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VÀI LỜI NÓI ĐẦU 
 Đức Phật dạy: “Trong tất cả các hạnh bố thí, hạnh Pháp-thí có 
công-đức thù-thắng hơn cả. Vì Pháp thí có thể giúp chúng-sanh thoát-
ly sanh-tử luân hồi, chứng nhập Niết-Bàn giải thoát”.   

Đối với người Phật-tử trong hoàn cảnh hiện tại, nhất là những 
người di-tản, hạnh Pháp-thí kể cả việc phổ biến và tái bản kinh-sách 
là cần thiết hơn cả.  Vì số kinh sách mang theo đã theo thời gian làm 
củ rách hay một số kinh lạc mất, thế cho nên Giáo Hội xin tái bản các 
kinh điển Đại-Thừa như kinh Pháp-Hoa, Hoa-Nghiêm, Niết-Bàn, 
Thủy-Sám, Địa-Tạng, Kim-Cang, Dược-Sư và một số kinh sách Nhật 
tụng phổ thông hằng ngày.  Kinh Pháp-Hoa, Địa-Tạng, v.v. đã tái-
bản xong.  Quyển Kinh Nhật-Tụng & Nghi Thức Thông Dụng này 
cũng có thể gọi là kinh Nhật-Tụng bản chữ lớn. 

Chúng tôi thiết nghĩ rằng: chùa chiền ngày càng mở rộng, Phật 
tử càng đông, không thể nào cung-cấp đầy-đủ các nhu-cầu, nghi-lễ 
tôn-giáo được.  Vã lại, gần đây cộng đồng xã-hội người Việt-Nam, 
có nhiều tự-viện, Niệm-Phật-Đường, hội-đoàn Phật-giáo cũng như 
Phật-tử và cư-sĩ tại gia thiết lễ, cúng kỵ v.v… và ai ai cũng muốn 
thỉnh một vị Tăng già đến làm lễ, vì các vị không biết và không có 
nghi thức chỉ dẫn.  Nếu mời được vị Tăng, Ni thì quý, nhưng trong 
trường hợp không mời đư5ơc thì phải làm sao? 

 Để trả lời câu hỏi ấy, Giáo-Hội cho tái bản quyển Kinh Nhật-
Tụng và Nghi Thức Thông Dụng, hầu hết các kinh điển tụng-niệm 
hằng ngày và các nghi-thức phổ-thông thường dụng tại các Chuà, 
Niệm-Phật-Đường và tư gia đều có trong kinh điển này. 

 Đại diện cho Giáo-Hội, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện 
chư Phật gia hộ cho quý vị Tăng, Ni và Phật Tử đã ấn tống, phổ biến 
và đọc tụng kinh Nhật-Tụng, hiện tại được phước-huệ tăng-long, ngõ 
hầu vãng-sanh Cực-Lạc Quốc.   

Xin hồi hướng công-đức này cầu nguyện cho Phật nhựt tăng 
huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân 
an và pháp-giới chúng-sanh đồng triêm lợi lạc. 



Muà Phật Đản, 2521 

Tỳ Kheo (cố Hoà Thượng) Thích Thiên-Ân 

Viện-Trưởng, Viện Đại-Học Đông-Phương 

Viện Chủ, Chùa Việt-Nam và Chùa A-Di-Đà 

 

--o0o-- 

 

Quyển kinh này Phật tử hải ngoại xin Ấn-Tống lại năm 
2018, xin các chùa, thiền viện, niệm Phật Đường và Phật 
Tử đừng bán dưới mọi hình thức.   
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NGHI THỨC CÔNG PHU KHUYA 
CHÚ LĂNG NGHIÊM 

 

(Khởi sự từ 4 giờ khuya) 

NIỆM HƯƠNG 

 

Tịnh Pháp Giới Chơn Ngôn: 

Án lam toá hoa. (3 lần) 

Tịnh Tam Nghiệp Chơn Ngôn: 

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta 
phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) 

Tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn: 
Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha. (3 lần) 

 

CÚNG HƯƠNG: 
Nguyện đem lòng thành kính 
Gởi theo đám mây hương 
Phưởng phất khắp mười phương 
Cúng dường ngôi Tam Bảo  
Thệ trọn đời giữ đạo 
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Theo tự tánh làm lành 
Cùng pháp giới chúng sanh 
Cầu Phật từ gia hộ 
Tâm Bồ-Đề kiên cố 
Xa bể khổ vòng mê 
Chóng quay về bờ giác. 

 

TÁN PHẬT: 
Ðấng Pháp Vương vô thượng  
Ba cõi chẳng ai bằng 
Thầy dạy khắp trời người  
Cha lành chung bốn loài  
Quy y tròn một niệm 
Dứt sạch nghiệp ba kỳ   
Xưng dương cùng tán thán 
Ức kiếp không cùng tận. 
 

LỄ PHẬT: 
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) 
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Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ 
Ðiều ngự Bổn-Sư Thích-Ca Mâu Ni Phật, 
Ðương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại trí 
Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát, Ðại 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 Ðà Phật, 
Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát, Ðại Thế-Chí 
Bồ-Tát, Ðại Nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ-Tát, 
Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ-Tát.  (1 lạy) 

 

TỤNG: 
Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ
           Tát. (3 lần) 

Diệu trạm tổng trì bất động tôn 
Thủ Lăng Nghiêm vương thế hy 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  
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Thị tắc danh vi báo Phật ân.  
Phục thỉnh Thế-Tôn vị chứng minh  
Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập  
Như nhứt chúng sinh vị thành Phật  
Chung bất ư thử thủ Nê hoàn.  
Ðại hùng, đại lực, đại từ bi  
Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc  
Linh ngã tảo đăng vô thượng giác  
Ư thập phương giới tọa đạo tràng; 
Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong  
Thước-ca-la 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 hóa Như lai, tọa bảo 
hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo 
quang minh, nhứt nhứt quang minh, giai biến 
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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 
ai hựu, 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 tỏa. Tát đát tha Phật đà 
cu tri sắc 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 đa nẩm.  
Tam miệu già ba ra để ba đa na nẩm. 
Nam mô đề bà ly sắc noãn. 
Nam mô tất đà da tỳ địa da đà ra ly sắt nỏa.  
Xá ba noa yết ra ha ta ha ta ra ma tha nẩm. 
Nam mô bạt ra ha ma ni. 
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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 bác lặc na già ra. Tỳ đà ra ba noa ca ra 
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. 
Nam mô bà già bà đế.  Đa tha già đà 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 dà 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. 
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Nam mô bà già bà đế, bệ sa xà da cu lô phệ 
trụ rị da, bát ra bà ra xà 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, xá 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 đa, tát đác tha già đô sắc ni sam, tát 
đát đa bát đát lam. 

Nam mô a bà ra thị đam, bác 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 da sất đà nể, a ca ra 
mật rị trụ, bát rị đát ra da nảnh yết rị, tát ra 
bà bàn đà na mục xoa ni, tát ra bà đột sắc tra, 
đột tất phạp bát na nể phạt ra ni, già đô ra 
thất đế nẫm, yết ra ha ta ha tát ra nhã xà, tỳ 
đa băng ta na yết rị, a sắc tra băng xá đế nẫm, 
na xoa sát đác ra nhã xà, ba ra tát đà na yết 
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rị, a sắc tra nẫm, ma ha yết ra ha nhã xà, tỳ 
đa băng tát na yết rị, tát bà xá đô lô nể 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 thiện 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 hắt na a 
giá, ma ra chế bà bát ra chất đa, bạt xà ra 
thiện trì, tỳ xá ra giá, phiến đa xá 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 hắc tát đa giá, 
tỳ địa gia kiền giá na ma rị ca, khuất tô mẫu 
bà yết ra đá na, bệ lô giá na cu rị da, dạ ra thố 
sắt ni sam, tỳ chiết lam bà 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 
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rị, a sắc tra nẫm, ma ha yết ra ha nhã xà, tỳ 
đa băng tát na yết rị, tát bà xá đô lô nể 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 thiện 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 hắt na a 
giá, ma ra chế bà bát ra chất đa, bạt xà ra 
thiện trì, tỳ xá ra giá, phiến đa xá 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 hắc tát đa giá, 
tỳ địa gia kiền giá na ma rị ca, khuất tô mẫu 
bà yết ra đá na, bệ lô giá na cu rị da, dạ ra thố 
sắt ni sam, tỳ chiết lam bà 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 
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ra bà, ế đế di đế, mẫu đà ra yết noa, ta bệ ra 
sám, quật phạm đô, ấn thố na mạ ạ tỏa. 

ĐỆ NHỊ HỘI 
Ô hồng, rị sắt yết noa, bát lặc xá tất đa, tát 
đát tha già đô sắc 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 bá xá 
noa yết ra.  

Hổ hồng, đô lô ung, tát bà dược xoa hắt 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 đô lô ung, ra xoa, bà già phạm tát 
đát tha già đô sắc ni sam, ba ra điểm xà kiết 
rị, ma ha ta 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 đà na, mạn trà ra, ô hồng, ta tất đế bạc bà 
đô, mạ mạ, ấn thố na mạ mạ tỏa. 
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ĐỆ TAM HỘI 
Ra xà bà dạ, chủ ra bạt dạ, a kỳ ni bà dạ, ô đà 
ca bà dạ, tỳ xa bà dạ, xá tát đa ra bà dạ, bà ra 
chước yết ra bà dạ, đột sắc xoa bà dạ, a xá nễ 
bà dạ, a ca ra mật rị trụ bà dạ, đà ra ni bộ di 
kiêm ba già, bà 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 đa yết ra ha, tỳ xá 
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 dạ 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 hất rị đởm, 
tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ma ha 
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bát du bát 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 đỏa già lô trà tây hất rị đởm, tỳ đà dạ 
xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ma ha ca ra ma 
đát rị già noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà 
dạ di, kê ra dạ di, ca ba rị ca hất rị đởm, tỳ đà 
dạ xà sân đà da di, kê ra dạ di, xà dạ yết ra, 
ma độ yết ra tát bà ra tha ta đạt na hất rị 
đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê 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, tỳ 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 tỏa. 
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ĐỆ TỨ HỘI 
Bà già phạm, tát đát đa bát đá ra. Nam mô 

tý đô đế, a tất đa na ra lặc ca, ba ra bà 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 tệ phấn, ca 
tra bổ đơn na tệ phấn, tát bà 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 xá 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 giá lê tệ phấn, xà dạ yết 
ra ma độ 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 rị, 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 
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trượng kỳ ra xà da phấn, ma ha ca ra dạ, ma 
ha mạt 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 đát trị 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 xá na, bà tư nễ duệ phấn, 
diễn kiết chất tát đỏa bà tỏa, mạ mạ ấn thố na 
mạ mạ tỏa. 

