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Tám Thi KŒ Chuy‹n Tâm

Tác giä:

Thánh giä Langri Tangpa Dorje Senghe

1.  V§i quy‰t tâm thành t¿u / l®i låc l§n lao nhÃt / nh© tÃt
cä chúng sinh, / tôi nguyŒn luôn gi» gìn / chúng sinh
trong Çáy tim, / vì chúng sinh quí hÖn / cä bäo châu
nhÜ š.

2.  Khi g¥p g« ti‰p xúc / v§i bÃt kÿ m¶t ai, / nguyŒn tôi
luôn thÃy mình / là kÈ thÃp kém nhÃt; / tØ Çáy lòng
chân thÆt / luôn tôn kính m†i ngÜ©i / nhÜ kính bÆc
tÓi cao.

3.  NguyŒn trong tØng hành Ç¶ng / tôi luôn t¿ xét mình.
/ PhiŠn não vØa dÃy lên, / Çe d†a mình và ngÜ©i, /
nguyŒn tÙc thì nhÆn diŒn, / và tÙc thì dËp tan.
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4.  Khi g¥p ngÜ©i hi‹m ác / vì kh° não bÙc bách / và ác
nghiŒp tác Ç¶ng, / nguyŒn tôi quí ngÜ©i Ãy / nhÜ vØa
tìm ra ÇÜ®c / kho tàng trân quí nhÃt.

5.  Khi g¥p ngÜ©i vì lòng / ganh ghen và ÇÓ kœ / miŒt
thÎ phÌ báng tôi, / nguyŒn tôi nhÆn phÀn thua, /
nhÜ©ng Çi m†i phÀn th¡ng.

6.  Khi g¥p ngÜ©i mà tôi / giúp Ç«, Ç¥t kÿ v†ng, / låi
vong ân b¶i nghïa / gây t°n håi cho tôi, / nguyŒn tôi
xem ngÜ©i Ãy / là m¶t ÇÃng tôn sÜ.

7.  Tóm låi tôi xin nguyŒn / tr¿c ti‰p và gián ti‰p / trao
t¥ng m†i l®i låc / cho tÃt cä chúng sinh, / ÇŠu là mË
cûa tôi / tØ vô lÜ®ng ki‰p trÜ§c. / NguyŒn âm thÀm
gánh chÎu / m†i ác nghiŒp kh° não / thay th‰ cho
chúng sinh.

8.  NguyŒn nh»ng ÇiŠu nói trên / không bÎ vÜ§ng ô
nhiÍm / bªi tám ng†n gió chÜ§ng. / NguyŒn tôi thÃy
m†i s¿ / hiŒn ra trong cõi Ç©i / ÇŠu chÌ nhÜ huyÍn
m¶ng, / cho tâm thôi chÃp bám, / thoát ràng bu¶c
luân hÒi.

Vietnamese translation © 2006 Hong Nhu
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bÒ ÇŠ tâm luÆn
Sk.Bodhicittavivarana, Tib.Jangchup Semdrel

Tác giä: Thánh Giä Long Th†

Kính lÍ tán dÜÖng ÇÙc Kim Cang Tát ñÕa

ChÜ PhÆt nói r¢ng:
-Không có t¿ tánh ;
- Lìa bÕ phân biŒt
ñÓi tÜ®ng, chû th‹,
NhÜ là các uÄn,
Hay là gi§i, xÙ ;
Vån pháp bình Ç£ng
Vô ngã nhÜ nhau,
Tâm vÓn vô sinh ;
Chân tánh cûa tâm
Chính là tánh không.

CÛng nhÜ chÜ PhÆt cùng chÜ bÒ tát Çã tØng phát tâm vô thÜ®ng bÒ ÇŠ,
nay tôi cÛng làm Çúng theo nhÜ vÆy, k‹ tØ bây gi© cho Ç‰n khi vào trái
tim giác ng¶, tôi nguyŒn phát tâm vô thÜ®ng bÒ ÇŠ, Ç‹ có khä næng cÙu
v§t nh»ng ai chÜa ÇÜ®c cÙu v§t, cªi thoát nh»ng ai chÜa ÇÜ®c cªi
thoát, cÙu Ç¶ nh»ng ai chÜa ÇÜ®c cÙu Ç¶, và cho nh»ng ai còn chÜa
triŒt Ç‹ siêu thoát kh° Çau, tôi së giúp cho siêu thoát ÇÜ®c cä. ChÜ vÎ bÒ
tát hành trì mÆt pháp sau khi phát tâm bÒ ÇŠ tÜÖng ÇÓi nh© vào nguyŒn
l¿c, ti‰p theo phäi nh© næng l¿c thiŠn ÇÎnh mà thành t¿u tâm bÒ ÇŠ cÙu
cánh. VÆy, nay tôi xin hi‹n l¶ chân tánh cûa tâm bÒ ÇŠ.
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1. TrÜ§c ÇÃng cát tÜ©ng
PhÆt Kim Cang Trì,
Ngài là hiŒn thân
Cûa tâm bÒ ÇŠ,
ñŒ tº Çänh lÍ
Và xin thuy‰t vŠ
ThiŠn ÇÎnh BÒ ñŠ,
Là tâm khi‰n cho
Luân hÒi Çoån diŒt

2. ChÜ PhÆt minh xác
Tâm bÒ ÇŠ này
VÓn không tØng bÎ
Khái niŒm che m©,
NhÜ niŒm chÃp ngã
ChÃp uÄn hay là
ChÃp các thÙ khác ;
Tâm bÒ ÇŠ vÓn
ChÌ là tánh không

3.  Phäi vÆn døng tâm
ThÃm nhuÀn tØ bi,
ñ‹ mà tinh tÃn
Phát tâm bÒ ÇŠ.
TÃt cä chÜ PhÆt
ñåi tØ Çåi bi
ñŠu luôn miên mÆt
Phát tâm nhÜ vÆy.

4. Ngã do các phái
C¿c Çoan ÇŠ xÜ§ng
N‰u dùng luÆn lš

Quán sát tÆn tÜ©ng
Së không th‹ thÃy
Ngã thÆt ra trú
÷ nÖi chÓn nào
Bên trong các uÄn
[cûa thân và  tâm]

5. Các uÄn tuy có
NhÜng không thÜ©ng còn;
Nên không th‹ mang
Tính chÃt cûa ngã.
ThÜ©ng và vô thÜ©ng,
Không th‹ nào có
Cái này làm ch‡
ChÙa Ç¿ng cái kia.

6. N‰u cái g†i là
"Ngã" vÓn không có,
Thì cái g†i là
"Tác nhân" làm sao
Có th‹ thÜ©ng còn?
Phäi có các pháp
RÒi m§i có th‹
Quán xét truy tìm
Thu¶c tính cûa nó
Trong cõi th‰ gian

7. ñiŠu gì thÜ©ng còn
Thì không th‹ nào
Tåo nên tác døng
Dù tåo tØ tØ
Hay ngay tÙc thì;
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VÆy dù bên ngoài
Hay là bên trong
ñŠu không th‹ có
Th¿c th‹ thÜ©ng còn.

8. N‰u nhÜ cái ngã
VÓn là vån næng
Làm sao có th‹
Tùy thu¶c thÙ khác?
Lë ra phäi tåo
[TÃt cä các pháp]
Trong cùng m¶t lúc.
ñã là tùy thu¶c
Vào ÇiŠu gì khác
Thì không th‹ nào
ThÜ©ng còn, vån næng.

