THỌ BÁT QUAN TRAI
Phương Thức Thọ Trì Trưởng Tịnh Giới (Sojong) Của Đại Thừa
rap jam gyal wa kün gyi ngö

la mé zhap la gü tü né

thek pa chen pö so jong gi

dom pa len pé cho ga gö

Cung kính đảnh lễ dưới gót chân sen của Đạo Sư, ngài là sự hiển bày diệu hóa của toàn
bộ hằng sa các Đấng Chiến Thắng, con xin khởi sự nghi thức thọ nhận các giới nguyện
Sojong của Đại Thừa.
Đây là pháp hành trì Sojong [tức Bố Tát Giới hay Trưởng Tịnh Giới] của Đại Thừa dành cho bất kỳ ai
may mắn có được sự tỉnh thức về những khổ não không thể nào tả xiết và những lầm lỗi của nguyên
nhân đưa đến khổ [trong luân hồi]. Pháp hành trì này cũng dành cho những ai, sau khi đã suy lường
thông qua kinh nghiệm của tự thân, nghĩ đến bản chất khốn khổ của chúng sinh mẹ hiền nhiều khắp
không gian, và thành tâm nỗ lực tu tập để đạt đến giác ngộ. Vào buổi bình minh, khi ánh sáng chỉ vừa
đủ để thấy được bàn tay của ta một cách lờ mờ, hãy gột rửa sạch sẽ và bày biện các biểu tượng của
Tam Bảo ở một nơi thanh sạch và thuận tiện [cho tu tập]. Hãy sắp đặt bất kỳ các món cúng dường vô
cùng đẹp đẽ và tuyệt vời nào mà bạn có thể có được [lên trước Tam Bảo]. Trong một cung cách hết sức
thành kính, hãy ngồi xuống trước [bàn thờ có đặt các món cúng dường] và [tụng đọc]:

Quy Y và Phát Khởi Bồ Đề Tâm

sang gyé chö dang tsok chok la
jang chup bar du kyap su chi
dak dang zhen dön drup lé du
dak gi jang chup sem kyé do
Nơi Phật, Pháp và Tăng Bảo Tối Thắng, con xin quy y cho đến khi thành tựu đại giác! Để
có thể thành tựu mục đích lợi người và lợi mình, con nguyện xin phát khởi Bồ Đề Tâm!
chok chu dak na zhuk pa yi
sang gyé jang chup sem pa sön
dak gi dzok pé jang chup chir
deng né jang chup sem kyé do
Chư Phật và chư Bồ Tát đang ngự khắp mười phương, xin hãy đoái tưởng đến con! Để
đạt được giác ngộ viên mãn, ngay từ khoảnh khắc này con xin phát khởi Bồ Đề Tâm!
Hãy lặp lại ba lần và hãy luôn tinh cần đối với công phu quy y và phát khởi Bồ Đề Tâm.

Linh Hóa Mặt Đất

tham ché du ni sa zhi dak
lak thil tar nyam ben dur yé

sek ma la sok mé pa dang
rang zhin jam por né gyur chik
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Nguyện cho toàn bộ mặt đất này trở thành cõi tịnh, không sỏi đá gồ ghề, bằng phẳng như lòng
bàn tay và mịn màng như lưu ly.

Cúng Dường
lha dang mi yi chö pé dzé
kün zang chö trin la na mé

ngö su sham dang yi kyi trül
nam khé kham kün khyap gyur chik

Nguyện cho các phẩm vật cúng dường của trời, người – thực sự được bày biện và kể cả
trong quán tưởng – trở thành như biển mây cúng dường tịnh khiết của Phổ Hiền và tràn
ngập hư không pháp giới!

