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Bất cứ ai may mắn có dịp viếng thăm Tu Viện Kopan trong 40 năm qua, có thể đã nhìn 
thấy được nụ cười từ hòa của Khensur Rinpoche Lama Lhundrup Rigsel, người đã 
phụng sự cho Tu Viện Kopan trong các vai trò khác nhau trong gần bốn thập niên qua. 
Ngài đã được Văn Phòng của Đức Dalai Lama thụ phong chức trụ trì tu viện năm 2001, 
mặc dù Ngài đã không chính thức giữ chức vụ này từ khi Lama Yeshe viên tịch vào năm 
1984. Vào tháng Bảy năm 2011, Lama Lhundrup không tiếp tục vai trò này nữa, vì bệnh 
ung thư ở giai đoạn tiến triển của Ngài. 
 
Trong số báo này, tạp chí Mandala mong được nêu lên công lao to tát của Ngài trong 
việc bảo tồn, quảng bá Phật pháp và hoàn thành ước nguyện của Lama Yeshe và Lama 
Zopa Rinpoche. Hoạt động không hề mỏi mệt và lòng nhân từ vô hạn của Lama 
Lhundrup dành cho hàng ngàn đệ tử ở Tu Viện Kopan, cũng như tại Singapore, Mã Lai 
và Hồng Kông, nổi bật như một nguồn cảm hứng đối với tất cả chúng ta. 
 
Khi chúng tôi xuất bản tạp chí này vào cuối tháng Tám, Lama Lhundrup tiếp tục biểu lộ 
tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu và bệnh tình của Ngài khá nặng. Chúng tôi sẽ 
đăng bài cập nhật cho câu chuyện này trên mandalamagazine.org, khi chúng tôi có thêm 
thông tin. Quý vị cũng có thể tìm các thông tin cập nhật chính thức của FPMT, kể cả tin 
tức cập nhật về tình trạng sức khỏe của Lama Lhundrup ở fpmt.org. 
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Khensur Rinpoche Lama Lhundrup Rigsel mà thế giới biết qua như Lama Lhundrup, 
sinh ra ở Tây Tạng năm 1941, trong một gia đình nông dân nghèo khó. Ngài vào Tu 
Viện Sera vào thuở bé, và rời Tây Tạng để đến Ấn Độ năm 1959, vì Trung Quốc đã xâm 
chiếm Tây Tạng vào lúc đó. Ở Buxa Duar, tại trại tỵ nạn phía Đông Nam Ấn Độ, nơi có 
nhiều tăng sĩ được chính phủ Ấn Độ thuyên chuyển đến, Ngài đã gặp Lama Yeshe cùng 
Lama Zopa Rinpoche, và tu học với các vị thầy cao cả như Geshe Rabten và v.v... 
 
Năm 1972, từ Tu Viện Kopan ở Nepal, Lama Yeshe gởi một bức thư cho Lama 
Lhundrup, trong khi thầy Lhundrup đang ở Mysore, Ấn Độ, giúp việc trùng tu lại Tu 
Viện Sera. Bức thư nói rằng, “Tôi có một số tăng sinh, ông có thể dạy cho họ không? 
Nếu được thì xin ông hãy đến.” 
 
Lama Lhundrup hồi âm cho Lama Yeshe rằng thầy không biết thầy có đủ kiến thức để 
giảng dạy hay không, nhưng thầy rất muốn gặp Lama Yeshe và có thể sẽ viếng thăm Tu 
Viện Kopan ba tháng. Hòa thư ợng trụ trì của Tu Viện Sera Je dặn dò Lama Lhundrup 



trước chuyến đi rằng, “Ông chỉ được phép đi ba tháng thôi, nên khi tới nơi, ông nói với 
thầy ấy [Lama Yeshe] rằng ông không thể ở lâu hơn, rồi ông hãy trở về lập tức sau ba 
tháng nhé.”  
 
Khi Lama Lhundrup đến Kopan, Lama Yeshe đã nói với Ngài rằng, “Ông hãy làm thầy 
của các tăng sinh của tôi.” Vào lúc ấy, Tu Viện Kopan, được thành lập năm 1971, đang  
chăm nom cho khoảng 30 vị tăng trẻ đến từ Trung Tâm Mount Everest của Lama Zopa 
Rinpoche, và rất cần một người trông nom việc tu học của các vị tăng trẻ này. Lama 
Lhundrup chấp nhận lời yêu cầu của Lama Yeshe, và hết lòng đảm trách công việc này 
cho đến tháng Bảy 2011, khi trách nhiệm trụ trì Tu Viện Kopan đã được Geshe Thubten 
Chonyi đảm nhiệm. 
 
