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NGHI THỨC 

CÔNG PHU KHUYA 

(Khởi sự từ 4 giờ khuya) 

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI 
(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mặt niệm) 

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN 

Án lam toá ha. (3 lần) 

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN 

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ 

thuật độ hám. (3 lần) 

(Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bái cúng hương). 

CÚNG HƯƠNG 

Nguyện thử diệu hương vân, 

Biến mãn thập phương giới, 

Cúng dường nhứt thế Phật, 

Tôn pháp chư Bồ tát, 

Vô biên Thanh Văn chúng, 

Cập nhứt thế Thánh Hiền, 

Duyên khởi quang minh đài, 

Xứng tánh tác Phật sự, 
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Phổ huân chư chúng sanh, 

Giai phát Bồ Đề tâm, 

Viễn ly chư vọng nghiệp, 

Viên thành vô thượng đạo. 

 
---o0o--- 

KỲ NGUYỆN 

Đệ tử chúng đẳng nguyện thập phương thường trú tam 

bảo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà 

Phật, từ bi gia hộ đệ tử...Bồ Đề tâm kiến cố, tự giác, giác tha, 

giác hạnh viên mãn, dữ pháp giới chúng sanh, nhứt thời 

đồng đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.   (Chủ lễ, lễ 3 lễ) 

 

---o0o--- 

TÁN PHẬT 

(Đứng dậy cắm hương lên lư rồi chắp tay đứng thẳng và niệm) 

Pháp vương vô thượng tôn 

Tam giới vô luân thất 

Thiên nhơn chi Đạo sư 

Tứ sanh chi Từ phụ 

Ư nhứt niệm quy y 

Năng diệt tam kỳ nghiệp 

Xưng dương nhược tán thán 

Ức kiếp mạc năng tận. 
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QUÁN TƯỞNG 

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch, 

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì, 

Ngã thử đạo tràng như đế châu 

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung, 

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, 

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. 

 

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, 

quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền 

Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy) 

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều ngự bổn sư 

Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, 

Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ 

pháp chư tôn Bồ tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ tát. (1 lạy) 

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại 

từ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế 

Chí Bồ tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh Tịnh 

Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy) 

(Đứng ngay ngắn tụng lăng nghiêm) 

Lư hương sạ nhiệt, 

Pháp giới mông huân, 

Chư Phật hải hội tất diêu văn, 

Tuỳ xứ kiết tường vân,  

Thành ý phương ân, 

Chư Phật hiện toàn thân. 
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Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

(Đứng ngay ngắn tụng Lăng Nghiêm) 

Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ tát. (3 lần) 

 

Diệu trạm tổng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm vương 

thế hi hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. 

Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, nguyện kim đắc quả 

thành bảo vương, hườn độ như thị hằng sa chúng, tương 

thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắt danh vị báo Phật ân; 

phục thỉnh thế tôn vị chứng minh, ngũ trược ác thế thệ tiên 

nhập, như nhứt chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử 

thủ nê hoàn. Đại hùng đại lực đại từ bi, hi cánh thẩm trừ vi 

tế hoặc, linh ngã tảo đăng vô thượng giác, ư thập giới toạ 

đạo tràng; thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong, thước-ca-ra 

tâm vô động chuyển. 

- Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật. 

- Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. 

- Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. 

- Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. 

- Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. 

- Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. 

- Nam mô Kim Cang Tạng Bồ tát. 

Nhĩ thời thế tôn, tùng nhục kế trung dõng bá bảo 

quang, quang trung dõng xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hoá 

như lai, toạ bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo 

quang minh, nhứt nhứt quang minh, giai biến thị hiện, thập 

hằng hà sa, kim cang mật tích, kình sơn trì sử, biến hư 

không giới, đại chúng ngưỡng quan, uý ái kim bảo, cầu Phật, 
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ai hữu, nhứt tâm thính Phật, vô kiến đảnh tướng, phóng 

quang như lai, tuyên thuyết thần chú: 

ĐỆ NHỨT HỘI 

Nam mô tát đát tha tô già đa da, a ra ha đế tam miệu 

tam bồ đà toả. Tát đát tha Phật đà cu tri sắt ni sam. 

Nam mô tát bà bột đà bột địa, tát đa bệ tệ. 

Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam bồ đà cu tri nẩm. Ta 

xá ra bà ca tăng già nẩm. 

Nam mô lô kê a la hán đá nẩm. 

Nam mô tô lô đa ba na nẩm. 

Nam mô ta yết rị đà già di nẩm. 

Nam mô lô kê tam miệu già đá nẫm. 

Tam miệu già ba ra để ba đa na nẩm. 

Nam mô đề bà ly sắt nảo. 

Nam mô tất đà da, tỳ địa da đà ra ly sát noả. Xá ba noa 

yết ra ha, ta ha ta ra ma tha nẩm. 

Nam mô bạt ra ha ma ni. 

Nam mô nhơn đà ra da. 

Nam mô bà già bà đế, lô đà ra da, Ô ma bát đế, ta hê dạ 

da. 

Nam mô bà già bà đế. 

Na ra dả noa da. Bàn giá ma ha tam mộ đà ra. 

Nam mô tất yết rị đa da. 

Nam mô bà già bà đế, ma ha ca ra da. Địa rị bát lặt na 

già ra. Tỳ đà ra, ba noa ca na da. A địa mục đế, Thi ma xá na 

nê bà tất nê. Ma đát rị già noa. 

Nam mô tất yết rị đa da. 
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Nam mô bà già bà đế, Đa tha già đa cu ra da. 

Nam mô bát đầu ma cu ra da. 

Nam mô bạt xà ra cu ra da. 

Nam mô ma ni cu ra da. 

Nam mô già xà cu ra da. 

Nam mô bà già bà đế, đế rị trà du ra tây na, ba ra ha ra 

noa ra xà da, đa tha già đa da. 

Nam mô bà già bà đế. 

Nam mô A Di Đa bà da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam 

miệu tam bồ đà da. 

Nam mô bà già bà đế, a sô bệ da, đa tha già đa da, a ra 

ha đế, tam miệu tam bồ đà da. 

Nam mô bà già bà đế, bệ sa xà da cu lô phệ trụ rị da, bát 

ra bà ra xa da, đa tha già đa da. 

Nam mô bà già bà đế, tam bổ sư bí đa, tát lân nại ra lặc 

xà da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da. 

Nam mô bà già bà đế, sá kê dã mẫu na duệ, đa tha già đa 

da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da. 

Nam mô bà già bà đế, lặc đát na kê đô ra xà da, đa tha 

già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da, đế biều nam 

mô tát yết rị đa, ế đàm bà giá bà da, tát đát tha già đô sắc ni 

sam, tát đát đa bát đát lam. 

Nam mô a bà ra thị đam, bát ra đế dương kỳ ra, tát ra 

bà bộ đa yết ra ha, ni yết ra ha yết ca ra ha ni, bạt ra bí địa 

đa sất đà nễ, a ca ra mật rị trụ, bát rị đát ra da nãnh yết rị, 

tát ra bà bàn đà na mục xoa ni, tát ra bà đột sắt tra, đột tất 

phạp bát na nễ phạt ra ni, già đô ra thất đế nẫm, yết ra ha Ta 

ha tát ra nhã xà, tỳ đa bảng ta na yết rị, a sắt tra băng sá đế 
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nẫm, na xoa sát đát ra nhã xà, ba ra tát đà na yết rị, a sắt tra 

nẫm, ma ha yết ra ha nhã xà, tỳ đa băng tát na yết rị, tát bà 

xá đô lô nễ bà ra nhã xà, hô lam đột tất phạp nan giá na xá 

ni, bí sa xá tất đát ra, a kiết ni ô đà ca ra nhã xà, a bát ra thị 

đa cu ra. Ma ha bát ra chiến trì, ma ha điệp đa, ma ha đế xà, 

ma ha thuế đa xà bà ra, ma ha bạt ra bàn đà ra bà tất nễ, a rị 

da đa ra, tỳ rị cu tri, thệ bà tỳ xà da, bạt xà ra ma lễ để, tỳ xá 

rô đa, bột đằng dõng ca, bạt xà ra chế hắc na a giá, ma ra chế 

bà bát ra chất đa, bạt xà ra thiện trì, tỳ sá ra giá, phiến đa sá 

bệ đề bà bổ thị đa, tô ma rô ba, ma ha thuế đa, a rị da đa ra, 

ma ha bà ra a bát ra, bạt xà ra thương yết ra chế bà, bạt xà 

ra cu ma rị, cu lam đà rị, bạt xà ra hắt tát đa giá, tỳ địa da 

kiền giá na ma rị ca, khuất tô mẫu bà yết ra đá na, bệ rô giá 

na cu rị da, dạ ra thố sắt ni sam, tỳ chiết lam ba ma ni giá, 

bạt xà ra ca na ca ba ra bà, lô xà na bạt xà ra đốn trỉ giá, thuế 

đa giá ca ma ra, sát sa thi ba ra bà, ế đế di đế, mẫu đà ra yết 

noa, ta bệ ra sám, quật phạm đô ấn thố na mạ mạ toả. 

 

ĐỆ NHỊ HỘI 

Ô hồng, rị sắt yết noa, bát lặt sá tất đa, tát đát đa gìà đô 

sắt ni sam. Hổ hồng, đô lô ung, chiên bà na. Hổ hồng, đô lô 

ung tất đam bà na. Hổ hồng, đô lô ung, ba ra sắt địa da tam 

bát xá noa yết ra. Hổ hồng, đô lô ung, tát bà dược soa hắc ra 

sát ta, yết ra ha nhã xà, tỳ đằng băng tát na yết ra. Hổ hồng, 

đô lô ung, giả đô ra thi để nẫm, yết ra ha, ta ha tát ra nẫm, tỳ 

đằng băng tát na ra. Hổ hồng, đồ lô ung, ra xoa bà già phạm 

tát đát tha già đô sắt ni sam, ba ra điểm xà kiết rị, ma ha ta 
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ha tát ra, bột thọ ta ha tát ra thất rị sa, cu tri ta ha tát nê đế 

lệ, a tệ đề thị bà rị đa, tra tra anh ca, ma ha bạt xà lô đà ra, đế 

rị bồ bà na, mạn trà ra, ô hồng, ta tất đế bạc bà đô, mạ mạ ấn 

thố na mạ mạ toả. 

 

ĐỆ TAM HỘI 

Ra xà bà dạ, chủ ra bạt dạ, a kỳ ni bà dạ, ô đà ca ra bà 

dạ, tỳ xa bà dạ, xá tát đa ra bà dạ, bà ra chước yết ra bà dạ, 

đột sắt xoa bà dạ, a xá nễ bà dạ, a ca, ra mật rị trụ bà dạ, đà 

ra ni bộ di kiêm ba già, ba đà bà dạ, ô ra ca bà đa bà dạ, lặc 

xà đàn trà bà dạ, na già bà dạ, tỳ điều đát bà dạ, tô ba ra noa 

bà dạ, dược xoa yết ra ha, ra xoa tư yết ra ha, tất rị ra yết ra 

ha, tỳ sá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu bàn trà yết ra ha, 

bổ đơn na yết ra ha, ca tra bổ đơn na yết ra ha, tất kiền đô 

yết ra ha, a bá tất ma ra yết ra ha, ô đàn ma đà yết ra ha, xa 

dạ yết ra ha, hê rị bà đế yết ra ha, xã đa ha rị nẫm, yết bà ha 

rị nẫm, rô địa ra ha rị nẫm, mang ta ha rị nẫm, mê đà ha rị 

nẫm, ma xà ha rị nẫm, xà đa ha rị nữ, thị tỷ đa ha rị nẫm, tỳ 

đa ha rị nẫm, bà đa ha rị nẫm, a du giá ha rị nữ, chất đa ha rị 

nữ, đế sam tát bệ sam, tát bà yết ra ha nẫm, tỳ đà da xà sân 

đà dạ di, kê ra dạ di, ba rị bạt ra giả ca hất rị đởm, tỳ đà dạ 

xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, trà diễn ni hết rị đởm, tỳ đà dạ, 

xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ma ha bát du bác đát dạ, lô đà ra 

hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, na ra dạ noa 

hất rị đởm, tỳ đà dạ, xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, đát đoả già 

lô trà tây hất rị đởm, tỳ đà dạ, xà sân đà dạ di, kê ra dạ dị, 

ma ha ca ra ma đát rị già noa hất rị đởm, tỳ đà già xà sân đà 
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dạ di, kê ra dạ di ca ba rị ca hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dà 

di, kê ra dạ di, xà dạ yết ma, ma độ yết ra tát bà ra tha ta đạt 

na hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kè ra dạ di, giả đốt ra 

bà kỳ nể hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di, tỳ rị 

dương hất rị tri, nan đà kê sa ra dà noa bát đế, sách hê dạ 

hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, na yết na xá 

ra bà noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, a 

la hán hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ đa 

ra già hất rị đởm, tỷ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, bạt xà 

ra ba nễ, cu hê dạ, cu hê dạ ca địa bát đế hất rị đởm, tỳ đà dạ 

xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ra xoa vỏng, bà già phạm, ấn thố 

na mạ mạ toả. 

 

ĐỆ TỨ HỘI 

Bà già phạm, tát đát đa bát đá ra, Nam mô tuý đô đế, a 

tất đa na ra lạt ca, ba ra ba tất phổ tra, tỳ ca tát đát đa bát 

đát rị, thập Phật ra thập Phật ra, đà ra đà ra, tần đà ra tần đà 

ra sân đà sân đà, Hổ hồng. Hổ hồng, phấn tra, phấn tra, phấn 

tra, phấn tra, phấn tra, ta ha, hê hê phấn, a mâu ca da phấn, 

a ba ra đề ha đa phấn, bà ra ba ra đà phấn a tố ra tỳ đà ra ba 

ca phấn, tát bà đề bệ tệ phấn, tát bà na già tệ phấn, tát bà 

dược xoa tệ phấn, tát bà càn thát bà tệ phấn, tát bà bổ đơn 

na bà tệ phấn, ca tra bổ đơn na tệ phấn, tát đà đột lang chỉ 

đế tệ phấn, tát bà đột sáp tỷ lê hất sắc đế tệ phấn, tát bà thập 

bà lê tệ phấn, tát bà a bá tất mạ lê tệ phấn, tát bà sá ra bà 

noa tệ phấn tát bà địa đế kê tệ phấn, tát bà đát ma đà kê tệ 

phấn, tát bà tỷ đà gia ra thệ già lê tệ phấn, xà dạ yết ra ma độ 
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yết ra tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn, tỳ địa dạ giá lê tệ phấn, 

giả đô ra phược kỳ nễ tệ phấn, bạt xà ra cu ma rỵ, tỳ đà dạ ra 

thệ tệ phấn, ma ha ba ra đinh dương xoa kỳ rị tệ phấn, bạt 

xà ra thương yết ra dạ, ba ra trượng kỳ ra xà da phấn, ma ha 

ca ra dạ, ma ha mạc đát rị ca noa. 