Linh Hóa Minh Chú

OṀ NAMO BHAGAVATE / VAJRA SARA PRAMARDANE / TATHĀGATĀYA / ARHATE
SAMYAKSAṂ BUDDHAYA / TADYATHĀ / OṀ VAJRE VAJRE / MAHĀ VAJRE / MAHĀ
TEJVA VAJRE / MAHĀ VIDYĀ VAJRE / MAHĀ BODHICITTA VAJRE / MAHĀ BODHI
MAṆḌO PASAṂ KRAMAṆA VAJRE / SARVA KARMA ĀVARAṆA VIŚHODHANA
VAJRE SVĀHĀ. [Tụng] 3 lần.
kön chok sum gyi den pa dang
Nương vào oai lực của chân l{ của Tam Bảo,
sang gyé dang jang chup sem pa tham ché kyi jin gyi lap dang
vào sự gia trì của hết thảy chư Phật và chư Bồ Tát,
tsok nyi yong su dzok pé nga thang chen po dang
vào hùng lực của sự tích lũy hai bồ phước trí viên mãn,
chö kyi ying nam par dak ching sam gyi mi khyap pé top kyi dé dé zhin nyi du gyur chik
và vào cảnh giới chân thật hoàn toàn thanh khiết không thể nghĩ bàn,
nguyện cho [mặt đất và các phẩm vật cúng dường] thảy đều trở thành như thế!
Qua đó, linh hóa mặt đất và các phẩm vật.

ma lü sem chen kün gyi gön gyur ching
ngö nam ma lü yang dak khyen gyur pé

dü dé pung ché mi zé jom dzé lha
chom den khor ché né dir shek su söl

Đấng thủ hộ của toàn thể chúng sinh không sót một ai, đấng Bổn Tôn bạt trừ vô lượng
chúng ma, đấng thấu suốt toàn bộ [các pháp] không mảy may thiếu sót – Đấng Chiến
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Thắng và Thánh chúng—xin hãy giáng lâm nơi đây!
Hãy trì tụng theo cách thức này, thỉnh mời vị Đạo Sư Gốc từ hòa ,được quán tưởng như là Đức Phật, Vua
của chư Hiền Thánh, được vây quanh bởi toàn bộ chư Phật và chư Bồ Tát khắp thập phương. Hãy nghĩ
rằng các ngài ngự trong không gian trước mặt bạn như đang thực sự hiện hữu. Nếu muốn, bạn có thể tụng
[phần cúng dường Thất Chi Nguyện sau đây]:

Cúng Dường Thất Chi Nguyện
ji nyé su dak chok chü jik ten na
dak gi ma lü dé dak tham ché la

dü sum shek pa mi yi seng gé kün
lü dang ngak yi dang wé chak gyi-o

Với lòng chí thành, con xin cung kính đảnh lễ bằng cả thân, khẩu và {, hướng đến toàn
thể chư vị ở khắp mười phương thế giới – chư vị như Sư Tử Hống trong loài người, và
chư Như Lai của cả ba thời!
zang po chö pé mön lam top dak gi
zhing gi dül nyé lü rap tü pa yi

gyal wa tham ché yi kyi ngön sum du
gyal wa kün la rap tu chak tsal lo

Nương vào oai lực của Phổ Hiền đại nguyện, nguyện chư vị Chiến Thắng hiển hiện rõ
ràng trong tâm trí con! Thân con hiện nhiều như vô lượng vi trần, xin cung kính đảnh lễ
toàn thể các Đấng Chí Tôn!
dül chik teng na dül nyé sang gyé nam
dé tar chö kyi ying nam ma lü pa

sang gyé sé kyi ü na zhuk pa dak
tham ché gyal wa dak gi gang war mö

Trong mỗi vi trần là hằng sa chư Phật nhiều như toàn bộ vi trần trong toàn bộ cõi giới,
bao quanh bởi vô lượng chư Bồ Tát. Cũng thế, con quán tưởng toàn bộ hư không pháp
giới thảy đều tràn ngập các Đấng Chiến Thắng!
dé dak ngak pa mi zé gyam tso nam
gyal wa kün gyi yön ten rap jö ching

yang kyi yen lak gyam tsö dra kün gyi
dé war shek pa tham ché dak gi tö

Với những lời tán thán bất tận như đại dương bao la, cùng với biển lớn diệu âm tán
tụng các phẩm hạnh cao qu{ của các Đấng Chiến Thắng, con xin tán dương toàn bộ chư
Như Lai!
mé tok dam pa treng wa dam pa dang