9. N‰u nhÜ cái ngã
Là m¶t th¿c th‹
[Tåo  nên tác døng]
Thì không thÜ©ng còn,
Vì các th¿c th‹
ñŠu luôn chuy‹n bi‰n
Trong tØng sát na;
Còn ÇÓi v§i các
Th¿c th‹ vô thÜ©ng,
[G†i là] tác nhân,
[Tôi] không phû nhÆn.

10. Toàn cõi th‰ gian
VÓn dï không có
Cái ngã, vân vân,

Th‰ nhÜng låi bÎ
TriŒt Ç‹ khÓng ch‰
Bªi nh»ng khái niŒm
VŠ uÄn, gi§i, xÙ,
Chû th‹, ÇÓi tÜ®ng.

11. Vì làm l®i ích
Cho kh¡p chúng sinh,
Nên [PhÆt tùy duyên]
Dåy chúng ÇŒ tº:
Næm uÄn là s¡c,
Th†, tÜªng, hành, thÙc.

12. ñÃng LÜ«ng Túc Tôn
ThÜ©ng dåy thêm r¢ng:
"S¡c nhÜ b†t n°i,
Th† nhÜ bóng nÜ§c,
TÜªng nhÜ äo änh,

13. Hành nhÜ thân chuÓi,
ThÙc nhÜ äo thuÆt."
ñó chính là l©i
PhÆt dåy bÒ tát.

14. PhÆt nói nhÜ sau:
TÃt cä nh»ng gì
H®p tØ tÙ Çåi
ñŠu là s¡c uÄn;
Các uÄn còn låi
ñŠu ÇÜ®c xác ÇÎnh
Là phi vÆt th‹.
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15. Trong Çó, nhãn cæn
Và s¡c, vân vân...
ñÜ®c g†i là gi§i;
Và cÛng ÇÜ®c g†i
Là mÜ©i hai xÙ
Hay là chû th‹,
Cùng v§i ÇÓi tÜ®ng.

16. C¿c vi s¡c trÀn
Là ÇiŠu không có
Nhãn cæn cÛng không;
Và nhãn cæn làm
Chû th‹ nhÆn thÙc 
CÛng không hŠ có;
Cho nên cái tåo
Và cái ÇÜ®c tåo
Hoàn toàn ch£ng h®p
V§i s¿ tåo sinh

17. Vi trÀn không th‹
Tåo sinh nhÆn thÙc
Vì lë vi trÀn
N¢m ngoài phåm vi
Cûa các giác quan
[Ho¥c giä] nói r¢ng
Vi trÀn tÆp h®p
Mà sinh ra thÙc?
Th‰ nhÜng tÆp h®p
Cûa các vi trÀn
CÛng không th‹ có.

18. Cho dù phân xÈ
Chí Ç‰n c¿c vi
Thì cÛng vÅn còn
Thành phÀn phÜÖng hÜ§ng;
ñã là m¶t vÆt
GÒm nhiŠu thành phÀn,
Làm sao có th‹
G†i bÃt khä phân?

19. TrÜ§c m¶t ÇÓi cänh,
Có th‹ phát sinh
NhiŠu loåi nhÆn thÙc
NgÜ©i này thÃy ÇËp
NhÜng v§i ngÜ©i kia
Có khi låi khác.

20. ñÓi v§i cùng m¶t
Thân ngÜ©i phø n»,
Có khi phát sinh
Ba loåi nhÆn thÙc :
Nhà tu kh° hånh
Së thÃy thây ma ;
ñàn ông nhìn ra
ñÓi tÜ®ng thèm muÓn ;
Chó [hoang] låi thÃy
Là mi‰ng mÒi ngon.

21. [N‰u nhÜ nói r¢ng]
"Khä næng tác Ç¶ng
N¢m ª ÇÓi cänh"

BÒ ñŠ Tâm LuÆn
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Ch£ng phäi cÛng là
GiÓng nhÜ trong mÖ
ThÃy mình bÎ håi?
N‰u xét khä næng
Tác Ç¶ng cûa cänh,
Gi»a cänh trong mÖ
Và cänh khi tÌnh
Khä næng tác Ç¶ng
Ch£ng khác gì nhau.

22. Tâm hiŒn tÃt cä
Chû th‹, ÇÓi tÜ®ng;
Tách lìa tâm ra
Hoàn toàn không có
ñÓi cänh nào khác.

23. Vì vÆy không có
ñÓi cänh th¿c s¿;
ChÌ do nhÆn thÙc
Trong tâm m‡i ngÜ©i
HiŒn thành ÇÓi cänh.

24. T¿a ngÜ©i mê mu¶i
ThÃy toàn huyÍn cänh
Thành quách ÇŠn Çài
QuÌ Càn Thát Bà;
Do Çó h† thÃy
S¡c uÄn hiŒn ra
Cùng các uÄn khác.

25. Vì Ç‹ phá tan
Mê lÀm chÃp ngã
Nên [ÇÙc PhÆt] dåy
VŠ uÄn, gi§i, xÙ...
Nh»ng kÈ thiŒn duyên
Trú ª Duy thÙc
VŠ sau ngay cä
[Pháp này] cÛng bÕ

26. Duy thÙc nói r¢ng
Vån pháp ÇŠu do
Tâm tåo mà thành.
VÆy thì tánh chÃt
Cûa tâm là gì?
Tôi së minh giäi
ñi‹m này ª Çây.

27. ñÙc Mâu ni dåy
"NhÃt thi‰t duy tâm",
ñó là Ç‹ giúp
Cho kÈ Ãu trï
VÃt bÕ s® hãi;
S¿ thÆt Çúng ra
Không phäi nhÜ vÆy.

28. T¿ tánh giä lÆp,
T¿ tánh tùy thu¶c
T¿ tánh viên thành*
Ba tánh chÌ có

*Bi‰n k‰ chÃp tánh, Y tha khªi tánh, Viên thành thÆt tánh
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M¶t tánh chân thÆt
ñó là tánh không;
Hành trång ba tánh
ñÜ®c d¿ng lên tØ
Ngay ª nÖi tâm

29. ñÓi v§i nh»ng ngÜ©i
Vui trong ñåi thØa
ñÙc PhÆt nói l©i
Ng¡n g†n nhÜ sau:
R¢ng vô ngã vÓn
TuyŒt ÇÓi bình Ç£ng
Và r¢ng tâm vÓn
Bän lai vô sinh.

30. Du Già Tông nói
Chính nh© ÇiŠu phøc
Và nh© chuy‹n hóa
Toàn b¶ tâm thÙc
Mà tâm trª nên
Hoàn toàn thanh thÎnh
Và cÛng trª thành
ñÓi tÜ®ng nhÆn thÙc
Cûa tâm t¿ bi‰t

31. Quá khÙ không còn,
TÜÖng lai chÜa t§i,
HiŒn tåi thì låi
Luân chuy‹n không ngØng,
VÆy Çâu th‹ có
[Tâm trong ] hiŒn tåi?

32. ThÆt tÜ§ng cûa tâm
Thì không th‹ thÃy;
Nh»ng gì thÃy ÇÜ®c
ñŠu không phäi là
ThÆt tÜ§ng cûa tâm;
Tâm thÙc vô ngã
Và cÛng không có
NŠn täng nào khác

33. Ví nhÜ thÕi s¡t
GÀn Çá nam châm
LÆp tÙc qui vŠ;
Tuy không có tâm
NhÜng låi giÓng nhÜ
Là vÆt có tâm.

34. TÜÖng t¿ nhÜ vÆy
Tång thÙc không thÆt
Mà thÃy giÓng nhÜ
Là ÇiŠu có thÆt;
CÙ vÆy, t§i lui
LÜu gi» tÃt cä
[Ba cõi] luân hÒi.