Nam mô ta yết rị đa dạ phấn. Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn, 

bột ra ha mâu ni duệ phấn, a kỳ ni duệ phấn ma ha yết rị duệ 

phấn, yết ra đàn trì duệ phấn, miệt đác rị duệ phấn, lao đát 

rị duệ phấn, Giá văn trà duệ phấn, yết la ra đát rị duệ phấn, 

ca bát rị duệ phấn, a địa mục chất đa ca thi ma sá na, bà tư 

nễ duệ phấn, diễn kiết chất tác đoả bà tả mạ mạ ấn thố na 

mạ mạ toả. 

 

ĐỆ NGŨ HỘI 

Đột sắt tra chất đa, a mạc đát rị chất đa, ô xà ha ra, già 

bà ha ra, lô địa ra ha ra, ta bà ha ra, ma xà ha ra, xà đa ha ra, 

thị tỷ đa ha ra, bạc lược dạ ha ra, kiền đà ha ra, bố sử ba ha 

ra, phả ra ha ra, bà tả ha ra, bát đa chất đa, đột sắt tra chất 

đa, lao đà ra chất đa, dược xoa yết ra ha, ra sát ta yết ra ha, 

bế lệ đa yết ra ha, tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu 

bàn trà yết ra ha, tất kiền đà yết ra ha, ô đát ma đà yết ra ha, 

xa dạ yết ra ha, a bá tát ma ra yết ra ha, trạch khê cách trà 

kỳ ni yết ra ha, rị Phật đế yết ra ha, xà di ca yết ra ha, sá cu 

ni yết ra ha, lao đà ra nan địa ca yết ra ha, a lam bà yết ra ha, 

kiền độ ba ni yết ra ha, thập phật ra yên ca hê ca trụy đế 

dược ca, đát lệ đế dược ca, giả đột thác ca, ni đề thập phạt 

ra, tỷ sam ma thập phạt ra bạc để ca, tỷ để ca, thất lệ sắc mật 



K I N H  N H Ậ T  T Ụ N G  | 12 

 

ca, ta nễ bát đế ca, tát bà thập phạt ra, thất lô kiết đế, mạt già 

bệ đạt lô chế kiếm, a ỷ lô kiềm, mục khê lô kiềm, yết rị đột lô 

kiềm, yết ra ha yết lam, yết noa du lam, đản đa du lam, hất rị 

dạ du lam, mạc mạ du lam, bạt rị thất bà du lam, tỷ lật sắt 

tra du lam, ô đà ra du lam, yết tri du lam, bạt tất đế du lam, ô 

rô du lam, thường già du lam, hắt tất đa du lam, bạt đà du 

lam, ta phòng án già bát ra trượng già du lam, bộ đa tỷ đa 

trà, trà kỳ ni thập bà ra, đà đột rô ca kiến đốt rô kiết tri, bà 

lộ đa tỳ, tát bát lô, ha lăng già, du sa đát ra, ta na yết ra, tỳ sa 

dụ ca, a kỳ ni ô đà ca, mạc ra bệ ra kiến đa ra, a ca ra mật rị 

đốt đát liễm mộ ca, địa lật lặc tra, tỷ rị sắt chất ca, tát bà na 

cu ra. Tứ dẫn già tệ yết ra, rị dược xoa đát ra sô, mạt ra thị 

phệ đế sam, ta bệ sam, tất đát đa bát đát ra, ma ha bạt xà lô 

sắt ni sam, ma ha bát lạt trượng kỳ lam, dạ ba đột đà sá dụ 

xà na, biện đát lệ noa. Tỳ đà da bàn đàm ca lô di, đế thù bàn 

đàm ca lô di bát ra tỳ đà bàn đàm ca lô di, đát điệt tha. 

Án. A na lệ, tỳ sá đề, bệ ra bạt xà ra đà rị, bàn đà bàn đà 

nễ, bạt xà ra bàn ni phấn. Hổ hồng, độ lô ung phấn, ta bà ha! 

 

CHÚ ĐẠI BI 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm bà ra ni. 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. 

Nam mô a rị da, bà rô yết đế thước bác ra da, Bồ đề tát 

đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát 

bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả. 

Nam mô tất kiết lật đoá y mông a rị da, bà lô kiết đế 

thất Phật ra lăng đà bà. 
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Nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a 

tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma 

phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế ca ra đế, di 

hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê 

ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà 

da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra 

da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất 

na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra 

xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất 

rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị 

dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà 

dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dủ nghệ thất bàn 

ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. 

Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, 

ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Bà đà ma yết tất bà 

dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị 

thắng yết ra dạ, ta bà ha. 

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. 

Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàng ra dạ, ta bà 

ha. 

Án tất điện đô, mạng đa ra, bạt đà da ta bà ha. 

 

THẬP CHÚ 

1. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI 
Nam mô Phật đà da. 

Nam mô Đạt mạ da.  

Nam mô Tăng dà da. 
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Nam mô Quán Tự Tại Bồ tát ma ha tát, cụ đại bỉ tâm giả. 

Đát điệt tha. Án, chước yết ra phạt để chấn đa mạc ni, ma ha 

bát đằng mế, rô rô rô rô, để sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ 

hồng, phấn ta ha. 

Án, bát đạp ma, chấn đa mạt ni, thước ra hồng. 

Án, bát lạt đà, bát đẳng mế hông. 

 

2. TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ 

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẫm. A bát ra để, hạ đa 

sá, ta nẳng nẩm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, 

hồng hồng nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát 

ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta 

phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha. 

 

3. CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ 
Nam mô Phật đà da. 

Nam mô Đạt mạ da. 

Nam mô Tăng dà da. 

Án tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt 

rị, bố rô rị, ta phạ ha. 

 

4. PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ 
Khể thủ quy y Tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất chu chi. 

Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi thuỳ 

gia hộ. 

Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề, cu chi nẫm, 

đát điệt tha. 
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Án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề, ta ba ha. 

 

5. THÁNH BÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG 

MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI 
Án nại ma ba cát ngoã đế, a ba ra mật đạp, a ưu ri a nạp, 

tô tất nễ, thiệt chất đạp, điệp tả ra tể giả, đát tháp cả đạt giả, 

a ra ha đế, tam dược tam bất đạt giả, đát nễ giả tháp. 

Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bát rị thuật đạp, đạt ra mã 

đế, cả cả nại tang mã ngột cả đế, ta ba ngoã tỷ thuật đế, mã 

hát nại giả, bát rị, ngoã rị tá hắt. 

 

6. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN 
Nam mô bạt già phạt đế, bệ sát xã, lũ rô thích lưu ly, bát 

lạt bà, hắt ra xà giả, đát tha yết đa da, a ra hát đế, tam miệu 

tam bột đà da. Đát điệt tha. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát 

xã, tam một yết đế, tá ha. 

 

7. QUAN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔN 
Án, ma ni bác di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặc 

ba đạt, tích đặc ta nạp, ví đạt rị cát, tát nhi cán nhi tháp, bốc 

rị tất tháp, cát nạp bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thắt, ban nạp, 

nại ma lô kiết thuyết ra da, tá ha. 

 

8. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN 

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, 

tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế ta bà ha. 
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9. VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ 
Nam mô A Di Đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa điệt dạ tha. 

A di rị đô bà tỳ. 

A di rị đa tất đam bà tỳ. 

A di rị đa tỳ ca lan đế. 

A di rị đa tỳ ca lan đa. 

Già di nị, dà dà na. 

Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) 

 

10. THIỆN NỮ THIÊN CHÚ 
Nam mô Phật Đà 

Nam mô Đạt Mạ 

Nam mô Tăng Dà 

Nam mô Thất lỵ, ma ha đế tỷ da, đát nễ dã tha, ba lỵ phú 

lầu na, giá lị tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra già đế, 

tam mạn đà, tỳ ni già đế, ma ha ca rị dã, ba nễ, ba ra, ba nễ, 

tát rị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a rị na, 

đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di lặc đế, lâu phả tăng 

kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà a tha, a nâu, bà la 

ni. 

 
---o0o--- 

 

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 

Quán tự tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa 

thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị 
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không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệt phục 

như thị. 

Xá lợi tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, 

bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô 

sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý; 

vô sắc, thinh, hương vị xúc, pháp: vô nhãn giới, nãi chí vô ý 

thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, 

diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ 

vô sở đắc cố, Bồ đề tát đoả y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô 

quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo 

mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã 

ba la mật đa cố, đắc a nậu đa tam miệu tam bồ đệ. 

Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại 

minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ 

nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư. 

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: 

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà 

ha. 

Ma ha Bát nhã Ba la mật đa. (3 lần) 

 

---o0o--- 

 

TÁN PHẬT 

Thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng 

Phúng tụng Lăng nghiêm chư phẩm chú, 

Hồi hướng Tam Bảo chúng Long Thiên 

Thủ hộ Già lam chư thánh chúng. 

Tam đồ bát nạn cu ly khổ. 
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Tứ ân, tam hữu tận triêm ân; 

Quốc giới an ninh binh cách tiêu. 

Phong điều võ thuận dân an lạc, 

Đại chúng huân tu hi thắng tấn. 

Thập địa đốn siêu vô nan sự, 

Tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu. 

Đàn tín quy y tăng phước huệ. 

Sát trần tâm niệm khả sổ tri, 

Đại hải trung thuỷ khả ẩm tận, 

Hư không khả lượng phong khả kế, 

Vô năng thuyết tận Phật công đức. 

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, 

Thập phương thế giới diệc vô tỷ, 

Thế gian sở hữu ngã tận kiến, 

Nhứt thiết vô hữu như Phật giả. 

Nam mô Ta bà thế giới tam giới Đạo sư, tứ sanh Từ 

phụ, nhơn thiên Giáo chủ, thiên bá ức hoá thân Bổn sư 

Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (108 lần) 

Nam mô Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. (3 lần) 

Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát. (3 lần) 

Nam mô Hộ pháp Chư tôn Bồ tát. (3 lần) 

Nam mô Đạo tràng Hội thượng Phật Bồ tát. (3 lần) 

(quỳ đọc): 

Đệ tử chúng đẳng, tuỳ thuận tu tập Phổ Hiền Bồ tát, 

thập chủng đại nguyện: 

Nhứt giả lễ kính chư Phật. 

Nhị giả xưng tán Như lai. 
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Tam giả quãng tu cúng dường 

Tứ giả sám hối nghiệp chướng. 

Ngũ giả tuỳ hỷ công đức. 

Lục giả tỉnh chuyển pháp luân. 

Thất giả thỉnh Phật trụ thế. 

Bát giả thường tuỳ Phật học. 

Cửu giả hàm thuận chúng sanh. 

Thập giả phổ giai hồi hướng. 
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BÀI TÁN PHẬT 

Tán lễ Thích Tôn 

Vô thượng năng nhân. 

Tăng kỳ cửu viễn tu chơn. 

Đẩu suất giáng thần, 

Trường từ bửu vị kim luân, toạ Bồ đề toà đại phá ma 

quân. 

Nhứt đổ minh tinh đạo thành giáng pháp lâm, 

Tam thừa chúng đẳng qui tâm. 

Vô sanh dĩ chứng 

Hiện tiền chứng đẳng qui tâm 

Vô sanh tốc chứng, 

Tứ sanh cửu hữu, đồng đăng hoa tạng huyền môn, bát 

nạn, tam đồ cộng nhập tỳ lô tánh hải. 
(Đứng dậy đọc bài hồi hướng và tam qui y) 

 

---o0o--- 

HỒI HƯỚNG 

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh,  

Vô biên thắng phước giai hồi hướng. 

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, 

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. 

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, 

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu, 

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. 

Thế thế thường hành Bồ tát đạo, 
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Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, 

Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu. 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, 

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ, 

Nguyện dĩ thử công đức, 

Phổ cập ư nhứt thiết, 

Ngã đẳng dữ chúng sanh, 

Giai cộng thành Phật đạo. 

 
---o0o--- 

TAM QUY Y 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại 

đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập 

kinh tạng, trú huệ như hải. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại 

chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy) 
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NGHI THỨC 

TỊNH ĐỘ hay KỲ SIÊU 

(Khởi sự từ 7 giờ tối) 

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI 

(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mặt niệm) 

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN 

Án lam toá ha. (3 lần) 

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN 

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ 

thuật độ hám. (3 lần) 

(Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bái cúng hương.) 

CÚNG HƯƠNG 

Nguyện thử diệu hương vân, 

Biến mãn thập phương giới, 

Cúng dường nhứt thế Phật, 

Tôn pháp chư Bồ tát, 

Vô biên Thanh Văn chúng, 

Cập nhứt thế Thánh Hiền, 

Duyên khởi quang minh đài, 

Xứng tánh tác Phật sự, 

Phổ huân chư chúng sanh, 
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Giai phát Bồ Đề tâm, 

Viễn ly chư vọng nghiệp, 

Viên thành vô thượng đạo. 

 

KỲ NGUYỆN 

Tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng kinh chú, xưng 

tán Hồng danh, tập thử công đức, nguyện Thập phương 

thường trú Tam bảo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tiếp dẫn 

Đạo Sư A Di Đà Phật, từ bi tiếp độ hương linh... pháp danh... 

phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, tốc xả mê đồ, 

siêu sanh Tịnh độ, ngưỡng kỳ chư Phật từ bi phóng quang 

tiếp độ hương linh vãng sanh Cực Lạc quốc. 

(Đứng dậy cắm hương lên lư rồi chắp tay đứng thẳng và niệm lớn) 

TÁN PHẬT 

(Đứng dậy cắm hương lên lư rồi chắp tay đứng thẳng và niệm) 

Pháp vương vô thượng tôn 

Tam giới vô luân thất 

Thiên nhơn chi Đạo sư 

Tứ sanh chi Từ phụ 

Ư nhứt niệm quy y 

Năng diệt tam kỳ nghiệp 

Xưng dương nhược tán thán 

Ức kiếp mạc năng tận. 
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QUÁN TƯỞNG 

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch, 

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì, 

Ngã thử đạo tràng như đế châu 

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung, 

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiến, 

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. 

* Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, 

quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền 

Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy) 

* Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều ngự bổn sư 

Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, 

Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ 

pháp chư tôn Bồ tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ tát. (1 lạy) 

* Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại 

từ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế 

Chí Bồ tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh Tịnh 

Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy) 

Lư hương sạ nhiệt, 

Pháp giới mông huân, 

Chư Phật hải hội tất diêu văn, 

Tuỳ xứ kiết tường vân, 

Thành ý phương ân, 

Chư Phật hiện toàn thân. 