ĐỆ NGŨ HỘI 

Đột sắc tra chất đa, a mạt 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, 
bạt lược dạ ha ra, kiền đà ha ra, bố sử ba ha 
ra, phả ra ha ra, bà tả ha ra, bát ba chất đa, 
đột sắc 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 tất ma 
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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, xá 
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 thát ca, ni đề thập 
phạt ra, tỷ sam ma thập phạt ra, bạc để ca, tỷ 
để ca, thất lệ sắt mật ca, ta nễ bát đế ca, tát bà 
thập phạt ra, thất lô kiết đế, mạt già bệ đạt lô 
chế kiếm, a tỷ 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, mạt mạ 
du lam, bạt rị thất bà du lam, tỷ lật sắc 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, hắc 
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 kiến 
tri, bà lộ đa tỳ, tát bác lô, ha lăng già, du sa 
đát ra, ta na yết ra, tỳ sa dụ ca, a kỳ ni ô đà 
ca, mạt ra bệ ra, kiến đa ra, a ca ra mật rị đốt 
đát liễm bộ ca, địa lật lặc tra, tỷ rị sắc chất ca, 
tát bà na cu ra. Tứ dẫn già tệ yết ra, rị dược 
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xoa, đác ra sô, mạt ra thị phệ đế sam, ta bệ 
sam, tất đát đa bát đát ra, ma ha bạc xà lô sắc 
ni sam, ma ha bát lặc trượng kỳ lam, dạ ba 
đột đà xá 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, đác điệc tha. 

Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạt xà ra đà rị, 
bàn đà bàn đà nễ, bạt xà ra bàn ni phấn.  Hổ 
hồng, đô lô ung phấn, ta bà ha. 
 

CHÚ ĐẠI BI: 
Nam mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. 

            (3 lầnl) 
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà 

la ni.  

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam 
mô a rị da, bà lô yết 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.  
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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 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 y 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 du 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. Ba đà 
ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn 
đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, 
ta bà ha. 
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Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam 
mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta 
bà ha.  

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà 
ha. (3 lần) 

 

THẬP CHÚ 

1. Như Ý Bảo Luân Vương Ðà La Ni: 
Nam mô Phật Ðà Da 
Nam mô Ðạt Mạ Da 
Nam mô Tăng Già Da 

Nam mô Quán Tự Tại Bồ-Tát Ma ha tát, 
cụ đại bi tâm giả. Ðát điệt tha. Án, chước yết 
ra phạt để, chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng 
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 lặc đà bát đẳng 
mế hồng. 

2. Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú: 
Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. A 

bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Ðát diệt 
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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 Ðức Bảo Sơn Thần Chú: 
*Nam mô Phật Ðà Da 
Nam mô Ðạt Mạ Da 
Nam mô Tăng Già 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 cu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề. 
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ: 

Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, 
cu chi nẫm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ 
Chuẩn Đề, ta bà ha.  
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5. Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định 
Quang Minh Vương Đà La Ni: 

Án, nại ma ba cát ngõa đế, a ba ra mật đạp, 
a ưu rị a nạp, tô tất nễ, thiệt chấp đạp, điệp tả 
ra tể giả, đát tháp cả đạt giả, a ra ha đế, tam 
dược tam bất đạt giả, đát nễ dã 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 ngõa tỷ thuật đế, mã hắt nại giả, bát 
rị, ngõa rị tá hắt. 

6. Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn: 
Nam mô Bạt già phạt đế, bệ sát xã, lũ lô 

thích lưu ly, bát lạt bà, hắc ra xà giả, đát tha 
yết đa gia, 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, tóa ha. 

7. Quán Âm Linh Cảm Chơn Ngôn: 
Án, ma ni bát di hồng, ma hắt nghê nha 

nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt 
rị cát, tát nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp, cát 
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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. 

9. Vãng Sanh Quyết Ðịnh 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 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. 

10. Thiện Thiên Nữ Chú: 

Nam mô Phật Đà  
Nam mô Đạt Mạ 
Nam mô Tăng Già 

Nam mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nễ dã 
tha, ba lỵ phú lầu na, giá lỵ tam mạn đà, đạt 
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xá ni, ma ha tỳ ha ra già đế, tam mạn đà, tỳ 
ni già đế, ma ha ca rị dã, ba nể ba ra, ba nể 
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 nậu, đà 
la ni. 

 

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA 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, diệc 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, tỷ, thiệt, 
thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; 
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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 diệc vô đắc.   

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát 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 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. (3 lần)  

Ma-ha Bát-nhã Ba la-mật-đa. (3 lần) 

 



Công Phu Khuya                                                                                       23 
 

 

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 câu ly khổ  
Tứ ân, tam hữu tận triêm ân 
Quốc giới an ninh binh cách tiêu  
Phong điều võ thuận dân an lạc  
Ðại chúng huân tu hy thắng tấn  
Thập địa đốn siêu vô nan sự 
Tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu  
Ðàn tín quy y tăng phước huệ. 
Sát trần tâm niệm khả sổ tri  
Ðại hải trung thủy 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 
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Nam mô Ta Bà thế giới, tam giới đạo sư, tứ 
sanh từ phụ, nhơn thiên giáo chủ, thiên bá ức 
hóa thân Bổn-Sư Thích-Ca Mâu Ni Phật. 

Nam mô Thích-Ca Mâu Ni Phật. (tùy nghi) 

Nam mô Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ 
           Tát. (3 lần)  
Nam mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ-Tát.   (3 lần)  

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

Nam mô Ðạo-Tràng Hội-ThượngPhật Bồ 
            tát.  (3 lần) 

 

SÁM QUY MẠNG: 

Quy mạng thập phương Điều Ngự sư  
Xiểng dương thanh tịnh vi diệu pháp  
Tam thừa, tứ quả giải thoát Tăng  
Nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ. 
Đệ tử chúng đẳng: Tự vi chơn tánh 
Uổng nhập mê lưu  
Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm 
Trục sắc thinh nhi tham nhiễm.  
Thập triền thập sử 



Công Phu Khuya                                                                                       25 
 

 

Tích thành hữu lậu chi nhơn 
Lục căn lục trần  
Vọng tác vô biên chi tội. 
Mê luân khổ hải  
Thâm nịch tà đồ 
Trước ngã đam nhơn  
Cữ uổng thố trực.  
Lụy sanh nghiệp chướng 
Nhứt thế khiên vưu,  
Ngưỡng Tam bảo dĩ từ bi  
Lịch nhứt tâm nhi sám hối.  
Sở nguyện: Năng nhơn chững bạt 
Thiện hữu đề huề  
Xuất phiền não chi thâm uyên  
Đáo Bồ đề chi bỉ ngạn.  
Thử thế: Phước cơ mạng vị  
Các nguyện xương long  
Lai sanh: Trí chủng linh miêu 
Đồng hy Tăng tú 
Sanh phùng trung quốc  
Trưởng ngộ minh sư 
Chánh tín xuất gia 
Đồng chơn nhập đạo. 
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Lục căn thông lợi 
Tam nghiệp thuần hòa 
Bất nhiễm thế duyên 
Thường tu phạm hạnh.  
Chấp trì cấm giới 
Trần nghiệp bất xâm  
Nghiêm hộ uy nghi  
Quyên phi vô tổn. 
Bất phùng bát nạn  
Bất khuyết tứ duyên  
Bát nhã trí dĩ hiện tiền  
Bồ đề tâm nhi bất thoái.  
Tu tập chánh pháp 
Liễu ngộ đại thừa  
Khai lục độ chi hạnh môn  
Việt tam kỳ chi kiếp hải. 
Kiến pháp tràng ư xứ xứ 
Phá nghi võng ư trùng trùng 
Hàng phục chúng ma  
Thiệu long Tam bảo. 
Thừa sự thập phương chư Phật 
Vô hữu bì lao  
Tu học nhất thiết pháp môn  
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Tất giai thông đạt.  
Quảng tác phước huệ 
Phổ lợi trần sa 
Đắc lục chủng chi thần thông  
Viên nhất sanh chi Phật quả. 
Nhiên hậu: Bất xả pháp giới 
Biến nhập trần lao 
Đẳng Quán Âm chi từ tâm 
Hành Phổ Hiền chi nguyện hải.  
Tha phương thử giới 
Trục loại tùy hình 
Ứng hiện sắc thân  
Xiểng dương diệu pháp.  
Nê lê khổ thú 
Ngạ quỉ đạo trung  
Hoặc phóng đại quang minh  
Hoặc hiện chư thần biến.  
Kỳ hữu kiến ngã tướng 
Nãi chí văn ngã danh  
Giai phát Bồ đề tâm,  
Vĩnh xuất luân hồi khổ.  
Hỏa thạch băng hà chi địa  
Biến tác hương lâm.  
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Ẩm đồng thực thiết chi đồ  
Hóa sanh Tịnh độ. 
Phi mao đới giác 
Phụ trái hàm oan 
Tận bãi tân toan 
Hàm triêm lợi lạc.  
Tật dịch thế nhi,  
Hiện vi dược thảo,  
Cứu liệu trầm kha.  
Cơ cẩn thời nhi, 
Hóa tác đạo lương,  
Tế chư bần nội.  
Đản hữu lợi ích,  
Vô bất hưng sùng.  
Thứ kỳ: Lụy thế oan thân 
Hiện tồn quyến thuộc 
Xuất tứ sanh chi cốt một 
Xả vạn kiếp chi ái triền.  
Đẳng dữ hàm sanh,  
Tề thành Phật đạo. 
Hư không hữu tận  
Ngã nguyện vô cùng  
Hư không hữu tận  
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Ngã nguyện vô cùng  
Tình dữ vô tình  
Đồng viên chủng trí. 

 

BÀI NGUYỆN CHƯ THIÊN 

Thiên A Tu La Dược Xoa đẳng 
Lai thính Pháp giả ưng chí tâm 
Ủng hộ Phật pháp sử trường tồn 
Các các cần hành Thế-Tôn giáo 
Chư hữu tín đồ lai chí thử 
Hoặc tại địa thượng hoặc cư không 
Thường ư nhân thế khởi từ tâm 
Trú dạ từ thân y pháp trụ 
Nguyện chư thế giới thường an ổn 
Vô biên phước trí ích quần sinh  
Sở hữu tội nghiệp tận tiêu trừ 
Viễn ly chúng khổ quy viên tịch 
Hằng dụng giới hương đồ khuynh thể 
Thường trì định phục dĩ tư thân  
Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm  
Tùy sở trụ xứ thường an lạc.  
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Nam mô Hộ pháp Vi Đà tôn thiên Bồ-Tát. (3 
lần) 

SÁM QUY MẠNG 
(Bản dịch của Thích Nữ Trí Hải) 

Quy mạng lễ mười phương Chư Phật 
Diễn pháp mầu như thật sâu xa 
Quy y Thánh chúng Tăng già 

Xin thương đoái tưởng hằng xa hữu tình 
Chúng con những tự mình phải bội 

Lỡ sa chân chìm nổi sông mê 
Bao phen sanh tử não nề 

Lại theo danh sắc mà mê đắm hoài 
Bởi ngu si tạo mười trói buộc 

Là nhân gây nên cuộc thương đau 
Căn trần sáu mối duyên đầu 

Khiến xui con tạo biết bao lỗi lầm 
Lạc nẻo tà trôi lăn khổ hải 

Chấp ngã, nhơn xa trái đường ngay 
Bao nhiêu nghiệp chướng dẫu đầy 

Dưới chân Từ Phụ trải bày tâm căn 
Kính lạy đấng tình thương vô thượng 

Con nguyện xin sám vạn lầm mê 
Tay vàng duỗi cánh Từ-Bi. 
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Cứu con thoát ngục ngu si não phiền 
Xin kiếp này đủ duyên phước đức 
Mong đời sau thần thức chớ quên 
Sanh nơi chánh Pháp lưu truyền 

