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Không làm mọi điều ác. 

Thành tựu các Hạnh lành. 

Tâm ý giử trong sạch. 

Chính lời chư Phật dạy.  

Do not commit any wrong doing. 

Engage entirely in virtue. 

Completely tame your own mind. 

This is the teaching of the Buddha. 

Con quy y trong nhận thức siêu việt, 

tinh túy của Phật.  

Con quy y trong lòng từ bi, tinh túy của 

Pháp. 

Con quy y nơi thiện tri thức, tinh túy 

của chư hiền thánh Tăng.  

I take refuge in transcendent 

awareness, the heart essence of 

Buddha. 

I take refuge in compassion, the 

heart essence of Dharma. 

I take refuge in spiritual friends, 

the heart essence of companions. 

Khi các hành động làm tổn hại cho người 
khác và  các nguyên nhân của nó được từ 
bỏ, giới nguyện giải thoát của cá nhân 
được hoàn mãn. 

Khi giúp đỡ người khác và những nguyên 
nhân của nó được thực hiện, Bồ Tát hạnh 
được hoàn mãn. 

Khi tâm vô ngã và trần cảnh cũng vô ngã 
được nhận thức thì các mật giới  cũng 
được hoàn mãn. 

When harm to others and its cause 

are abandoned, the individual libera-

tion vows are complete. 

When help to others and its cause 

are accomplish, the bodhisattvas 

vows are complete. 

When one is adept at the pure per-

ception of the vessel and contents, 

the tantric vows are complete. 

 