Lama Lhundrup nhận văn bằng Geshe từ Tu Viện Sera năm 1987. Ngài đã đ ến Tu Viện 
Sera Je để tham dự cuộc thi tranh luận cuối cùng, và buổi tranh luận của Ngài đã đư ợc 
xem là một trong những cuộc tranh luận hào hứng và lỗi lạc nhất trong lịch sử cận đại 
của Sera. 
 
Từ 1972, gần 800 tăng sinh đã tu h ọc ở Tu Viện Kopan, kể cả 370 vị hiện đang sống ở 
đó. Kopan House ở Tu Viện Sera, thuộc về Tsawa Kamsen, hiện đang có 80 tăng sinh từ 
Kopan đang tu học để trở thành Geshe. Các tăng sĩ Kopan cũng tu h ọc ở Trường Cao 
Đẳng Mật điển Gyume (Gyume Tantric College) và Đại Học Trung Ương Nghiên Cứu 
Tây Tạng ở Sarnath (Central University of Tibetan Studies). Có sáu vị Geshe ở các trung 
tâm FPMT xuất thân từ Tu Viện Kopan. Năm 1986, Ni Viện Kopan, tức Khachoe 
Ghakyil, đã được thành lập và từ đó, khoảng 450 ni cô đã tu học ở đó, kể cả 350 vị hiện 
đang sống tại đó. 
 
Karuna Cayton, một thành viên đương nhiệm của ban điều hành FPMT, đã làm việc sát 
cánh với Lama Lhundrup ở Kopan từ năm 1975 đến năm 1988, nói rằng, “Nhờ các vị 
tăng sĩ và các lớp giáo pháp ở Kopan mà Tu Viện này đã mang l ại một ảnh hưởng kỳ 
diệu cho hàng ngàn cuộc đời trên thế giới. Tôi thật sự tin rằng nếu không có Kopan thì 
các trung tâm Phật giáo FPMT khác sẽ không thể hiện hữu. Và nếu không có các trung 
tâm FPMT, thì vô số đệ tử sẽ chẳng bao giờ gặp được Lama Zopa Rinpoche, Lama 
Yeshe hay đường tu Phật pháp. Nếu không có Lama Lhundrup, có lẽ sẽ không có Tu 
Viện Kopan.” 
 
Bên cạnh hàng trăm tăng ni mà Lama Lhundrup chăm sóc hơn 40 năm qua, Ngài còn có 
nhiều đệ tử ở Singapore, Mã Lai và Hồng Kông mà Ngài thường vân du sang các nước 
ấy để giảng dạy họ. Trong nhiều năm qua, mấy ngàn Phật tử đã tham gia các khóa thiền 
thường niên ở Kopan và sự ảnh hưởng cũng như lợi lạc mà Lama Lhundrup đã đem l ại 
cho các Phật tử này thật không thể nào ước tính được, qua việc ban giới quy y, giảng dạy 
và tham vấn của Ngài, rồi nhờ đó mà các Phật tử này lại tạo ra ảnh hưởng cho những 
người khác nữa. 



 
“Dĩ nhiên cũng có những nhân vật quan trọng khác trong thời kỳ sơ khai của Kopan, 
như Lama Pasang, Gelek Gyatso, Tenpa Choden và một nhóm thiện nguyện viên đông 
đảo,” cô Karuna nói, khi cô phản ảnh về sự phát triển của Kopan. “Nhưng Lama 
Lhudrup là người luôn có mặt ở đó. Ngài là chất liệu nối kết viễn ảnh của Lama Yeshe, 
ngay cả trước và sau khi Lama Yeshe viên tịch vào năm 1984. Lama Lhundrup cảm thấy 
có trách nhiệm đối với mỗi một ước nguyện mà Lama Yeshe và Lama Zopa Rinpoche 
cưu mang đối với Kopan. Khi Lama Lhundrup cảm thấy mình đã làm cho Lama Yeshe 
thất vọng, gương mặt Ngài sẽ lộ vẻ như một người mẹ đã không thể bảo bọc cho con 
mình bằng sự an toàn và nuôi nấng. Tuy nhiên, sau khi bị Lama Yeshe khiển trách, trong 
khi tôi đang buồn bực, thường là sửng sốt và nói chẳng nên lời, thì Lama Lhundrup sẽ 
quay qua nhìn tôi và khẽ cười khúc khích. Thầy quá thấu hiểu tình thương c ủa Lama 
Yeshe. Thầy biết Lama Yeshe đã cố gắng hết sức mình. Thầy biết chúng tôi sẽ làm khá 
hơn và sẽ hoàn thành mọi ước vọng của Lama Yeshe. Lama Lhundrup hiểu các phẩm 
chất phi thường của Lama Yeshe và không bao giờ bị lầm lạc trước những sự biểu lộ mà 
Lama Yeshe tỏ ra để hướng dẫn chúng sanh.” 
 