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma-ha-tát. (3 lần) 
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CHÚ ĐẠI BI 

Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ tát. (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm bà ra ni. 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. 

Nam mô a rị da, bà rô yết đế thước bác ra da, Bồ đề tát 

đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát 

bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả. 

Nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da, bà lô kiết đế 

thất Phật ra lăng đà bà. 

Nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a 

tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma 

phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế ca ra đế, di 

hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê 

ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà 

da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra 

da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất 

na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra 

xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất 

rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị 

dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà 

dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dủ nghệ thất bàn 

ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. 

Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, 

ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Bà đà ma yết tất bà 

dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị 

thắng yết ra dạ, ta bà ha. 

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. 
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Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàng ra dạ, ta bà 

ha. 

Án tất điện đô, mạng đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 

 

KHAI KINH KỆ 

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, 

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, 

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, 

Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa. 

 

KINH A DI ĐÀ 

---o0o--- 

NAM MÔ LIÊN TRÌ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT. (3 lần) 

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH 

Như thị ngã văn: Nhứt thời Phật tại Xá Vệ quốc, Kỳ thọ 

cấp cô độc viên, dữ đại Tỳ kheo Tăng, thiên nhị bá ngũ thập 

nhơn câu, giai thị đại A La hán, chúng sở tri thức: 

Trưởng lão Xá Lợi phất, ma ha Mục Kiền Liên, ma ha Ca 

Diếp, ma ha Ca Chiên Diên, ma ha Câu Hy La, Li bà đa, Châu 

Lợi Bàn Đà Dà, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm ba 

đề, Tân đầu lô phả la đoạ, Ca lưu đà di, ma ha Kiếp Tân Na, 

Bạc Câu La, A Nâu Lâu Đà, như thị đẳng chư đại đệ tử, tinh 

chư Bồ tát ma ha tát. Văn Thù Sư Lợi pháp vương tử, A Dật 
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Đa Bồ tát, Càn Đà ha đề Bồ tát, Thường Tinh Tấn Bồ tát, dữ 

như thị đẳng chư đại Bồ tát; cập Thích đề hoàn nhơn đẳng, 

vô lượng chư thiên, đại chúng câu. 

Nhĩ thời Phật cáo Trưởng lão Xá Lợi Phất: "Tùng thị 

Tây phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết 

Cực Lạc kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết 

pháp". 

Xá Lợi Phất! Bỉ độ hà cố danh vi Cực lạc? Kỳ quốc chúng 

sanh vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh Cực Lạc. 

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, 

thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu 

táp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc danh vi Cực Lạc. 

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát 

công đức thuỷ, sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ kim sa bố 

địa, Tứ biên giai đạo, kim ngân, lưu ly, pha lê hiệp thành; 

thượng hữu, lâu các, diệc dĩ kim, ngân, lưu ly, pha lê, xa cừ, 

xích châu, mã não nhi nghiêm sức chi. Trì trung liên hoa, đại 

như xa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh 

quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu 

hương khiết. 

Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu như thị công 

đức trang nghiêm. Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ thường 

tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên 

mạn đà la hoa, kỳ độ chúng sanh thường dĩ thanh đán, các dĩ 

y kích thạnh chúng diệu hoa cúng dường tha phương thập 

vạn ức Phật, tức dĩ thực thời hườn đáo bổn quốc, phạn thực 

kinh hành. 

Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu như thị công 
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đức trang nghiêm. 

Phục thứ Xá Lợi Phất! Bỉ quốc thường hữu chủng 

chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạch hạc, khổng tước, Anh 

võ, Xá lợi, ca lăng tần già, Cộng mạng chi điểu, thị cư chúng 

điểu, trú dạ lục thời, xuất hoà nhã âm, kỳ âm diễn xướng: 

ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như 

thị đẳng pháp, kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ, giai tất niệm 

Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 

Xá Lợi Phất! Nhữ vật vị thử điểu, thiệt thị tội báo sở 

sanh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo. Xá Lợi 

Phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống 

hữu thiệt, thị chư chúng điểu, giai thị A Di Đà Phật dục linh 

pháp âm tuyên lưu biến hoá sở tác. 

Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ vi phong xuy động, chư 

bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bá 

thiên chủng nhạc đồng thời cu tác văn thị âm giả, tự nhiên 

giai sanh: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm. Xá Lợi 

Phất! Kỳ Phật quốc độ, thành tựu như thị công đức trang 

nghiêm. 

Xá Lợi Phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố hiệu A Di 

Đà? Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập 

phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A Di Đà. 

Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật thọ mạng cập kỳ nhơn dân, vô 

lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà. 

Xá Lợi Phất! A Di Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập 

kiếp. 

Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô biên Thinh 

văn đệ tử, giai A La Hán, phi thị toán số chi sở năng tri; chư 
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Bồ tát chúng diệc phục như thị. 

Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công 

đức trang nghiêm. 

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ chúng sanh sanh giả, 

giai thị a bệ bạt trí, kỳ trung đa hữu nhứt sanh bổ xứ, kỳ số 

thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng 

vô biên a tăng kỳ thuyết. 

Xá Lợi Phất! Chúng sanh văn giả, ưng dương phát 

nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị 

chư thượng thiện nhơn câu hội nhứt xứ. 

Xá Lợi Phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức 

nhơn duyên, đắc sanh bỉ quốc. 

Xá Lợi Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, 

văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhứt 

nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, 

nhược ngũ nhật, nhược lục nhựt, nhược thất nhật, nhứt 

tâm bất loạn. Kỳ nhơn lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật 

dữ chư Thánh chúng, hiện tại kỳ tiền, thị nhơn chung thời 

tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc 

quốc độ. 

Xá Lợi Phất! Ngã kiến thị lợi cố thuyết thử ngôn, nhược 

hữu chúng sanh văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện, 

sanh bỉ quốc độ. 

Xá Lợi Phất! Như ngả kim giả, tán thán A Di Đà Phật bất 

khả tư nghị công đức chi lợi. 

Đông phương diệc hữu A súc bệ Phật, Tu di tướng Phật, 

Đại tu di Phật, Tu di Quang Phật, Diệu âm Phật: như thị đẳng 

hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường 
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thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết 

thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng sanh dương tín thị xưng 

tán bất khả tư nghị công đức nhứt thiết chư Phật sở hộ 

niệm kinh". 

Xá Lợi Phất! Nam phương thế giới hữu Nhựt Nguyệt 

Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di 

Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, như thị đẳng hằng hà 

sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt 

tướng, biến phú tam thiên, đại thiên Thế giới thuyết thành 

thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị, xưng tán 

bất khả tư nghị công đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm 

kinh". 

Xá Lợi Phất! Tây phương thế giới hữu Vô lượng Thọ 

Phật. Vô Lượng Tướng Phật Vô Lượng Tràng Phật, Đại 

Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang 

Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, 

xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên 

thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng sanh 

dương tín thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhứt thiết 

chư Phật sở hộ niệm kinh". 

Xá Lợi Phất! Bắc phương thế giới hữu Diệm Kiên Phật, 

Tối Thắng âm Phật, Nan Trở Phật, Nhựt Sanh Phật, Võng 

Minh Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ 

quốc, xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại 

thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng 

sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhứt 

thiết chư Phật sở hộ niệm kinh". 

Xá Lợi Phất! Hạ phương thế giới, Hữu Sư Tử Phật, 
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Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng 

Phật, Trì Pháp Phật như thị đẳng hằng ha sa số chư Phật, các 

ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam 

thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng 

chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghị công 

đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm kinh". 

Xá Lợi Phất! Thượng phương thế giới, Hữu Phạm âm 

Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang 

Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân 

Phật, Ta La Thọ Vương Phật Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhứt 

Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật; như thị đẳng hằng ha 

sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt 

tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành 

thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán 

bất khả tư nghị công đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm 

kinh". 

Xá Lợi Phất! "Ư nhữ ý vân hà? Hà cố danh vi: "Nhất 

thiết chư Phật sở hộ niệm kinh?" 

Xá Lợi Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, 

văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư 

thiện nam tử thiện nữ nhơn, giai vi nhất thiết chư Phật chi 

sở hộ niệm giai đắc bất thối chuyển ư a nậu đa la tam miệu 

tam bồ đề. Thị cố Xá Lợi Phất! Nhữ đẳng giai đương tín thọ 

ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. 

Xá Lợi Phất! Nhược hữu nhơn dĩ phát nguyện, kim phát 

nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc 

giả, thị chư nhơn đẳng giai đắc bất thối chuyển ư a nậu đa la 

tam miệu tam bồ đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sanh nhược kim 
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sanh, nhược đương sanh. 

Thị cố Xá Lợi Phất! Chư thiện nam tử, thiện nữ nhơn, 

nhược hữu tín giả ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ. 

Xá Lợi Phất! Như ngã kim giả, xưng tán chư Phật bất 

khả tư nghị công đức bỉ chư Phật đẳng, diệc xưng tán ngã 

bất khả tư nghị công đức nhi tác thị ngôn: "Thích Ca Mâu Ni 

Phật năng vi thậm nan hy hữu chi sự, năng ư ta bà quốc độ 

ngũ trược ác thế: kiếp trược kiến trược, phiền não trược, 

chúng sanh trược, mạng trược trung đắc a nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề, vị chư chúng sanh, thuyết thị nhất thiết thế 

gian nan tín chi pháp. 

Xá Lợi Phất! Đương trị ngã ư ngũ trược ác thế, hành 

thử nan sự, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, vị nhất thiết 

thế gian thuyết thử nan tín chi pháp, thị vi thậm nan. 

Phật thuyết thử kinh dĩ, Xá Lợi Phất cập chư Tỳ kheo, 

nhất thiết thế gian, Thiên, Nhơn, A tu la đẳng, văn Phật sở 

thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ. 

 

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH 

*** 

A DI ĐÀ PHẬT TÁN 

Tây phương giáo chủ Tịnh độ năng nhơn, Tứ thập bát 

nguyện độ chúng sanh, phát nguyện thệ hoằng thâm. 

Thượng phẩm thượng sanh, đồng phó bửu liên thành. 
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CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: 

(Mỗi câu đều đọc) 

1. Nam mô An dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, 

Vô Lượng Quang Như Lai. 

2. Nam mô An dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, 

Vô Biên Quang Như Lai. 

3. Nam mô An dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, 

Vô Ngại Quang Như Lai. 

4. Nam mô An dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, 

Vô Đối Quang Như Lai. 

5. Nam mô An dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, 

Diệm Vương Quang Như Lai. 

6. Nam mô An dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, 

Thanh Tịnh Quang Như Lai. 

7. Nam mô An dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, 

Hoan Hỉ Quang Như Lai. 

8. Nam mô An dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, 

Trí Huệ Quang Như Lai. 

9. Nam mô An dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, 

Nan Tư Quang Như Lai. 

10. Nam mô An dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, 

Bất Đoạn Quang Như Lai. 

11. Nam mô An dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, 

Vô Xưng Quang Như Lai. 

12. Nam mô An dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, 

Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. 
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MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 

Quán tự tại Bồ tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, 

chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức 

thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Diệt, 

phục như thị. 

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất 

diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung 

vô sắc, vô thọ, tưởng, hành. Thức, vô nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, 

thân, ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi 

chí vô ý thức giới; vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nãi chí vô 

lão tử, diệt vô lão tử tận: vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệt vô 

đắc. 

Dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tác đoả y Bát nhã ba la mật đa cố, 

tâm vô quái ngại. Vô quái ngại cố, vô hữu khũng bố, viễn ly 

điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, 

y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ 

đề. 

Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại 

minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ 

nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư. 

Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: 

Yết đế yết đế, ba la yết đế ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà 

ha. 
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VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN 

Nam mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Đà Đa Dạ. Đa Điệt Dạ 

Tha. 

A di rị đô bà tỳ, 

A di rị đa tát đam bà tỳ 

A di rị đa tỳ ca lan đế 

A di rị đa tỳ ca lan đa 

Dà di nị dà dà na 

Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần) 

A Di Đà Phật thân kim sắc 

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân 

Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di 

Hám mục trừng thanh tứ đại hải 

Quang trung hoá Phật vô số ức 

Hoá Bồ tát chúng diệt vô biên 

Tứ Thập bát nguyện độ chúng sanh 

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 

Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di 

Đà Phật. 

Nam mô A Di Đà Phật. (Niệm nhiều ít tuỳ ý) 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát. (3 lần) 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát. (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (3 lần) 
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BÀI SÁM NHỨT TÂM 

(dịch nghĩa) 

Một lòng mệt mỏi không nài, 

Cầu về Cực lạc ngồi đài Liên Hoa. 

Cha lành vốn thiệt Di Đà, 

Soi hào quang tịnh chói lòa thân con. 

Thấm sâu ơn Phật hằng còn, 

Tôi nay chánh niệm lòng son một bề. 

Nguyện làm nên đạo Bồ đề, 

Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây phương. 

Phật xưa lời thệ tỏ tường, 

Bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sanh, 

Thệ rằng: Ai phát lòng thành, 

Nước ta báu vật để dành các ngươi. 

Thiện nam tín nữ mỗi người, 

Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra, 

Ta không rước ở nước ta, 

Thệ không thành Phật chắc là không sai. 

Bởi vì tin tưởng Như Lai, 

Có duyên tưởng Phật sống dai không cùng. 

Lời thề biển rộng mênh mông, 

Nhờ nương đức Phật thoát vòng trần lao. 

Tội mòn như đá mài dao, 

Phước lành thêm lớn càng cao càng dày. 

Cầu cho khi thác biết ngày, 

Biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh. 

Cầu cho bịnh khổ khỏi mình, 
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Lòng không trìu mến chuyện tình thế gian. 

Cầu cho thần thức nhẹ nhàng, 

In như thiền định trở hoàng tánh xưa. 

Đài vàng tay Phật bưng chờ, 

Các ông Bồ tát bây giờ đứng trông. 

Rước tôi Phật đã nên đông, 

Nội trong giây phút thảy đồng về Tây. 

Xem trong cõi Phật tốt thay, 

Hoa sen đua nở tánh nay sạch trần. 

Hội này thấy Phật chân thân, 

Đặng nghe Pháp niệm tinh thần sáng trưng. 

Quyết tu độ chúng phàm dân, 

Đủ lời thệ nguyện Phật ân rộng dài. 

Phật thệ chắc thiệt không sai, 

Cầu về Tịnh độ ai ai tin lòng. 

Nguyện về Tịnh độ một nhà, 

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình. 

