ThiŒn duyên rÃt khó tìm, Ç©i ngÜ©i thì ng¡n ngûi
Hãy liên tøc suy tÜ vŠ ÇiŠu này; hãy Çoån diŒt m†i khao khát døc v†ng ÇÓi v§i
cu¶c Ç©i này.
Hãy luôn suy niŒm Ç‹ thÃy r¢ng luÆt nhân quä vÓn không bao gi© sai
Và vòng luân hÒi chính là kh° não;
Hãy Çoån diŒt m†i khao khát mÓng tÜªng cho tÜÖng lai.
µ
Khi các con Çã quán chi‰u ÇÜ®c nhÜ vÆy,
Và tâm không mäy may khªi sinh døc v†ng cho tÃt cä nh»ng gì tÓt ÇËp trong
cu¶c sÓng ta-bà,
Và khi các con b¡t ÇÀu suy tÜ ngày Çêm mong cÀu giäi thoát,
ñó là khi các con Çã phát ÇÜ®c tâm tØ bÕ th‰ gian.
µ
Cho dù nhÜ th‰, tâm tØ bÕ th‰ gian së không bao gi© Çem låi ÇÜ®c
NiŠm h› låc viên mãn cûa PhÆt-quä tÓi th¡ng,
TrØ phi tâm tØ bÕ Ãy
ñÜ®c nuôi dÜ«ng b¢ng Ü§c nguyŒn vÎ tha t¶t cùng cao quš ;
Bªi th‰, các bÆc Çåi trí ÇŠu nÜÖng vào tâm nguyŒn BÒ-Tát cao cä trên ÇÜ©ng
tìm cÀu giác ng¶.
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MÜ©i BÓn ñoän KŒ do ñåi SÜ Tông Khách-Ba 2 soån

ñåo SÜ Tôn Quš!
Chí tâm Çänh lÍ ChÜ VÎ Tôn SÜ và Thánh Tæng. 3
1.
V§i tÃt cä khä næng có ÇÜ®c, ta së giäi thích vŠ
Tinh hoa giáo pháp cao sâu cûa các ñÃng Giác Ng¶,
Con ÇÜ©ng mà tÃt cä các bÆc k‰ thØa ÇŠu ca ng®i,
ñi‹m khªi ÇÀu cho nh»ng kÈ may m¡n muÓn tìm cÀu
giäi thoát.

µ
1

Tâm-Bäo-ñàn translated The Three Principles of the Path:
Fourteen Verses by Lama Tsong Khapa into Vietnamese based
on the oral teachings of Chogda Rinpoche in Maryland, USA
in December 2001. The English translator of this specific
version is unknown.
All errors and omissions are the sole responsibilities of TBD.
All merits are dedicated to all beings in the six realms.
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ñây là ba Çi‹m cæn bän hay ba Çi‹m tr†ng y‰u nhÃt trên con
ÇÜ©ng tu mà hành giä phäi thÃu triŒt và hành trì: tâm tØ bÕ th‰
gian (renunciation), tâm bÒ-ÇŠ (bodhicitta), và tánh Không hay vô
ngã (emptiness).
2
ñåi sÜ Tông-Khách-Ba (Tsong Khapa) (1357-1419) là vÎ t° khai
sáng giòng truyŠn thØa ‘Gelug’ (phái MÛ Vàng) cûa MÆt-Tông
Tây-Tång, m¶t trong 4 giòng truyŠn thØa quan tr†ng nhÃt cûa
PhÆt-Giáo Tây-Tång. ‘Gelug’ có nghïa là ‘Çåo hånh’ và ‘Gelugpa’
là danh xÜng dành cho nh»ng ngu©i hành trì theo trÜ©ng phái này.
K‹ tØ th‰ k› 17, giòng Gelug nhÆn lãnh trách nhiŒm chính trÎ tåi
Tây-Tång, v§i ÇÙc ñåt-Lai Låt-Ma, ngÜ©i ÇÙng ÇÀu giòng Gelug,
trª thành vÎ lãnh Çåo tôn giáo và chính trÎ tåi quÓc gia này.
3
Theo truyŠn thÓng MÆt-Tông, trÜ§c khi thuy‰t pháp, các bÆc tôn
sÜ ÇŠu quy ngÜ«ng chÜ PhÆt, BÒ Tát, ThÀy T° hay chÜ vÎ thánh
tæng. Ÿ Çây chính là Çåi sÜ Tông Khách-Ba (Tsong Khapa) Çänh
lÍ chÜ vÎ thánh tæng trÜ§c khi b¡t ÇÀu thuy‰t giäng vŠ ba Çi‹m
tr†ng y‰u cûa con ÇÜ©ng Çåo
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2.
Hãy l¡ng nghe v§i m¶t tÃm lòng thanh tÎnh,
H«i nh»ng kÈ may m¡n tâm không khát khao låc thú
cu¶c Ç©i,
Và nh»ng ai muÓn Çem låi š nghïa cho Ç©i sÓng ÇÀy
thuÆn duyên tÓt ÇËp,4
Hãy hÜ§ng tâm vŠ con ÇÜ©ng làm chÜ NhÜ Lai hoan h›.