Một trong những thành tựu trọng đại nhất của Lama Lhundrup ở Kopan là việc thành lập 
chương trình tu học triết lý Phật giáo liên hệ đến khóa tốt nghiệp học vị Geshe. Chương 
trình này đã đư ợc chính thức công nhận năm 2010 và đã s ản sinh ra khoảng 15 vị 
rabjampa, cũng như nhiều vị nữa trong tương lai. Với công sức miệt mài bao nhiêu năm 
qua của Lama Lhundrup, Tu Viện Kopan, cùng với ba Tu Viện Gelug lớn (Sera, Gendun, 
Drepung) và Tashi Lhunpo, là những học viện cấp phát văn bằng Geshe cho các tăng sĩ. 
 
Lama Lhundrup cũng sáng lập chương trình tu học triết lý Phật giáo cho chư ni của Ni 
Viện Khachoe Ghakyil. Nhờ vào công sức của Ngài, trong một vài năm nữa, Ni Viện sẽ 
có những chư ni đầu tiên nhận văn bằng Geshema. Lama Lhundrup còn đ ảm nhận trách 
nhiệm trông nom Ni Viện Rachen và Tu Viện Mu ở Tsum, và Tu Viện Shedup Ling tại 
Solu Khumbu. 
 
Lama Lhundrup đã hỗ trợ cho việc thành lập Đại Lễ Cầu Nguyện (Great Monlam) của 
phái Gelug ở Nepal, mà Tu Viện Kopan vẫn tổ chức hàng năm. Ngài còn giúp sáng l ập 
ra Diễn Đàn Giáo Dục Gelug của Nepal, để tất cả các tu viện phái Gelug ở Nepal có thể 
tham dự cuộc tranh luận Phật pháp trong dịp Jayang Guncho, buổi tranh luận thường 
niên giữa các tu viện. Năm 2010, các cuộc Khảo Thí đầu tiện của phái Gelug đã được tổ 
chức cho các tu viện này. Các cuộc thi là một bước quan trọng trong việc tiếp nối 
chương trình nghiên cứu triết lý Phật giáo tại Tu Viện Sera Je. 
 
“Lama Lhundrup luôn luôn nhẫn nại và quan tâm đến mỗi một đệ tử hay vị khách thập 
phương viếng thăm Kopan.” Geshe Thubten Sherab, vị sư trưởng tại chức bốn năm ở 
trường Phật giáo thuộc về Tu Viện Kopan, đã nói với tạp chí Mandala như thế. “Ngài đã 
làm việc ngày đêm, trông nom và lắng nghe những lời than phiền về các vấn đề mà chư 



tăng ni, các đệ tử khắp nơi trên thế giới và tất cả khách thập phương đến xin Ngài lời 
khuyên và hướng dẫn. Ngài đáp lời bằng sự quan tâm, lo lắng và lòng bi mẫn lớn lao, 
nhưng chẳng hề than vãn hay có chút nào kiêu hãnh. Ngài luôn cố gắng hòa giải vấn đề 
một cách êm thắm, không làm ai buồn phiền hay tổn thương.” 
 
Lobsang Drolkar, một đệ tử ở Trung Tâm Phật giáo Phật A Di Đà (Amitabha Buddhist 
Centre) ở Singapore đã phát biểu trong năm 2010 rằng, “Lama Lhundrup đã biến Kopan 
thành một nơi mà nhiều đệ tử có được cảm giác đã th ật sự trở về nhà. Bao nhiêu năm 
qua, tôi đã nhiều lần chứng kiến Lama Lhundrup biểu lộ cung cách kỳ diệu của Ngài đối 
với khách thập phương và các đệ tử của Ngài như nhau, trong cách Ngài cười sảng 
khoái, trong tư cách của người cha khi Ngài nắm tay ai đó khi Ngài lắng nghe họ nói 
(ngay cả khi họ nói những lời vô nghĩa!).” 
 