Trưởng thành được gặp thánh hiền minh
          sư 

Tin pháp mầu khiến ưa xuất thế 
Tuổi xanh chưa nhiễm uế hồng trần 

Sáu căn pháp tiết tinh thần 
Thân, lời, ý thảy thuần thành thoát ly 
Duyên đời chẳng chút chi giao động 
Hạnh sách làu tợ bóng trăng thanh 

Uy nghi cử động nghiêm minh 
Không làm tổn hại snh linh muỗi mòng, 

Tám nạn dữ thời không mắc vướng 
Bốn duyên lành tăng trưởng càng thêm 

Xuất trần trí tuệ cao thâm 
Chẳng duyên gì khiến lui tâm Bồ Đề 
Nương Pháp Phật quay về chơn tánh 

Lục độ cùng vạn hạnh Pháp môn 
Thảy đều ứng dụng lưu thông 

Khiến cho vĩnh viễn thoát vòng trầm luân 
Khai đạo tràng hiển chân, phá vọng 
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Dẹp tan muôn trùng sóng hoài nghi 
Quần ma úy phục theo về 

Ba ngôi báu thịnh như kỳ tượng sơ 
Hành Phật sự không giờ phút chán 

Pháp môn tu tám vạn đều thông 
Rộng gieo phước huệ khắp cùng 

Cho muôn cõi nước đều mong ơn lành 
Đắc lục thông viên thành Phật quả 

Con nguyền không lìa xả chúng sanh 
Mà quay về cõi điêu linh 

Noi gương Quán Thế, Phổ Hiền chư tôn 
Ở cõi này và muôn cõi khác 

Hóa thân nhiều như cát biển Đông 
Tùy loài, tùy nghiệp, ngữ ngôn 

Mà khai diệu pháp cứu cơn khổ nàn 
Hoặc ở chốn cơ hàn địa ngục 

Đói triền miên lạnh buốt xương da 
Hoặc là bị khổ hình gia 

Từ bi vô ngại hiển ra pháp mầu 
Khiến người kẻ hoặc dầu thấy tướng 

Hoặc nghe danh nghiệp chướng liền tiêu 
Phát tâm vô thượng cao siêu 

Luân hồi khổ rụng như chiều lá thu 
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Rừng thơm hương biến từ sỏi đá 
Địa ngục bừng khai đóa bạch liên 

Người trong hỏa ngục hiện tiền 
Nhờ nương thần lực sanh liền lạc bang 

Loài súc sanh lỡ mang phải lốt 
Bị nợ nần hoặc chuốt oan khiên 

Từ quang pháp lực vô biên 
Làm cho tiêu sạch lụy phiền đắng cay 

Gặp thời dịch hóa ngay cỏ thuốc 
Cứu bệnh nguy thần dược kề môi 

Hay khi đói kém cơ trời 
Xin nguyền hóa lúa khắp nơi khốn cùng 

Với muôn loài nhất tâm phụng sự 
Lại cầu cho bạn lữ gần xa 

Người thân thuộc, kẻ oan gia 
Vĩnh ly sanh tử vượt qua ái triền 

Cùng chúng sanh đồng lên bến giác 
Tánh hư không dù mất vô biên 
Nguyện con vô tận triền miên 

Mong cho tất cả đồng nên Bồ Đề. 
 

TÁN PHẬT: 
Tán lễ Thích Tôn: 
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Vô thượng năng nhân 
Tăng kỳ cửu viễn tu chân 
Đẩu Suất giáng thần 
Trường từ bảo vị kim luân  
Tọa bồ đề tòa, đại phá ma quân 
Nhất đổ minh tinh, đạo thành giáng
        pháp lâm 
Tam thừa chúng đẳng quy tâm 
Vô sinh dĩ chứng 
Hiện tiền chúng đẳng quy tâm 
Vô sinh tốc chứng 
Tứ sinh cửu hữu, đồng đăng  
Hoa tạng huyền môn 
Bát nạn tam đồ, cọng nhập  
Tỳ lô tánh hải. 

 

SÁM PHỔ HIỀN 

Đệ-tử chúng đẳng, tuỳ-thuận tu tập Phổ-
Hiền Bồ-Tát, thập chủng đại-nguyện: 

Nhất giả lễ kính chư Phật. 
Nhị giả xưng tán Như-Lai, 
Tam giả quảng tu cúng-dường, 
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Tứ giả sám-hối nghiệp-chướng,  
Ngũ giả tùy-hỷ công-đức, 
Lục giả thỉnh chuyển pháp-luân, 
Thất giả thỉnh Phật trụ thế, 
Bát giả thường tùy Phật học, 
Cửu giả hằng thuận chúng-sanh, 
Thập giả phổ giai hồi hướng. 

 

HỒI HƯỚNG: 
Phúng kinh công đức thù thắng hạnh 
Vô biên thắng phước giai hồi hướng 
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh  
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 sinh Tây phương Tịnh độ trung  
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu  
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh  
Bất thối Bồ-Tát vi bạn lữ.  
Nguyện dĩ thử công đức  
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Phổ cập ư nhất thiết  
Ngã đẳng dữ chúng sinh  
Giai cộng thành Phật đạo. 
 

TAM TỰ 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 sinh, 
thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. (1 lạy) 

 
 

 



 

 

KINH SÁM DƯỢC SƯ 
 

Việt dịch: HT Trí Quang Thượng Nhơn 

 

KHAI KINH 

(Tán lễ Phật) 

Đại từ đại bi mẫn chúng sanh 
Đại hỷ, đại xả tế hàm thức 
Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm 
Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ. 

Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú
             Phật Đà Da. 

Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú
         Đạt Ma Da. 

Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú
           Tăng Già Da. 

Nhất tâm đảnh lễ Bổn-Sư Thích-Ca Mâu Ni 
             Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Lưu Ly Quang
            Như Lai. 
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Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư bản nguyện công 
           đức kinh. 

Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Hội Thương Phật
         Bồ-Tát. 

(Cử hương tán) 

 Tâm hương ngũ phận, tánh hỏa sơ phần, 
tận không pháp giới biến nhân uân, phàm 
thánh phổ mông huân, liễu nhiễu yên trung, 
chư Phật hiện toàn thân.  

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ-Tát Ma Ha
             Tát. (3 lần) 

(Tịnh pháp giới chân ngôn) 

Ám lam sa ha. (21 lần) 

(Tịnh tam nghiệp chân ngôn) 

Án ta phạ bà phạ thuật dà, ta phạ đạt ma ta 
phạ, bà thuật độ hám. (7 lần) 

 

(Phát nguyện văn) 

Khể thủ Tam Thế-Tôn (1),  
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Quy mạng thập phương Phật 
Ngã kim phát hoằng nguyện, 
Trì thử Dược Sư kinh, 
Thượng báo tứ trọng ân 
Hạ tế tam đồ khổ 
Nhược hữu kiến văn giả 
Tất phát Bồ Đề tâm 
Tận thử nhất báo thân, 
Đồng sanh chư Tịnh Độ (2). 

 

(Xưng thánh hiệu) 

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

 

(Khai kinh kệ) 

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. 

Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ-Tát. 
             (3 lần)  
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Nhất Tâm Đảnh Lễ 

Ðại từ đại bi thương xót chúng sanh,  
Đại hỷ đại xả cứu vớt muôn loài,  
Tưởng hảo quang minh dĩ tự trang nghiêm,  
Chúng đẳng chí tâm mạng lễ.  

Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường 
trú Phật đà da. 

Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường 
trú Đạt ma da. 

Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường 
trú Tăng già da. 

Nhất tâm đảnh lễ Bổn-Sư Thích-Ca Mâu 
Ni Phật.  

Nhất tâm đảnh lễ Dược-Sư Lưu-Ly 
Quang Như-Lai.  

Nhất tâm đảnh lễ kinh Dược-Sư bản 
nguyện công đức kinh. 

Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư hội thượng 
Phật, Bồ-Tát. 
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(cử hương tán)  
Tâm hương ngũ phận, tánh hỏa sơ 

phần, tận không pháp giới biến nhân uân, 
phàm thánh phổ mông huân, lieu nhiễu yên 
trung, chư Phật hiện toàn thân. 

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ-Tát 
Ma Ha Tát. (3 lần) 

 
(Phát nguyện văn) 

Kính lạy Chư Thế-Tôn 
Quy y các Phật Đà 
Nay con phát đại nguyện 
Trì tụng kinh Dược Sư, 
Trên trả bốn ơn nặng, 
Dưới giúp ba đường khổ, 
Những người thấy nghe được 
Đều phát tâm Bồ Đề, 
Báo thân này kết thúc, 
Cùng sanh các Tịnh Độ. 

 
(Niệm hiệu Phật) 
Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu Ni Phật. (3lần) 
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(Kệ khai kinh) 
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, 
Nguyện giãi Như Lai chân thiệt nghĩa. 
Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ-Tát. 
             (3 lần) 
 
 

Kinh Bản Nguyện Công Đức của Đức 
Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai 

Thời đại nhà Ðường, Tam Tạng  
pháp sư Huyền Trang dịch 

  
Tôi nghe như vầy. Một thời, Đức Thế-

Tôn du hóa các nước, đến thành Quảng 
nghiêm, dừng ở dưới cây tiếng nhạc. Tám 
ngàn vị đại tỷ kheo, ba vạn sáu ngàn vị đại 
Bồ-Tát, và các quốc vương, đại thần, đạo sĩ, 
cư sĩ, tám bộ thiên long, loài người và loài 
không phải người, đại chúng vô lượng như 
vậy, cung kính vây quanh Đức Thế-Tôn để 
được Ngài thuyết pháp cho. Lúc ấy, Mạn Thù 
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(1) Pháp Vương Tử vâng theo uy thần của 
Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, trần vai áo bên 
trái, gối bên phải quì xuống sát đất hướng về 
đức Phật, cong mình, chắp tay mà thưa, 
“bạch Đức Thế-Tôn, con xin ngài nói về 
tướng loại như thế này, đó là danh hiệu, bản 
nguyện vĩ đại và công đức thù thắng của chư 
Phật, làm cho người nghe tiêu trừ những sự 
chướng ngại do nghiệp lực tạo ra.  Là vì con 
muốn lợi lạc cho mọi người trong thời kỳ Phật 
pháp tương tự xuất hiện.” Đức Thế-Tôn tán 
dương Mạn Thù Đồng Tử, “lành thay Mạn 
Thù, lành thay, ông đem lòng thương rộng 
lớn thỉnh cầu Như Lai nói về danh hiệu, bản 
nguyện và công đực của chư Phật để cứu vớt 
những kẻ bị nghiệp chướng buộc thắt, lợi lạc 
mọi người trong thời kỳ Phật pháp tương tự.  
Ông hãy nghe kỹ, suy nghĩ rất khéo, Như Lai 
sẽ nói cho.”   Mạn Thù bạch Phật, “dạ, xin 
Phật chỉ dạy, chúng con thích thú muốn 
nghe.” 
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Phật dạy Mạn Thù, phía đông cách thế 
giới Ta- Bà này bỡi những thế giới hệ bằng số 
cát hơn mười sông Hằng, có một thế giới tên 
Tịnh Lưu-Ly. Đức Phật ở đó danh hiệu là 
Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai, ứng cúng, 
chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ, thế 
gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, 
thiên nhân sư Phật Thế-Tôn. 