The essential points of each of the three principles of
the path explained,
Then go into isolation, my son,*
Make mighty efforts,
And quickly win your ultimate wish.
*the word ‘son’ here refers to those who have developed bodhicitta
in their hearts, rather than indicating gender.

3.
Ngoài tâm tØ bÕ th‰ gian chân chính
Thì không th‹ còn con ÇÜ©ng nào khác
ñ‹ chÃm dÙt s¿ tìm cÀu l®i låc trong b‹ kh° luân hÒi,
CÛng bªi vì nh»ng tham luy‰n này mà chúng sinh phäi
chÎu bao gông cùm trói bu¶c;
Hãy phát khªi tâm tØ bÕ trÜ§c tiên.

4.
ThiŒn duyên rÃt khó tìm,5 Ç©i ngÜ©i thì ng¡n ngûi
Hãy liên tøc suy tÜ vŠ ÇiŠu này; hãy Çoån diŒt m†i khao
khát døc v†ng ÇÓi v§i cu¶c Ç©i này.
4

Bän ti‰ng Anh sº døng hai danh tØ ‘leisure’ và fortune’ cÓt chÌ
nh»ng ÇiŠu kiŒn thuÆn l®i mà chúng ta có ÇÜ®c khi th† mång và
tái sinh trong m¶t cänh sÓng tÓt ÇËp, có nhiŠu thiŒn duyên Ç‹
ÇÜ®c ti‰p tøc tu h†c, nhÜ ÇÜ®c thân ngÜ©i hi‰m quš, ÇÜ®c g¥p
thÀy, ÇÜ®c nghe pháp, không phäi sÓng trong cänh chi‰n tranh,
v.v. M¶t danh tØ khác mà kinh sách ti‰ng Anh cÛng hay dùng Ç‹
chÌ thiŒn duyên là hai danh tØ ‘freedoms and endowments’ tÙc là
nh»ng y‰u tÓ Çóng góp làm cho s¿ tái sinh và th† mång cûa ta trª
nên tÓt ÇËp hÖn.
5
Xem chú thích #3

2
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But unless you have the wisdom perceiving reality
You cannot cut the root of cyclic life.
Make efforts in ways then to perceive interdependence.

Hãy luôn suy niŒm Ç‹ thÃy r¢ng luÆt nhân quä vÓn
không bao gi© sai
Và vòng luân hÒi chính là kh° não;
Hãy Çoån diŒt m†i khao khát mÓng tÜªng cho tÜÖng
lai.

A person is entered the path that pleases the Buddhas
When for all objects, in the cycle or beyond.
He sees that cause and effect can never fail,
And when, for him, they lose all solid appearance
You have yet to realize the Thought of the Able
As long as two ideas seem disparate to you;
The appearance of things--infallible interdependence;
And emptiness--beyond taking any position.
At some point they no longer alternate
[But] come together; just seeing that
Interdependence never fails
Brings realizations that destroys how you hold to
objects
And then your analysis with view is complete.
In addition, the appearance prevents the existence
extreme
Emptiness [prevents] that of non-existence
And if you see how emptiness shows in cause and
effect,
You will never be stolen off by extreme views.

5.
Khi các con Çã quán chi‰u ÇÜ®c nhÜ vÆy,
Và tâm không mäy may khªi sinh døc v†ng cho tÃt cä
nh»ng gì tÓt ÇËp trong cu¶c sÓng ta-bà,
Và khi các con b¡t ÇÀu suy tÜ ngày Çêm mong cÀu giäi
thoát,
ñó là khi các con Çã phát ÇÜ®c tâm tØ bÕ th‰ gian.