35. CÛng nhÜ thân cây
BÆp bŠnh trên bi‹n
Dù ch£ng có tâm;
Tång thÙc cÛng vÆy
Tùy thu¶c nÖi thân
Mà có chuy‹n Ç¶ng.

BÒ ñŠ Tâm LuÆn
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36. NhÜ vÆy, n‰u nói
R¢ng không có thân
Thì không có thÙc,
VÆy phäi giäi thích
Xem "tâm t¿ bi‰t"
ThÆt ra là gì?

37. G†i "tâm t¿ bi‰t"
Thì nhÜ vÆy là
M¥c nhiên kh£ng ÇÎnh
ThÙc này th¿c h»u;
Th‰ nhÜng khi nói
"Nó là nhÜ vÆy"
Thì låi kh£ng ÇÎnh
ThÙc này vô næng.

38. T¿ mình xác quy‰t,
Và Ç‹ giúp cho
NgÜ©i khác xác quy‰t
BÆc trí luôn dùng
LuÆn lš tuyŒt häo
Không vÜ§ng sai lÀm

39. ThÙc là chû th‹
NhÆn bi‰t ÇÓi tÜ®ng;
N‰u không ÇÓi tÜ®ng
Chû th‹ cÛng không;
VÆy sao các ông
Không thÃy ra r¢ng
Chû th‹, ÇÓi tÜ®ng,
TÃt cä không tØng
ThÆt s¿ hiŒn h»u?

40. Tâm là giä danh;
Ngoài cái tên ra
Không là gì cä;
Cho nên phäi thÃy
ThÙc là giä danh
Và cä danh này
CÛng không t¿ tánh

41. Dù trong hay ngoài,
Hay ª chính gi»a,
ChÜ PhÆt ch£ng tØng
Tìm thÃy ÇÜ®c tâm;
VÆy tánh cûa tâm
Là tánh nhÜ huyÍn

42. Phân biŒt s¡c, dång,
ñÓi tÜ®ng, chû th‹,
Nam, n», trung tính
Tâm ch£ng hŠ có
TÜ§ng dång nhÃt ÇÎnh.

43. Tóm låi chÜ PhÆt
Ch£ng tØng thÃy qua
Và cÛng së không
Bao gi© nhìn thÃy
[Cái tâm nhÜ vÆy];
Tâm không t¿ tánh
Làm sao chÜ PhÆt
Låi có th‹ thÃy
Là có t¿ tánh?
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44. "Th¿c th‹" thÆt ra
ChÌ là khái niŒm;
V¡ng b¥t khái niŒm
ñó là tánh không;
N‰u nhÜ niŒm khªi
Tánh không Çâu còn?

45. Cái tâm phân biŒt
Chû th‹, ÇÓi tÜ®ng,
Là ÇiŠu NhÜ lai
Ch£ng tØng nhìn thÃy;
NÖi nào còn có
Chû th‹ ÇÓi tÜ®ng
Thì ch£ng th‹ có
Giác ng¶ bÒ ÇŠ.

46. Vô tánh, vô sinh;
Và không th¿c h»u;
Ngoài tÀm nghï bàn;
HÜ không, bÒ ÇŠ,
Cùng v§i giác ng¶,
TÃt cä vÜ®t ngoài
Phåm trù ÇÓi Çãi.

47. Các bÆc an trø
Trong tâm giác ng¶
NhÜ chÜ Th‰ tôn,
Cùng chÜ ñåi sï,
ChÜ ñåi tØ bi,
ñŠu bi‰t tánh không
T¿a nhÜ hÜ không

48. VÆy phäi miên mÆt
ThiŠn quán tánh Không:
NŠn täng các pháp,
An tÎnh, nhÜ huyÍn,
Và vô sª trú,
ñoån diŒt luân hÒi.

49. ChÃp không nhÜ là
"Vô sinh", "Tánh không",
Ho¥c nhÜ "vô ngã",
ThiŠn quán nh»ng loåi
Tánh không nhÜ vÆy
ñó ch£ng phäi là
ThiŠn quán [chân thÆt].

50. Khái niŒm thiŒn ác
Mang tánh sinh diŒt
[sát na vô thÜ©ng]
PhÆt nói là không;
Ngoài ra ch£ng có
Tánh không nào khác.

51. Tâm vô sª trø,
Trú xÙ cûa tâm
Có nh»ng Ç¥c tính
T¿a nhÜ hÜ không;
[VÆy] thiŠn tánh Không
Có th‹ nói Çó
Là thiŠn hÜ không.

BÒ ñŠ Tâm LuÆn
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52. Tánh không chính là
Ti‰ng gÀm sÜ tº
Làm cho kinh s®
M†i giáo thuy‰t khác;
LuÆn sÜ dÎ tông
Dù trú nÖi Çâu,
Tánh không cÛng vÅn
ñ®i ngay nÖi Ãy.

53. ñã nói tâm thÙc
VÓn luôn sinh diŒt,
Thì Çâu th‹ nào
Nói thÙc thÜ©ng còn;
N‰u tâm vô thÜ©ng
Làm sao có th‹
NghÎch v§i tánh không?

54. Tóm låi chÜ PhÆt
Nói tâm vô thÜ©ng,
Sao các ông låi
Ch£ng th‹ chÃp nhÆn
Tâm cÛng là không ?

55. Tâm t¿ bän lai
VÓn không t¿ tánh ;
Nói vÆy không phäi
Tâm có t¿ tánh
RÒi t¿ dÜng låi
MÃt Çi t¿ tánh.

56. ThÃy ÇÜ®c nhÜ vÆy,
Là lìa bÕ h‰t
Ngã chÃp trong tâm;
ñi quá ra ngoài
Bän tánh s¿ vÆt
Thì ch£ng phäi là
Chân tánh vån pháp

57. CÛng nhÜ vÎ ng†t
Là tánh cûa ÇÜ©ng
Hay nhÜ sÙc nóng,
Là tánh cûa lºa
TÜÖng t¿ nhÜ vÆy,
Chúng tôi nói r¢ng
Tánh cûa vån pháp
Chính là tánh không

58. Nói tánh không là
Tánh [cûa vån pháp]
NhÜ vÆy ch£ng phäi
ñŠ xÜ§ng Çoån ki‰n
ñÒng th©i cÛng không
ñŠ xÜ§ng thÜ©ng ki‰n

59. Khªi tØ vô minh
Cho Ç‰n lão tº,
TÃt cä quá trình
Phát sinh ra tØ
MÜ©i hai nhân duyên
Chúng tôi nói r¢ng
NhÜ m¶ng, nhÜ huyÍn
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60. Bánh xe nhân duyên
GÒm mÜ©i hai nhánh
Læn trên ÇÜ©ng Ç©i
Luân hÒi sinh tº,
Ngoài ra ch£ng th‹
Có chúng sinh nào
Tåo nghiŒp, th† quä.