Hoa nở rồi biết tánh linh, 

Các ông Bồ tát bạn lành với ta. 

 

HỒI HƯỚNG 

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, 

Vô biên thắng phước giai hồi hướng. 

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, 

Tốc vảng vô lượng quang Phật sát. 

Nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não, 

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu. 
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Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, 

Thế thế thường hành Bồ tát đạo. 

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung, 

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. 

Bất thôi Bồ tát vi bạn lữ, 

Nguyện dĩ thử công đức, 

Phổ cập ư nhứt thiết, 

Ngã đẳng dữ chúng sanh. 

Giai cộng thành Phật đạo. 

 

THƯỢNG LAI 

(Vị chủ lễ xướng một mình như sau): 

Đệ tử chúng đẳng, cung tựu Phật tiền, phúng tụng đại 

thừa kinh chú, cập niệm Phật công đức, chuyên vì ký siêu 

hương kinh... pháp danh... tốc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. 

 

PHỤC NGUYỆN 

Nhứt thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu, nguyện 

hương linh đắc độ cao siêu, kỳ gia quyến hàm triêm lợi lạc. 

 

PHỔ NGUYỆN 

Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô 

tình, tề thành Phật đạo. 

Nam mô A Di Đà Phật. (đồng niệm) 
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TAM QUY Y 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại 

đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập 

kinh tạng, trí tuệ như hải. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại 

chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy) 

 

---o0o--- 

 

HỒNG DANH BỬU SÁM 

Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, 

Đại hỉ đại xả tế hàm thức, 

Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm, 

Chúng đẳng chi tâm quy mạng lễ. 

Nam mô quy y Kim Cang Thượng Sư. 

Quy y Phật, quy y pháp, quy y Tăng. 

Ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu Nhơn Thiên phước báo, 

Thanh văn, Duyên giác, nãi chí Quyền thừa chư vị Bồ tát, 

quy y tối thượng thừa, phát bồ đề tâm, nguyện dữ pháp giới 

chúng sanh nhứt thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 

Bồ Đề. 

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt 

thiết chư Phật. 

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt 

thiết Tôn Pháp. 

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt 
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thiết Hiền Thánh Tăng. 

Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 

Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 

Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 

Nam mô Phổ Quang Phật. 

Nam mô Phổ Minh Phật. (10) 

Nam mô Phổ Tịnh Phật. 

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. 

Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. 

Nam mô Ma Ni Tràng Phật. 

Nam mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. 

Nam mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại 

Tinh Tấn Phật. 

Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. 

Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật. 

Nam mô Huệ Đức Quang Minh Phật. 

Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. 

(20) 

Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. 

Nam mô Đại Bi Quang Phật. 

Nam mô Từ Lực Vương Phật. 

Nam mô Từ Tạng Phật. 

Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. 

Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật. 

Nam mô Thiện Ý Phật. 

Nam mô Quãng Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam mô Kim Hoa Quang Phật. 

Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. 
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(30) 

Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. 

Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. 

Nam mô Bất Động Trí Quang Phật. 

Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. 

Nam mô Tài Quang Minh Phật. 

Nam mô Trí Tuệ Thắng Phật. 

Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. 

Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương 

Phật. 

Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. (40) 

Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. 

Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật. 

Nam mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật. 

Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. 

Nam mô Sư Tử Hầu Tự Tại Lực Vương Phật. 

Nam mô Diệu Âm Thắng Phật. 

Nam mô Thường Quang Tràng Phật. 

Nam mô Quan Thế Đăng Phật. 

Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. 

Nam mô Pháp Thắng Vương Phật. (50) 

Nam mô Tu Di Quang Phật. 

Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật. 

Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. 

Nam mô Đại Huệ Lực Quang Phật. 

Nam mô Á Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật. 

Nam mô Vô Lượng Âm Thinh Vương Phật. 
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Nam mô Tài Quang Phật. 

Nam mô Kim Hải Quang Phật. 

Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. 

Nam mô Đại Thông Quang Phật. (60) 

Nam mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. 

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (62) 

Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. 

Nam mô Bảo Quang Phật. 

Nam mô Long Tôn Vương Phật. 

Nam mô Tinh Tấn Quân Phật. 

Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật. 

Nam mô Bảo Hoả Phật. 

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. 

Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. (70) 

Nam mô Bảo Nguyệt Phật. 

Nam mô Vô Cấu Phật. 

Nam mô Ly Cấu Phật. 

Nam mô Dõng Thí Phật. 

Nam mô Thanh Tịnh Phật. 

Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. 

Nam mô Ta Lưu Na Phật. 

Nam mô Thuỷ Thiên Phật. 

Nam mô Kiên Đức Phật. 

Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. (80) 

Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. 

Nam mô Quang Đức Phật. 

Nam mô Vô Ưu Đức Phật. 

Nam mô Na La Diên Phật. 
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Nam mô Công Đức Hoa Phật. 

Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. 

Nam mô Tài Công Đức Phật. 

Nam mô Đức Niệm Phật. 

Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. 

Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. (90) 

Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. 

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. 

Nam mô Thiện Du Bộ Phật. 

Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. 

Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. 

Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương 

Phật. 

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. (97) 

Như thị đẳng nhứt thiết thế giới, chư Phật Thế Tôn 

thường trụ tại thế, thị chư Thế Tôn đương từ niệm ngã! 

Nhược ngã thử sanh, nhược ngã tiền sanh, tùng vô thỉ sanh 

tử dĩ lai, sở tác chúng tội, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, 

kiến tác tuỳ hỉ. Nhược Pháp, nhược Tăng, nhược tứ phương 

tăng vật, nhược tự thủ, nhược giáo tha thủ, kiến thủ tuỳ hỉ. 

Ngũ vô gián tội, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến 

tác tuỳ hỉ. 

Thập bất thiện đạo, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, 

kiến tác tuỳ hỉ. 

Sở tác tội chướng, hoặc hữu phú tàng, hoặc bất phú 

tàng, ưng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chư dư ác thú, 

biên địa, hạ tiện, cập miệt lệ xa, như thị đẳng xứ, sở tác tội 

chướng, kim giai sám hối. (98) 
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Kim chư Phật Thế Tôn, đương chứng tri ngã, đương ức 

niệm ngã, ngã phục ư chư Phật Thế Tôn tiền, tác như thị 

ngôn: nhược ngã thử sanh, nhược ngã dư sanh, tằng hành 

bố thí, hoặc thủ tịnh giới, nãi chí thí dữ súc sanh, nhứt đoàn 

chi tự, hoặc tu tịnh hạnh, sở hữu thiện căn, thành tựu chúng 

sanh, sở hữu thiện căn, tu hạnh bồ đề, sở hữu thiện căn, cập 

vô thượng trí, sở hữu thiện căn, nhứt thiết hiệp tập, giảo kê 

trù lượng giai tất hồi hướng A nậu đa la tam miệu tam bồ 

đề, như quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật sở tác hồi hướng, 

ngã diệc như thị hồi hướng, chúng tội giai sám hối, chư 

phước tận tuỳ hỉ, cập thỉnh Phật công đức, nguyện thành vô 

thượng trí. 

Khứ, lai, hiện tại Phật, ư chúng sanh tối thắng, vô lượng 

công đức hải, ngã kim qui mạng lễ. (99) 

Sở hữu thập phương thế giới trung,  

Tam thế nhất thiết nhân Sư Tử 

Ngã dĩ thanh tịnh thân, ngữ, ý,  

Nhứt thiết biến lễ tận vô dư, 

Phổ Hiền hạnh nguyện oai thần lực, 

Phổ hiện nhất thiết Như Lai tiền, 

Nhứt thân phục hiện sát trần thân, 

Nhứt nhứt biến lễ sát trần Phật. (100) 

Ư nhứt trần trung trần số Phật 

Các xử Bồ tát chúng tội trung,  

Vô tận pháp giới trần diệc nhiên, 

Thâm tín chư Phật giai sung mãn, 

Các dĩ nhất thiết âm thinh hải, 

Phổ xuất vô tận diệu ngôn từ, 
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Tận ư vị lại nhứt thiết kiếp, 

Tán Phật thậm thâm công đức hải. (101) 

Dĩ chư tối thắng diệu hoa man,  

Kỹ nhạc đồ hương cập tán cái,  

Như thị tối thắng trang nghiêm cụ, 

Ngã dĩ cúng dường chư Như Lai, 

Tối thắng y phục tối thắng hương, 

Mạc hương, thiêu hương dữ đăng chúc, 

Nhất nhất giai như diệu cao tụ,  

Ngã tất cúng dường chư Như Lai, 

Ngã dĩ quảng đại thắng giải tâm,  

Thâm tín nhứt thiết tam thế Phật. 

Tất dĩ Phổ Hiền hạnh nguyện lực, 

Phổ biến cúng dường chư Như Lai. (102) 

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp 

Giai do vô thỉ tham, sân, si 

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh. 

Nhứt thiết ngã kim giai sám hối. (103) 

Thập phương nhứt thiết chư chúng sanh,  

Nhị thừa hữu học cập vô học, 

Nhứt thiết Như Lai dữ Bồ tát, 

Sở hữu công đức giai tuỳ hỉ. (104) 

Thập phương sở hữu thế gian đăng, 

Tối sơ thành tựu Bồ đề giả, 

Ngã kim nhất thiết giai khuyến thỉnh, 

Chuyển ư vô thượng diệu pháp luân. (105) 

Chư Phật nhược dục thị Niết Bàn. 

Ngã tất chí thành nhi khuyến thỉnh, 
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Duy nguyện cửu trụ sát trần kiếp, 

Lợi lạc nhất thiết chư chúng sanh. (106) 

Sở hữu lễ tán cúng dường phước,  

Thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân, 

Tuỳ hỉ sám hối chư thiện căn, 

Hồi hướng chứng sanh cập Phật đạo. (107) 

Nguyện tương dĩ thử thắng công đức, 

Hồi hướng vô thượng chơn pháp giới, 

Tánh tướng Phật, Pháp cập tăng già, 

Nhị đế dung thông tam muội ấn, 

Như thị vô lượng công đức hải, 

Ngã kim giai tất tận hồi hướng, 

Sở hữu chúng sanh thân, khẩu, ý,  

Kiến hoặc đàn báng ngã pháp đẳng, 

Như thị nhất thiết chư nghiệp chướng, 

Tất giai tiêu diệt tận vô dư, 

Niệm niệm trí châu ư pháp giới, 

Quảng độ chúng sanh giai bất thối, 

Nãi chí hư không thế giới tận 

Chúng sanh cập nghiệp phiền não tận, 

Như thị tứ pháp quảng vô biên, 

Nguyện kim hồi hướng diệc như thị. (108) 

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát (3 lần) 

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 

Quán tự tại Bồ tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, 

chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức 
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thị không, không tức thị sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức.  

Diệt, phục như thị. 

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất 

diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm.  Thị cố không 

trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành. Thức, vô nhãn, nhĩ, tĩ, 

thiệt, thân, ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn 

giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệt, vô vô minh tận, 

nãi chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận: vô khổ, tập, diệt, đạo; vô 

trí diệt vô đắc. 

Dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tác đoả y Bát nhã ba la mật đa cố, 

tâm vô quái ngai. Vô quái ngại cố, vô hữu khũng bố, viển ly 

điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, 

y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ 

đề. 

Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại 

minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, nảng trừ 

nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư. 

Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: 

Yết đế yết đế, ba la yết đế ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà 

ha. 

 

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN 

Nam mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Đà Đa Dạ. Đa Điệt Dạ 

Tha. 

A di rị đô bà tỳ, 

A di rị đa tát đam bà tỳ 

A di rị đa tỳ ca lan đế 
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A di rị đa tỳ ca lan đa 

Dà di nị dà dà na 

Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần) 

A Di Đà Phật thân kim sắc 

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân 

Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di 

Hám mục trừng thanh tứ đại hải 

Quang trung hoá Phật vô số ức 

Hoá Bồ tát chúng diệt vô biên 

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh 

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A 

Di Đà Phật. 

Nam mô A Di Đà Phật. (niệm nhiều ít tuỳ ý) 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát. (3 lần) 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát. (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (3 lần) 

(Đồng quỳ xuống chấp tay và đọc bài sám như sau) 

 

SÁM KHỂ THỦ 

Khể thủ Tây phương an lạc quốc 

Tiếp dẫn chúng sanh Đại đạo sư 

Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh 

Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. 

Đệ tử chúng đẳng, phổ vị tứ ân tam hữu, pháp giới 

chúng sanh, cầu ư chư Phật, nhứt thừa vô thượng, bồ đề đạo 
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cố, chuyên tâm trì niệm, A Di Đà Phật, vạn đức hồng danh, 

cầu sanh Tịnh độ. 

Hữu dĩ nghiệp trọng phước khinh, chướng tâm huệ 

thiển, nhiễm tâm dị xí, tịnh đức nan thành, kim ư Phật tiền, 

kiền cầu ngũ thể, phi lịch nhứt tâm, đầu thành sám hối. 

Ngã cập chúng sanh, khoáng kiếp chí kim, mê bổn tịnh 

tâm, túng tham sân si, vô lượng vô biên, sở tác tội cấu, vô 

lượng vô biên, sở tác oan nghiệp, nguyện tất tiêu diệt. 

Tùng ư kim nhựt, lập thâm thệ nguyện, viễn ly ác pháp, 

thệ bất cánh tạo, cần tu Thánh đạo, thệ bất thối đọa, thệ 

thành Chánh giác, thệ độ chúng sanh; A Di Đà Phật dĩ từ bi 

nguyện lực, đương chứng tri ngã, đương ai mẫn ngã, đương 

gia bị ngã. 

Nguyện thiền quán chi trung, mộng mị chi tế, đắc kiến A 

Di Đà Phật, kim sắc chi thân, đắc lịch A Di Đà Phật, bảo 

nghiêm chi độ, đắc mông A Di Đà Phật, cam lồ quán đảnh, 

quang minh chiếu thân, thủ ma ngã đầu, y phú ngã thể, sử 

ngã túc chướng tự trừ, thiện căn tăng trưởng, tật không 

phiền não, đốn phá vô minh, viên giác diệu tâm, quách 

nhiên khai ngộ, tịch quang chơn cảnh, thường đắc hiện tiền. 