6.
Cho dù nhÜ th‰, tâm tØ bÕ th‰ gian së không bao gi©
Çem låi ÇÜ®c
NiŠm h› låc viên mãn cûa PhÆt-quä tÓi th¡ng,
TrØ phi tâm tØ bÕ Ãy
ñÜ®c nuôi dÜ«ng b¢ng Ü§c nguyŒn vÎ tha t¶t cùng cao
quš ;6
Bªi th‰, các bÆc Çåi trí ÇŠu nÜÖng vào tâm nguyŒn BÒTát cao cä 7 trên ÇÜ©ng tìm cÀu giác ng¶.

6

When you have grasped as well as I

10

Bän ti‰ng Anh sº døng cøm tØ ‘purest wish’ và ‘high wish’ cÓt chÌ
hånh nguyŒn BÒ-Tát hoàn toàn l®i tha.
7
Xem chú thích #5

3
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7.
Chúng sinh bÎ cuÓn phæng theo bÓn giòng nÜ§c xoáy 8;
BÎ xi‰t trói bªi hành nghiŒp cûa quá khÙ, khó lòng tháo
g«;
BÎ giam hãm trong chi‰c lÒng s¡t cûa ngã mån;
Nghën ch‰t trong bóng tÓi dÀy d¥c cûa vô minh.

Leisure and fortune are hard to find; life is not long;
Think it constantly; stop desire for this life.
Think over and over how deeds and their fruits never
fail
And the cycle is suffering, stop desire for the future.

8.
Trong vòng sinh tº vô tÆn, chúng sinh Çã chào Ç©i,
Và khi th† mång Çã phäi chÎu Çau Ç§n vì ba kh° não 9
không phút nào ngÖi nghÌ;
Hãy quán tÜªng xem chúng-sinh-mË hiŠn cûa các con
10
Çang cäm thÃy nhÜ th‰ nào,
Nghï xem chuyŒn gì Çang xäy ra cho h†,
Và hãy cÓ g¡ng phát khªi tâm nguyŒn BÒ-Tát t¶t cùng
cao cä kia.

8

BÓn giòng nÜ§c xoáy š nói sinh, lão, bŒnh, tº.
Ba kh° não š nói vô minh (u mê, không hi‹u ÇÜ®c chân Ç‰ và
nghiŒp quä), ái (tham muÓn, thèm khát) và thû (chÃp gi», lÜu
luy‰n, vÜ§ng m¡c). Ba kh° não cÛng còn có š nói 3 loåi Çau kh°
khác nhau: (1) Çau kh° vì bÎ Çau kh°, (2) Çau kh° do vô thÜ©ng
hay nh»ng thay Ç°I bÃt nhÜ š gây ra, và (3) Çau kh° vì phäi chÎu
Ç¿ng nh»ng hoành cänh sÓng Çã ÇÜ®c an bài, phäi chÎu Ç¿ng
nh»ng gì không th‹ thay Ç°i ÇÜ®c cho Çúng theo š mình.
10
Ý nói tØ vô thûy vô chung, tÃt cä chúng sinh Çã tØng là nh»ng bà
mË cûa ta trong vô lÜ®ng ki‰p. Ý niŒm này c¿c kÿ quan tr†ng trong
MÆt-tông Tây-Tång, Ç‹ giúp chúng ta phát tri‹n tâm BÒ-ñŠ viên
mãn, vô phân biŒt.

When you have meditated thus,
And feel not even a moment’s desire
For the good things of cyclic life,
And when you begin to think both night and day of
achieving freedom,
You have found renunciation.
Renunciation though, can never bring
The total bliss of matchless Buddhahood,
Unless it is bound by the purest wish;
And so, the wise seek the high wish for enlightenment.
They are swept along on four fierce river currents;
Chained up tight in past deeds, hard to undo;
Stuffed in a steel cage of grasping self;
Smothered in pitch-black ignorance.