Man Thù, Đức Thế-Tôn Dược-Sư Lưu-
Ly Quang Như-Lai, xưa kia khi làm hạnh Bồ-
Tát đã phát ra mười hai đại nguyện, cốt làm 
cho mội người thực hiện mọi sự mong ước. 

Đại nguyện thứ nhất, nguyện con sau 
này, khi được tuệ giác vô thượng, thì bán thân 
ánh sáng rực rỡ, chiếu soi vô số thế giới hệ. 
Thân ấy lại được trang hoàng bằng ba hai 
tướng tốt của bậc đại trượng phu, và tám 
mươi tướng phụ.  Lại làm cho mọi người 
không khác gì với con. 

Đại nguyện thứ hai, nguyện con sau này, 
khi được tuệ giác vô thượng thì thân như 
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ngọc lưu ly, trong ngoài trong suốt, không 
chút vẩn đục, ánh sáng to lớn và chiếu tỏa xa 
rộng.  Công đức đồ sộ, lại khéo an trú.  Những 
tia sáng rực rỡ, dệt nhau như mạng lưới, và 
tráng lệ quá hơn nhật nguyệt.  Chúng sanh tối 
tăm được soi sáng cả nên tùy ý hướng mà làm 
mọi sự nghiệp. 

Đại nguyện thứ ba, nguyện con sau này, 
khi được tuệ giác vô thượng, thì vận dụng vô 
lượng trí tuệ và phương tiện, làm cho mọi 
người cùng được vô tận những vật hưỡng 
dụng, không để cho ai có sự thiếu thốn. 

Đại nguyện thứ tư, con nguyện sau này 
khi được tuệ giác vô thượng, thì những kẻ 
theo tà đạo (28) đều được làm cho ở yên trong 
đạo giác ngộ, những người tu theo Thanh-
Văn duyên giác đều được xây dựng bằng 
pháp đại thừa. 

Đại nguyện thứ năm, nguyện con sau này 
khi được tuệ giác vô thượng, thì vô số người 
tu hành phạn hạnh trong chánh pháp của 
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con, con làm cho tất cả được giới thể không 
thiếu sót, trọn vẹn giới pháp ba loại.  Giả sử 
phát phạm đi nữa, nghe danh hiệu con rồi là 
phục hồi thanh tịnh, không rơi vào đường dử. 

Đại nguyện thứ sáu, nguyện con sau này, 
khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ thân 
hình thấp kém, giác quan không đủ, xấu xí, u 
mê, mù điếc, câm ngọng, tay quắp, chân quẹo, 
lưng gù, phung lác, điên cuồng, đủ thứ bịnh 
khổ, nhưng nghe danh hiệu con rồi, tất cả đều 
đẹp đẽ, thông minh, giác quan hoàn bị, hết 
mọi bịnh khổ. 

Đại nguyện thứ bảy, nguyện con sau này, 
được tuệ giác vô thượng, những kẻ bị mọi thứ 
bịnh khổ hành hạ mà không ai cứu giúp 
không nơi nương tựa, không có ý sĩ, không có 
dược liệu, không có thân thuộc, không có nhà 
cửa, nghèo nàn lắm khổ, thì danh hiệu của 
con, một khi đi qua thính giác của họ, là bịnh 
khổ tan biến, thân tâm an lạc, nhà cửa, thân 
thuộc và đồ dung, đầy đủ tất cả, cho đến thực 
hiện được tuệ giác vô thường. 
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Đại nguyện thứ tám, nguyện con sau này, 
khi được tuệ giác vô thượng, nếu có nữ nhân 
nào bị hành hạ bỡi cả trăm thứ khổ sở của nữ 
nhân, nên cùng cực chán ngán, muốn thoát 
thân ấy, thì nghe danh hiệu con rồi, tất cả đều 
chuyển thân nữ nhân thành thân nam tử, đủ 
tướng trượng phu, cho đến thực hiện được 
tuệ giác vô thượng. 

Đại nguyện thứ chín, nguyện con sau này, 
khi được tuệ giác vô thượng, thì làm cho mọi 
người thoát khỏi mạng lưới của ma vương, 
cởi mởi thắc buộc của ngoại đạo.  Sa và rừng 
rậm ác kiến (29) thì sẽ được dẫn ra, đem đặt 
vào chánh kiến, và dần dần làm cho họ thực 
tập các hạnh Bồ-Tát để thực hiện một cách 
mau chóng tuệ giác vô thượng. 

Đại nguyện thứ mười, nguyện con sau 
này khi được tuệ giác vô thượng, thì những 
kẻ bị phép vua ghi sổ, xích trói đánh khảo, 
giam nhốt lao ngục, sắp bị hành hình, cọng 
với vô lượng tai nạn khổ nhục và bi thảm sầu 
muộn khác nữa, ngâm nấu bức bách, làm cho 
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cả cơ thể lẫn tâm trí đều chịu thống khổ.  
Nhưng nghe danh hiệu của con thì vì năng lực 
phước đức và uy thần của con mà họ thoát 
hết mọi sự lo sợ khổ sở. 

Đại nguyện mười một, nguyện con sau 
này, khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ 
bị đói khát hành hạ, vì cầu cái ăn mà làm mọi 
ác nghiệp, nhưng nghe được danh hiệu của 
con, nhất tâm thọ trì, thì trước hết con làm 
cho họ no đủ cơ thể bằng thực phẩm tuyệt 
diệu, sau đó con sẽ đem cái vui cứu cánh của 
pháp vị mà xây dựng cho họ. 

Đại nguyện mười hai, nguyện con sau 
này, khi được tuệ giác vô thượng.  Những kẻ 
nghèo thiếu y phục, ngày đêm khổ sở vì muỗi 
mòng lạnh nóng, nếu nghe danh hiệu của con 
mà nhất tâm thọ trì. Thì như sở thích của họ, 
họ được liền những thứ y phục tuyệt diệu, lại 
được những đồ trang sức bằng vàng ngọc.  
Hoa vòng, hương hoa, âm nhạc hòa tấi và mọi 
kỹ thuật biểu diễn, tùy ý họ thích, con làm cho 
đầu đủ tất cả. 
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Mạn Thù, đó là mười hai đại nguyện tối 
thượng nhiệm mầu của Đức Thế-Tôn Dược 
Sư Lưu-Ly Quang Như Lai, ứng cúng, chánh 
biến tri, đã lập ra khi còn làm hạnh Bồ-Tát. 

Mạn Thù, những đại nguyện tối thượng 
của Đức Thế-Tôn Dược-Sư Lưu-Ly Quang 
Như-Lai đã lập ra khi còn làm hạnh Bồ-Tát 
và những công đức trang nghiêm của thế giới 
hệ Đức Phật ấy diễn tả trong một đại kiếp, 
hay hơn một đại kiếp cũng không thể cùng 
tận. Thế giới hệ của Đức Phật ấy hoàn toàn 
thanh tịnh, không có nữ nhân, không có ác 
đạo, không có cả đến cái tiếng thống khổ.  Đất 
làm bằng ngọc lưu ly, đường ngăn bằng giây 
vàng. Thành, cửa thành, cung điện, lầu gác, 
mái hiên, cửa sổ, lưới giăng, toàn bằng bảy 
thứ quý báu y như thế giới Cực-Lạc (30) ở phía 
Tây, công đức trang nghiệm không khác gì 
cả.  Thế giới hệ ấy có hai vị Đại Bồ-Tát, vị thứ 
nhất danh hiệu Nhật Quang biến chiếu, vị thứ 
hai danh diệu Nguyệt Quang biến chiếu.  Đó 
là hai vị đứng đầu chúng Bồ-Tát nhiều vô số 
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lượng của thế giới hệ ấy, thứ lớp kế vị thành 
Phật và cùng có khả năng nắm giữ kho tàng 
ngọc báu chánh pháp của Đức Thế-Tôn 
Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai.  Thế nên, 
Mạn Thù, những thiện nam hay thiện nữ có 
đức tin hãy nguyện sanh thế giới hệ của Đức 
Phật ấy. 

Lúc ấy, Đức Thế-Tôn lại bảo Mạn Thù 
đồng tử, Mạn Thù, có những kẻ không nhận 
thức cái lẽ thiện ác, chỉ giữ thói tham lam mà 
không biết bố thí và phước báo bố thí.  Ngu 
muội, không có trí tuệ, thiếu cả đức tin. Dồn 
chứa tài sản vàng ngọc cho nhiều, nỗ lực mà 
giữ.  Thấy người xin đến, lòng họ không vui.  
Giả sử bất đắc dĩ mà bố thí, thì lúc đó đau tiếc 
sâu xa như cắt thịt mình.  Lại còn lắm kẻ 
tham lam, dồn chứa tài sản mà đối với bản 
thân của họ, họ còn không hưởng dụng, 
huống chi có thể đem cho cha, mẹ, vợ con, tôi 
tớ, người làm hay kẻ đến xin.  Những kẻ ấy, 
khi mạng chung kết thúc thì sanh trong thế 
giới quỷ đói hay súc sanh.  Mặc dù ở trong ác 
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thú, nhưng xưa kia, khi ở trong loài người, 
từng được thoáng nghe danh diệu của Đức 
Dược Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai, nên ngày 
nay dầu ở trong ác đạo (31), vẫn thoáng nhớ 
niệm danh hiệu của Đức Như Lai ấy thì liền 
từ cõi ấy thoát sanh trở lại làm người.  Khi đã 
được làm người và ngay khi nhớ đến đời ác 
đạo trong đường ngạ quỷ, súc-sanh nên 
không ham dục lạc, thích bố thí và ca tụng 
người khác làm việc bố thí.  Có gì cho không 
và dần dần có thể mang đầu, mắt, tay, chân, 
máu thịt và những bộ phận khác trong cơ thể 
mang đem cho người đến xin, huống chi 
những thứ tiền tài sản vật khác. 

Mạn Thù, có kẻ dầu thọ giới pháp với 
Như-Lai mà lại phá giới pháp ấy. Có kẻ 
không phá giới pháp mà phá qui tắc.  Có kẻ 
tuy đối với giới pháp và qui tắc được nhưng 
lại phá hoại chánh kiến. Có kẻ không phá 
hoại chánh kiến mà bỏ phế đa văn, nên đối 
với nghĩa lý sâu xa của kinh Phật nói không 
thể lý giải. Có kẻ tuy đa văn mà thượng mạn, 
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vì thương mạn úp che tâm trí nên cho mình 
phải, bảo người trái, ghét chê cả chánh pháp 
(32), làm bè đảng với ma.  Những kẻ ngu si như 
vậy tự mình đã làm theo tà kiến, lại làm cho 
vô số người khác rơi xuống hố lớn nguy hiểm.  
Những kẻ ấy đáng lý trôi lăn vô cùng trong 
địa ngụ, súc sanh và loài quỷ.  Nhưng nếu 
được nghe danh hiệu của Đức Dược-Sư Lưu-
Ly Quang Như-Lai, thì bỏ ngay tánh ác, tu 
các pháp lành, và sẽ không sa vào các ác đạo. 
Giả sử có kẻ vẫn không có thể bỏ ngay tánh 
ác, tu các pháp lành mà phải sa vào các ác đạo 
đi nữa, thì nhờ uy lực đại nguyện của Đức 
Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai mà làm 
cho họ thoáng nghe được danh hiệu của Ngài, 
sinh mạng kết thúc ở ác đạo. Sanh lại trong 
looài người, được chánh kiến, tinh tiến, và ý 
thích khéo thuần hóa nên thoát ly gia đình, đi 
đến phi gia đình ở trong pháp Như Lai mà thọ 
giới, giữ giới, không có phạm giới mà lại 
chánh kiến, đa văn, lý giải nghĩa lý cực kỳ sâu 
xa mà lại viễn ly thượng mạn, không chê 
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chánh pháp, không làm bạn với ma, dần  dần 
tu hành các hạnh Bồ-Tát và đầy đủ một cách 
mau chóng. 

