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Phá trừ những hiện hữu trong cõi thấp 

Chỉ ra con đường đến cảnh giới cao 

Dẫn đến sự đoạn tận già, chết 

Con xin cung kính đảnh lễ Bồ Đề Tâm. 
 

(Trích Kinh Đại Bảo Tích, Phẩm 41: “Lời Nguyện của Di Lặc”) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

NGHI THỨC THỌ BỒ TÁT GIỚI HẰNG NGÀY 
 

Để thọ Bồ Tát giới, khởi đầu cần phải thỉnh cầu các đối tượng quy y. Đầu tiên cần phải thỉnh sự gia trì cho [nơi tu tập]: 

Nguyện toàn cõi đất này trở thành cõi tịnh độ, không còn nơi nào là biên địa, bằng phẳng như lòng bàn tay, mịn 

màng tự nhiên và mang sắc màu lưu ly. 

 

Cầm một nén nhang giữa hai tay chắp lại, tụng lời thỉnh nguyện chư Phật; lời nguyện này đến từ câu chuyện của cô 

thiếu nữ tên Mendhe Zangmo [đã từng sống] trong đời quá khứ: 

Đấng Bảo Hộ của toàn thể chúng sinh không sót một người một loài, đấng Hộ Phật phá tan quỷ ma cùng chúng 

tùy tùng kinh khiếp, đấng Toàn Tri Toàn Giác, đấng Chiến Thắng, xin hãy giáng lâm nơi này cùng thánh chúng.  

 

Như thế, hãy quán tưởng [chư Phật và Thánh chúng] thực sự hóa hiện [ngay đây]. 

 

Dâng cúng bảo tòa: 

Đối trước các ngài đang ngự giữa cảnh giới bao la, hỷ lạc, con xin cúng dường muôn vàn đóa sen ngàn cánh thắm 

tươi, nhiều vô lượng ví bằng toàn bộ tam thiên đại thiên thế giới. Qua đó, con cung kính khấn thỉnh các ngài hãy 

đến ngự nơi đây trong trang nghiêm và hỷ lạc. 
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Nếu muốn thực hành [nghi thức thọ giới] thật  đầy đủ thì trì tụng bài nguyện bảy nhánh được biết đến dưới tên Hạnh 

Nguyện Phổ Hiền Vương. Còn nếu muốn thực hành [nghi thức] cô đọng thì trì tụng như sau: 

Bất kỳ thiện hạnh nhỏ nhoi nào mà con đã tích góp qua lễ lạy, cúng dường, sám hối, tùy hỷ, thỉnh cầu [trụ thế] và 

thỉnh chuyển pháp luân, con nguyện xin hồi hướng tất cả đến giác ngộ viên mãn. 

 
Phát khởi tâm quy y: 

Con nguyện xin quy y Tam Bảo và phát lồ sám hối mỗi một nghiệp tội và hành vi bất thiện. Con nguyện xin tùy 

hỷ với tất cả thiện hạnh của chúng sinh và thấu suốt tâm giác ngộ của chư Phật. Nương nơi Phật, Pháp và Tăng 

bảo tối thắng, con xin quy y cho đến khi thành tựu đại giác. Để có thể lợi người và lợi mình, con xin phát khởi 

tâm Bồ Đề [trân quý]. Sau khi đã phát khởi tâm giác ngộ tối thượng, con xin đón nhận tất cả mọi chúng sinh. 

Qua các công hạnh Bồ Tát tối thắng để đem lại an vui [cho tất cả], nguyện con thành tựu đại giác vì lợi lạc chúng 

hữu tình. (Tụng 3 lần) 

 

༊ ༊ ༊ 

 

Con nguyện xin đưa dẫn tất cả chúng sinh mẹ hiền, vô lượng như không gian vô biên – nhất là những người thù 

ghét con, những người gây chướng hại và nhiễu hại con, cùng những người ngăn cản sự nghiệp giải thoát và toàn 

giác của con – nguyện cho họ có được hạnh phúc, thoát khỏi khổ đau và tức thời đạt được giác ngộ trân quý, 

toàn hảo, viên mãn và vô song. (Tụng 3 lần) 

 

Bởi thế cho nên, từ nay cho đến khi đạt được giác ngộ, con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả thân, khẩu và 

ý. Cho đến khi chết, con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả thân, khẩu và ý. Từ bây giờ cho đến cùng giờ 

khắc này vào ngày mai, con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả thân, khẩu và ý. (Tụng 3 lần) 

 

Cũng như chư Như Lai trong quá khứ đã từng phát khởi tâm giác ngộ và huân tu trên con đường Bồ Tát, con 
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nay vì lợi lạc của chúng hữu tình, cũng nguyện noi theo các ngài y như thế  – nguyện phát khởi Bồ Đề tâm, và 

từng bước tiến hóa trên con đường huân tu.  (Tụng 3 lần) 

 

Tùy hỷ cho bản thân: 

Giờ đây, cuộc đời con sẽ mang lại lợi lạc. Đã có được thân người, hôm nay con được sinh vào dòng dõi của chư 

Phật và giờ đây con đã trở thành một bậc Bồ Tát (Giác hữu tình). 