61. Ví nhÜ khuôn m¥t
Tùy thu¶c vào gÜÖng
Mà änh hiŒn ra,
ñó ch£ng phäi là
M¥t Çi vào gÜÖng;
Th‰ nhÜng không gÜÖng
Thì cÛng không änh

62. TÜÖng t¿ nhÜ vÆy
NgÛ uÄn giä h®p
Thành ki‰p sÓng m§i;
NhÜng mà bÆc trí
Luôn thÃy rõ r¢ng
Ch£ng phäi có ngÜ©i
VØa m§i tái sinh
CÛng ch£ng có ai
Chuy‹n sang ki‰p m§i

63. Nói tóm g†n låi:
TØ nh»ng s¿ vÆt
VÓn chÌ là không,
Mà phát sinh ra
Nh»ng s¿ vÆt khác
CÛng toàn là không;

NgÜ©i tåo nghiŒp cùng
V§i nghiŒp Çã tåo,
Quä tåo, cùng v§i
Chính ngÜ©i chÎu quä,
ñÙc PhÆt dåy r¢ng
TÃt cä ÇŠu thu¶c
Phåm trù qui Ü§c [[Tøc Ç‰]]

64. NhÜ ti‰ng trÓng l§n,
Hay nhÜ chÒi non
ñŠu do nhân duyên
PhÓi h®p mà thành.
Do Çó mà nói
Cänh gi§i duyên sinh
ñŠu nhÜ m¶ng äo.

65. R¢ng vån pháp ÇŠu
Do nhân duyên sinh,
Không hŠ mâu thuÅn
[V§i không t¿ tánh],
Vì chính nhân này
R‡ng l¥ng không nhân,
Cho nên phäi hi‹u
Vån pháp vô sinh

66. Vô sinh cûa pháp
ñÙc PhÆt dåy r¢ng
ñó là tánh không;
Tóm låi, næm uÄn
G†i là "vån pháp"

BÒ ñŠ Tâm LuÆn
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67. Khi mà Chân Ç‰
ñÜ®c thuy‰t nhÜ vÆy
Thì ch£ng hŠ làm
ChÜ§ng ngåi Tøc Ç‰;
Lìa Tøc Ç‰ ra
Chân Ç‰ ch£ng còn.

68. [[PhÆt]] dåy Tøc Ç‰
Chính là tánh không;
Tánh không, t¿ nó,
Chính là tøc Ç‰;
Cái này không th‹
Tách lìa cái kia
CÛng nhÜ vô thÜ©ng
Ch£ng lìa sinh khªi.

69.  Tøc Ç‰ khªi sinh
TØ nghiŒp, phiŠn não;
NghiŒp thì låi tØ
Tâm mà sinh ra;
Còn tâm là do
TÆp khí tích tø;
Tách lìa tÆp khí
An låc hiŒn tiŠn.

70. Tâm hÌ thì tÎnh;
Tâm tÎnh thì ÇÎnh;
Không loån Ç¶ng vì
ThÃy Çúng nhÜ thÆt;
ThÃy Çúng nhÜ thÆt
Là Çåt giäi thoát.

71. Tâm này g†i là
"Chân NhÜ", "Pháp gi§i",
"Vô tÜ§ng", "Chân Ç‰",
"Vô thÜ®ng bÒ ÇŠ",
Và là ‘tánh không".

72. Không hi‹u tánh không,
Thì không th‹ nào
ñû sÙc lïnh h¶i
ñÜ©ng tu giäi thoát;
Nên kÈ vô minh
CÙ phäi trÀm luân
Sáu cõi luân hÒi

73. N‰u bÆc hành giä
Quán không nhÜ vÆy
Ch¡c ch¡n tâm së
Thi‰t tha mong muÓn
L®i ích chúng sinh.

74. ñÓi v§i chúng sinh
Trong Ç©i quá khÙ
ñã tØng cho tôi
RÃt nhiŠu Ön n¥ng,
NhÜ là cha, mË,
B¢ng h»u, thân nhân...
Tôi nguyŒn ÇŠn trä
Tr†n vËn Ön này

75. VÆy mà chúng sinh
Låi bÎ thiêu ÇÓt

      15

Bªi lºa phiŠn não
Tù ngøc luân hÒi;
Trong th©i quá khÙ
Tôi khi‰n cho h†
ChÎu nhiŠu kh° não;
Nay tôi xin nguyŒn
Làm ÇiŠu l®i ích
Mang Ç‰n cho h†
TÃt cä an vui.

76. Quä lành, quä d»;
Th† sinh thiŒn Çåo,
Ho¥c sinh ác Çåo
TÃt cä ÇŠu do
Làm l®i cho ngÜ©i
Hay là tác håi.

77-78. NÜÖng vào chúng sinh
Ch¡c ch¡n rÒi së
ñåt quä vô thÜ®ng;
Ch£ng Çáng ngåc nhiên
Khi thÃy bÃt cÙ
Quä an låc nào
Trong cõi tr©i, ngÜ©i,
NhÜ là các ÇÃng
Phåm thiên, ñ‰ Thích
H¡c Thiên cùng v§i
ThÀn linh bäo h¶
Trong kh¡p ba cõi,
ñŠu có là nh©
L®i ích chúng sinh.

79. Còn nhÜ ÇÎa ngøc,
Ngå quÌ, súc sinh,
Bao nhiêu kh° não
Chúng sinh phäi chÎu,
ñŠu có là vì
NhiÍu håi ngÜ©i khác.

80. ChÎu Çói, chÎu khát,
Xâu xé lÅn nhau,
HÃp hÓi quÅn bách,
Ch£ng th‹ quay ÇÀu,
Không có k‰t thúc;
TÃt cä ÇŠu là
Quä báo phäi chÎu
Vì håi chúng sinh.

81. [Bên này thì có],
Quä PhÆt, bÒ ÇŠ,
Th† sinh thiŒn Çåo;
[Còn bên kia là]
Th† sinh cõi d» ;
Cho nên phäi bi‰t
[NghiŒp] quä có hai.

82. VÆy có ÇÜ®c gì
Hãy mang ra h‰t
Phøng s¿ chúng sinh;
Gi» gìn chúng sinh
NhÜ gi» thân mång;
Còn tâm dºng dÜng
Hãy nên vÃt bÕ
NhÜ vÃt thuÓc Ç¶c.

BÒ ñŠ Tâm LuÆn
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83. ChÜ vÎ thanh væn
ñåt quä vÎ nhÕ
Ch£ng phäi cÛng vì
Các vÎ không có
Tình thÜÖng r¶ng l§n
ñÓi v§i chúng sinh?
ChÜ PhÆt không hŠ
Lìa bÕ chúng sinh
Do Çó Çåt ÇÜ®c
Vô thÜ®ng bÒ ÇŠ.

84. VÆy, khi Çã thÃy
ViŒc làm thiŒn, ác,
DÅn Ç‰n nghiŒp quä
Lành d» ra sao,
Làm sao có th‹,
Dù chÌ phút giây,
Gi» tâm vÎ k›
Thû l®i riêng mình.

85. BÒ ÇŠ näy mÀm
Nh© bám sâu rÍ
NÖi tâm Çåi bi,
TØ Çó tr° ra
Quä [chân] giác ng¶,
Là quä duy nhÃt
Cûa tâm vÎ tha,
ñây là ÇiŠu mà
Nh»ng ngÜ©i con PhÆt
VÅn luôn thuÀn dÜ«ng.