Mạn Thù, có kẻ tham lẫn ganh ghét, tán 
tụng bản thân, công kích kẻ khác cho nên sẽ 
sa vào ba ác đạo.  Nhiều lần ngàn năm chịu 
mọi sự khổ sở khốc liệt, chịu khổ sở khốc liệt 
rồi khi sinh mạng kết thúc ở đó mà đến sanh 
trong loài người, thì làm trâu, bò, lừa, ngựa, 
lạc đà, thường bị đánh đập, đói khác hành hạ, 
lại luôn luôn mang nặng chở nhiều, và đi theo 
đường phải đi hoặc được làm người thì sinh 
nơi hèn hạ, làm tôi tớ cho người, bị người sai 
sử, thường mất tự do.  Nhưng nếu xưa kia, 
khi còn làm người từng nghe qua danh hiệu 
của Đức Thế-Tôn Dược-Sư Lưu-Ly Quang 
Như-Lai, thì do nhân lành ấy mà nay nhớ lại, 
chí tâm quy y, nhờ thần lực của ngài mà thoát 
hết khổ sở, giác quan tinh nhuệ, trí tuệ đa 
văn. Thường cầu thắng pháp, thường gặp 
thiện hữu, dứt hẳn lưới ma, đập vỏ vô minh, 
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khô sông phiền não, giải thoát hết thảy sinh 
lão bịnh tử, lo buồn khổ não. 

Mạn Thù, có những kẻ tính thích chống 
đối, ly gián, đấu tranh, kiện tụng, gây bực tức 
và rối loạn cho bản thân và kẻ khác. Đem cả 
thân thể, lời nói và ý nghĩ mà tạo ra và thêm 
lớn đủ thứ ác nghiệp.  Gây mãi cho nhau 
những sự bất lợi để mưu hại lẫn nhau.  Cáo 
triệu những vị thần rừng núi, cây cối, mồ mã; 
giết sinh vậy lấy máu huyết mà cúng tế dạ 
xoa, la sát; viết tên người mình oán, làm hình 
và ảnh của người ấy, đem chú thuật tàn ác mà 
thư; ếm phù chú, dung thuốc độc, chú quỷ 
khởi thi - dùng mọi cách này mà làm đứt sinh 
mạng người ấy, làm chết thân họ.  Người ấy 
nếu được nghe danh hiệu của đức Dược-Sư 
Lưu-Ly Quang Như-Lai thì mọi việc dữ trên 
không cách nào hại được.  Lại cùng kẻ kia, tất 
cả đôi bên đều nổi dậy từ tâm đối với nhau, 
làm lợi ích an lạc mà không còn ý thức thương 
tổn hay tâm lý ghét giận.  Đôi bên cùng vui 
đẹp. Đối với những thứ mình hưởng thụ, ai 



Dược Sư Kinh Phần Việt dịch                                                                   57 
 

 

cũng thích vừa đủ thì thôi.  Không muốn lấn 
nhau và chỉ làm ích lợi cho nhau. 

Mạn Thù, trong bốn chúng tỳ kheo, tỳ 
kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, và những thiện 
nam, thiện nữ khác có đức tin thuần tịnh, nếu 
ai có khả năng thọ trì bát quan trai giới cả 
năm hoặc ba tháng thọ trì giới ấy rồi đem 
thiện căn này nguyện sanh về thế-giới Cực-
Lạc ở phía Tây, chổ A Di Đà Phật để được 
nghe chánh pháp của Ngài.  Nếu chưa quyết 
định mà nghe danh hiệu của Đức Thế-Tôn 
Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai thì đến khi 
sinh mạng kết thúc, có tám vì Đại Bồ-Tát 
danh hiệu Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát, Quan 
Thế-Âm Bồ-Tát, Đắc Đại Thế-Chí Bồ-Tát, Vô 
Tận-Ý Bồ-Tát, Bảo Đàn-Hoa Bồ-Tát, Dược-
Vương Bồ-Tát, Dược-Thượng Bồ-Tát, và Di-
Lạc Bồ-Tát. Tám vị Bố-Tát này lướt không 
gian mà đến, chỉ đường cho người ấy tức thì 
người ấy tự nhiên hóa sinh trong hoa sen 
bằng các thứ ngọc, và đủ mọi màu sắc xen lẫn 
với nhau, của thế giới hệ Cực-Lạc.  Cũng có 
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người nhờ sự ấy mà sanh lên cõi trời. Tuy 
sanh lên cõi trời nhưng thiện căn xưa cũng 
chưa cùng tận, và không còn sanh lại tại các 
ác đạo.  Mà sự sống lâu trên cõi trời chấm hết 
thì sanh lại trong nhân gian làm luân vương 
thống nhiếp cả bốn đại châu, uy đức tự tại, 
xây dựng vô lượng trăm ngàn chúng sanh vào 
mười thiện nghiệp.  Hoặc sanh vào dòng Sát 
Đế Lợi, Bà La Môn, cư sĩ, đại gia nhiều tiền 
tài, lắm vàng ngọc, kho bồ tràn đầy, thân hình 
và tướng mạo đều đẹp đẽ trang nghiêm, bà 
con và bạn bè cùng đầy đủ, trí tuệ thông 
minh, sức lực mạnh mẽ như đại lực sĩ.  Nếu là 
phụ nữ mà được nghe danh hiệu của Đức 
Thế-Tôn Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai 
nhất tâm thọ trì thì về sau không còn chịu lại 
thân thể phụ nữ. 

Mạn Thù, khi Đức Dược-Sư Lưu-Ly 
Quang Như-Lai thành tựu tuệ giác vô thượng 
Bồ-Đề, thì do năng lực đại nguyện xưa mà 
quán sát chúng sanh bị mọi bịnh khổ, như 
những bịnh gầy ốm, co quắp, tiêu khô, vàng 
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nóng, hoặc bị trúng bùa ếm, thuốc độc, hoặc 
chết non, chết ngang trái.  Muốn làm cho họ 
tiêu trừ những bịnh khổ ấy, sở cầu mãn 
nguyện nên bấy giờ Đức Thế-Tôn Dược-Sư 
Lưu-Ly Quang Như-Lai nhập định danh hiệu 
diệt trừ mọi khổ não của chúng sanh.  Nhập 
định ấy rồi, từ trong nhục kế phóng ra ánh 
sáng lớn. Trong ánh sáng này diển ra chú đà 
la ni vĩ đại sau đây: “Nam mô bạt già phạt đế, 
bệ sát xã, lu lô tịch lưu ly, bác lặc bà, hát ra xà 
dã. Ðát tha yết đa ra, a ra hắc đế. Tam miệu 
tam bột đà da, đát điệt tha.  Án, bệ sát thệ, bệ 
sát xã, tam một yết đế tóa ha.”  Khi trong ánh 
sáng diễn ra chú đà la ni vĩ đại ấy rồi, đại địa 
chấn động, phóng ra ánh sáng lớn, hết thảy 
chúng sanh bịnh khổ tiêu trừ, hưởng được cái 
vui yên ổn.  Mạn Thù, nếu thấy nam tử hay 
nữ nhân, ai bị bịnh khổ thì nên nhất tâm vì 
bịnh nhân ấy mà luôn tinh khiết, tắm rửa, súc 
miệng, rồi đem thực phẫm, dược phẫm, hay 
nước không có vi trùng, trì chú này một trăm 
lẻ tám biến cho họ uống ăn, thì bịnh khổ họ 
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có tiêu tan tất cả.  Nếu có cầu gì, chí tâm tụng 
niệm thì cũng được như vậy, lại không bịnh, 
thêm tuổi và sau khi sinh mạng kết thúc thì 
sanh thế giới hệ của Đức Dược-Sư Lưu-Ly 
Quang Như Lai, được sư không còn thoái 
chuyển cho đến tuệ giác Bồ-Đề (33).  Vì vậy 
Mạn Thù, nếu có nam tử, nữ nhân nào đối với 
Đức Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai mà chí 
tâm, tha thiết, cung kính, cúng dường thì hãy 
thường trì chú này đừng để bỏ phế quên mất. 

Mạn Thù, nếu nam tử hay nữ nhân có 
đức tin thuần tịnh được nghe danh hiệu của 
Đức Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai, ứng 
cúng, chánh biến tri, nghe rồi trì niệm. Sáng 
sớm đánh răng, tắm rửa, súc miệng sạch sẽ, 
đem các thứ hương hoa, trong đó có hương 
đốt, hương xoa, và diễn tấu kỹ nhạc mà cúng 
dường hình tượng của Ngài. Đối với kinh này 
tự chép hoặc bảo người chép, nhất tâm thọ 
trì, nghe học nghĩa lý, đối với pháp sư giảng 
giải kinh này cũng nên cúng dường mọi đồ 
giúp sống thân thể mà mình có, hãy cũng 
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dường đầy đủ, đừng để vị ấy thiếu thốn.  Như 
vậy thì được chư Phật hộ niệm, sở cầu mãn 
nguyện cho đến thực hiện tuệ giác bồ đề. 

Lúc ấy Mạn Thù đồng tử bạch Phật, bạch 
Đức Thế-Tôn, con nguyện khi thời kỳ Phật 
pháp tương tự xuất hiện, thì dùng mọi cách 
làm cho những thiện nam hay thiện nữ có đức 
tin thuần tịnh được nghe danh hiệu của Đức 
Thế-Tôn Dược Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai. 
Cho đến trong lúc ngủ, con cũng đem danh 
hiệu Ngài thức tỉnh thính giác của họ.   

Bạch Đức Thế-Tôn, đối với kinh này thì 
thọ trì đọc tụng hay tuyên thuyết khai thị cho 
người, tự chép hay bảo người chép, cung kính 
tôn trọng, đem hiến cúng những thứ hương 
hoa, hương xoa, hương vụn, hương đất, vòng 
hoa, chuỗi ngọc, tràng phan, bảo cái, và kỹ 
thuật biểu diễn, trong đó có âm nhạc. Lấy tơ 
lụa có năm màu sắc làm bao mà đựng.  Quét 
rưới chỗ thanh tịnh, trần thiết dá cao mà để 
thì khi ấy có bốn đại thiên vương, cùng tùy 
thuộc của họ, và vô số trăm ngàn thiên chúng, 
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đều đến chỗ đó mà cúng dường, hộ vệ. Bạch 
Đức Thế-Tôn, những chỗ kinh bảo này lưu 
hành, có ai thọ trì được, thì vì bản nguyện, 
công đức, và danh hiệu được nghe, của Đức 
Thế-Tôn Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai, 
mà nên biết người ấy không còn chết ngang 
trái, không còn bị những quỉ thần ác đoạt mất 
tinh chất. Ðã bị đoạt thì được lại như cũ, thân 
tâm an lạc.  

