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1) Like the water, earth and breeze, 
healing herbs and shade of trees; 
1) Giống như nước, giống như đất, và giống 
như gió, 
giống như những loại cây thuốc chữa lành bệnh, 
và giống như bóng râm của cây cối; 
 
 



 
For an instant, give your Self, 
offered up for other's needs. 
Ngay tức khắc, ngài đem hết sức mình, không 
chút do dự, 
giúp đỡ người khác khi cần ngài. 
 
 
 



 
2) You can ease someone's suffering 
as you serve them in their place. 
2) Ngài làm giảm đi sự đau khổ của người khác 
vì ngài tự đặt mình trong vị trí của họ. 
 
 

 
Selfless love is your destiny 



and this love is your embrace. 
Lòng yêu thương và tâm vị tha là hạnh nguyện 
của ngài 
Cho nên, ngài ôm ấp chúng sinh bằng tâm 
thương yêu. 
 
 

 
3) Climb compassion's highest hill. 
Suffer with. Let your heart fill. 
3) Tâm ngài đặt trên đỉnh cao nhất của lòng từ 
bi. 
Trái tim ngài cùng sẻ chia, nỗi khổ đau của nhân 
loại. 
 
 



 
For an instant, own their pain. 
Let them use you as they will (2 times).  
Ngay tức khắc, ngài cùng chịu đựng sự đớn đau 
của người. 
Thế nên, bất cứ khi nào, lúc họ cần, họ nguyện 
cầu, rồi đến với ngài (2 lần). 
 
 



 
3) Climb compassion's highest hill. 
Suffer with. Let your heart fill. 
3) Tâm ngài đặt trên đỉnh cao nhất của lòng từ 
bi. 
Trái tim ngài cùng sẻ chia, nỗi khổ đau của nhân 
loại. 
 
 



 
For an instant, own their pain. 
Let them use you as they will (3 times). 
Ngay tức khắc, ngài cùng chịu đựng sự đớn đau 
của người. 
Thế nên, bất cứ khi nào, lúc họ cần, họ nguyện 
cầu, rồi đến với ngài (3 lần). 
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Khúc Ngợi Ca Lòng Từ Bi Của Đức Đạt Lai Lạt 
Ma. 
 



1) Giống như nước, giống như đất, và giống 
như gió, 
giống như những loại cây thuốc chữa lành bệnh, 
và giống như bóng râm của cây cối; 
Ngay tức khắc, ngài đem hết sức mình, không 
chút do dự, 
giúp đỡ người khác khi cần ngài. 
2) Ngài làm giảm đi sự đau khổ của người khác 
vì ngài tự đặt mình trong vị trí của họ. 
Lòng yêu thương và tâm vị tha là hạnh nguyện 
của ngài 
Cho nên, ngài ôm ấp chúng sinh bằng tâm 
thương yêu. 
3) Tâm ngài đặt trên đỉnh cao nhất của lòng từ 
bi. 
Trái tim ngài cùng sẻ chia, nỗi khổ đau của nhân 
loại. 
Ngay tức khắc, ngài cùng chịu đựng sự đớn đau 
của người. 
Thế nên, bất cứ khi nào, lúc họ cần, họ nguyện 
cầu, rồi đến với ngài. 
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Phim YouTube: 
Khúc Ngợi Ca Lòng Từ Bi Của Đức Đạt Lai Lạt 
Ma - Hymn Of Compassion For The Dalai Lama 



https://www.youtube.com/watch?v=EVS78-
wmWB4 
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Hymn Of Compassion: Theme Song For The 
Dalai Lama 
 
1) Like the water, earth and breeze, 
healing herbs and shade of trees; 
For an instant, give your Self, 
offered up for other's needs. 
2) You can ease someone's suffering 
as you serve them in their place. 
Selfless love is your destiny 
and this love is your embrace. 
3) Climb compassion's highest hill. 
Suffer with. Let your heart fill. 
For an instant, own their pain. 
Let them use you as they will. 
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