Geshe Chokley, một vị thầy ở Kopan đã từng làm trưởng giáo thọ ở Tsum, kể rằng từ cả 
20 năm trước, “Lama Lhundrup thật sự chăm sóc tất cả các chú tiểu như một người mẹ, 
Ngài chùi mũi và mặc đồ cho các chú. Ngài đã dành cả đời mình cho chư tăng ni, và khi 
mọi việc được tốt đẹp đối với họ thì Ngài cảm thấy mãn nguyện, vui lòng.” 
 
Vào tháng Bảy năm nay, Sư Cô Tenzin Jangsem, giám đốc của Ni Viện Khachoe Gakyil 
nói rằng, “Lòng nhân từ của Lama Lhundrup thật không thể nào đo lường hay so sánh 
được. Dù Ngài rất bận rộn, Ngài vẫn đến Ni Viện để giảng dạy cho chúng tôi và khuyên 
nhủ các tiểu ni cô, dạy họ về mười nghiệp bất thiện, rằng họ nên đối xử tốt với người 
khác ra sao, làm cách nào để có một tấm lòng tốt v.v... Những lần khác, Ngài dạy các ni 
cô lớn hơn cách tụng kinh. Chư ni đến từ các vùng xa xôi hẻo lánh như Tây Tạng và các 
vùng khác của Hy Mã Lạp Sơn. Bất cứ những gì chư ni có được, ví dụ như Ni Viện được 
cả thế giới biết đến, đều nhờ vào lòng tốt và sự gia hộ của Lama Zopa Rinpoche, cùng 
công lao khó nhọc và sự hướng dẫn của Lama Lhundrup.” 
 
Lama Zopa Rinpoche và tăng đoàn Kopan bắt đầu lo ngại về sức khỏe của Lama 
Lhundrup vào cuối năm 2010. Sau vài lần thỉnh cầu, Lama Lhundrup đã ch ấp nhận lời 
khuyên của Tây y tại Singapore và đến đó vào đầu tháng Giêng để nhập viện. Ở đó, 
Ngài được định bệnh ung thư bao tử di căn vào giữa tháng Giêng 2011. 
 
Jo Hathaway là một y tá chuyên khoa giảm đau từ Tân Tây Lan, một đệ tử của Lama 
Lhundrup, người đã sống ở Kopan từ tháng Giêng 2011, đã chăm sóc Ngài. Vào tháng 
Bảy, Jo chia sẻ với tạp chí Mandala rằng: 
 

− Ngay từ ngày đầu, khi Lama Lhundrup trở về Kopan từ bệnh viện ở Singapore, 
thái độ của Ngài đối với bệnh tình của mình rất khác biệt với những “bệnh nhân” 
khác mà tôi đã chăm sóc. Khi chúng tôi b ắt đầu bàn về cách thức mới để chuyền 
chất dinh dưỡng vào cơ thể Ngài, Lama Lhundrup ngồi đó, cầm đầu ống dẫn chất 
dinh dưỡng gắn vào bụng Ngài, lắc qua lắc lại, rồi cười và kêu lên, “Coi nè, đây là 



cái miệng mới của tôi!” 
 

− Dù hoàn cảnh ra sao, Pháp luôn luôn là điều đầu tiên Lama Lhundrup nghĩ đến,” 
Jo nói. “Nhu cầu vật chất của thân thể không quan trọng đối với Ngài như với đa 
số người thường, và Ngài không có vẻ quan tâm đến bất cứ sự thay đổi nào trong 
cơ thể của Ngài. Điều này khiến cho việc theo dõi tình trạng sức khỏe của Ngài 
trở nên rắc rối, vì không giống những người khác mang bệnh trầm kha, Ngài 
không hề than vãn về điều gì cả. Không bao giờ.” 

 
− Đối với Lama Lhundrup, ước muốn làm người khác vui lúc nào cũng đi trư ớc 

phúc lợi của Ngài. Khi chúng tôi lo ngại rằng những thay đổi về phương diện sinh 
lý trong cơ thể Ngài có thể cho thấy là Ngài đang đau đớn, tôi thử hỏi thăm Ngài. 
Cuộc đối thoại bắt đầu khá tốt đẹp, 'Thầy có thấy đau không?', 'Có.' 'Thầy có thể 
cho con biết Thầy đau chỗ nào không?' 'Ở chỗ này.' Thế là tôi lọt vào tình trạng 
của một 'y tá lo âu', khi tôi hỏi Ngài một câu tiếp theo. Thay vì trả lời câu hỏi của 
tôi, Lama Lhundrup nói với nụ cười thoải mái, 'Con không thích sự đau đớn phải 
không?'. 'Dạ không, dĩ nhiên là không, thưa Khen Rinpoche.', Đó là câu trả lời 
đầy bối rối của tôi (Đâu có ai thích đau, đúng không?) Thế là Lama Lhundrup nói 
một cách giản dị, 'Vậy thì ta không thấy đau.' Rồi Ngài quay trở lại quyển kinh và 
tiếp tục buổi cầu nguyện buổi tối. Thế là cuộc đối thoại chấm dứt và lý do lo lắng 
của tôi cũng chấm dứt ở đây. 