Phật dạy, Mạn thù, đúng như vậy, đúng 
như ông nói. Mạn thù, nếu có thiện nam thiện 
nữ đức tin thuần tịnh, muốn cúng dường Đức 
Thế-Tôn Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai, 
thì trước hết, hãy tạo lập hình tượng của 
Ngài, trần thiết tòa thanh tịnh mà đặt để.  Rải 
các thứ hoa, đốt các thứ hương, đem các thứ 
tràng phan mà trang hoàng chỗ ấy.  Bảy ngày 
đêm thọ Bát quan trai giới, ăn đồ ăn thanh 
tịnh. Tắm gội cho sạch và thơm, mặc y phục 
sạch sẽ. Nên phát sanh tâm không dơ bẩn, 
tâm không giận dữ tác hại.  Nghĩa là đối với 
hết thảy chúng sanh khởi lên cái tâm lợi ích 
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an lạc, từ bi hỷ xả và bình đẳng. Rồi tấu nhạc 
và ca tụng, nhiễu quanh tượng Phật Dược-Sư 
Lưu-Ly Quang Như-Lai theo chiều hướng 
bên phải. Lại nên tưởng niệm bản nguyện và 
công đức của đức Như lai ấy, đọc tụng kinh 
này, tư duy nghĩa ý và diễn giảng khai thị.  
Như vậy thì mọi sở cầu đều toại ý: cầu sống 
lâu được sống lâu, cầu giàu có được giàu có, 
cầu quan chức được quan chức, cầu con trai 
dược con trai, cầu con gái được con gái.  

Nếu ai bỗng nhiên bị ác mộng, thấy đủ 
cảnh tượng khủng khiếp, hoặc bị những 
giống chim quái dị đến tập hợp lại, hoặc chỗ 
ở có cả trăm sự quái dị xuất hiện, kẻ ấy nếu 
đem những đồ tuyệt diệu cung kính cúng 
dường đức Thế-Tôn Dược-Sư Lưu-Ly Quang 
Như-Lai, thì những ác mộng và những cảnh 
tượng khủng khiếp, những sự không cát 
tường, ẩn mất tất cả, không thể tác hại. Nếu 
ai bị những sự hãi sợ như thủy tai, hỏa hoạn, 
khí giới, độc chất, chơi vơi giữa chừng, sa 
xuống chỗ hiểm, voi dữ, sư tử, cọp, sói, gấu, 
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bi, rắn độc, bò cạp, rít, sâu, muỗi, nhặng, mà 
chí tâm tưởng niệm được đức phật Dược-Sư 
Lưu-Ly Quang Như-Lai, cung kính cúng 
dường, thì mọi sự hãi sợ đều thoát được cả. 
Nếu ai bị nước khác xâm lăng, quấy nhiễu, 
nội bộ trộm cướp, phản loạn, tưởng niệm 
cung kính đức Như lai ấy cũng thoát hết thảy.  

Mạn thù, nếu có thiện nam thiện nữ đức 
tin thuần tịnh, cho đến hết đời, không thờ vị 
trời nào khác chỉ nhất tâm qui y Phật Pháp 
Tăng, thọ trì giới pháp, như năm giới, mười 
giới, bốn trăm giới của Bồ-Tát, hai trăm năm 
mươi giới của tỷ kheo, năm trăm giới của tỷ 
kheo ni. Nhưng đối với giới pháp của họ thọ 
trì, hoặc có kẻ phá phạm nên sợ đọa lạc ác 
đạo. Nếu biết chuyên tâm trì niệm danh hiệu 
đức phật Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai, 
cung kính cúng dường, thì quyết chắc không 
phải lãnh chịu đời sống trong ba ác đạo. Nếu 
có nữ nhân nào, lúc gần sinh sản, chịu đựng 
đau đớn cùng cực, mà biết chí tâm trì niệm 
danh hiệu, lễ bái, ca tụng, cung kính, cúng 



Dược Sư Kinh Phần Việt dịch                                                                   65 
 

 

dường đức Như lai ấy, thì mọi nỗi đau đớn 
tan biến tất cả. Ðứa con sinh ra, mọi bộ phận 
của thân hình đều hoàn bị, sắc tướng của thân 
hình ấy đẹp và nghiêm, ai thấy cũng hoan hỷ, 
giác quan tinh nhuệ, trí tuệ thông minh, yên 
ổn, ít bịnh, không có một kẻ không phải người 
đoạt mất tinh chất của đứa con ấy.  

Lúc ấy đức Thế-Tôn bảo tôn giả A Nan, 
“công đức mà đức Thế-Tôn Dược-Sư Lưu-Ly 
Quang Như-Lai có mà Như lai đã ca tụng, là 
chỗ hiểu biết cực kỳ sâu xa của chư Phật, khó 
mà lý giải, ông tin được không?” Tôn giả A 
Nan bạch Phật, “bạch đức Thế-Tôn uy đức 
cao cả, đối với khế kinh Ngài dạy, con không 
sinh tâm nghi ngờ. Tại sao, vì thân thể, lời nói 
và ý nghĩ của các đức Như lai, không động tác 
nào mà không thanh tịnh. Bạch đức Thế-Tôn, 
vầng nhật nguyệt kia có thể làm cho rơi rụng, 
và Tu di, hòn núi chúa tể trong các hòn núi, 
cũng có thể làm cho nghiêng đổ, nhưng lời nói 
của chư Phật thì không thể làm cho khác đi 
được. Tuy nhiên, bạch đức Thế-Tôn, có 
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những kẻ đức tin không đủ nghe nói chỗ hiểu 
biết cực kỳ sâu xa của chư Phật thì nghĩ, tại 
sao chỉ trì niệm một danh hiệu Phật của đức 
Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai mà thu 
hoạch bao nhiêu công đức và ích lợi vượt bậc 
như vậy. Vì sự không tin này mà quay lại phỉ 
báng.  Những kẻ ấy suốt đêm trường mất lợi 
lạc lớn, đọa lạc ác đạo trôi lăn không cùng.”  

Phật dạy tôn giả A Nan, những kẻ ấy nếu 
nghe dược danh hiệu của đức Thế-Tôn Dược-
Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai, chí tâm thọ trì, 
không sinh nghi hoặc, mà vẫn đọa lạc ác đạo 
là điều không có. A Nan, đó là chỗ hiểu biết 
cực kỳ sâu xa của chư Phật, khó thể tin và 
hiểu. Nay ông tiếp nhận được, phải biết toàn 
là do uy lực Như lai. A Nan, hết thảy Thanh-
Văn, Ðộc giác và các vị Bồ-Tát chưa bước lên 
thập địa, đều không thể tin và hiểu một cách 
đúng như sự thực, chỉ trừ các vị Bồ-Tát còn 
hệ thuộc một đời mà thôi. A Nan, thân thể loài 
người khó mà có được, sự tin tưởng tôn kính 
Tam bảo càng khó mà có được, nhưng nghe 
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danh hiệu của đức Thế-Tôn Dược-Sư Lưu-Ly 
Quang Như-Lai lại khó được hơn những sự 
khó được ấy. A Nan, vô lượng Bồ-Tát hạnh, 
vô lượng thiện phương tiện, và vô lượng 
quảng đại nguyện, của đức Dược-Sư Lưu-Ly 
Quang Như-Lai, trong một đại kiếp hay hơn 
một đại kiếp, Như lai nói một cách đầy đủ, thì 
đại kiếp ấy có thể kết thúc mau chóng, còn 
hạnh nguyện và phương tiện của đức Phật 
này vẫn không cùng tận.  

Lúc ấy trong chúng hội có một vị đại sĩ 
danh hiệu Cứu-Thoát(34), liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, trần vai áo bên phải, gối bên phải 
quì xuống sát đất, cong mình, chắp tay mà 
bạch Phật, bạch đức Thế-Tôn uy đức cao cả, 
khi thời kỳ Phật pháp tương tự xuất hiện, có 
những kẻ bị mọi thứ bịnh hoạn làm cho nguy 
khốn, bịnh mãi, gầy ốm, ăn uống không được, 
cổ và môi đều khô nóng. Nhìn mọi phía đều 
đen tối. Tướng chết xuất hiện. Cha mẹ, anh 
em, bà con, bạn bè, quen biết, khóc lóc vây 
quanh. Nhưng bản thân bịnh nhân thì tuy 
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vẫn nằm chỗ của mình, mà lại thấy sứ giả 
Diêm vương dẫn thần thức của mình đến 
trước vị vua chấp pháp này. Nguyên mọi 
người đều có vị thần Cu-Sanh (35), tùy việc họ 
làm, tội cũng như phước, ghi chép đầy đủ, và 
bấy giờ trao cả cho Diêm Vương (36). Diêm 
Vương tra hỏi kẻ ấy, tính việc họ làm, tùy tội 
và phước mà xử phán. Chính trong lúc này, 
thân thuộc hay quen biết của bịnh nhân, nếu 
biết vì họ mà qui y đức Thế-Tôn Dược-Sư 
Lưu-Ly Quang Như-Lai, cung thỉnh chư tăng 
đọc tụng kinh này, đốt cây đèn bảy tầng, treo 
phan thần "tiếp nối mạng sống" bằng năm 
màu, thì hoặc có kẻ nơi đây thần thức về 
được, và như trong chiêm bao, tự thấy rõ 
ràng; hoặc trải qua bảy ngày, hoặc hai mươi 
mốt ngày, hoặc ba mươi lăm ngày, hoặc bốn 
mươi chín ngày, khi thần thức về được thì 
như từ chiêm bao thức dậy, tự nhớ biết tất cả 
quả báo của thiện nghiệp ác nghiệp. Nhờ tự 
chứng kiến nghiệp báo, nên đến nỗi gặp phải 
tai nạn cho sinh mạng, cũng không tạo tác ác 
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nghiệp. Vì vậy, những thiện nam, thiện nữ 
đức tin thuần tịnh, hãy thọ trì danh hiệu của 
đức Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai, tùy 
sức có thể mà cung kính cúng dường.  