86. Ai nh© tu tÆp
Mà Çåt ÇÜ®c Tâm
BÒ ÇŠ kiên cÓ,
ñÓi trÜ§c n‡i kh°
Cûa kh¡p chúng sinh
Xi‰t bao kinh hãi,
HÌ låc trong ÇÎnh
LiŠn tØ bÕ h‰t,
Muôn trùng sâu th£m,
ñÎa ngøc vô gián
LiŠn sinh ngay vào

87. TuyŒt diŒu bi‰t bao
ñáng phøc bi‰t bao
ThÆt là con ÇÜ©ng
NhiŒm mÀu tuyŒt häo
Cho dù cho h‰t
Cûa cäi thân mång
CÛng ch£ng có gì
ñáng Ç‹ ngåc nhiên

88. [[Th‰ nhÜng]] hi‹u ÇÜ®c
Vån pháp ÇŠu không
Mà vÅn có th‹
SÓng thuÆn nhân quä
NhÜ vÆy m§i là
Kÿ diŒu hÖn cä
Nh»ng ÇiŠu kÿ diŒu!
NhiŒm mÀu hÖn cä
Nh»ng s¿ nhiŒm mÀu!
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89. Nh»ng ai vì muÓn
CÙu v§t chúng sinh
Mà nguyŒn sinh vào
Bùn lÀy th‰ tøc,
Thì không th‹ nào
NhiÍm u‰ vì bùn;
T¿a nhÜ cánh sen
M†c tØ ao nÜ§c

90. Dù chÜ bÒ tát
NhÜ ngài Ph° HiŠn
Dùng lºa trí tuŒ
Cûa tánh không này
Thiêu røi tÃt cä
Cûi g‡ phiŠn não;
NhÜng tâm cÛng vÅn
ThuÀn dÎu tØ bi

91. ChÜ vÎ nÜÖng dÜ§i
SÙc månh tØ bi
ThÎ hiŒn nhÆp th‰,
Sinh ra, hÜªng låc,
TØ bÕ ngai vàng,
Hành trì kh° hånh,
ñåt Çåi giác ng¶,
Hàng phøc quÀn ma.

92. ThÎ  hiŒn chuy‹n ÇÄy
Bánh xe chánh pháp,
ThÎ hiŒn lên tÆn
Cõi tr©i chÜ Thiên
Và rÒi thÎ hiŒn

NhÆp cõi ni‰t bàn.

93. ThÎ hiŒn Phåm Thiên,
ñ‰ Thích, Vi N»u,
H¡c Thiên oai thÀn,
Dùng bao s¡c thân
ThÎ hiŒn phong phú
ñiŒu vÛ tØ bi
Vô vàn thiŒn hånh
Mang Ç‰n an lành
Cho kh¡p chúng sinh.

94. Vì Ç‹ cho ngÜ©i
Trên ÇÜ©ng sinh tº
ThÓi chí nän lòng
ñÜ®c th©i ngÖi nghÌ
Cho nên PhÆt thuy‰t
VŠ hai trí tuŒ
DÅn Ç‰n ñåi thØa;
ñây ch£ng phäi là
Trí tuŒ rÓt ráo.

95. PhÆt chÜa thúc g†i
Thì chÜ ÇŒ tº
Mäi mê an trø
Ÿ trong huŒ thân
ñ¡m chìm cõi ÇÎnh

96. Khi PhÆt thúc g†i,
Các vÎ xuÃt thiŠn,
Hóa hiŒn nhiŠu thân,
Thi‰t tha cÙu giúp

BÒ ñŠ Tâm LuÆn
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Kh¡p cä chúng sinh;
TÜ lÜÖng phÜ§c tuŒ
Tích tø Çû rÒi
Khi Ãy các vÎ
Viên thành PhÆt quä

97. Vì r¢ng tÆp khí
Có hai [chÜ§ng ngåi]
Nên tÆp khí Ãy
G†i là chûng tº ;
Bao gi© håt giÓng
G¥p g« nhân duyên,
Khi Ãy nÄy mÀm
ChÒi cây sinh tº.

98. Vì lë Th‰ tôn
D¿a theo nhiŠu loåi
Cæn cÖ chúng sinh
Mà thuy‰t PhÆt Pháp,
Cho nên cÛng có
NhiŠu loåi pháp môn

99. Chia thành giáo pháp
PhÜÖng TiŒn Quäng ñåi,
Ho¥c là giáo pháp
Trí TuŒ Thâm Sâu,
CÛng có khi là
ñÀy Çû cä hai;
Tuy r¢ng có nhiŠu
Pháp môn nhÜ vÆy
NhÜng m†i pháp môn
VÅn ÇŠu bình Ç£ng

Trong t¿ tính không
Và ÇŠu bÃt nhÎ.

100. M†i chú t°ng trì,
M†i ÇÎa [bÒ tát],
Cùng ba la mÆt
Cûa chÜ PhÆt Çà,
ChÜ Toàn Giác nói
ñŠu là bi‹u hiŒn
Cûa bÒ ÇŠ tâm.

101. ChÜ vÎ luôn luôn
Dùng thân miŒng š
Mà tåo l®i ích
Cho kh¡p chúng sinh
Nên khi xi‹n dÜÖng
LuÆn lš tánh không
Ch£ng ai có th‹
Nói r¢ng các vÎ
VÜ§ng vào Çoån ki‰n

102. ChÜ tôn thánh giä
Ch£ng trú luân hÒi,
Ch£ng trú ni‰t bàn,
Cho nên chÜ PhÆt
Dåy Çây chính là
Ni‰t bàn vô trú

103. TØ bi chÌ mang
M¶t vÎ duy nhÃt
VÎ cûa công ÇÙc;
Còn tánh không thì
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Mang vÎ th¡ng diŒu;
Nh»ng ai uÓng ÇÜ®c
[nÜ§c cam lÒ này]
ñ‹ mà thành t¿u
T¿ l®i l®i tha.
Thì Çây Çúng là
NgÜ©i con chân chính
Cûa ÇÃng Th‰ tôn

104. TrÜ§c chÜ vÎ này
Các ông hãy mang
H‰t thäy thân tâm
Ra mà Çänh lÍ,
Vì chÜ vÎ Ãy
Trong toàn ba cõi
Luôn luôn xÙng Çáng
NhÆn s¿ tôn vinh;
Là ngÜ©i dÅn ÇÜ©ng
Cho kh¡p th‰ gian,
Là bÆc k‰ thØa
Cûa kh¡p chÜ PhÆt.

105. Tâm bÒ ÇŠ này
Chính là t¶t ÇÌnh
Cûa pháp ñåi thØa;
VÆy các ông hãy
Kiên trì nhÆp ÇÎnh
Phát bÒ ÇŠ tâm.

106. ñ‹ Çåt tÃt cä
T¿ l®i, l®i tha,
Ngoài tâm bÒ ÇŠ

Ki‰m kh¡p cõi th‰
CÛng không tìm ra
PhÜÖng pháp nào khác;
Dù  là  chÜ PhÆt
Cho Ç‰n ngày nay
CÛng không thÃy ra
Có cách nào khác.

107. Công ÇÙc phát tâm
Vô thÜ®ng bÒ ÇŠ
LÜ®ng công ÇÙc Ãy
N‰u nhÜ có thân,
Không gian vô tÆn
VÅn không chÙa h‰t

108. NgÜ©i nào nhÆp ÇÎnh
ThiŠn tâm bÒ ÇŠ,
Dù chÌ chÓc lát,
KhÓi công ÇÙc Ãy
Ngay Ç‰n chÜ PhÆt
CÛng không Ço n°i

109. Tâm này quí giá
Không vÜ§ng phiŠn não;
Là viên ng†c báu
TuyŒt v©i, duy nhÃt;
Dù ma phiŠn não
VÅn không th‹ nào
Làm cho hÜ håi
CÛng không th‹ nào
ñánh c¡p mÃt Çi.