 
“Một lần khác, khi chúng tôi lại đề cập đến cái đau, tôi hỏi Ngài muốn giảm đau bằng 
cách nào, Jo kể tiếp. “Ngài trả lời là, 'Tốt hơn hết ta nên chịu nỗi đau này vì lợi ích của 
tất cả chúng sanh.' Lama Lhundrup dùng sự biểu hiện của bệnh tật để thực hành pháp 
Tonglen cho chúng sanh, và Ngài thường bảo người khác gởi hết cho Ngài mọi sự lo âu 
và bệnh tật của họ, để họ không phải đau khổ nữa. Đến nay, tôi ngờ rằng vì lòng từ bi 
của Ngài và để chúng ta bớt lo lắng, Ngài mới đồng ý uống một lượng thuốc giảm đau 
nhỏ, vừa đủ để giúp Ngài tập trung tinh thần lúc công phu và tụng niệm, nhưng không 
cần thiết hay cố ý chấm dứt cái đau hoàn toàn. Quan điểm của Ngài về bệnh tật chắc 
chắn là vô cùng khác thường!” 
 
Theo lời Karuna Cayton, Lama Zopa Rinpoche đã khuyên nh ững ai buồn rầu vì bệnh 
tình của Lama Lhundrup là, “Con không cần lo cho Lama Lhundrup, vì thầy ấy đã hoàn 
thành ước nguyện của Lama Yeshe trong suốt cả đời thầy.” Khi phản ảnh về điều này 
trong đầu tháng Tám, Karuna nói, “Tôi nghĩ p hẩm chất này của Lama Lhundrup chỉ là 
một trong những phẩm hạnh khiến cho Ngài là một người vô cùng xuất sắc. Lama 
Thubten Yeshe là một vị thầy có tầm nhìn xa, một người có khuynh hướng nổi loạn, một 
vị thầy của thời kỳ phục hưng. Trong xã h ội Tây Tạng truyền thống, đặc biệt là xã hội 
của tăng già, người ta rất nghi ngờ sự đổi mới. Tuy nhiên, Lama Yeshe đã nhìn thấy một 
viễn ảnh mới cho người Tây Tạng lưu vong và Phật tử ở vùng Hy Mã Lạp Sơn. Mặc dù 
các ý tưởng của Ngài có vẻ cấp tiến, theo tôi thấy thì Lama Lhundrup chưa bao giờ do 



dự trong việc nỗ lực hoàn tất ước nguyện của Lama Yeshe. Lama Lhundrup biết rõ cá 
tính phi thường của Lama Yeshe và vì thế, Ngài thường thực hiện các ý kiến của Lama 
Yeshe dựa vào niềm tin ở vị thầy này mà thôi.” 
  
Năm 1995, Lama Lhundrup đã phát biểu với tạp chí Mandala rằng, “Nhiệm vụ chính 
của tôi là bảo đảm cho chư tăng có một nền giáo dục tốt và thái độ đúng đắn, thế là 
chúng ta đã hoàn thành ư ớc nguyện của Lama Yeshe, để cuối cùng, trong 15 năm nữa, 
sau khi tất cả những cậu bé này hoàn tất các lớp học, ít nhất họ sẽ biết đọc, biết viết 
Tạng ngữ, cũng như biết được triết lý căn bản, để họ có thể trở thành thông dịch viên, 
giảng sư hay bất cứ công việc nào khác. Tôi muốn họ có từ tâm và phẩm hạnh tốt; đúng 
vậy, đây là mục tiêu của tôi... Đây là tu viện chính của Lama Yeshe và Lama Zopa 
Rinpoche, nhưng hai Ngài không có thời gian để trông nom nó, nên tôi cần phải làm 
việc này cho hai Ngài, và tôi rất hoan hỷ.” 
 