Chí ư lâm dục mạng chung, dự tri thời chí, thân vô nhứt 

thiết bịnh khổ ách nạn, tâm vô nhứt thiết tham luyến mê 

hoặc, chư căn duyệt dự, chánh niệm phân minh, xả báo an 

tường, như nhập thiền định; A Di Đà Phật dữ Quan Âm, Thế 

Chí, chư thánh hiền chúng, phóng quang tiếp dẫn, thuỳ thủ 

đề huề, lầu các tràng phan, dị hương thiên nhạc; Tây 

phương thánh cảnh, chiếu thị mục tiền, linh chư chúng 

sanh, kiến ngã văn giả, hoan hỷ cảm thán, phát Bồ đề tâm. 
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Ngã ư nghĩ thời, thừa Kim cang đài, tuỳ tùng Phật hậu, 

như đờn chỉ khoảnh sanh Cực Lạc quốc, thất bảo trì nội, 

thắng liên hoa trung, hoa khai kiến Phật, kiến chư Bồ tát, 

văn diệu pháp âm, hoạch vô sanh nhẫn, ư tu du gian, thừa 

sự chư Phật, tha mông thọ ký, đắc thọ ký dĩ, tam thân tứ trí, 

ngũ nhãn lục thông, vô lượng bá thiên, đà la ni môn, nhứt 

thiết công đức, giai tất thành tựu. 

Nhiện hậu bất vi an dưỡng, hồi nhập ta bà, phân thân 

vô số, biến thập phương sát, dĩ bất khả tư nghì, tự tại thần 

lực, chủng chủng phương tiện, độ thoát chúng sanh, hàm 

linh ly nhiễm, hoàn đắc tịnh tâm, đồng sanh Tây phương, 

nhập bất thối địa. 

Như thị đại nguyện, thế giới vô tận, chúng sanh vô tận, 

nghiệp cập phiền não, nhứt thiết vô tận, ngã nguyện vô tận. 

Nguyện kim lễ Phật, phát nguyện tu trì, công đức hồi thí 

hữu tình, tứ ân tổng báo, tam hữu tề tư, pháp giới chúng 

sanh, đồng viên chủng trí. 

 

HỒI HƯỚNG 

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, 

Vô biên thắng phước giai hồi hướng,  

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. 

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. 

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, 

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu, 

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. 

Thế thế thường hành Bồ tát đạo. 
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Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung, 

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, 

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ. 

Nguyện dĩ thử công đức, 

Phổ cập ư nhứt thiết, 

Ngã đẳng dữ chúng sanh 

Giai cộng thành Phật đạo. 

 

TAM QUY Y 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại 

đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập 

kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại 

chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy) 
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MÔNG SƠN THÍ THỰC 

(Thời công phu chiều, nếu rảnh nên tụng Di Đà, Hông Danh và Đại Hạnh hay là tuỳ thời 

gian ở mỗi nơi) 

Nam mô Diệm Nhiên Vương Bồ Tát. (3 lần) 

Mãnh hoả diệm diệm chiếu thiết thành, 

Thiết thành lý diệm nhiệt cô hồn, 

Cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ, 

Thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh: 

Nhược nhơn dục liễu tri, 

Tam thế nhứt thiết Phật,  

Ưng quán pháp giới tánh, 

Nhứt thiết duy tâm tạo. 

 

PHÁ ĐỊA NGỤC CHƠN NGÔN: 

Án dà ra đế da ta bà ha. (3 lần) 

PHỔ TRIỆU THỈNH CHƠN NGÔN: 

Nam mô bộ bộ đế rị, già rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần) 

GIẢI OAN KẾT CHƠN NGÔN: 

Án tam đà ra dà đà ta bà ha. (3 lần) 

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần) 

Nam mô thường trụ thập phương Phật,  

Nam mô thường trụ thập phương Pháp, 

Nam mô thường trụ thập phương Tăng, 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
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Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát. 

Nam mô Minh Vương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ tát. 

Nam mô Khải giáo A Nan Đà tôn giả. 
(Bảy câu trên đây tụng ba lần) 

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 

Quy y Phật lưỡng túc tôn. 

Quy y Pháp ly dục tôn. 

Quy y Tăng chúng trung tôn. 

Quy y Phật cánh, quy y Pháp cánh, quy y Tăng 

cánh. ( 3 câu trên đây tụng 3 lần) 

- Phật tử sở tại chư ác nghiệp, 

Giai do vô thỉ tham, sân, si, 

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, 

Nhứt thiết Phật tử giai sám hối. 

-Hữu tình sở tại chư ác nghiệp, 

Giai do vô thỉ tham, sân, si, 

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, 

Nhứt thiết Hữu tình giai sám hối. 

- Cô hồn sở tại chư ác nghiệp, 

Giai do vô thỉ tham, sân, si, 

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, 

Nhứt thiết Cô hồn giai sám hối. 

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ 

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, 

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 
(Bốn câu trên tụng ba lần) 

Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, 
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Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, 

Tự tánh pháp môn thệ nguyện học, 

Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. 
(Bốn câu trên tụng ba lần) 

 

DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHƠN NGÔN 

Án bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha. (3 lần) 

 

DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG CHƠN NGÔN 

Án a lỗ lặc kế tà bà ha. (3 lần) 

 

KHAI YẾT HẦU CHƠN NGÔN 

Án bộ bộ đế rị, dà rị, đa rị, đát đa nga đa da. (3 lần) 

 

TAM MUỘI DA GIỚI CHƠN NGÔN 

Án tam muội da tát đoả phạm. (3 lần) 

 

BIẾN THỰC CHƠN NGÔN 

Nam mô tát phạ đát tha, nga la phạ đồ chỉ đế, Án tam 

bạt ra, tam bạt ra hông. (3 lần) 

 

CAM LỒ THUỶ CHƠN NGÔN 

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát diệt tha, án 

tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần) 
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NHẤT TỰ THUỶ LUÂN CHƠN NGÔN 

Án noan noan noan noan noan. (3 lần) 

 

NHŨ HẢI CHƠN NGÔN 

Nam mô Tam mãn đa một đà nãm án noan. (3 lần) 

Nam mô Đa Bảo Như Lai. 

Nam mô Bảo Thắng Như Lai. 

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai. 

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai. 

Nam mô Ly Bố Uý Như Lai. 

Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai. 

Nam mô A Di Đà Như Lai 
(Bảy câu trên tụng 3 lần) 

Thần chú gia trì Tịnh pháp thực 

Phổ thí hà sa chúng Phật tử 

Nguyện giai bảo mãn xả xan tham, 

Tốc thoát u minh sanh Tịnh độ, 

Quy y Tam bảo phát Bồ đề, 

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, 

Công đức vô biên tận vị lai, 

Nhứt thiết Phật tử đồng pháp thực. 

-Thần chú gia trì Pháp thí thực 

Phổ thí hà sa chúng Hữu tình 

Nguyện giai bảo mãn xả xan tham,  

Tốc thoát u minh sanh Tịnh độ, 

Quy y Tam bảo phát Bồ đề, 

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, 
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Công đức vô biên tận vị lai, 

Nhứt thiết Hữu tình đồng pháp thực. 

-Thần chú gia trì Cam lồ thuỷ 

Phổ thí hà sa chúng Cô hồn 

Nguyện giai bảo man xả xan tham, 

Tốc thoát u minh sanh Tịnh độ, 

Quy y Tam bảo phát Bồ đề, 

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, 

Công đức vô biên tận vị lai, 

Nhứt thiết Cô hồn đồng pháp thực. 

-Nhữ đẳng Phật tử chúng, 

Ngã kim thí nhữ cúng, 

Thử thực biến thập phương, 

Nhứt thiết Phật tử cộng. 

Nguyện dĩ thử công đức, 

Phổ cập ư nhứt thiết, 

Ngã đẳng dữ Phật tử 

Giai cộng thành Phật đạo. 

-Nhữ đẳng Hữu tình chúng, 

Ngã kim thí nhữ cúng, 

Thử thực biến thập phương, 

Nhứt thiết Hữu tình cộng. 

Nguyện dĩ thử công đức, 

Phổ cập ư nhứt thiết, 

Ngã đẳng dữ Hữu tình 

Giai cộng thành Phật đạo. 

-Nhữ đẳng Cô hồn chúng, 

Ngã kim thí nhữ cúng, 
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Thử thực biến thập phương, 

Nhứt thiết Cô hồn cộng. 

Nguyện dĩ thử công đức, 

Phổ cập ư nhứt thiết, 

Ngã đẳng dữ Cô hồn 

Giai cộng thành Phật đạo. 

 

THÍ VÔ GIÁ THỰC CHÔN NGÔN 

Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần) 

 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÔN NGÔN 

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần) 

(Trở về bàn phật) 

 

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 

Quán tự tại Bồ tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, 

chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất thị không, không bất dị sắc; sắc tức 

thị không, không tức thị sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Diệt, 

phục như thị. 

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất 

diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung 

vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, thân, 

ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô 

ý thức giới; vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nãi chí vô lão 

tử, diệt vô lão tử vận: vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệt vô 

đắc. 
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Dĩ vô sỡ đắc cố. Bồ đề tác đoả y bát nhã ba la mật đa cố, 

tâm vô quái ngại. Vô quái ngại cố, vô hữu khũng bố, viễn ly 

điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, 

y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ 

đề. 

Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại 

minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ 

nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư. 

Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: 

Yết đế yết đế, ba la yết đế ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà 

ha. 

 

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN 

Nam mô A Di Đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha, 

A di rị đô bà tỳ, 

A di rị đa tất đam bà tỳ, 

A di rị đa tì ca lan đế, 

A di rị đa tì ca lan đa, 

Dà di nị dà dà na 

Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần) 

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường. Trú dạ lục thời 

hằng kiết tường. Nhứt thiết thời trung kiết tường giả. 

Nguyện chư Thượng sư ai nhiếp thọ. 

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường. Trú dạ lục thời 

hằng kiết tường. Nhứt thiết thời trung kiết tường giả. 

Nguyện chư tam bảo ai nhiếp thọ. 

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường. Trú dạ lục thời 
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hằng kiết tường. Nhứt thiết thời trung kiết tường giả. 

Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ. 

Tứ sanh đăng ư bửu địa; tam hữu thác hoá liên trì. 

Hà sa ngạ qủi chứng tam hiền; vạn loại hữu tình đăng 

Thập địa. 

 

TÁN PHẬT 

A Di Đà Phật thân kim sắc 

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân 

Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di 

Cám mục trừng thanh tứ đại hải, 

Quang trung hoá Phật vô số ức 

Hoá Bồ tát chúng diệc vô biên 

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh 

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A 

Di Đà Phật. 

Nam mô A Di Đà Phật. (108 lần) 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần) 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát. (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (3 lần) 

 

QUỲ SÁM BÀI NHỨT TÂM 

Nhứt tâm qui mạng. Cực lạc thế giới A Di Đà Phật, 

nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã. Ngã kim 

chánh niệm, xưng Như Lai danh, vị Bồ đề Đạo, cầu sanh tịnh 
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độ. 

Phật tích bổn thệ: nhược hữu chúng sanh, dục sanh ngã 

quốc chí tâm tín nhạo, xưng ngã danh hiệu, nãi chí thập 

niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác. Dĩ thử niệm 

Phật nhơn duyên, đắc nhập Như Lai. Đại thệ hải trung, thừa 

Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, thiện căng tăng trưởng, 

nhược lâm mạng chung, tự tri thời chí, thân vô bịnh khổ, 

tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập thiền định. 

Phật cập Thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp ngã, 

ư nhất niệm khoảnh, sanh cực lạc quốc, hoa khai kiến phật, 

tức văn Phật thừa, đốn khai Phật huệ, quảng độ chúng sanh, 

mãn Bồ đề nguyện, quãng độ chúng sanh, mãn Bồ Đề 

nguyện. 

 

TÁN LỄ 

Tán lễ tây phương, cực lạc thanh lương, liên trì cửu 

phẩm hoa hương, bảo thọ thành hàng, thường văn thiên 

nhạc kiện tương, A Di Đà Phật đại phóng từ quang, hoá đạo 

chúng sanh vô lượng, giáng kiết tường, hiện tiền chúng 

đẳng ca dương, nguyện sanh an dưởng, hiện tiền chúng 

đẳng ca dương, đồng sanh an dưỡng. 

 

THỊ NHỰT 

Thị nhựt dĩ quá, mạng diệt tuỳ giảm, như thiểu thuỷ 

ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu 

đầu nhiên, đản niệm vô thường, thận vật phóng dật. 
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HỒI HƯỚNG  

Phúng kinh công đức thù lắng hạnh,  

Vô biên thắng phước giai hồi hướng. 

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, 

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. 

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, 

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu, 

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. 

Thế thế thường hành Bồ tát đạo 

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung, 

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. 

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ, 

Nguyện dĩ thử công đức, 

Phổ cập ư nhứt thiết, 

Ngã đẳng dữ chúng sanh, 

Giai cọng thành phật đạo. 

 

TAM QUY Y 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại 

đạo phát vô thượng tâm. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập 

kinh tạng, trí tuệ như hải. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại 

chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy) 
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NGHI THỨC 

CẦU AN 

oOo 

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI 

(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) 

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN 

Án lam toá ha. (3 lần) 

 

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN 

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ 

thuật độ hám. (3 lần) 

(Chú lễ thắp 3 cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương.) 

 

CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT 

Nguyện thử diệu hương vân,  

Biến mãn thập phương giới, 

Cúng dường nhứt thế Phật, 

Tôn pháp chư Bồ tát, 

Vô biên Thanh Văn chúng, 

Cập nhứt thế Thánh Hiền, 

Duyên khởi quang minh đài, 

Xứng tánh tác Phật sự, 

Phổ huân chư chúng sanh, 
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Giai phát bồ đề tâm, 

Viễn ly chư vọng nghiệp, 

Viên thành vô thượng đạo.  
(Xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện) 

KỲ NGUYỆN 

Tứ thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng kinh chú, xưng 

táng hồng danh, tập thử công đức nguyện thập phương 

thường trú Tam Bảo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại bi 

Hội Thượng Phật Bồ tát, từ bi gia hộ Phật tử... Pháp danh... 

Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ thường hoạch 

kiết tường, vĩnh ly khổ ách. Phổ nguyên: âm siêu dương 

thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật 

đạo.  
(Đứng dậy cắm hương lên lư rồi 

chấp tay đứng thẳng và niệm) 

TÁN PHẬT 

Pháp vương vô thượng tôn 

Tam giới vô luận thất 

Thiên nhơn chi đạo sư 

Tứ sanh chỉ từ phụ 

Ư nhứt niệm quy y 

Năng diệt tam kỳ nghiệt 

Xưng dương nhược tán thán 

Ức kiếp mạc nâng tận. 
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QUÁN TƯỞNG 

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch, 

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì, 

Ngã thử đạo tràng như đế châu 

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung, 

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, 

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. 

-Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, 

quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền 

Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy) 

-Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn 

Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đuơng Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn 

Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ 

tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ 

tát. (1 lạy) 

-Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế 

Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát, 

Đại Thế Chí Bồ tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, 

Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy) 

(Đứng ngay vô chuông mõ và đồng tụng) 

 

CỬ TÁN 

Chiên đàn hải ngạn, 

Lư nhiệt danh hương, 

Da du tử mẫu lưỡng vô ương, 

Hỏa nội đắc thanh lương, 
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Chí tâm kim tương, 

Nhứt chú biến thập phương. 

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát ma ha tát. (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni. 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. 

Nam mô a rị da, bà rô yết đế thước bác ra da, bồ đề tát 

đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát 

bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. 

Nam mô tất kiết lật đóa y mông a rị da, bà lô kiết đế 

thất Phật ra lăng đà bà. 

Nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a 

tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma 

phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế ca ra đế, di 

hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê 

ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà 

da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra 

da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất 

na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra 

xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất 

rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị 

dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà 

dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dủ nghệ thất bàn 

ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. 

Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, 

ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Bà đà ma yết tất bà 

dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị 

thắng yết ra da, ta bà ha. 

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. 
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Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàng ra dạ, ta bà 

ha. 

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà da, ta bà ha. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 

 

KHAI KINH KỆ 

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. 

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. 

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, 

Nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. 

Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ tát. (3 lần) 

 

DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH 

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM 

Nhĩ thời, vô tận ý Bồ tát tức tùng tọa khởi, thiên đản 

hữu kiên, hiệp chưởng hướng Phật nhi tác thị ngôn:  

Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ tát dĩ hà nhơn duyên danh 

Quán Thế Âm? 

Phật cáo vô tận ý Bồ tát: 

Thiện nam tử, nhược hữu vô lượng bá thiên vạn ức 

chúng sanh, thọ chư khổ não, văn thị Quán Thế Âm Bồ tát 

nhứt tâm xưng danh, Quán Thế Âm Bồ tát, tức thời quán kỳ 

âm thinh giai đắc giải thoát. 

Nhược hữu trì thị Quán Thế Âm Bồ tát danh giả, thiết 

nhập đại hỏa, hỏa bất năng thiêu; do thị Bồ tát, oai thần lực 

cố. Nhược vi đại thuỷ sở phiêu, xưng kỳ danh hiệu tức đắc 
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thiển xứ. 

Nhược hữu bá thiên vạn ức chúng sanh, vị cầu: kim 

ngân, lưu ly, xa cừ, mã nảo, san hô, hổ phách, trân châu, 

đẳng bảo, nhập ư đại hải: giả sử hắc phong xuy kỳ thuyền 

phưởng, phiêu đọa La sát quỷ quốc, kỳ trung nhược hữu nãi 

chí nhất nhơn, xưng Quán Thế Âm Bồ tát danh giả, thị chư 

nhơn đẳng giai đắc giải thoát La sát chi nạn. Dĩ thị nhân 

duyên, danh Quán Thế Âm. 

Nhược phục hữu nhân, lâm đương bị hại, xưng Quán 

Thế Âm Bồ tát danh giả, bỉ sở chấp đao trượng, tầm đoạn 

đoạn hoại, nhi đắc giải thoát. 

Nhược tam thiên đại thiên quốc độ, mãn trung Dạ xoa, 

La sát, dục lai não nhân, văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ tát 

danh giả, thị chư ác quỷ, thượng bất năng dĩ ác nhãn thị chi, 

huống phục gia hại. 

Thiết phục hữu nhơn, nhược hữu tội, nhược vô tội, 

nữu giới già tỏa, kiểm hệ kỳ thân, xưng Quán Thế Âm Bồ tát, 

giai tất đoạn hoại tức đắc giải thoát. 

Nhược tam thiên đại thiên quốc độ, mãn trung oán tặc, 

hữu nhất thương chủ, tương chư thương thân, tê trì trọng 

bảo kinh hóa hiểm lộ, kỳ trung nhất nhơn, tác thị xướng 

ngôn: "chư thiện nam tử, vật đắc khủng bố, nhữ đẳng ưng 

đương nhứt tâm xưng Quán Thế Âm Bồ tát danh hiệu: thị Bồ 

tát năng dĩ vô uý thí ư chúng sanh; nhữ đẳng nhược xưng 

danh giả, ư thử oán tặc, đương đắc giải thoát". Chúng 

thương nhơn văn, câu phát thinh ngôn: "Nam mô Quán Thế 

Âm Bồ tát". Xưng kỳ danh cố, tức đắc giải thoát. 

Vô tận ý Quán Thế Âm Bồ tát ma ha tát, toải trần chi 



K I N H  N H Ậ T  T Ụ N G  | 68 

 

lực, nguy nguy như thị. 

Nhược hữu chúng sanh, đa ư dâm dục, thường niệm 

cung kính Quán Thế Âm Bồ tát, tiện đắc ly dục; nhược đa 

sân nhuế, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ tát tiện 

đắc ly sân: nhược đa ngu si, thường niệm cung kính Quán 

Thế Âm Bồ tát tiện đắc ly si. 

Vô tận ý! Quán Thế Âm Bồ tát, hữu như thị đẳng đại oai 

thần lực, đa sở nhiêu ích. Thị cố chúng sanh, thường ưng, 

tâm niệm. 

Nhược hữu nữ nhân, thiết dục cầu nam, lễ bái cúng 

dường Quán Thế Âm Bồ tát, tiện sanh phước đức trí tuệ chi 

nam; thiết dục cầu nữ, tiện sanh đoan chánh hữu tướng chi 

nữ, tức thực đức bổn, chúng nhân ái kính. 

Vô tận ý! Quán Thế Âm Bồ tát hữu như thị lực, nhược 

hữu chúng sanh, cung kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ tát, 

phước bất đường quyên, thị cố chúng sanh giai ưng thọ trì 

Quán Thế Âm Bồ tát danh hiệu. 

Vô tận ý! Nhược hữu nhân thọ trì lục thập nhị ức hằng 

hà sa Bồ tát danh tự phục tận hình cúng dường ẩm thực, y 

phục, ngọa cụ, y dược ư nhữ ý vân hà? Thị thiện nam tử, 

thiện nữ nhân công đức đa phủ? 

Vô tận ý ngôn: "Thậm đa, Thế Tôn". Phật ngôn: "Nhược 

phục hữu nhân, thọ trì Quán Thế Âm Bồ tát danh hiệu, nãi 

chí nhất thời lễ bái, cúng dường, thị nhị nhơn phước, chánh 

đẳng vô dị! Ư bá thiên vạn ức kiếp, bất khả cùng tận. Vô tận 

ý, thọ trì Quán Thế Âm Bồ tát danh hiệu, đắc như thị vô 

lượng vô biên phước đức chi lợi". 

Vô tận ý Bồ tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Quán Thế Âm 
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Bồ tát, vân hà du thử Ta bà thế giới? Vân hà nhi vị chúng 

sanh thuyết pháp? Phương tiện chi lực, kỳ sự vân hà? 

Phật cáo vô tận ý Bồ tát: "Thiện nam tử, nhược hữu 

quốc độ chúng sanh ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, Quán Thế 

Âm Bồ tát tức hiện phật thân nhi vị thuyết pháp; ưng dĩ Bích 

Chi Phật thân đắc độ giả, tức hiện Bích Chi Phật thân nhi vị 

thuyết pháp; ưng dị Thinh văn thân đắc độ giả, tức hiện 

Thinh văn thân nhi vị thuyết pháp; ưng dĩ Phạm vương thân 

đắc độ giả, tức hiện Phạm vương thân nhi vị thuyết pháp, 

ưng dĩ Đế thích thân đắc độ giả, tức hiện đế thích thân nhi vị 

thuyết pháp; ưng dĩ Tự tại Thiên thân đắc độ giả, tức hiện 

Tự tại Thiên thân nhi vị thuyết pháp; ưng dĩ Đại Tự tại 

Thiên thân đắc độ giả, tức hiện Đại Tự tại Thiên thân nhi vị 

thuyết pháp; ưng dĩ Thiên đại tướng quân thân đắc độ giả, 

tức hiện Thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyết pháp; ưng 

dĩ Tỳ Sa Môn thân đắc độ giả, tức hiện Tỳ Sa Môn thân nhi vị 

thuyết pháp; ưng dĩ tiểu vương thân đắc độ giả, tức hiện 

tiểu vương thân nhi vị thuyết pháp; ưng dĩ trưởng giả thân 

đắc độ giả, tức hiện trưởng giả thân nhi vị thuyết pháp; ưng 

dĩ Cư sĩ thân đắc độ giả, tức hiện Cư sĩ thân nhi vị thuyết 

pháp; ưng dĩ Tể quan thân đắc độ giả, tức hiện tể quan thân 

nhi vị thuyết pháp; ưng dĩ Bà la môn thân đắc độ giả, tức 

hiện Bà la môn thân nhi vị thuyết pháp; ưng dĩ tỳ kheo, Tỳ 

kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di thân đắc độ giả, tức hiện tỳ 

kheo, Tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di thân nhi vị thuyết 

pháp; ưng dĩ Trưởng giả, Cư sĩ, Tể quan, Bà la môn, phụ nữ 

thân đắc độ giả, tức hiện phụ nữ thân nhi vị thuyết pháp; 

ưng dĩ Đồng nam, Đồng nữ thân đắc độ giả, tức hiện Đồng 
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nam Đồng nữ thân nhi vị thuyết pháp; ưng dĩ Thiên, Long, 

Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca Lầu la, khẩn na la, Ma hầu La 

già, Nhơn, phi nhơn đẳng thân đắc độ giả tức giai hiện chi 

nhi vị thuyết pháp; ưng dĩ chấp kim cang thần đắc độ giả, 

tức hiện chấp kim cang thần nhi vị thuyết pháp. 

Vô tận ý! Thị Quán Thế Âm Bồ tát hành tựu như thị 

công đức, dĩ chủng chủng hình, du chư quốc độ, độ thoát 

chúng sanh, thị cố nhữ đẳng, ưng đương nhứt tâm cúng 

dường Quán Thế Âm Bồ tát. Thị Quán Thế Âm Bồ tát ma ha 

tát, ư bố uý cấp nạn chi trung, năng thí vô uý; thị cố thử Ta 

bà thế giới, giai hiệu chi vi thí vô uý giả. 

Vô tận ý Bồ tát bạch Phật ngôn: "Thế Tôn! Ngã kim 

đương cúng dường Quán Thế Âm Bồ tát". Tức giải cảnh 

chúng bảo châu anh lạc, giá trị bá thiên lượng kim, nhi dĩ dữ 

chi, tác thị ngôn: "Nhơn giả thọ thử pháp thí, trân bảo anh 

lạc". Thời Quán Thế Âm Bồ tát bất khẳng thọ chi. Vô tận ý 

phục bạch Quán Thế Âm Bồ tát ngôn: "Nhân giả mẫn ngã 

đẳng cố, thọ thử anh lạc". Nhĩ thời Phật cáo Quán Thế Âm Bồ 

tát: "Đương mẫn thử Vô tận ý Bồ tát cập tứ chúng: Thiên, 

Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma 

hầu la già, Nhơn, Phi nhơn đẳng cố, thọ thử anh lạc". Tức 

thời Quán Thế Âm Bồ tát, mẫn chư tứ chúng, cập ư Thiên, 

Long, Nhơn, Phi nhơn đẳng, thọ kỳ anh lạc, phân tác nhị 

phần: Nhất phần phụng Thích Ca Mâu Ni Phật, Nhất phần 

phụng Đa Bảo Phật Tháp. 

Vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ tát hữu như thị tự tại thần 

lực du ư Ta bà thế giới. 

Nhĩ thời Vô tận ý Bồ tát dĩ kệ vấn viết: 
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Thế Tôn diệu tướng cụ 

Ngã kim trùng vấn bỉ 

Phật tử hà nhân duyên 

Danh vi Quán Thế Âm? 

Cụ túc diệu tướng tôn 

Kệ đáp Vô tận Ý: 

Nhữ thính Quán âm hạnh 

Thiên ứng chư phương sở 

Hoằng thệ thâm như hải 

Lịch kiếp bất tư nghị  

Thị đa thiên ức Phật 

Phát đai thanh tịnh nguyện 

Ngã vị nhữ lược thuyết 

Văn danh cập kiến thân 

Tâm niệm bất không quá 

Năng diệt chư hữu khổ, 

Giả sử hưng hại ý 

Thôi lạc đai hỏa khanh 

Niệm bỉ Quán âm lực 

Hỏa khanh biến thành trì 

Hoặc phiêu lưu cự hải 

Long ngư chư quỷ nạn 

Niệm bỉ Quán âm lực 

Ba lãng bất năng một. 

Hoặc tại Tu di phong 

Vi nhơn sở thôi đọa 

Niệm bỉ Quán âm lực 

Như nhật hư không trụ 
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Hoặc bị ác nhơn trục 

Đọa lạc kim cang sơn 

Niệm bỉ Quán âm lực 

Bất năng tổn nhứt mao. 

Hoặc trị oán tặc nhiễu 

Các chấp đao gia hại 

Niệm bỉ Quán âm lực 

Hàm tức khởi từ tâm 

Hoặc tao vương nạn khổ 

Lâm hình dục thọ chung 

Niệm bỉ Quán âm lực 

Đao tầm đoạn đoạn hại. 

Hoặc tù cấm già tỏa 

Thủ túc bị nữu giới 

Niệm bỉ Quán âm lực 

Thích nhiên đắc giải thoát 

Chú trớ chư độc dược 

Sở dục hại thân giả 

Niệm bỉ Quán âm lực 

Hoàn trước ư bổn nhơn 

Hoặc ngộ ác La sát 

Độc long chư qủi đẳng 

Niệm bỉ Quán âm lực 

Thời tất bất cảm hại. 

Nhược ác thú vi nhiễu 

Lợi nha trảo khả bố 

Niệm bỉ Quán âm lực 

Tật tẩu vô biên phương. 
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Ngoan xà cập phúc yết 

Khí độc yên hỏa nhiên 

Niệm bỉ Quán âm lực 

Tầm thinh tự hồi khứ, 

Vân lôi cổ xiết điện 

Giáng bạc chú đại võ 

Niệm bỉ Quán âm lực 

Ứng thời dắc tiêu tán. 

Chúng sanh bị khổn ách 

Vô lượng khổ bức thân 

Quán âm diệu trí lực 

Năng cứu thế gian khổ. 

Cụ túc thần thông lực 

Quảng tu trí phương tiện 

Thập phương chư quốc độ 

Vô sát bất hiện thân 

Chủng chủng chư ác thú 

Địa ngục, qủi, súc sanh 

Sanh, lão, bệnh, tử, khổ 

Dĩ tiệm tất linh diệt. 