sil nyen nam dang juk pa duk chok dang།

mar mé chok dang duk pö dam pa yi

gyal wa dé dak la ni chö par gyi
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Với những tràng hoa tuyệt hảo và thắm tươi, nhã nhạc, dầu xức, lọng đẹp, và ánh sáng
thiêng liêng huy hoàng, cùng với trầm hương, con xin dâng cúng lên các Đấng Chiến
Thắng!
nab za dam pa nam dang dri chok dang
ché mé phur ma ri rap nyam pa dang
kö pé khyé par phak pé chok kün gyi
gyal wa dé dak la yang chö par gyi
Với bảo y, bảo cái, dầu thơm và nhang thơm, cao ngất như núi Tu Di, được sắp xếp vô
cùng vi diệu và hoàn mỹ, con xin dâng cúng lên các Đấng Chiến Thắng!
chö pa gang nam la mé gya ché wa

dé dak gyal wa tham ché la yang mö།

zang po chö la dé pé top dak gi
gyal wa kün la chak tsal chö par gyi
Con cũng quán tưởng các phẩm vật vô song và rộng khắp, xin dâng cúng lên toàn thể
chư vị Chiến Thắng! Nương vào oai lực chí thành, hết lòng tin tưởng nơi các công hạnh
tuyệt hảo, con xin quy mạng lễ và dâng lên toàn bộ các Đấng Chiến Thắng!
dö chak zhé dang ti muk wang gi ni
lü dang ngak dang dé zhin yi kyi kyang
dik pa dak gi gyi pa chi chi pa
dé dak tham ché dak gi so sor shak
Con xin sám hối bất cứ điều bất thiện nào mà con đã sai phạm qua thân, khẩu và {, và do
bởi mãnh lực của tham, sân và si.
chok chü gyal wa kün dang sang gyé sé
rang gyal nam dang lop dang mi lop dang
dro wa kün gyi sö nam gang la yang
dé dak kün gyi jé su dak yi rang
Con xin tùy hỷ với công đức của mười phương Phật và mười phương Bồ Tát, của chư vị
Duyên Giác, chư Thanh Văn và chư vị A La Hán, cùng tất cả chúng sinh.
gang nam chok chü jik ten drön ma dak
jang chup rim par sang gyé ma chak nyé
gön po dé dak dak gi tham ché la
khor lo la na mé pa kor war kül
Đối trước hào quang của thập phương thế giới, đối trước chư vị đã chứng thành Phật
quả, đạt được giác ngộ, thoát lìa tham ái – đối trước hết thảy chư vị thủ hộ, con xin
khấn thỉnh các ngài hãy rộng chuyển bánh xe Pháp vô song!
nya ngen da tön gang zhé dé dak la
dro wa kün la phen zhing dé wé chir
kal pa zhing gi dül nyé zhuk par yang
dak gi thal mo rap jar söl war gyi
Đối trước chư vị phát tâm thị hiện Niết Bàn, con chắp hai tay khấn thỉnh các ngài, xin hãy
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nán lại để phổ độ muôn sinh – xin hãy thọ sinh muôn trùng đại kiếp nhiều như vi trần
trong toàn bộ cõi giới, để đem lại lợi lạc và hạnh phúc cho chúng hữu tình!
chak tsal wa dang chö ching shak pa dang
jé su yi rang kül zhing söl wa yi
gé wa chung zé dak gi chi sak pa
tham ché dak gi jang chup chir ngo-o
Bất kz thiện đức nhỏ nhoi nào mà con đã tích góp nương vào lễ lạy, cúng dường, sám
hối, tùy hỷ, thỉnh chuyển pháp luân và thỉnh cầu trụ thế – con nguyện xin hồi hướng cho
quả vị toàn giác của toàn thể chúng sinh!
Nếu muốn thực hành cô đọng [hãy lặp lại phần dưới đây thay cho bài Thất Chi Nguyện dài]:

go sum gü pé go né chak tsal lo
ngö sham yi trül chö pa ma lü bül
Con cung kính quy mạng lễ các ngài bằng ba cửa [thân, khẩu và {]! Con xin dâng cúng
biển mây cúng dường, thực sự hiển bày lẫn qua quán tưởng.
thok mé né sak dik tung tham ché shak
kyé phak gé wa nam la jé yi rang
Con xin sám hối tất cả các bất thiện nghiệp và tất cả những suy hoại mà con đã vi phạm
từ vô thủy [cho đến nay]. Con xin tùy hỷ với thiện hạnh của toàn bộ chư Thánh Giả và
chúng phàm phu.
khor wa ma tong bar du lek zhuk né
dro la chö kyi khor lo kor wa dang
Xin hãy trụ thế trong toàn hảo cho đến khi luân hồi tuyệt dứt, và chuyển bánh xe Pháp
cho chúng sinh lang thang.
dak zhen gé nam jang chup chen por ngo
Con xin hồi hướng toàn bộ thiện đức của con và của tất cả [các chúng sinh] khác đến quả
vị đại giác.
Cúng Dường Mạn Đà La
Sau khi đã tụng đọc bài cúng dường Thất Chi Nguyện dài hoặc bài cô đọng, hãy đảnh lễ ba lần và dâng
cúng một mạn đà la, có thể phong phú hoặc đơn giản, như là một phẩm vật để thọ giới. Sau đó hãy
choàng y thượng lên trên một bờ vai, quỳ xuống trên gối phải và chắp hai tay lại [rồi tụng đọc]:
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sa zhi pö chü juk shing mé tok tram
ri rap ling zhi nyi dé gyen pa di
sang gyé zhing du mik té phül wa yi
dro kün nam dak zhing la chö par shok
Mặt đất được rải nước thơm và rải hoa, lại được trang điểm bởi núi Tu Di và bốn lục
địa, cùng mặt trời và mặt trăng. Con quán tưởng đất ấy hóa thành một cõi Phật và xin
dâng cúng toàn bộ. Nguyện cho toàn thể chúng sinh được thọ hưởng sự tịnh khiết vô
cùng toàn hảo của cảnh giới ấy.
Những Lời Nguyện Khi Thọ Giới
chok chu na zhuk pé sang gyé dang jang chup sem pa tham ché dak la gong su söl
Thỉnh nguyện hết thảy chư Phật và chư Bồ Tát ngự khắp mười phương, xin hãy nhớ nghĩ
đến con!
ji tar ngön gyi dé zhin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pé sang gyé
Y như chư vị trong quá khứ (chư Như Lai, A La Hán và chư Phật Viên Giác) —cũng y như
một con thiên mã và y như một con voi lớn—
ja wa jé shing jé pa jé pa khur bor wa rang gi dön jé su thop pa
đã làm những điều cần làm, hoàn tất nhiệm vụ của mình, buông xuống toàn bộ gánh
nặng, đạt được hạnh nguyện của chính mình,
si par kün tu jor wa yong su zé pa yang dak pé ka lek par nam par dröl wé thuk
và hoàn toàn phá vỡ những trói buộc của hiện hữu luân hồi; khẩu của các ngài vô
cùng tuyệt hảo viên mãn, tâm của các ngài hoàn toàn tự do,
lek par nam par dröl wé shé rap chen dé dak gi sem chen tham ché kyi dön gyi chir dang
và trí tuệ của các ngài hoàn toàn giải thoát; [các ngài hoạt hành] vì lợi lạc của toàn bộ
chúng hữu tình—
phen par ja wé chir dang dröl war ja wé chir dang mu gé mé par ja wé chir dang
để làm lợi lạc cho họ, để giải thoát họ, để tận trừ nạn đói kém,
né mé par ja wé chir dang jang chup kyi chok kyi chö nam yong su dzok par ja wé chir dang
để chữa lành chúng sinh khỏi tật bệnh, và để [thành tựu] viên mãn Giáo Pháp hướng
đến giác ngộ,
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la na mé par yang dak par dzok pé jang chup ngé par tok par ja wé chir
[các ngài] đã triệt ngộ, thành tựu toàn giác viên mãn vô song—
so jong yang dak par dzé pa dé zhin du
và đã thực hành một cách trọn vẹn pháp Trưởng Tịnh Giới (Sojong).
dak (tên/pháp danh) di zhé gyi wé kyang
shar gyi bar du