Khi tình trạng sức khỏe của Lama Lhundrup ngày càng trở nên suy yếu, Karuna Cayton 
và Osel Hita đã quyết định đến thăm Ngài một thời gian ngắn, để tỏ lòng kính trọng một 
vị thầy và người bạn già của họ. Họ đến Kopan vào ngày 4 tháng Bảy mà không báo 
trước. Chỉ có Lama Zopa Rinpoche và thầy Roger Kunsang biết trước về việc này mà 
thôi. Trong sáu ngày ở Kopan, Karuna và Osel đã thăm vi ếng Lama Lhundrup hầu như 
mỗi ngày. Đây cũng là l ần đầu tiên Osel trở lại Kopan sau 13 năm, nên đây cũng là 
chuyến về thăm nhà của Osel. Với sự yêu cầu của Lama Zopa Rinpoche, Osel đã có 
những buổi nói chuyện thân tình ở Ni Viện Khachoe Ghakyil và tại chánh điện của Tu 
Viện Kopan. 
 
Karuna giải thích với tạp chí Mandala rằng, “Tôi nói về Lama Lhundrup như một người 
bạn. Tôi không có ý ngã mạn hay phạm thượng. Thầy là một kalyanamitra của tôi, 
người bạn tâm linh của tôi. Nếu bạn biết Lama Lhundrup, tôi tin rằng bạn sẽ hiểu ý tôi 
và chắc chắn bạn cũng sẽ xem thầy như một người bạn.” 
 
Một Phật tử Tây phương sống ở Kopan 20 năm qua đã nhận xét về Lama Lhundrup như 
sau, “Nói tóm lại là Ngài đã bi ến Kopan thành một tu viện mà ta thấy ngày hôm nay. 
Ngài đã xây dựng các thứ từng bước một bằng sự kiên nhẫn và quan tâm, thương mến, 
lắng nghe ý kiến của nhiều người và tuân theo chỉ giáo của các bổn sư (guru) của Ngài. 
Những nỗ lực này đã mang lại một Tịnh Độ Kopan.” 
 
Cuộc đời, thành tựu và sự dấn thân của Khensur Rinpoche Lama Lhundrup Rigsel rất 
đáng được tán dương. Ngay lúc còn là một nhà sư trẻ, Ngài đã dấn thân phụng sự Lama 
Yeshe và Lama Zopa Rinpoche, rồi dành thêm 40 năm sau đó để hoàn thành ước nguyện 
của hai Thầy. Ngài đã đóng vai trò ngư ời mẹ, người cha, người thầy và người bạn đối 
với vô số chúng sanh. Như Lama Zopa Rinpoche đã khen t ặng nhiều năm trước, Lama 
Lhundrup “là một vị lama mà bạn có thể tin cậy hoàn toàn.” Xin bạn hãy cùng toàn thể 
cộng đồng FPMT tùy hỷ với sự dấn thân to tát của Khensur Rinpoche Lama Lhundrup 



trong việc bảo tồn, quảng bá Phật pháp và trông nom Tu Viện Kopan, trái tim của FPMT 
(Hội Bảo Tồn Truyền Thống Đại thừa). 
 
 
Tháng Bảy năm nay, văn phòng của Kopan đã gởi đến Mandala lời yêu cầu sau đây: Hôm nay Lama 
Zopa Rinpoche, vị Guru Có Lòng Từ Tâm Nhất của chúng tôi, đã khuyên t ất cả những ai có duyên 
lành với Khensur Rinpoche (đã nhận sự tham vấn, truyền khẩu, giáo huấn hay quy y với Ngài) có thể 
hành trì pháp tu Đ ức Địa Tạng Vương Bồ Tát càng nhiều càng tốt, để tạo lợi lạc cho Khensur 
Rinpoche. 
 
Các đệ tử khắp nơi trên thế giới và Tu Viện Kopan đã làm r ất nhiều puja (lễ cúng dường) và cầu 
nguyện cho Lama Lhundrup. Quý vị có thể tìm thấy bài công phu Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, các tin 
tức cập nhật về tình trạng sức khỏe của Khensur Rinpoche Lama Lhundrup, cũng như các bài viết về 
Ngài của Geshe Thubten Sherab, Karuna Cayton, Ani Tenzin Jangsum, Jo Hathaway và các tác giả 
khác ở www.mandalamagazine.org. 
 
Lozang Ngodrub chuyển dịch Việt ngữ 
 
Bản Anh ngữ đã được đăng tải trong Tạp Chí Mandala, tháng 10-12, 2011. 
 

 