Chơn quán thanh tịnh quán 

Quảng đại Trí huệ quán 

Bi quán cập Từ quán 

Thường nguyện thường chiêm ngưỡng 

Vô cấu thanh tịnh quang 

Huệ nhật phá chư ám 

Năng phục tai phong hỏa 

Phổ minh chiếu thế gian 
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Bi thể giới lôi chấn 

Từ ý diệu đại vân 

Chú cam lồ pháp võ 

Diệt trừ phiền não diệm 

Tránh tụng kinh quan xứ 

Bố uý quân trận trung 

Niệm bỉ quán âm lực 

Chúng oán tất thoái tán 

Diệu âm Quán Thế Âm 

Phạm âm hải triều âm 

Thắng bỉ thế gian âm 

Thị cố tu thường niệm 

Niệm niệm vật sanh nghi 

Quán Thế Âm tịnh thánh 

Ư khổ não tử ách 

Năng vị tác y hộ. 

Cụ nhất thế công đức 

Từ nhãn thị chúng sanh 

Phước tụ hải vô lượng 

Thị cố ưng đảnh lễ. 

Nhĩ thời Trì Địa Bồ tát, tức tùng tòa khởi, tiền bạch 

Phật ngôn: "Thế Tôn, nhược hữu chúng sanh văn thị Quán 

Thế Âm Bồ tát phẩm, tự tại chi nghiệp, phổ môn thị hiện, 

thần thông lực giả; đương tri thị nhơn công đức bất thiểu". 

Phật thuyết thị Phổ môn phẩm thời chúng trung bát 

vạn tứ thiên chúng sanh giai phát vô đẳng đẳng A nậu đa la 

tam miệu tam bồ đề tâm. 
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DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ 

TÁT PHỔ MÔN PHẨM CHÔN NGÔN VIẾT: 

Án, đa rị đa rị, đốt đa rị, đốt đốt đa rị, ta bà ha. (3 lần) 

 

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHƠN NGÔN 

Án, ma ni bát di hồng. (108 lần) 

 

PHỔ MÔN TÁN 

Phổ môn thị hiện 

Cứu khổ tầm thinh 

Từ bi thuyết pháp độ mê tân 

Phó cảm ứng tuỳ hình 

Tứ hải thanh ninh 

Bát nạn vĩnh vô xâm. 

 

THẬP NHỊ NGUYỆN 

1. Nam mô hiệu Viên thông danh Tự tại, Quán Âm Như 

Lai, quảng phát hoằng thệ nguyện. (1 lạy) 

2. Nam mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quán Âm Như 

Lai thường cư Nam hải nguyện. (1 lạy) 

3. Nam mô trụ Ta bà, u minh giới, Quán Âm Như Lai tầm 

thinh cứu khổ nguyện. (1 lạy) 

4. Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai, 

năng trừ nguy hiểm nguyện. (1 lạy) 

5. Nam mô thanh tịnh binh thuỳ dương liễu, Quán Âm 
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Như Lai, cam lộ sái tâm nguyện. (1 lạy) 

6. Nam mô đại từ bi, năng hỉ xả, Quán Âm Như Lai, 

thường hành bình đẳng nguyện. (1 lạy) 

7. Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quán Âm Như Lai 

thệ diệt tam đồ nguyện. (1 lạy) 

8. Nam mô vọng nam nham, cần lệ bái, Quán Âm Như 

Lai, già tỏa giải thoát nguyện. (1 lạy) 

9. Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quán Âm Như 

Lai, độ tận chúng sanh nguyện. (1 lạy) 

10. Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quán Âm Như 

Lai, tiếp dẫn Tây phương nguyện. (1 lạy) 

11. Nam mô Vô lượng thọ Phật cảnh giới, Quán Âm Như 

Lai, Di Đà thọ ký nguyện. (1 lạy) 

12. Nam mô đoan nghiêm thân vô tỉ tái, Quán Âm Như 

Lai, quả tu thập nhị nguyện. (1 lạy) 

 

CỬ TÁN 

Quán Âm Đại Sĩ, 

Phổ hiệu Viên Thông, 

Thập nhị đại nguyện thệ hoằng thâm, 

Khổ hải phiếm từ phong, 

Phổ tế tâm dung, 

Sát sát hiện vô cùng. 

Nam mô Thánh Quan Tự Tại Bồ tát ma ha tát. (3 lần) 
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MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 

Quán tự tại Bồ tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, 

chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức 

thị không, không tức thị sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Diệt, 

phục như thị. 

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất 

diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung 

vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, thân, 

ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô 

ý thức giới; vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nãi chí vô lão 

tử, diệt vô lão tử tận: vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệt vô 

đắc. 

Dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tác đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, 

tâm vô quái ngại. Vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly 

điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, 

y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ 

đề. 

Cố trí bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại 

minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ 

nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư. 

Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: 

Yết đế yết đế, ba la yết đế ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà 

ha. 
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VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN 

Nam mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Đà Đa Dạ. Đa Diệt Dạ 

Tha. 

A di rị đô bà tỳ, 

A di rị đa tát đam bà tỳ 

A di rị đa tỳ ca lan đế 

A di rị đa tỳ ca lan đa 

Dà di nị dà dà na 

Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần) 

 

TÁN PHẬT 

A Di Đà Phật thân kim sắc 

Tướng Hảo quang minh vô đẳng luân 

Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di 

Hám mục trừng thanh tứ đại hải 

Quang trung hoá Phật vô số ức 

Hoá Bồ tát chúng diệt vô biên 

Tứ Thập bát nguyện độ chúng sanh 

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di 

Đà Phật. 

Nam mô A Di Đà Phật. (niệm nhiều ít tuỳ ý) 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát. (3 lần) 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát. (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (3 lần) 
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SÁM THẬP PHƯƠNG 

Thập phương Tam Thế Phật 

A Di Đà đệ nhứt 

Cửu phẩm độ chúng sanh 

Oai đức vô cùng cực 

Ngã kim đại quy y 

Sám hối tam nghiệp tội  

Phàm hữu chư phước thiện 

Chí tâm dụng hồi hướng 

Nguyện đồng nguyện Phật nhơn 

Cảm ứng tuỳ thời hiện 

Lâm chung Tây phương cảnh 

Phân minh tại lục tiền 

Kiến văn giai tinh tấn 

Đồng sanh cực lạc quốc 

Kiến Phật liễu sanh tử 

Như Phật độ nhứt thiết 

Vô biên phiền não đoạn 

Vô lượng Pháp môn tu 

Thệ nguyện độ chúng sanh 

Tổng giai thành Phật đạo. 

Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng 

Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng 

Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. 
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HỒI HƯỚNG 

Cầu an công đức thù thắng hạnh, 

Vô biên thắng phước giai hồi hướng. 

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, 

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. 

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, 

Nguyện đắc trí huệ, chơn minh liễu, 

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. 

Thế thế thường hành Bồ tát đạo, 

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung, 

Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu. 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh 

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ, 

Nguyện dĩ thử công đức, 

Phổ cập ư nhứt thiết, 

Ngã đẳng dữ chúng sanh, 

Giai công thành Phật đạo. 

 

PHỤC NGUYỆN 

Hiện tiền chư Phật tử đẳng, thân xu khương thới, mạng 

vị bình an, tứ thời vô tiêm tiểu chi tai, bát tiết hữu trùng lai 

chi khánh. Phổ nguyện: Gia đình hưng thạnh, quyến thuộc 

tăng phước hoàn duyên, pháp giới chúng sanh, tề thành 

Phật đạo. 

Nam mô A Di Đà Phật. 
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TAM QUY Y 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại 

đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập 

kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại 

chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy) 

 

PHẬT THÍCH CA NÓI KINH DI LẶC HẠ SANH 

THÀNH PHẬT 

NGÀI TAM TẠNG Pháp Sư tên là NGHĨA TỊNH 

Đời nhà Đường phụng chiếu dịch ra chữ Tàu 

Ta nghe như vầy: Một thuở kia Bạc Già Phạm ở tại núi 

Thứu Phong, trong thành Vương Xá, cùng với các bực Đại 

Bí-sô đều câu hội đông đủ. 

Khi ấy Đại trí Xá Lợi Tử, là bực tối thắng trong hành 

pháp tướng, vì nặng lòng thương cõi thế gian, nên từ chỗ 

tọa vị đứng dậy, trịch áo bày vai bên hữu và quỳ gối bên hữu 

xuống sát đất, rồi chắp tay cung kính mà bạch với Phật rằng: 

Thế Tôn! Tôi nay muốn thưa hỏi một ít chuyện, xin Phật vui 

lòng nghe cho. 

Phật nói với Xá Lợi Tử: "Tuỳ theo chỗ ngươi hỏi ta sẽ 

nói cho mà nghe". Tức thời Xá Lợi Tử đọc bài tụng mà hỏi 

Thế Tôn rằng: "Đại sự thọ ký cho Phật hạ sanh sau này, huy 

hiệu la Từ Thị, như trong kinh đã nói: Xin đấng Nhơn Trung 

Tôn, phân biệt lại lời tụng tôi nay vui muốn nghe, thần 
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thông oai đức kia". 

Phật bảo Xá Lợi Tử phải định tâm lắng nghe: "Ta vì 

ngươi bày tỏ chuyện Từ Thị sau này". 

Lúc ấy nước biển lớn, giảm dần dần ba ngàn, ba trăm 

du-thiên-na, rõ rộng đường Luân vương, châu Nam Thiệm 

rộng dài, cả vạn du-thiên-na, hữu tình ở trong ấy, chỗ nào 

cũng sung mãn, quốc độ đều giàu có, không hình phạt tai 

ách, các hạng người nam nữ do hạnh lành mà ra: Địa cầu 

không gai góc, mọc những cỏ xanh mềm, chân đi dậm lên 

trên, ví như bông vải mịn, tự nhiên có nếp hương, mỹ vị đều 

sung túc, các cây sanh áo mặc, đủ các thứ trang nghiêm, cây 

cao ba câu-xá, hoa quả thường sung thiệt. 

Khi ấy người trong nước, đều sống tám muôn tuổi, 

không có các tật khổ, khỏi não thường an vui; thân tướng 

thảy đoan nghiêm, sắc lực đều viên mãn, mạng người khi 

gần hết, tự đến rừng Thi Lâm. 

Khi thành Diệu Tràng Tướng, chỗ Luân Vương đóng đô, 

dọc mười hai do-tuần, rộng bảy do-tuần lượng, dân cư 

trong thành đó, toàn trồng sẵn nhơn màu. Thành ấy có đức 

"thắng", người ở đều vui mừng; lầu đài chỗ khước địch, 

dùng bảy báu xây thành, then chìa với cửa nẻo, mỗi mỗi đều 

đổ báu, hào rãnh chung quanh thành, xây bằng món diệu 

trân, bông quý thảy đều đủ, chim tốt bay đậu luôn, bảy hàng 

cây đa-la, vòng quanh vây bốn phía, đủ thức báu trang 

nghiêm, đều treo lưới chuông mõ, gió nhẹ thổi cây báu, diễn 

ra những tiếng mầu, dường như đánh bát âm, người nghe 

sanh vui mừng; đâu cũng có ao hồ, tạp sắc đều giăng phủ, 

vườn tược cây thơm ngát, trang nghiêm thành quách này. 
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Trong nước có Thánh chúa, tên hiệu là Hướng Khư, 

làm vua thông bốn châu, giàu có nhiều oai lực. Vua ấy sẵn 

phước đức, mạnh mẽ gồm bốn binh, bảy báu đều thành tựu, 

có cả ngàn người con, bốn biển đều im lặng, không có cuộc 

chiến tranh, chánh pháp dạy quần sanh, giáo hóa đều bình 

đẳng. 

Vua có bốn kho lớn, đều ở trong các nước, mỗi kho có 

chứa trữ, trân bảo trăm muôn ức...trong nước Yết-lăng-già, 

có kho Băng-kiệt-la; trong nước Mật-si-la, có kho 

Bác-trục-ca; kho Y-la-bát-la, ở về nước Kiền-đà; còn kho 

Hướng Khư ở nước Ba-tư-nặc-tư. 

Các kho phục tàng ấy, thuộc về vua Hướng Khư, nhờ có 

trăm phước nghiệp, quả báo đều thành tựu. 

Quan đại thần giúp nước, Thiện Tịnh Bà-la-môn, hiển 

đạt ca bốn minh, làm quốc sư tại trào, rộng thông các tạp 

luận, nghe thiện giáo thọ trì, huân giải với thinh minh, đều 

có nghiên cứu cả. Có hiền nữ Tịnh Diệu, phu nhơn của Đại 

thần, danh tướng đều đoan nghiêm, ai thấy cũng vui đẹp; 

Từ Thị Đại trượng phu, từ cõi trời Hỷ Túc, thác thứ vào phu 

nhơn, mượn chỗ sanh thân minh. Bà mang thai Đại Thánh, 

đầy đủ trong mười tháng, ngày kia Từ Tôn mẫu, ra dạo 

vườn diệu hoa, lúc đi đến vườn kia, không ngồi cũng không 

nằm, thủng thỉnh vịn cây bông, bỗng sanh đức Từ Tôn. 

Khi ấy Tối Thắng Tôn, ra hông bên hữu rồi, như mặt 

trời ló mọc, phóng ánh sáng khắp nơi, không nhiễm xúc bào 

thai, như sen ra khỏi nước, sáng soi trong ba cõi, đều 

ngưỡng ánh đại từ. 

Đương khi vừa sanh ra, trời Đế Thính thiên nhãn, tự 
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mình nâng Bồ tát, (mừng gặp đức Đại Giác), Bồ tát trong lúc 

đó, tự nhiên đi bảy bước, mà ở hai chân có mọc sẵn hoa sen 

báu, xem khắp cả mười phương, bảo cho trời người biết: 

Thân này là thân chót, không sanh chứng Niết Bàn. Rồng 

phun nước trong sạch, tắm rửa thân Đại Bi, trời ngợi khen 

rải hoa, từ hư không sa xuống; chư Thiên cầm lọng báu, che 

đức Đại Bi Tôn, mỗi người được tâm lành, nhứt định theo 

Bồ tát. Bảo mẫu nâng Bồ tát, thân ba mươi hai tướng, đầy 

đủ các ánh sáng, bồng ẵm trao cho bà. Ngự giá đem xe báu, 

dùng đủ thứ trang nghiêm, mẹ con ngồi vào trong, các trời 

xúm lại đẩy, ngàn thứ tiếng nhạc mầu, dẫn đường mà về 

cung; Từ Thị vào đô thành, trời dâng hoa cúng dường. 

Ngày Từ Tôn giáng đản, hàng thể nữ có thai, đều được 

thân an ổn, đều sanh con khôn ngoan. Thiện Tịnh cha Từ 

Tôn, thấy hình con kỳ diệu, đủ ba mươi hai tướng, trong 

tâm rất vui mừng, theo phương pháp xem xét, biết con có 

hai tướng, ở tục làm Luân Vương, xuất gia thành Chánh 

Giác. 

