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[Chương 1 Các giai đoạn của lộ trình dành cho những cá nhân có khả năng cao ] 
3. Các cấp bậc lộ trình của sự luyện tập tâm thức dành cho những cá nhân có đại thiện căn  

a) Chỉ ra rằng chỉ có sự phát triển của Tâm giác ngộ là cánh cửa duy nhất dẫn đến Đại thừa. 
b) Làm thế nào để phát triển Tâm giác ngộ. 

i) Tâm giác ngộ phụ thuộc ra sao vào sự nảy sinh của những nguyên nhân chính  
a’. Sự phát triển của Tâm giác ngộ qua bốn duyên  
b’. Sự phát triển của Tâm giác ngộ qua  bốn nguyên nhân 
c’. Sự phát triển của Tâm giác ngộ qua bốn sức mạnh 

[Chương 2 Từ bi, cánh cửa bước vào Đại thừa] 
ii) Giai trình  rèn luyện tâm giác ngộ 

a’ Rèn luyện trên nền tảng giáo huấn Bảy phép luyện tâm trong truyền thừa truyền từ Trưởng Lão 
[Atiśa] 

1’ Phát triển vững chắc về thứ tự cửa các giai đoạn  
a’’ Chỉ rõ cội nguồn của Đại thừa là từ bi 

1’’ Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn khởi đầu 
2’’ Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn giữa 
3’’ Tầm quan trọng của từ bi trong giai đoạn cuối 

b’’ Sáu phép luyện tâm còn lại đều là các nhân hay quả của tâm từ bi 
1’’ Cách thức của „Bốn phép luyện tâm” đầu tiên – Qua sự phát triển tình thương nhận ra tất cả chúng 
sinh như mẹ của mình hoạt động như là các nguyên nhân của tâm từ bi 
2’’ Cách thức tạo lòng tận tụy vô điều kiện và tâm giác ngộ như là các hậu quả của từ bi 

[Chương 3  Bảy phép luyện tâm] 
2’ Sự rèn luyện từng bước 

a’’ Rèn tâm để có được sự kiên quyết vì lợi ích của chúng sinh 
1’’ Xác lập nền tảng để phát triển thái độ này 

(a) Đạt được tâm bình đẳng hướng về chúng sinh 
(b) Yêu mến tất cả chúng hữu tình 

(i) Nuôi dưỡng nhận thức rằng mọi chúng sinh đều là mẹ của mình 
(ii) Nuôi dưỡng ký ức về lòng tốt của họ 
(iii) Nuôi dưỡng ước nguyện đền đáp lòng tốt của họ 

2’’ Phát triển thái độ kiên quyết đến lợi ích của tha nhân  
(a) Nuôi dưỡng tình yêu thương 
(b) Nuôi dưỡng lòng từ bi 
(c) Nuôi dưỡng sự quyết tâm tuyệt đối 

b’’ Luyện tâm kiên quyết đạt giác ngộ 
c’’Nhận ra tâm giác ngộ, thành quả của sự rèn luyện 

[Chương 4 Hoán Chuyển Ngã-Tha] 
b’ Rèn luyện dựa trên các giảng dạy của đứa con của các đấng chiến thắng, ngài Tịch Thiên 

1’ Quán chiếu về những lợi lạc của việc hoán đổi giữa bản thân và người khác {hoán chuyển ngã -tha} và 
sai sót của việc không hoán đổi như vậy 
2’ Khả năng hoán chuyển ngã-tha nếu quý vị làm quen với ý nghĩ về việc làm như vậy 
3’ Các giai đoạn của thiền định về làm sao hoán chuyển ngã-tha 

iii) Phương pháp tạo ra tâm giác ngộ 
[Chương 5 Lễ Phát Tâm Bồ-đề] 

iv) Làm sao để tạo ra Bồ-đề tâm thông qua các nghi lễ 
a’ Đạt đến điều mà quý vị chưa đạt được 

1’ Người mà trước người đó quý vị phát khởi Bồ-đề tâm 
2’ Những cá nhân khởi tạo ra tâm giác ngộ 
3’ Làm sao để tham gia vào một nghi lễ phát Bồ-đề tâm 

a’’ Sự chuẩn bị cho nghi lễ 
1’’ Tiến hành các thực hành đặc biệt để quy y 

(a) Sau khi đã trang hoàng nơi tổ chức lễ và thiết lập các vật biểu tượng của Tam Bảo, sắp xếp vật 
cúng dường 



(b) Thỉnh cầu và quy y 
(c) Bắt đầu giới nguyện quy y 

2’’ Tích tập công đức 
3’’ Thanh tịnh thái độ 

b’’ Nghi lễ chính thức 
c’’ Phần kết thúc của nghi lễ 

[Chương 6 Nuôi Dưỡng Bồ-đề Tâm] 
b’ Duy trì và không làm suy yếu những gì quý vị đã đạt được 

1’ Việc rèn luyện giới luật khiến quý vị không làm suy yếu tâm giác ngộ trong đời này 
a’’ Việc rèn luyện giới luật để nhớ lại những lợi ích của Bồ-đề tâm 
nhằm tăng sức mạnh sự nhiệt tình của quý vị cho nó  
b’’ Việc rèn luyện giới luật để phát khởi tâm giác ngộ sáu lần mỗi ngày nhằm tăng cường Bồ-đề tâm thực 
sự 