BÒ ñŠ Tâm LuÆn
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110. ñåi nguyŒn chÜ phÆt
Cùng chÜ bÒ tát
Không th‹ hÜ mòn;
TÜÖng t¿ nhÜ vÆy
Nh»ng ai thÃm nhuÀn
Trong bÒ ÇŠ tâm
Nên gi» tâm này
Cho thÆt kiên cÓ.

111. ThÆt là kÿ diŒu,
Các ông hãy nên
Ra công cÓ g¡ng
NhÜ nói ª trên;
RÒi các ông së
T¿ mình làm nên
Hånh nguyŒn Ph° hiŠn.

112. Tâm bÒ ÇŠ này
ChÜ PhÆt vÅn h¢ng
Tán dÜÖng hoan hÌ,
Nay tôi cÛng xin
XÜng tán bÒ ÇŠ;
ViŒc làm nhÜ vÆy
ñÜ®c bao công ÇÙc,
NguyŒn nÜÖng vào Çó
Mà kh¡p chúng sinh
TrÀm luân bi‹n cä
Sinh tº sóng cuÒng
Vào ÇÜ®c con ÇÜ©ng
ChÜ LÜ«ng Túc Tôn
ñã tØng Çi qua.

ñ‰n Çây chÃm dÙt BÒ ñŠ Tâm LuÆn cûa Çåi Çåo sÜ thánh giä Long Th†. Bài pháp
này do SÜ TrÜªng ƒn Ç¶ Gunakara và dÎch giä Rapshi Shenyen chuy‹n [tång] ng»
và  hiŒu Çính, sau Çó ÇÜ®c SÜ TrÜªng ƒn Ç¶ Kanakavarma và dÎch giä Tây tång
Patsap Nyima Drak duyŒt låi.

Geshe Thubten Jinpa dÎch tØ Tång ng» sang Anh ng»
Thubten Munsel HÒng NhÜ chuy‹n tØ Anh ng» sang ViŒt ng».
TrÀn CÜ©ng ViŒt, Mai Tuy‰t Ánh, NguyÍn Châu và Thanh Liên hiŒu Çính.

English translation © 2006 Geshe Thupten Jinpa
Vietnamese translation © 2007 Hong Nhu
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NguyŒn PhÆt Pháp Không B¶ Phái
ñÜ®c Ho¢ng DÜÖng HÜng ThÎnh

Chân DiŒu Âm Ca
cûa các bÆc HiŠn Thánh

Tác giä: ÇÙc ñåt Lai Låt Ma Ç©i thÙ 14

BÆc toàn giác Thích Ca Mâu Ni, mà chân tánh là TÙ Thân PhÆt,
ñÙc A Di ñà,  ÇÙc Vô LÜ®ng Th†,  Thánh giä Quan Th‰ Âm tÓi th¡ng,
ñÙc Væn Thù, ÇÙc Kim Cang Thû,
    ÇÙc Quan Âm Tara cau mày phÅn n¶,
ñÙc Th‰ tôn và nh»ng ÇÙa con cûa ÇÃng PhÆt Çà.

Ku zhi dag nyi kun kyen nyi may nyen
Tse o’ pag me phag chog chän re zig
Jam yang sang dag drol ma dro nyer chen
Gyäl dang gyal say sem pai tsog nam dang
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Bäy vÎ K‰  ThØa Vï ñåi, Sáu Bäo Trang, Hai Tôn Giä,
Tám mÜÖi ñåi Thành T¿u Giä, mÜ©i sáu TrÜªng Lão,
ChÜ vÎ chÌ mang m¶t niŒm tÜªng duy nhÃt là làm l®i låc cho
    giáo pháp và chúng sinh,
Các ÇÃng Siêu viŒt cùng chÜ vÎ BÒ tát,
    xin hãy l¡ng nghe l©i nguyŒn cûa chúng con.

 Te rab che dun gyan truk chog nyi po
Drub chen gya chu ne ten chu truk sog
Tän dang dro la chig tu phen zhe pa
Kye chog sem pai ma lu gong su sol

ñÙc Mâu ni siêu phàm, träi qua vô lÜ®ng ki‰p,
Nh© tích tÆp tÜ lÜÖng phÜ§c tuŒ,
ñã vÜ®t Ç‰n b© Bi Trí L¿c;
Xin nÜÖng vào næng l¿c cûa s¿ thÆt này,
    nguyŒn tr†n vËn giáo pháp cûa ÇÃng Th‰ tôn r¿c r« trÜ©ng tÒn.

Thub pa chog gyi drang me kal pa ru
Sö nam ye she tsog nyi rab dzog te
Khyen tse nu pa thar son den pai tü
Yong dzog gyäl tän yun ring bar gyur chig

ChÜ vÎ tiên phong mª cánh cºa Pháp cho ánh sáng chi‰u rång
    nÖi XÙ Sª cûa nh»ng R¥ng Núi Tuy‰t,
ñÙc ThiŒn Häi TÎch H¶, (Shantarakshita), ÇÙc Liên Hoa Sanh
    (Padmasambhava) và ÇÙc Trisong Detsen,
Các bÆc dÎch giä, thánh giä, các ÇÃng trì minh vÜÖng (Vidyadharas)
    cùng hai mÜÖi læm Çåi ÇŒ tº;
Xin nÜÖng vào næng l¿c Çåi nguyŒn khi xÜa cûa các ngài, nguyŒn giáo
pháp này cûa ÇÃng Th‰ tôn nÖi XÙ Tuy‰t r¿c r« trÜ©ng tÒn.

Gang ri jong su tub ten nang wai go
Tog mar je dze khen lob chö gyal sum
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Lob pen rig dzin je bang tug kye tü
Gang jong gyäl tän yun ring bar gyur chig

Dòng giáo pháp quäng Çåi, t¿a kho chÙa ng†c châu,
ChÙa Ç¿ng cä kho tàng vï Çåi cûa hành trì thâm sâu,
ñÜ®c muôn tia sáng cûa Tâm Y‰u quäng thâm
    soi chi‰u rång ng©i;
NguyŒn giáo pháp này cûa ÇÃng Th‰ tôn nÖi XÙ Tuy‰t
    r¿c r« trÜ©ng tÒn.

Gya chen ka yi nor bü ding gang du
Zab mö drub de chö kyi ter chen po
Zab yang nying tig o’ non rab tu tser
Gang jong gyäl tän yun ring bar gyur chig

Trong vùng tinh túy bao la
    cûa ánh sáng [chân nhÜ] bän lai thanh tÎnh,
ñÌnh cao t¶t v©i cûa các thØa, bao trùm toàn b¶ sinh tº ni‰t bàn,
Là phÜÖng tiŒn dÅn t§i trø xÙ cûa ÇÙc Ph° HiŠn;
NguyŒn giáo pháp này cûa ÇÃng Th‰ tôn nÖi XÙ Tuy‰t
    r¿c r« trÜ©ng tÒn.

Ka dag ö sel nying poi long chen por
Khor de chö kun ub chup tek pai tse
Kun zang do mai gyal sar dro pai thab
Gang jong gyäl tän yun ring bar gyur chig

Dòng truyŠn thØa Trí TuŒ Thâm Sâu và PhÜÖng TiŒn Quäng ñåi,
Kho tàng cûa toàn b¶ chánh pháp do ÇÙc A-ti-sa gìn gi»,
Dòng giáo huÃn truyŠn xuÓng qua thÀy Dromtonpa,
NguyŒn giáo pháp này cûa ÇÃng Th‰ tôn nÖi XÙ Tuy‰t
ÇÜ®c r¿c r« trÜ©ng tÒn.