Bồ tát đã thành lập, thương xót các quần sanh, trong 

các khổ hiểm nạn, luân hồi mãi không dứt. Thân vàng chói 

sáng loà, tiếng như giọng Đại Phạm, mắt giống lá sen xanh, 

chỉ thê đều viên mãn, mình dài tám mươi chẩu, vai rộng hai 

mươi chẩu, mặt rộng độ mười chẩu, đoan nghiêm như trăng 

tròn. 

Bồ tát thông nhiều nghề, khéo dạy kẻ thọ học, số trẻ 

nhỏ xin học, tám vạn bốn ngàn người. 

Thuở ấy vua Hướng Khư, kiến lập thất bảo tràng, cao 

độ bảy mươi tầm, rộng sáu mươi tầm chẵn. Tạo bảo tràng 
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xong rồi, vua phát lòng đại xả, thí cho Bà-la-môn, và lập vô 

giá hội. Khi ấy bọn Phạm Chí, có tới số ngàn người, được 

tràng báu mầu này, hư bể trong giây lát. Bồ tát thấy vậy rồi, 

nghĩ thế tục đều vậy, sanh tử khổ trói nhốt, lo tìm cách xuất 

ly, duy có đạo tịch diệt, âu bỏ tục xuất gia, cứu chúng sanh ra 

khỏi, vòng sanh lão bệnh tử. 

Ngày Từ Tôn phát nguyện, tám vạn bốn ngàn người, 

đều sanh lòng nhàm chán, cùng theo tu Phạm hạnh; trong 

đêm mới phát tâm, bỏ tục mà xuất gia, lại cũng một đêm đó, 

mà lên bực Đẳng Giác. 

Thuở có cây bồ đề, tên gọi là Long hoa, cao bốn 

du-thiên-na, sầm uất mà tươi tốt, cành lá phủ bốn phía, che 

mát sáu cu-lô. 

Từ Thị Đại bi Tôn, ngồi dưới cây thành Phật, bực Tôn 

thắng trong người, đủ tám giọng Phâm âm, nói pháp độ 

chúng sanh, khiến ra khỏi phiền não; khổ và khổ sanh xứ, 

tất cả đều trừ diệt, hay tu Bát chánh đạo, bên bờ Niết Bàn 

kia. 

Vì các hàng Thanh Tín, nói bốn chân đế ấy, nghe như 

pháp được rồi, chí thành mà vâng giữ. 

Ở trong vườn Diệu hoa, thính chúng như mây nhóm, 

đầy khoảng trăm do-tuần, quyến thuộc đều sung mãn, vua 

Luân Vương Hướng Khư, nghe pháp thâm diệu rồi, nguyện 

xử hết của báu, lòng ham mộ xuất gia, không quyến luyến 

cung phi, chỉ cầu sự xuất ly, tám muôn bốn ngàn chúng, đều 

theo mà xuất gia. Lại tám muôn bốn ngàn, đồng tử 

Bà-la-môn, nghe vua xả trần tục, cũng đến xin xuất gia. Tam 

Tạng thần trưởng giả, tên gọi là Thiện Tài, với một ngàn 
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quyến thuộc, cũng đến xin xuất gia. Bảo nữ Tỳ-xá-khư, với 

bao nhiêu tùng giả, tám vạn bốn ngàn người, cũng đến xin 

xuất gia. Lại có số trăm ngàn, người thiện nam thiện nữ, 

nghe Phật nói pháp mầu, cũng đến xin xuất gia. 

Vô thượng Thiên nhơn tôn, Đại từ bi thánh chúa, quán 

khắp tâm chúng rồi, mà diễn thuyết yếu pháp, chúng người 

cần nên biết, Từ bi Thích Ca chủ, dạy người tu chánh đạo, 

thì sanh trong pháp ta; hoặc lấy hương tràng hoa, phướn 

phan lọng nghiêm sức, cúng dường Mâu Ni chủ, thì sanh 

trong pháp ta; hoặc uất kim nước trầm, hương nê cùng tô 

phết, cúng dường tháp Mâu Ni, thì sanh trong pháp ta; hoặc 

quy y Tam bảo, cung kính thường thân cận, phải tu các hạnh 

lành, thì sanh trong pháp ta; hoặc trong những pháp luật, 

thọ trì theo chỗ học, khéo giữ không thiếu sót, thì sanh 

trong pháp ta; hoặc với Tăng bốn phương, thí y phục ẩm 

thực, dâng cho những thuốc hay, thì sanh trong pháp ta, 

hoặc trong bốn thời chay, và những tháng thần thông, thần 

cảnh ký truyền dạy, hóa đạo chúng Thinh Văn, khiến trừ hết 

phiền não. 

Hội ban đầu thuyết pháp, rộng độ hàng Thinh Văn, chín 

mươi sáu ức người, khiến khỏi phiền não chướng.  

Hội thứ hai thuyết pháp, rộng độ hàng Thinh Văn, chín 

mươi bốn ức người, vượt khỏi biển vô minh. 

Hội thứ ba thuyết pháp, rộng độ hàng Thinh Văn, chín 

mươi hai ức người, khiến lòng hay điều phục. 

Ba lần chuyển pháp rồi, trời người đều trọn sạch, dẫn 

các chúng đệ tử, vào trong thành khất thực; đã vào thành 

Diệu Tràng, đường nẻo đều nghiêm sức, vì lễ cúng dường 
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Phật, trời rải bông mạn-đà, bốn vua cùng Thiên chúng, dưng 

hương hoa cúng dường, giúp cho đức Đại bi. 

Các trời Đại oai đức, rải những y phục mầu, khắp cả 

trong thành ấp, chiêm ngưỡng Đại y vương, lấy hương hao 

mầu báu, rải khắp các nẻo đường, dậm đạp đi lên trên, ví 

như bông vải mịn, âm nhạc và tràng phan, bày hàng giáp hai 

bên. 

Người trời chúng Đế Thích, xưng tán Đại Bi Tôn, Nam 

mô Thiên Thượng Tôn, Nam mô Sĩ Trung Thắng, lành thay 

Bạc Già Phạm, hay thương xót thế gian. 

Có trời Đại oai đức, đương làm vua chúng ma, quy tâm 

mà đảnh lễ, chiêm ngưỡng đức Đạo sư. 

Phạm vương các Thiên chúng quyến thuộc mà vi nhiễu, 

đều dùng giọng Phạm âm, xiển dương pháp nhiệm mấu. Ở 

trong thế giới ấy, phần nhiều la La Hán, trừ sạch nghiệp hữu 

lậu, hằng sa phiền não khổ, Trời Người và Long thần, 

Càn-thát, A-tu-la, La-sát và Dược-xoa, đều hoan hỷ cúng 

dường. 

Khi ấy các đại chúng, dứt chướng trừ nghi hoặc, siêu 

việt dòng sanh tử, hay tu nết trong sạch. Khi ấy các đại 

chúng, lìa nhiêm xả của báu, không lòng ngã ngã sở, hay tu 

nết trong sạch. Khi ấy các đại chúng, hủy phạm lưới thâm ái, 

tròn vẹn lòng vắng lặng, hay tu nết trong sạch. 

Từ Thị Thiên Nhơn Tôn, thương xót loài hữu tình, hẹn 

sống sáu muôn tuổi, nói pháp hộ quần sanh, hóa đạo trăm 

ngàn ức, khiến qua biển phiền não, có duyên được chẩn tế, 

mới vào cõi Niết Bàn. 

Từ Thị Đại Từ Tôn, vào Niết Bàn về sau, chánh pháp trụ 
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thế gian, cũng đủ sáu muôn năm, nếu ở trong pháp Ta, thâm 

tâm tin chịu được, ngày hạ sanh sau này, dược thờ Đại Bi 

Tôn. 

Nếu có người thông tuệ, nghe nói việc như thế, ai lại 

chẳng vui mừng, nguyện gặp đức Từ bi. Nếu cầu người giải 

thoát, trông gặp hội Long Hoa, thường cúng dường Tam 

bảo, siêng năng đừng phóng dật. 

Khi ấy, đức Thế Tôn vì Xá Lợi Tử và đại chúng, thọ ký 

việc Từ Thị hạ sanh rồi, lại kêu Xá Lợi Tử mà nói rằng: 

Nếu có người Thiện nam hay Thiện nữ nào nghe pháp 

này rồi, thọ trì, đọc tụng và giảng nói cho kẻ khác nghe, y 

như lời của ta mà tu hành, dùng hương hoa cúng dường, 

hoặc chép kinh này mà lưu bố ra, thì những người ấy sau 

này ắt được gặp đức Từ Thị hạ sanh, và ở trong ba hội mà 

nhờ phần cứu độ nữa. 

Thuở ấy Đức Thế Tôn nói bài tụng rồi, Xá Lợi Tử cùng 

các đại chúng vui mừng tin chịu đảnh lễ vâng làm. 

Phật nói Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật xong. 

NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI 

LẶC TÔN PHẬT. 

-CHUNG- 
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NGHI THỨC 

PHÓNG SANH 

(Trước niệm hương khấn... tên người phóng sanh muốn cầu những gì, 

nguyện thả sinh linh được tự do giải thoát) 

Dương chi tịnh thuỷ, 

Biến sái tam thiên, 

Tánh không bát đức lợi nhơn thiên, 

Pháp giới quãng tăng diên 

Diệt tội tiêu khiên, 

Hỏa diệm hóa Hồng Liên. 

Nam mô Thanh Lương địa Bồ tát. (3 lần) 

 

TRÍ NIỆM CHÚ ĐẠI BI 

Nam mô Địa Bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. 

Nam mô hát ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô 

kiết đế, thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, Ma ha tát đỏa 

bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na 

đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế 

thất Phật ra lăng đà bà. 

Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a 

tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa na ma bà dà, ma 

phạt đặt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di 

hê rị, ma ha Bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê 

ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà 

da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật ra 
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da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất 

na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra 

xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất 

rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị 

dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đa 

dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dũ nghệ, thất 

bàng ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà 

ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà 

dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Bà đà ma yết tất 

đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàng dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lỵ 

thắng yết ra dạ, ta bà ha. 

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà 

lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa 

ra, bạt đà dạ, ta bà ha. 

Nam mô thường trụ thập phương Phật. 

Nam mô thường trụ thập phương Pháp. 

Nam mô thường trụ thập phương Tăng. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. 

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. 

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. 

Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. 

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát. 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát. 

Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ tát. 
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GIẢI NGHIỆP KỆ: 

Hữu tình chúng đẳng túc nghiệp đa,  

Trí sử kim sanh tạo võng la, 

Hạnh ngộ thiện duyên công đức đại,  

Quy y Tam Bảo tội tiêu ma. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 

 

Thiên giá giá, địa giá giá, 

La võng biến tác Phật ca sa, 

Thất bảo Như Lai phóng sanh kệ: 

Tứ đại yết đế hộ phóng tha. 

Phi cầm, tẫu thú qui sơn khư, 

Ngư biếc hà giải lạc thanh sa, 

Nhược hữu nhứt cá bất đắc thoát, 

Sơn thần thủy tướng hộ phóng tha 

An linh cảm hồng phấn tra. (3 lần) 

 

PHẬT NGÔN 

Tình đa tưởng thiểu, lưu nhập hoành sanh, cố tri nhữ 

đẳng, tích vĩ ám tế ngu si, bất tu chánh niệm. Kim tắc vũ mao 

lân giới, thọ thử liệt hình, thủy lục phi không, chủng chủng 

bất nhất, hoặc đầu câu thỉ, hoặc nhập võng la, mạng tại đao 

châm, hồn phi thang hỏa. Hạnh phùng (tăng chúng, thiện sĩ) 

tài lục nhử thân, vạn tử đắc sanh, lai thử thắng địa. Kim 

thỉnh chư thánh, đả nhử linh thông, nhữ đương nhứt tâm, 

quy y Tam Bảo. 
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QUY Y TAM BẢO: 

Nhữ đẳng (thủy, lục, không, tánh) chúng sanh đầu quy y 

Tam bảo. 

Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy Y Tăng (3 lần) 

Quy y Phật lưỡng túc tôn, 

Quy y Pháp ly dục tôn, 

Quy y Tăng chúng trung tôn. (1 lần) 

Quy y Phật bất đọa địa ngục, 

Quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, 

Quy y Tăng bất đọa bành sanh. (1 lần) 

Quy y Phật cánh, 

Quy y Pháp cánh, 

Quy y Tăng cánh. (1 lần) 

Quy y Tam Bảo viễn ly tam đồ khổ. 

Nhữ đẳng sở tạo chư ác nghiệp, 

Giai do vô thỉ tham sân si, 

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, 

Nhứt thiết chúng đẳng kim giai sám hối 

Nam mô cầu Sám Hối Bồ tát (3 lần) 

 

XƯỚNG 

Nhữ đẳng Phật tử quy y Tam bảo cận sám hôi dĩ, nhữ 

tội chướng tiêu diệt, trí huệ khai minh, phát Bồ đề tâm, cầu 

sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, liên hoa hóa sanh, nhập 

bất thôi địa. Hiện tiền đại vì (thủy, lục, không, tánh) chúng 

sanh nhứt tâm niệm Phật. 
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TỤNG 

A Di Đà Phật thân kim sắc, 

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân, 

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu di, 

Cám mục trừng thanh tứ đại hải, 

Quang trung hóa Phật vô số ức, 

Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên. 

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, 

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc 

Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. 

Nam mô A Di Đà Phật. (30 lần) 

Nam mô Quán Thế Am Bồ tát. (3 lần) 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát. (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (3 lần) 

 

HỒI HƯỚNG 

Phóng sanh công đức thù thắng hạnh, 

Vô biên thắng phước giai hồi hướng, 

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, 

Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát, 

Nguyện tiêu tam chưởng trừ phiền não, 

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu, 

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, 

Thế thế thường hành Bồ tát đạo, 
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Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung, 

Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, 

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ. 

Nguyện dĩ thử công đức, 

Phổ cập ư nhứt thiết, 

Ngã đẳng dữ chúng sanh, 

Gia cộng thành Phật đạo, 
(Đánh khánh 3 tiếng, xướng). 

Nhữ đẳng phi tiềm túc nghiệp đa, 

Hạnh đắc kim triêu hội chủ gia; 

Ngã kim phóng nhữ du du khứ. 

Nguyện ky tín chủ phú hà sa. 

Nam mô Trường Thọ Vương Bồ tát. (3 lần) 

(Niệm Phật, cá rùa đem đến sông 

mà thả, chim đem ra sau mà thả) 

 