dü di né zung té

ji si sang nyi ma ma

Cũng y như thế, con tên là “_______” từ ngay khoảnh khắc này cho đến khi mặt
trời mọc vào sáng ngày mai, nguyện sẽ thọ trì các Trưởng Tịnh Giới (Sojong),
sem chen tham ché kyi dön gyi chir dang phen par ja wé chir dang dröl war ja wé chir
dang
vì lợi lạc của toàn thể chúng sinh, để đem lại lợi ích cho họ, để giải thoát họ,
mu gé mé par ja wé chir dang
né mé par ja wé chir dang
để tận trừ nạn đói kém, và để chữa lành chúng sinh khỏi tật bệnh,
jang chup kyi chok kyi chö nam yong su dzok par ja wé chir dang
con nguyện hoàn toàn noi theo toàn bộ Giáo Pháp hướng đến giác ngộ,
la na mé pa yang dak par dzok pé jang chup ngé par tok par ja wé chir so jong yang dak
par lang war gyi-o
và nguyện con sẽ triệt ngộ, thành tựu toàn giác viên mãn và vô song. Lặp lại ba lần.
Sau khi lặp lại [lời tụng đọc] lần thứ ba, hãy tùy hỷ và nghĩ rằng: [Bây giờ] con đã thọ các giới.” Sau
đó, hãy nhớ nghĩ đến sự phát khởi tâm Bồ Đề như đã được nhắc đến trước đây và hãy nghĩ rằng:”Y
như chư vị A La Há trong quá khứ đã từ bỏ toàn bộ các bất thiện nghiệp thuộc thân và khẩu, chẳng
hạn như sát sinh, và tâm [các ngài] hoàn toàn rời bỏ các ác hạnh này, con nay cũng y theo như các
ngài, vì lợi lạc của toàn thể chúng sinh, sẽ từ bỏ các bất thiện nghiệp này trong một ngày và sẽ thọ trì
các giới nguyện một cách đúng đắn.” Suy nghĩ [theo cách ấy, hãy lặp lại] như sau:

Hứa Nguyện Trì Giới
Deng né sok chö mi ja zhing
zhen gyi nor yang lang mi ja
Từ nay trở đi, con sẽ không sát sinh. Con sẽ không trộm cắp vật sở hữu của người khác.
trik pé chö kyang mi ché ching
dzün gyi tsik kyang mi ma-o
Con sẽ buông bỏ hành vi dâm dục. Con sẽ không nói lời dối trá.
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kyön ni mang po nyer ten pé
chang ni yong su pang war ja
Con sẽ hoàn toàn lánh xa rượu bia, bởi đó là cửa ngõ dẫn đến nhiều lầm lỗi.
tri ten ché tho mi ja zhing
dé zhin dü ma yin pé zé
Con sẽ không ngồi trên ghế cao và xa hoa. Con sẽ không ăn sái thời.
dri dang treng wa gyen dang ni
lu dang gar sok pang war ja
Con sẽ không sử dụng nước hoa, nữ trang hay vật trang sức. Con sẽ từ bỏ [các sinh hoạt
giải trí], như ca hát và nhảy múa.
ji tar dra chom tak tu ni
sok chö la sok mi jé tar
Y như chư vị A La Hán, trong mọi thời mọi lúc đã lánh xa những hành động [ác hại], như
cướp đi sinh mạng của các chúng sinh khác,
dé zhin sok chö la sok pang
la mé jang chup nyur thop shok
con cũng nguyện từ bỏ những [hành động ác hại], như cướp đi sinh mạng của các chúng
sinh khác. Nguyện con đạt được giác ngộ vô song,
duk ngal mang truk jig ten dir
si pé tso lé dröl war shok
và nguyện cho thế gian này, vốn tràn ngập niềm đau nỗi khổ, sẽ thoát khỏi đại dương
luân hồi! Lặp lại ba lần.
[Nếu có sự hiện diện của một vị Đạo Sư tâm linh, vị ấy sẽ nói, “Đây là phương tiện,” (thab yin no) và
đệ tử sẽ đáp lời, “Tuyệt hảo” (leg so)].