1’’ Kiên cường phát triển Bồ-đề tâm nguyện 
2’’ Rèn luyện nâng cao Bồ-đề tâm nguyện  

c’’ Rèn luyện giới luật để không có ý từ bỏ chúng sinh, mà là vì lợi ích của họ, quý vị phát triển tâm giác 
ngộ  
d’’ Việc rèn luyện giới luật để tích lũy các tư lương công đức và trí tuệ siêu phàm  

2’ Rèn luyện giới luật khiến cho quý vị cũng không bị tách rời với tâm giác ngộ trong kiếp sống tương lai 
a’’ Tu tập trong giới luật để loại bỏ bốn hành vi đen tối vốn làm suy yếu tâm giác ngộ 
b’’ Rèn luyện giới luật để áp dụng bốn thực hành trong sáng giữ cho tâm giác ngộ khỏi suy yếu  

c’ Phương pháp tu sửa Bồ-đề tâm nếu quý vị làm suy yếu nó 
 [Chương 7 Dẫn Nhập về Lục-độ-Ba-la-mật-đa] 

c) Cách tu h ọc Bồ-tát hành sau khi đ ã phát tâm giác ng ộ  
i) Lý do vì sao phải tu tập sau khi đã phát tâm Bồ-đề   
ii) Ch ứng minh rằng quý vị sẽ không thể nào trở thành Phật bằng cách tu học phương tiện hay trí huệ một cách riêng biệt 

[Chương 8 Tu Tập Đại Thừa: Các Giới Luật và Ba-la-mật-đa] 
iii) Giải thích tiến trình tu học giới luật 

a’ Cách tu tập theo Đại thừa nói chung 
1’ Xác lập nguyện ước tu học giới luật của tâm giác ngộ {Bồ-đề tâm}. 
2’ Thọ giới con Phật {Bồ-tát giới} sau khi đã phát nguyện học giới luật của tâm giác ngộ. 
3’ Cách thức rèn luyện sau khi thọ giới 

a” Nền tảng của giới luật 
b” Cách thức mà tất cả các giới luật được thu tóm trong sáu Ba-la-mật-đa 

1” Thảo luận chủ đề chính, số lượng Ba-la-mật-đa cố định 
(a) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa trên đẳng cấp cao 
(b) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa trên việc viên thành hai mục tiêu 
(c) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa trên việc viên thành các mục tiêu của người khác 
(d) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định và sự thu nhiếp của chúng đối với toàn bộ hệ thống Đại thừa 
(e) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định trong khuôn khổ viên mãn của các lộ trình hay phương tiện 
(f) Số lượng các Ba-la-mật-đa cố định dựa trên tam vô lậu học {giới, định, và tuệ} 

2” Thảo luận phụ về thứ tự cố định của các Ba-la-mật-đa 
(a) Thứ tự khởi sinh 
(b) Thứ tự cao thấp 
(c) Thứ tự thô lậu và vi tế 

[Chương 9 Bố Thí Ba-la-mật-đa] 
c” Tiến trình tu tập các Ba-la-mật-đa 

1” Cách tu tập các hạnh Bồ-tát nói chung 
(a) Tu tập các Ba-la-mật-đa để tăng trưởng phẩm chất mà quý vị sẽ có khi thành Phật 

(i) Cách tu tập Ba-la-mật-đa bố thí 
(a’) Bố thí là gì? 
(b’) Cách bắt đầu nuôi dưỡng đức bố thí 
(c’) Phân loại bố thí 

(1’) Vì sao mọi người nên thực hành đức bố thí 
(2’) Các Phân loại bố thí theo mối quan hệ đến các cá nhân  
(3’) Các phân loại bố thí thực tế 



(a’’) Pháp thí 
(b’’) Vô úy thí 
(c’’) Tài vật thí  

(1’’) Thực tế bố thí về Tài vật 
(a)) Cách tiến hành tài thí 

(1)) Người nhận bố thí 
(2)) Động lực bố thí 

(a’)) Loại động lực đòi hỏi 
(b’)) Loại động lực phải loại trừ 

[Chương 10 Cách Thức Bố Thí] 
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[Chương 11 Trì Giới Ba-la-mật-đa]  
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[Chương 12 Nhẫn Nhục Ba-la-mật-đa] 
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[Chương 13 Tinh Tấn] 
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(e’) Tổng kết 
[Chương 14 Thiền Định và Trí Huệ] 

(v) -la-mật-đa 
(a’) Sự ổn định từ thiền {an định thiền} là gì? 

 
 

 
(e’) Tổng kết 

Ba-la-mật-đa 
(a’) Trí huệ là gì? 
(b’) Làm thế nào để khởi phát trí huệ  

 
(1’) Trí huệ hiểu biết chân đế {tối hậu} 
(2’) Trí huệ hiểu biết tục đế {tương đối} 
(3’) Trí huệ hiểu biết cách hành động vì lợi lạc chúng sinh 

 
(e’) Tổng kết 

[Chương 15 Giúp Người Phát Triển – Bốn Phương Tiện Thu Phục Đệ Tử] 
, giúp người khác tưởng thành  

(i)    Tứ nhiếp pháp là gì? 
(ii)   Lý do chúng được ước định là bốn phương pháp 
(iii)  Các chức năng của Tứ nhiếp pháp 
(iv)  Việc cần thiết dựa vào Tứ nhiếp pháp của những người thu phục đệ tử  
(v)   Vài giảng giải chi tiết 

 