 

Lời hứa nguyện không làm nhơ danh dòng dõi [Phật và Bồ Tát]: 

Giờ đây, nguyện cho mọi hành động và bất kỳ điều gì con làm cũng đều khế hợp với dòng dõi [của chư Phật và 

chư Bồ Tát]. Con sẽ không làm bất kỳ điều gì tổn hại thanh danh của dòng dõi cao quý và tịnh khiết này. 

 

Khiến tất cả đều tùy hỷ: 

Hôm nay, đối trước hết thảy chư vị Hộ Pháp, con đã nhắc thức chúng sinh lang thang hãy mau thực chứng tiềm 

năng giác ngộ. [Từ nay] cho đến khi [đạt đến giác ngộ], để làm vui lòng mọi hữu tình, con thỉnh mời họ như là 

những vị khách quý.  

Lời phát nguyện: 

Nương vào những thiện đức tích lũy trong luân hồi, niết bàn và trong cả ba thời, cùng nương nơi thiện căn vốn 

sẵn có, nguyện con chứng ngộ được ý chỉ của đức Jigten Gonpo – chân thân của Kim Cang Trì, là sự hợp nhất 

bất khả phân giữa chân đế và tục đế ngay nơi mạn đà la của bản tâm đồng-khởi nguyên sơ!  

 

Nguyện Bồ đề tâm vương, trân quý và tối thượng, nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã 

sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày mỗi vươn lên cao hơn.  

 

Nguyện chư Bồ Tát luôn thực hành thiện hạnh bằng tâm nguyện cao quý để lợi lạc hữu tình. Nguyện cho bất kỳ 

hạnh nguyện nào của chư Hộ Pháp cũng đều làm thành tựu chúng sinh. 
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Lời nguyện của Bồ Tát Tịch Thiên: 

Luôn tràn ngập tâm Bồ Đề [trân quý], nguyện chúng sinh hướng đến các công hạnh Bồ Tát. Nguyện chúng sinh 

được bảo bọc bằng lòng đại bi của chư Phật; và qua đó nguyện chúng sinh dứt trừ tất cả mọi ma tâm. 

 

༊ ༊ ༊ 

 

Trong tất cả những kiếp vị lai, nguyện con không bao giờ lìa xa chư Đạo Sư siêu phàm, và  luôn được thọ hưởng 

giáo pháp quang vinh. Sau khi đã hoàn thiện đạo hạnh xuyên qua các giai đoạn tu tập, nguyện con sẽ tức thời đạt 

được đạo quả Kim Cang Trì. 

 

Nguyện tất cả các hạnh nguyện vì lợi lạc hữu tình, trước đã được phát nguyện bởi đức Kim Cang Trì đầy từ tâm 

vĩ đại, sau xuống đến đấng Bổn sư gốc từ ái, thảy đều tức thời thành tựu viên mãn. 

 

Nương vào thiện căn mà con và toàn thể chúng sinh đã tích góp trong ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai, trong 

toàn bộ luân  hồi và niết bàn, và nương vào thiện căn tự thân vốn sẵn có, nguyện tất cả chúng sinh và con tức 

thời đạt được giác ngộ trân quý và viên mãn. 

 

Nguyện cho giáo pháp của đức Drigungpa Ratna Shri – bậc minh sư của lý duyên khởi, đấng Pháp Vương toàn 

giác thấu suốt hết thảy vạn pháp – nguyện cho giáo pháp ấy mãi trường tồn xuyên qua sự truyền dạy, hành trì, 

học hỏi, quán chiếu và thiền định, [từ nay] cho đến khi cõi luân hồi tuyệt dứt. 
 

Bản tiếng Anh của nghi thức cô đọng thọ Bồ Tát giới đã được dịch [từ Tạng ngữ qua Anh ngữ] bởi đệ tử Ari-ma tại trung tâm Ari Gar Zangchup 

Choling, Arizona, Hoa Kỳ. Sarva Mangalam. 
 

Tâm Bảo Đàn kính cẩn tạm chuyển từ Anh ngữ qua Việt ngữ theo lời chỉ dạy của Ân Sư nhân lễ Khánh Tuế của Garchen Rinpoche vào ngày 17/4/2020 

được tổ chức tại Trung Tâm Garchen Buddhist Institute, Arizona, Hoa Kỳ. Đây là món quà mà Garchen Rinpoche muốn gửi tặng tất cả chúng đệ tử và 

những ai hữu duyên nhân dịp sinh nhật thứ 84 của ngài. Nguyện tất cả chúng sinh thảy đều nhanh chóng trở thành Bồ Tát và thành tựu đạo quả Kim 

Cang Trì.   


