeo tay cûa ngài ÇËp Çë, r°n rang, và tâm tÙ vô lÜ®ng cûa ngài chan hoà rång r«.
BÜ§c Çi ngài v»ng chãi nhÜ bÜ§c chân ng‡ng chúa, nhÜ th§t voi lÎch lãm,
Ngài Çã thành t¿u toàn giác và Çæng Çàn thuy‰t pháp.
Ngài là ngÜ©i Çã vÜ®t qua bi‹n ÇÓi Çãi s»a Çøc, nÜ§c trong.
KÈ nào khi thÙc dÆy vào bu°i bình minh, nh§ nghï Ç‰n ÇÙc Quán Th‰ Âm v§i tÃt cä tâm thành
kính,
Tøng Ç†c nh»ng câu kinh nguyŒn trên Çây m¶t cách rõ ràng måch låc và không sai sót,
BÃt k‹ là nam hay n», bÃt k‹ trong Ç©i này hay trong ki‰p khác,
KÈ Çó së Çåt ÇÜ®c tÃt cä các nguyŒn Ü§c trong cõi luân hÒi lÅn Ni‰t Bàn.
** Thân và tâm ÇŠu råp mình Çänh lÍ, m¶t lòng chí tâm chí thành. Quán tÜªng chính thân mình và tÃt
cä chúng sinh trong sáu cõi ÇŠu ÇÜ®c ÇÙc Quán Th‰ Âm che chª Ç¶ trì. Tøng Ç†c nh»ng l©i tán
dÜÖng trên Çây 21 lÀn trong khi Çänh lÍ.
Sau khi Çänh lÍ xong, tøng Ç†c nh»ng câu hÒi hÜ§ng nguyŒn dÜ§i Çây 3 lÀn.

Xin ÇÃng Pháp vÜÖng cûa lòng TØ Bi và pháp h¶i cûa ngài hãy chÙng giám cho l©i khÃn nguyŒn
cûa con.
Xin hãy giäi thoát tÃt cä vô lÜ®ng chúng sinh, k‹ cä con, khÕi bùn lÀy luân hÒi, tåo duyên cho
håt mÀm giác ng¶ tæng trÜªng trong chúng con.
Xin ánh sáng Çåi tØ bi cûa ngài xoá tan tÃm màn nghiŒp chÜ§ng, tâm ô nhiÍm lÅn chÜ§ng ngåi
trong con-- do con Çã tåo ra trong nhiŠu Ç©i ki‰p, gây trª ngåi cho quä vÎ PhÆt-thÜà.
Xin hãy dÅn d¡t chúng con trong giây kh¡c Ç‰n diŒn ki‰n ÇÙc PhÆt A Di ñà, và an lÆp trong
con niŠm thanh bình, h› låc.
PhÜÖng Pháp Hành Trì Nyung-Ne: ThiŠn Quán ñÃng ñåi-TØ-Bi Thiên-Thû Thiên-Nhãn: Con ThuyŠn Giäi Thoát’
(Nyung-Ne: Meditation on the Eleven Faces of the Great Compassionate One: The Ship of Liberation) do Çåi sÜ
Khenpo Konchog Gyaltshen chuy‹n tØ Tång-ng» qua Anh-ng» tåi tu viŒn Jangchub Ling, Dehra Dun, ƒn ñ¶ vào
tháng 9 næm 1988.
Tâm Bäo ñàn chuy‹n ng» tØ Anh-ng» qua ViŒt-ng» tåi trung tâm Drikung Mahayana Center, Maryland, Hoa Kÿ,
tháng 9 næm 2004 Ç‹ cúng dÜ©ng ÇÙc ñåt-Lai Låt-Ma Ç©i thÙ 14 là hiŒn thân cûa lòng tØ bi vô lÜ®ng cûa ÇÙc
Quán-Th‰-Âm. M†i sÖ sót là cûa ngÜ©i dÎch. M†i công ÇÙc xin hÒi hÜ§ng pháp gi§i chúng sinh.

** Quš PhÆt tº muÓn thÌnh toàn b¶ PhÜÖng Pháp Hành Trì Nyung Ne (gÒm có các chÌ dÅn vŠ th† bát quan trai,
Çänh lÍ, quán tÜªng và trì tøng), xin liên låc ÇiŒn thÜ vŠ drikungmahayanacenter@juno.com