Lúc ấy tôn giả A Nan hỏi Bồ-Tát Cứu-
Thoát, “thiện nam tử, nên bằng cách nào 
cung kính cúng dường đức Thế-Tôn Dược-Sư 
Lưu-Ly Quang Như-Lai? Phan và đèn "tiếp 
nối mạng sống" nên làm cách nào?” Bồ-Tát 
Cứu-Thoát nói, “đại đức, nếu bịnh nhân 
muốn thoát bịnh khổ, nên vì họ mà bảy ngày 
đêm thọ trì bát quan trai giới. Nên đem đồ ăn, 
đồ uống và đồ dùng, tùy sức liệu biện mà cúng 
dường tỳ kheo tăng. Ngày đêm sáu buổi lễ bái 
cúng dường Đức Thế-Tôn Dược-Sư Lưu-Ly 
Quang Như-Lai, đọc tụng kinh này bốn mươi 
chín biến, đốt bốn mươi chín ngọn đèn. Tạo 
hình tượng đức Như-Lai ấy bảy vị. Trước mỗi 
hình tượng để bảy ngọn đèn, cái lượng mỗi 
ngọn đèn lớn như bánh xe, và đốt bốn mươi 
chín ngày đêm, ánh sáng không đứt. Còn làm 
phan năm màu thì dài bốn mươi chín gang 
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tay. Nên phóng sanh đến bốn mươi chín giống 
khác nhau. Như vậy thì có thể qua được tai 
nạn nguy khốn, không bị mọi thứ ngang trái 
và quỉ dữ tác hại. Ðại đức A Nan, nếu giai cấp 
Sát đế lợi, các vị vua đã làm lễ quán đảnh, khi 
tai nạn nổi dậy, như dân chúng bịnh dịch, 
nước khác lấn ép, nước mình phản nghịch, 
tinh tú quái dị, nhật thực nguyệt thực gió mưa 
trái thì, quá thì không mưa, thì giai cấp Sát 
đế lợi, các vị vua đã làm lễ quán đảnh, lúc ấy, 
hãy phát khởi tâm từ bi đối với tất cả chúng 
sanh, ân xá những người bị giam bị nhốt, và 
theo cách cúng dường tôi đã nói trên mà cúng 
dường Đức Thế-Tôn Dược-Sư Lưu-Ly 
Quang Như-Lai. Nhờ thiện căn như vậy, và 
nhờ năng lực bản nguyện của đức Như-Lai 
ấy, mà làm cho quốc độ của họ tức khắc yên 
ổn, gió mưa điều hòa, lúa má thành thục, mọi 
người vô bịnh, vui vẻ. Trong quốc độ của họ 
không có những loại thần dạ xoa bạo ác, tác 
hại chúng sanh. Mọi hiện tượng dữ tức thì ẩn 
mất tất cả. Còn giai cấp Sát đế lợi, và những 
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vị vua đã làm lễ quán đảnh, thì sự sống, tướng 
tốt, sức mạnh, vô bịnh và tự do, đều được 
tăng thêm. Nếu hoàng hậu, hoàng phi, đông 
cung, vương tử, đại thần, phụ chánh, thể nữ, 
bách quan và dân chúng, bị bịnh làm khổ, và 
bị những tai nạn khác, cũng nên làm phan 
thần năm màu và đốt đèn sáng liên tục, phóng 
các loại có sinh mạng, rải những bông hoa đủ 
màu, đốt những hương thơm nổi tiếng, thì 
bịnh hết, nạn khỏi.”  

Lúc ấy tôn giả A Nan lại hỏi Bồ-Tát Cứu-
Thoát, “thiện nam tử, tại sao mạng sống đã 
hết mà có thể làm cho tăng thêm?” Bồ-Tát 
Cứu-Thoát nói, đại đức, “ngài không nghe 
Đức Thế-Tôn nói có chín sự chết ngang trái 
hay sao?” Vì chín sự chết này mà tôi khuyên 
làm phan và đèn "tiếp nối mạng sống", tu các 
phước đức. Nhờ tu các phước đức mà trọn 
đời không trải qua một cơn đau đớn hoạn nạn 
nào cả.  

Tôn giả A Nan hỏi, “chín sự chết ngang 
trái là gì?” Bồ-Tát Cứu-Thoát nói, có kẻ bị 
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bịnh tuy nhẹ, nhưng không thầy, không 
thuốc, không ai coi sóc. Gặp thầy thì lại bị cho 
thuốc không đúng, nên thật không đáng chết 
mà chết một cách ngang trái. Lại tin thầy bà 
yêu nghiệt của tà ma ngoại đạo thuộc phạm 
vi thế gian nói vớ vẩn về họa phước, nên đâm 
ra sợ hãi, dao động. Tâm thì không tự chánh 
nó lại, lại đi bói hỏi để tìm lấy tai họa. Giết hại 
sinh vật mà giải tấu thần minh, van vái yêu 
quái để xin làm phước giúp đỡ mong muốn 
thêm tuổi nhưng chung cục không thể đạt 
được. Ngu si mê lầm, tin theo cái thấy cong và 
ngược, nên làm chết mình một cách ngang 
trái, nhập vào địa ngục, không có kỳ hạn 
thoát ra. Ðó là sự chết ngang trái thứ nhất. 
Thứ hai, một cách ngang trái bị phép vua giết. 
Thứ ba, săn bắn, chơi bời, đam mê tửu sắc, 
phóng túng vô độ, một cách ngang trái bị 
những kẻ không phải người đoạt mất tinh 
chất. Thứ tư, một cách ngang trái bị lửa đốt. 
Thứ năm, một cách ngang trái bị nước chìm. 
Thứ sáu, một cách ngang trái bị các giống thú 
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dữ ăn. Thứ bảy, một cách ngang trái rơi 
xuống sườn núi. Thứ tám, một cách ngang 
trái trúng chết bởi thuốc độc, ếm vái, chú thư, 
quỉ khởi thi. Thứ chín, chết một cách ngang 
trái vì đói khát nguy khốn, không được đồ ăn 
thức uống. Ðó là sự chết ngang trái mà đức 
Thế-Tôn nói vắn tắt có chín thứ như vậy. 
Ngoài ra còn có vô số những sự ngang trái 
khác, khó nói cho đủ.  Ðại Đức A Nan, Diêm 
vương lãnh xét sự ghi chép về sách tịch của 
thế gian. Ai bất hiếu cha mẹ, làm năm tội 
nghịch, hủy nhục Tam bảo, phá phép vua tôi, 
làm hỏng tánh giới, thì Diêm vương theo tội 
nặng nhẹ xét mà phạt. Vì lý do ấy, nay tôi 
khuyến cáo mọi người đốt đèn, treo phan, 
phóng sanh, tu phước, làm cho họ qua khỏi 
khốn khổ, không gặp mọi sự hoạn nạn.  

Lúc ấy trong chúng hội có mười hai vị đại 
tướng Dạ xoa, cùng có mặt ở đó, là: 

Đại tướng Cung Tỳ La,  
Đại tướng Phạt Chiết La,  
Đại tướng Mê Xí La,  
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Đại tướng An Để La,  
Đại tướng Ngạch Nễ La,  
Đại tướng San Để La,  
Đại tướng Nhân Đạt La,  
Đại tướng Ba Di La,  
Đại tướng Ma Hổ La,  
Đại tướng Chân Đạt La,  
Đại tướng Chiêu Đỗ La,  
Đại tướng Tỳ Yết La. 

Mười hai vị đại tướng Dạ xoa này, mỗi vị 
có bảy ngàn Dạ xoa làm tùy thuộc, cùng lúc 
cất tiếng bạch Phật, “bạch Đức Thế-Tôn, 
chúng con bây giờ nhờ uy lực của Ngài mà 
nghe được danh hiệu của đức Thế-Tôn Dược-
Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai, không còn nỗi sợ 
hãi về ác đạo nữa. Chúng con đốc suất nhau, 
cùng nhau nhất tâm, suốt đời qui y Phật Pháp 
Tăng, thệ nguyện gánh vác hết thảy chúng 
sanh, tạo cho họ cái lợi chân thật, cái vui lợi 
ích. Tùy thôn làng, thị thành, thủ đô, và trong 
rừng thanh vắng, của bất cứ xứ nào, mà hoặc 
có kinh này lưu hành, hoặc có kẻ trì niệm 
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danh hiệu của đức Dược-Sư Lưu-Ly Quang 
Như-Lai, cung kính cúng dường Ngài, thì 
chúng con, và tùy thuộc của chúng con, hộ vệ 
người ấy, làm cho họ thoát mọi khổ nạn, mọi 
ước nguyện đều thỏa mãn. Hoặc ai bị bịnh 
khổ mà cầu thoát qua, thì cũng nên đọc tụng 
kinh này, dùng tơ sợi năm màu mà kết tên 
chúng con.  Ðược toại nguyện rồi mới tháo 
kết ấy.”   

Lúc ấy Đức Thế-Tôn tán dương các đại 
tướng Dạ xoa rằng, “lành thay các tướng Ðại 
dạ xoa, lành thay, các người nghĩ báo ân đức 
của đức Thế-Tôn Dược-Sư Lưu-Ly Quang 
Như-Lai, thì thường nên như vậy mà lợi ích 
an lạc hết thảy chúng sanh.”  

Bấy giờ tôn giả A Nan bạch Phật, “bạch 
Đức Thế-Tôn, nên mệnh danh như thế nào về 
pháp môn này, và chúng con nên phụng trì 
kinh này như thế nào?”   

Phật dạy tôn giả A Nan, “pháp môn này 
nên mệnh danh nói về bản nguyện công đức 
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của đức Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai, 
cũng nên mệnh danh nói về sự kết nguyện 
thần chú để lợi ích chúng sanh của mười hai 
thần tướng, lại nên mệnh danh Bạt trừ hết 
thảy nghiệp chướng.”  Nên phụng trì như 
vậy.  Khi đức Thế-Tôn nói lời này rồi, các vị 
đại Bồ-Tát cùng các vị đại Thanh-Văn, quốc 
vương, đại thần, đạo sĩ, cư sĩ, thiên chúng, 
long chúng, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lầu 
la, khẩn na la, ma hầu la dà, loài người và loài 
không phải người, toàn thể đại chúng như vậy 
nghe những điều Phật dạy, ai cũng cực kỳ 
hoan hỷ, tín thọ phụng hành.  

Nam mô Dược sư hội thượng Phật Bồ-Tát. 
            (3 lần) 

 

(Hoàn kinh)  

Nhất tâm đảnh lễ Bổn-Sư Thích-Ca Mâu Ni 
          Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Lưu Quang Như
            Lai. 
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Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Hội Thượng Phật 
             Bồ-Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Nhật Quang Biến Chiếu Bồ
            Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Nguyệt Quang Biến Chiếu
             Bồ-Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Quán Thế Âm Bồ-Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Đắc Đại Thế Bồ-Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Vô Tận Ý Bồ-Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Bảo Đàn Hoa Bồ-Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Dược Vương Bồ-Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Dược Thượng Bồ-Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Di Lạc Bồ-Tát… 

 

(Bát Nhã Tâm Kinh) 

Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, 
Quán Tự Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã ba-
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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 diệc 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, tỹ, thiệt, thân, ý; vô 
sắc, thanh, 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 diệc vô đắc.  Dĩ 
vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-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 kính 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, chân thật bất hư.  
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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. 

 

(Thần Chú Vãng Sanh) 

Nam-mô a di đa bà dạ. Ða tha dà đa dạ. 
Ða địa 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. 