Minh Chú Tịnh Giới
OṀ AMOGHA ŚHĪLA / SAṂBHARA SAṂBHARA / BHARA BHARA MAHĀ
ŚHUDDHA SATVA / PEMA BHIBHU KITE BHUJA / DHARA DHARA / SAMANTA
AVALOKETE HŪṀ PHAṬ SVĀHĀ. Như thế, hãy lặp lại hai mươi mốt lần đà la ni của giới đức
thanh tịnh.

Nguyện Trì Giữ Giới Đức Một Cách Thanh Tịnh
trim kyi tsül trim kyön mé ching
tsül trim nam par dak dang den
Thông qua các giới đức thanh tịnh tuyệt hảo và không lỗi lầm, thuận với các giới luật,
om sem mé pé tsül trim kyi
tsül trim pha röl chin dzok shok
và thông qua các giới hạnh không vướng chấp kiêu mạn, nguyện con hoàn thành việc trì
giữ giới nguyện một cách viên mãn!
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Hồi Hướng Nguyện
jam pal pa wö ji tar khyen pa dang
kün tu zang po dé yang dé zhin té
dé dak kün gyi jé su dak lop ching
gé wa di dak tham ché rap tu ngo
Y như Đức Văn Thù Sư Lợi đã thâm chứng vạn pháp như thật, và y như Đức Phổ Hiền
cũng đã thâm chứng như thế, con nguyện noi theo các ngài trên con đường đạo và hồi
hướng trọn vẹn toàn bộ mọi hạnh lành!
dü sum shek pé gyal wa tham ché kyi
ngo wa gang la chok tu ngak pa dé
dak gi gé wé tsa wa di kün kyang
zang po chö chir rap tu ngo war gyi
Y như các Đấng Chiến Thắng trong ba thời đã tán dương công phu hồi hướng tối
thượng, con nguyện hồi hướng trọn vẹn toàn bộ thiện căn cho công hạnh tối thắng.
pha ma sem chen tham ché dé dang den
ngen dro tham ché tak tu tong pa dang
guyr ching
jang chup sem pa gang na su zhuk pa
dé dak kün gyi mön lam drup gyur chik
Nguyện cho tất cả chúng sinh – là cha mẹ của con—có được hạnh phúc; nguyện cho
những cõi thấp đời đời sẽ rỗng sạch; và khi có [sự hiện diện của] chư Bồ Tát dù ở bất kz
đâu, nguyện cho đại hạnh nguyện của các ngài thảy đều thành tựu.
jang chup sem chok rin po che
ma kye pa nam kye gyur chik
Kye pa n yam pa me par yang
gong ne gong du phel war shok
Nguyện cho Bồ Đề Tâm trân qu{ và tối thượng sẽ sinh khởi nơi chưa sinh khởi, không
thoái chuyển nơi đã sinh khởi, mà mỗi ngày mỗi tăng trưởng hơn lên.
Như thế, hãy trang nghiêm phần kết thúc bằng những lời nguyện hồi hướng như những lời trên đây.

………
Theo huấn thị của Tôn Sư Garchen Rinpoche, bản văn này, do Đại Sư Hashin Rinpoche trước tác, đã được dịch từ
Tạng ngữ qua Anh ngữ bởi Ina Bieler và hiệu đính bởi Dan Clarke vào năm 2020. Đặc biệt xin tri ân sự hỗ trợ của
Lama Thubten Nima. Tâm Bảo Đàn kính chuyển Việt ngữ từ bản Anh ngữ (5/2020).
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