9

4

In a limitless round, they are born,
And in their births, are tortured by three sufferings
Without a break;
Think how your mothers feel;
Think what is happening to them;
And try to develop this highest wish.
You may master renunciation and the wish,
9
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9.
Các con có th‹ Çã chÙng ng¶ ÇÜ®c tâm tØ bÕ và Ü§c
nguyŒn l®i tha,
NhÜng së không th‹ nào ch¥t ÇÙt ÇÜ®c gÓc rÍ cûa vòng
trÀm luân sinh tº
N‰u nhÜ các con không khai mª trí tuŒ Ç‹ thÃu hi‹u lë
chân nhÜ;
Hãy cÓ g¡ng b¢ng nhiŠu cách Ç‹ thÃu triŒt lš duyên
sinh khªi.

Jetsun Lama!
I bow to all the High and Holy Lamas
As far as I am able I shall explain
The essence of all the high teachings of the Victors.
The path that all their holy sons commend.
The entry point for the fortunate seeking freedom.
Listen with a pure mind,
Fortunate ones who have no craving
For the pleasures of life, and who to make leisure and
fortune meaningful,
Strive to turn their minds to the path which pleases to
Victors.
There is no way to end
Without pure renunciation
This striving for pleasant results in the ocean of life.
It is because of their hankering life as well that beings
are fettere,
So seek renunciation first.

8

10.
KÈ bÜ§c chân vào con ÇÜ©ng làm hoan h› muôn chÜ
PhÆt
Là kÈ thÃy ÇÜ®c lš duyên sinh 11 vÓn không bao gi© sai,
ñÓi v§i kÈ Ãy, vån pháp trong cä hai cõi luân hÒi lÅn
ni‰t bàn
ñŠu không mang hình tÜ§ng!

11.
NhÜng các con vÅn chÜa thÆt s¿ quán triŒt Çu®c tÜ
tÜªng cûa bÆc ñåi Giác
N‰u nhÜ chÜa thÃy ÇÜ®c s¿ ÇÒng nhÃt cûa hai š niŒm
này;

11

Bän ti‰ng Anh sº døng cøm tØ ‘cause and effect’ (nhân quä)
trong khi n‰u hi‹u Çúng nghïa cûa Çoån này thì phäi dùng cøm tØ
‘cause and conditions’ (nhân duyên) m§i chính xác vì ª Çây, Çåi
sÜ Tsong Khapa Çang bàn vŠ lš ‘nhân duyên,’ vô ngãi, không có
t¿ tánh, chÙ không phäi bàn vŠ luÆt nhân quä.

5
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S¡c tÜ§ng cûa vån pháp [chính là] lš duyên sinh, không
th‹ nào khác,
Và Không -- [chính là] s¿ vÜ®t thoát m†i khái niŒm,
không th‹ nghï bàn.

14.
Khi các con Çã thÃu hi‹u ÇÜ®c nhÜ ta
Nh»ng ÇiŠu c¿c kÿ quan tr†ng ta Çã giäi thích vŠ ba
Çi‹m cæn y‰u cûa con ÇÜ©ng Çåo,
Con Öi, hãy tìm Ç‰n m¶t nÖi thanh v¡ng;
Hãy dÓc lòng quy‰t tâm tinh tÃn,
Và mau chóng Çåt thành Ü§c nguyŒn t¶t cùng [cûa Çåo
quä BÒ-ñŠ].

12.
ñ‰n m¶t lúc nào Çó, hai š niŒm 12 trên së không còn
luân phiên tách biŒt
Mà së k‰t h®p thành m¶t.
NhÆn thÙc r¢ng lš duyên sinh vÓn không sai
Së giúp các con phá v« ÇÜ®c tâm bám chÃp,
Và khi Ãy, cái nhìn quán chi‰u cûa các con së trª nên
vËn toàn.

13.
HÖn th‰ n»a, s¡c giúp ta không vÜ§ng m¡c vào tâm
chÃp có thÜ©ng h¢ng,
Không giúp ta không vÜ§ng m¡c vào tâm chÃp không
vô h»u,
Và n‰u thÃy ÇÜ®c s¿ hóa hiŒn cûa tánh Không ngay
trong nhân quä,
Các con së không bao gi© n»a phäi sa vào nh»ng quan
niŒm c¿c Çoan.

12

6

Hai š niŒm này là ‘S¡c’ và ‘Không’ -- ÇŠu do duyên sinh mà ra.

7