Chân DiŒu Âm Ca
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Sab mo ta dang gya chen cho pai gyu
Yong dzog dam pai dzö nga Atisha
Gyäl wai chung ne le ong dam pai sol
Gang jong gyäl tän yun ring bar gyur chig

Giáo pháp cûa ÇÙc PhÆt trong tam tång kinh Çi‹n,
Khéo léo x‰p Ç¥t thành pháp tu kh‰ h®p ba loåi chúng sinh,
    là chu‡i håt vàng ròng cûa truyŠn thÓng Kadampa,
GÒm bÓn ÇÃng b°n tôn và ba loåi giáo lš,
NguyŒn giáo pháp này cûa ÇÃng Th‰ tôn nÖi XÙ Tuy‰t
     r¿c r« trÜ©ng tÒn.

De no sum kyi du pai gyäl wai ka
Dam pa kye bu sum du leg drig pa
Lha chä dun den ka dam ser gyi dreng
Gang jong gyäl tän yun ring bar gyur chig

TØ các bÆc dÎch giä vï Çåi nhÜ Marpa, Zhepa Dorje, và các vÎ khác,
Là kho tàng ng†c báu dòng Kagyu, c¶i rÍ cûa bao nguÒn cäm hÙng,
Dòng truyŠn thØa vô song, truyŠn thÓng giáo lš tuyŒt diŒu,
NguyŒn giáo pháp này cûa ÇÃng Th‰ tôn nÖi XÙ Tuy‰t
    r¿c r« trÜ©ng tÒn.

Dra gyur mar pa zhe pai dorje sog
Chin lab jung ne kagyud nor bui dzö
Tsung med rim chon ka sol me chung wa
Gang jong gyäl tän yun ring bar gyur chig

M†i pháp luân hÒi và ni‰t bàn ÇŠu là änh hiŒn cûa tâm bän nhiên,
Tr¿c chÙng tâm là chân tÜ§ng cûa Pháp thân, thoát m†i niŒm khªi, Çó
chính là ñåi Thû ƒn,
TÄm thÃm m†i tÜ§ng hiŒn trong cõi luân hÒi và ni‰t bàn,
NguyŒn giáo pháp này cûa ÇÃng Th‰ tôn nÖi XÙ Tuy‰t
    r¿c r« trÜ©ng tÒn.
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Khor de chö kun lhan kye sem kyi dang
Sem nyi dro dral chö kui ngo wor tog
Nang si khor de kun kyab chag gya che
Gang jong gyäl tän yun ring bar gyur chig

ChÜ h†c giä h¶ trì PhÆt Pháp qua giäng giäi, biŒn luÆn và soån tác
    các Çi‹m tr†ng y‰u cûa bi‰t bao kinh væn hi‹n mÆt,
N¶i minh và ngoåi minh.
Dòng truyŠn thØa Khon Ton thiêng liêng
    v§i [các] bÆc Sakyapa vï Çåi tØ bi,
NguyŒn giáo pháp này cûa ÇÃng Th‰ tôn nÖi XÙ Tuy‰t
r¿c r« trÜ©ng tÒn.

Chi nang rig ne do ngag zhung gyä ne
Che tsö tsom pä tub ten kyong khe pa
Lha rig khon ton tse chen sak ya pa
Gang jong gyäl tän yun ring bar gyur chig

Tinh túy cûa pháp tu thâm sâu nhÃt cûa Çåo và quä [lamdre],
Mang Çû bÓn tråch pháp, dòng truyŠn thØa rÌ tai,
TruyŠn thÓng khai thÎ cûa các bÆc hành giä du già ÇÀy næng l¿c,
NguyŒn giáo pháp này cûa ÇÃng Th‰ tôn nÖi XÙ Tuy‰t
    r¿c r« trÜ©ng tÒn.

Sung ngag nyen gyü tsai ma zhi den gyi
Gyu lam dre bui nyam len che zab ne
Nyäl chor wang chug kye chö dam pai sol
Gang jong gyäl tän yun ring bar gyur chig

Giáo pháp cûa ÇÃng Chi‰n Th¡ng Losang [Tông Khách Ba],
    khéo léo ho¢ng dÜÖng Trí tuŒ thâm sâu cùng DiŒu H»u trong sáng
ñÜ©ng tu v§i hai giai Çoån, kim cang thØa thâm mÆt vï Çåi,
Ch¥t chë liên quan Ç‰n tri ki‰n Trung Çåo thÆm thâm,
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NguyŒn giáo pháp này cûa ÇÃng Th‰ tôn nÖi XÙ Tuy‰t
    r¿c r« trÜ©ng tÒn.

Zab mo u mai da dang nyer dräl wai
Sang chen dor je theg pai rim nyi lam
Zab sel pel khe lo zang gyäl wai tän
Gang jong gyäl tän yun ring bar gyur chig

 TruyŠn thÓng tu tÆp tÓi cao thanh tÎnh, hành trì theo š nghïa
Cûa tam tång kinh Çi‹n cùng bÓn b¶ mÆt tông,
Toàn b¶ ÇÜ©ng tu giác ng¶,
    không lÀm lÅn thÙ t¿, không sai låc tinh túy,
NguyŒn giáo pháp này cûa ÇÃng Th‰ tôn nÖi XÙ Tuy‰t
    r¿c r« trÜ©ng tÒn.

De nö sum dang gyü de zhi yi dön
Yong dzog lam gyi ngo wo go rim nam
Ma nor nyam su len pai lug zang chog
Gang jong gyäl tän yun ring bar gyur chig

S¿ k‰t h®p cûa hai truyŠn thÓng Budon và Jolug, thuy‰t thành
Kinh Çi‹n và chÙng ng¶ pháp Th©i Luân [Kalachakra] n¶i, ngoåi và
    biŒt pháp,
Là truyŠn thÓng luÆn giäi duy nhÃt, khác biŒt v§i m†i hi‹n kinh và mÆt
    kinh khác,
NguyŒn giáo pháp này cûa ÇÃng Th‰ tôn nÖi XÙ Tuy‰t
    r¿c r« trÜ©ng tÒn.

Do gyu zhen dang she söl mi tsung pai
Chi nang zhen sum du kyi khor lo yi
Lung tog ka bab bu jo lug zung gi
Gang jong gyäl tän yun ring bar gyur chig

Tóm låi, thÆp Çåi t° sÜ tuyên hóa diÍn giäi,
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Các c‡ xe cûa các dòng hành trì nói chung,
    cûa Shijé (thiŠn ÇÎnh) và nh»ng pháp khác,
DÒi dào nh»ng l©i khai thÎ tinh túy, k‰t h®p hi‹n giáo và mÆt giáo,
NguyŒn giáo pháp này cûa ÇÃng Th‰ tôn nÖi XÙ Tuy‰t
    r¿c r« trÜ©ng tÒn.

Dor na she pai ka chen nam chu dang
Drub gyü shing ta chi dang zhi che sog
Do ngag zung dräl men ngag du mae chug
Gang jong gyäl tän yun ring bar gyur chig

NguyŒn nh»ng vÎ gi» gìn giáo pháp sÓng Ç©i trÜ©ng th†,
    hòa h®p an vui,
NguyŒn Tæng Çoàn qua ba Pháp Luân luôn h¶ trì chánh pháp,
NguyŒn bÆc chánh tín ÇÀy ngÆp cõi ÇÎa cÀu,
NguyŒn giáo pháp không b¶ phái cûa ÇÃng Th‰ tôn r¿c r« trÜ©ng tÒn

Tän dzin zhab ten thuk thün ge dün nam
Tän par khor lo sum gyi kyong ba dang
Tän la de pai kye bu sa teng kyab
Ri me gyäl tän yun ring bar gyur chig

NguyŒn trên kh¡p các cõi th‰ gi§i không còn chi‰n tranh, nån Çói,
    nh»ng hành vi tÜ tÜªng hi‹m ác -
Ngay cä tên g†i cÛng không còn,
NguyŒn m†i chúng sinh ÇŠu ÇÀy lòng tØ ái,
    ÇiŠu tÓt lành tæng trÜªng nÖi môi sinh và các loài chûng vÆt,
NguyŒn cä m¶t Çåi dÜÖng an vui hånh phúc tÕa r¶ng kh¡p muôn phÜÖng
NguyŒn con tØ nay cÛng, nh© chuyên tâm tinh tÃn,
Væn, tÜ, tu tr†n vËn ÇÜ©ng tu
VŠ tuŒ giác thâm sâu và tâm bÒ ÇŠ quäng Çåi,
Mau chóng vÜ®t qua b‰n b©  hånh phúc nhÃt th©i và vïnh c»u,
Vì l®i ích cûa chúng sinh, nhiŠu nhÜ không gian vô tÆn,
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V§i tín và  nguyŒn,
Không chút bi‰ng lÜ©i, chán nän, dính m¡c vào ÇiŠu ác
NguyŒn con luôn hoan hÌ tinh tÃn
Th¿c hành thiŒn hånh cûa chÜ PhÆt cùng nh»ng ngÜ©i con
    cûa ÇÃng Th‰ tôn

Jig ten kun tu mag trug mu ge dang
Dug tsub sam jor ming yang mi trag shing
Yi chen cham dän nö chu ge tsen phel
De ga gya tso chog jun kyab gyur chig
Dag kyang deng ne yong dzog ten pai lam
Gya chen sem kye zab mo ta wa la
Thö sam gom pai chig tu tsön pa yi
Trel yun ten de’i sa la nyur reg shog
Nam khai thar tug gyur pai sem chen chir
Thub wang gyäl se yi ong chö pa la
Zhum dang ngen zhen le lo me pa dang
Yi che dun pai dro gä jug par shog

NguyŒn thân này, tài sän này, công ÇÙc này
TÃt cä ÇŠu thành nhân tÓ tåo an låc cho tÃt cä các mË cûa tôi;
NguyŒn m†i kh° Çau cùng nhân tåo kh°
TÃt cä ÇŠu Ç° vŠ nÖi tôi.

Dag gi lü dang long chö ge wa nam
Ma nam de wai gyu ru gyur wa dang
De dag kun gyi dug kun kang chi pa
De kun dag la yong su min par shog

      29

NguyŒn tÃt cä nh»ng ai thÃy, nghe, nh§, và tin tÜªng nÖi tôi,
ñŠu hÜªng ÇÜ®c niŠm an låc th¡ng diŒu
Cä nh»ng ngÜ©i chºi m¡ng, ngÜ®c Çãi, miŒt thÎ, phÌ báng tôi,
ñŠu ÇÜ®c ÇÀy Çû thiŒn duyên bÜ§c vào ÇÜ©ng tu giác ng¶

Dag ni thong thö dren dang mö dhe pa
Kun kyang de da’i pel la chö pa dang
Mö dang deg tsog mi nyen drog che pa
Tham chä chang chub lam gyi käl den shog

Không gian còn
Chúng sinh còn
NguyŒn tôi còn ª låi
Xua tan kh° nån cõi th‰ gian.

Dor na ji si nam kha ne pa dang
Dro wai dung ngel ne pa de si du
Dag kyang ne te ngö dang gyü pa yi
Phen de’i che po nyi du gyur war shog

ñÙc Tenzin Gyatso, ñåt-lai Låt-ma Ç©i thÙ 14 soån tác.
Bän ti‰ng Anh mÜ®n tØ tÆp tøng niŒm dành cho bu°i thuy‰t pháp cûa ÇÙc ñåt-lai
Låt-ma tåi Tushita Mediation Centre, Dharamsala, ƒn Ç¶. DÎch giä khuy‰t danh.
Thubten Munsel HÒng NhÜ và Thanh Liên chuy‹n ViŒt ng». TrÀn CÜ©ng ViŒt hiŒu
Çính.

© His Holiness the Dalai Lama
Vietnamese translation © 2007 Hong Nhu & Thanh Liên
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Tøng NiŒm Ph° Thông

ThÃt Chi Ph° HIŠn

1. NguyŒn mang thân ng» š / lÍ kính chÜ PhÆt Çà
2. NguyŒn kính dâng lên PhÆt / cúng phÄm hÖn h‰t cä / trùng ÇiŒp

kh¡p tr©i mây / Çang thÆt s¿ bày ra / hay bày trong quán tÜªng
3. NguyŒn sám hÓi t¶i chÜ§ng / mà con Çã làm ra / tØ vô thûy sinh tº

/ mãi cho Ç‰n bây gi©
4. NguyŒn vui cùng viŒc thiŒn / cûa các bÆc thánh giä / cÛng nhÜ

cûa phàm nhân
5. NguyŒn chÜ PhÆt NhÜ lai / ª låi cùng cõi th‰ / cho Ç‰n khi diŒt tÆn

/ toàn b¶ cänh luân hÒi
6. NguyŒn PhÆt vì chúng sinh / chuy‹n bánh xe chánh pháp
7. Nay con và chúng sinh / ÇÜ®c bao nhiêu công ÇÙc / xin hÒi hÜ§ng

tÃt cä / vŠ vô thÜ®ng bÒ ÇŠ

Cúng DÜ©ng Mån ñà La

Con xin hi‰n cúng
ñÃt này trang nghiêm hÜÖng hoa
ñi‹m núi Tu Di, tÙ Çåi b¶ châu, m¥t tr©i và m¥t træng
Quán tÜªng thành cõi PhÆt
NguyŒn chúng sinh yên vui trong cänh thanh tÎnh này
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Quy Y  - Phát Tâm BÒ ñŠ

V§i Ü§c nguyŒn giäi thoát
Cho toàn th‹ chúng sinh,
Con xin vŠ nÜÖng d¿a
NÖi PhÆt, Pháp và Tæng
Cho Ç‰n khi giác ng¶.

Hôm nay tâm hÜ§ng vŠ
TØ bi và trí tuŒ,
ñÓi trÜ§c mÜ©i phÜÖng PhÆt,
Con xin vì chúng sinh
NguyŒn phát tâm bÒ ÇŠ.

Bao gi© không gian còn,
Chúng sinh còn,
NguyŒn con còn ª låi,
Xua tan kh° nån cõi th‰ gian.

HÒi HÜ§ng

NguyŒn cho bÒ ÇŠ tâm
NÖi nào chÜa phát tri‹n
Së näy sinh l§n månh
NÖi nào Çã phát tri‹n
Së tæng trÜªng không ngØng
Không bao gi© thoái chuy‹n

Trích Nghi ThÙc Tøng NiŒm TÆp Y‰u FPMT, 2006