 (Tán Phật Dược Sư) 

Đức giáo chủ Đông Phương 
Mười hai nguyện hoằng dương, 
Cứu muôn loài thoát khổ, 
Khai diễn pháp chân thường 
Bốn chín ngày đèn hương, 
Trang nghiêm khắp đạo trường, 
Trì danh và đảnh lể, 
Tiêu tai, thọ miên trường. 
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Nam mô Dược-Sư Hải Hội Phật Bồ-Tát.  (3 lần) 

--o0o-- 

Ta bà cảnh giới thật mong manh, 
Vì để giúp đời, nói pháp kinh. 
Bảy Phật Dược-Sư diệt tội chướng 
Mười hai nguyện lớn cứu quần sanh. 
Ba ngàn hóa Phật đồng gia hộ. 
Tám vị Bồ-Tát chứng lòng thành 
Giải kiết, tiêu tai, tăng tuổi thọ, 
Phước duyên lợi lạc, sống an lành. 

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật 
         (108 tùy ý) 

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-Tát. (3lần) 

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-Tát. 
             (3 lần) 
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-Tát.     (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-Tát. 
             (3 lần) 
(Phúng kinh) 

Tụng kinh Dược Sư công đức thù thắng hạnh.  
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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 nhất thiết. 
Ngã đẳng dữ chúng-sanh 
Giai cộng thành Phật đạo. 

 

(cầu nguyện – 1. cầu nguyện cho bản thân) 

 Đệ tử tên … pháp danh … đem công đức 
thọ trì kinh bản nguyện công đức của Đức 
Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai, cầu 
nguyện bịnh chướng tiêu trừ, phước thọ tăng 
trưởng, đời này thiện căn không bị trở ngại, 
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kiếp sau đích thân tiếp nhận sự thọ ký tối 
thượng của Phật. 

(2. cầu nguyện cho người khác) 

 Đệ tử tên … pháp danh …, chí thành vì 
… (tên người khác), pháp danh … thọ trì 
kinh bản nguyện công đức của Đức Dược-Sư 
Lưu-Ly Quang Như-Lai, cầu nguyện cho …  
nhờ công đức này mà bịnh chướng tiêu tan, 
phước thọ tăng thượng, chánh tính không bị 
phá hoại, thiện căn không bị trở ngại, đời này 
thân cận, phụng sự Tam Bảo, kiếp sau đích 
thân nhận được sự thọ ký của Phật. 

 

(Hồi hướng công đức) 

Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Nguyện con và chúng sanh 
Đều trọn thành Phật đạo. 
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(Qui y Tam-Bảo) 

Tự qui y Phật, xin nguyện chúng sanh thể 
thao đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) 

Tự qui y Pháp, xin nguyện chúng sanh 
thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) 

Tự qui y Tăng, xin nguyện chúng sanh, 
thống lý đại chúng hết thảy không ngại. (1 lạy) 

 

 



 

 

Chú Thích: 
1. Phán đoán mà tính chân thực  
2. Thánh nhân. 
3. Rồng ở cõi trời 
4. Điều Ngự Trượng Phu còn một nghĩa khác nữa là Đức 

Phật có khả năng điều phục những người hiền và ngự 
phục những kẻ ác theo về chính đạo 

5. Người biết giữ phép tắc 
6. Bát thập tùy hình còn gọi là bát thậptùy hảo – ý nghĩa 

là 80 vẽ đẹp của chư Phật 
7. luy 
8. còn gọi là nhất sanh bổ xứ - là Bồ-Tát đẳng 
9. 8 vị Bồ-Tát lớn - đứng đầu 
10. 8 danh hiệu của Bồ-Tát 
11. lướt không gian mà đến 
12. lại nữa 
13. sa ha hay còn gọi là sóa ha – chân ngôn ý nói vượt qua 
14. vì người bịnh 
15. tinh khiết 
16. Thánh nhân đã đạt bậc giác ngộ 
17. Bông hoa 
18. Tỉnh thức, giác ngộ 
19. Thọ trì 
20. Thanh khiết 
21. Làm nhiều phước 
22. Có 
23. Tín 
24. Xưng tên mình 
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25. Xưng pháp danh 
26. Xưng tên họ người mình cầu 
27. Mạn Thù Thất Lợi 
28. Tà đạo con đường không chính đáng 
29. Ác kiến như tà kiến thấy sai lệch 
30. Giống như ác kiến 
31. Cảnh giới Tây Phương của Phật A Di Đà 
32. Tà đạo, làm chuyện không chính đáng 
33. Thời kỳ pháp của Đức Phật Thích-Ca Mâu 
34. Vị Bồ-Tát trong thời Đức Phật Thích-Ca 
35. Thần coi về sổ bộ cuộc đời mình 
36. Diêm Vương, người tra xét tội phước của mình 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

NGHI THỨC  
SÁM HỐI 

 

 

 

 
 



 
 

 

NGHI THỨC SÁM HỐI 
 

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 xóa ha.   (3 lần) 

 

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN 

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta 
phạ, bà phạ truật độ hám.    (3 lần) 

 

HỒNG DANH SÁM-HỐI 
(Sám-hối là làm cho ba nghiệp được thanh-tịnh) 

(Tất cả đều quỳ thẳng và chắp tay, vị chủ lễ cầm ba cây hương đưa 
ngang trán và đọc bài cúng hương như sau): 

Nguyện thử diệu hương vân, 
Biến mãn thập phương giới, 
Cúng-dường nhứt-thế Phật, 
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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, 
Giai phát Bồ-Ðề tâm, 

Viễn-ly chư vọng-nghiệp, 
Viên-thành vô-thượng đạo. 

 
KỆ TÁN-DƯƠNG PHẬT-BẢO 

 
Pháp vương vô-thượng tôn 

Tam-giới vô luân thất 
Thiên nhơn chi Ðạo-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. 
(Ðứng dậy cấm hướng lên lư rồi chắp tay đứng thẳng và niệm lớn) 
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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, 
Giai phát Bồ-Ðề tâm, 

Viễn-ly chư vọng-nghiệp, 
Viên-thành vô-thượng đạo. 

 
KỆ TÁN-DƯƠNG PHẬT-BẢO 

 
Pháp vương vô-thượng tôn 

Tam-giới vô luân thất 
Thiên nhơn chi Ðạo-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. 
(Ðứng dậy cấm hướng lên lư rồi chắp tay đứng thẳng và niệm lớn) 
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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 Ðế-châu, 
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung, 
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, 
Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.   (1 xá) 

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-trú Tam-Bảo. (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-
chủ, Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Long-
Hoa Giáo-chủ đương lai hạ sanh Di-Lặc Tôn 
Phật, Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát, Ðại-
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 Ðại-từ Ðại-bi A-Di-Ðà Phật, 
Ðại bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Ðại-Thế-Chí 
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Bồ-Tát, Ðại-nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-
Tát, Thanh-tịnh Ðại-hải-chúng Bồ-Tát.  (1 lạy) 
(Ðồng đứng ngay thẳng chắp tay đọc bài) 

 

TÁN DƯƠNG-CHI 

Dương-chi tịnh thủy, 
Biến sái tam-thiên, 

Tánh không bát-đức lợi nhơn thiên, 
Pháp-giới quảng tăng diên... 

Diệt tội tiêu khiên, 
Hỏa diệm hóa Hồng-liên. 

Nam-mô Thanh-Lương-Ðịa Bồ-Tát. (3 
lần) 

 

CHÚ ÐẠI-BI 

Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. 
              (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm 
đà-la-ni.  Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.  
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, 
Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma 
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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 thâu 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 y 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 du 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 
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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. Ba đà 
ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn 
đà 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 yết đế, thước bàng ra dạ, ta 
bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, 
ta bà ha.  (3 lần)  

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. 

Nam-mô Hồng Danh Hội Thượng Bồ-Tát. 
         (3 lần) 
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HỒNG-DANH BỬU-SÁM 
 

Ðại-từ đại-bi mẫn chúng-sanh, Ðại-hỉ 
đại-xả tế hàm-thức, Tướng-hảo quang-minh 
dĩ tự nghiêm, Chúng đẳng chí tâm quy mạng 
lễ.  (1) 
Nam-mô quy-y Kim-Cang Thượng sư.  (2) 

Quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng.  (3) 

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-Ða-La Tam-Miệu Tam-Bồ-Ðề.  (4) 

Nam-mô quy-y thập-phương tận hư-không 
giới nhứt thiết chư Phật.  (5) 

Nam-mô quy-y thập-phương tận hư-không 
giới nhứt thiết Tôn Pháp.  (6) 

Nam-mô quy-y thập-phương tận hư-không 
giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.  (7) 
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Nam-mô Như-Lai, Ưng-Cúng, Chánh-Biến-
Tri, Minh-Hạnh-Túc, Thiện-Thệ, Thế-Gian-
Giải, Vô-Thượng-Sĩ, Ðiều-Ngự Trượng-Phu, 
Thiên-Nhơn-Sư, Phật, Thế-Tôn.  (8) 

Nam-mô Phổ-Quang Phật.  (9) 

Nam-mô Phổ-Minh Phật.  (10) 

Nam-mô Phổ-Tịnh Phật.  (11) 

Nam-mô Ða-Ma-La-Bạt-Chiên-Ðàn-Hương 
Phật. (12) 

Nam-mô Chiên-Ðàn Quang Phật.  (13) 

Nam-mô Ma-Ni-Tràng Phật.  (14) 

Nam-mô Hoan-Hỉ-Tạng-Ma-Ni-Bảo-Tích 
Phật.  (15) 

Nam-mô Nhứt-Thiết Thế-Gian Nhạo-Kiến-
Thượng-Ðại Tinh-Tấn Phật.  (16) 

Nam-mô Ma-Ni-Tràng-Ðăng-Quang Phật.  
(17) 
Nam-mô Huệ-Cự-Chiếu Phật.  (18) 

Nam-mô Hải-Ðức-Quang-Minh Phật.  (19) 
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Nam-mô Kim-Cang Lao-Cường-Phổ-Tán-
Kim-Quang Phật.  (20) 

Nam-mô Ðại-Cường Tinh-Tấn Dõng-Mãnh 
Phật.  (21) 

Nam-mô Ðại-Bi-Quang Phật.  (22) 

Nam-mô Từ-Lực-Vương Phật.  (23) 

Nam-mô Từ-Tạng Phật.  (24) 

Nam-mô Chiên-Ðàn Khốt Trang-Nghiêm 
Thắng Phật.  (25) 

Nam-mô Hiền-Thiện-Thủ Phật.  (26) 

Nam-mô Thiện-Ý Phật.  (27) 

Nam-mô Quảng Trang-Nghiêm-Vương Phật. 
(28) 
Nam-mô Kim-Hoa-Quang Phật.  (29) 

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

Nam-mô Hư-Không Bảo-Hoa Quang Phật. 
(31) 
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Nam-mô Lưu-Ly Trang-Nghiêm Vương 
Phật. (32) 

Nam-mô Phổ-Hiện-Sắc-Thân-Quang Phật.  
(33) 
Nam-mô Bất-Ðộng-Trí Quang Phật.  (34) 

Nam-mô Hàng Phục Chúng-Ma-Vương Phật.    
(35) 
Nam-mô Tài Quang-Minh Phật.  (36) 

Nam-mô Trí-Huệ-Thắng Phật.  (37) 

Nam-mô Di-Lặc-Tiên Quang Phật.  (38) 

Nam-mô Thiện-Tịch-Nguyệt-Âm Diệu-Tôn 
Trí-Vương Phật.  (39) 

Nam-mô Thế-Tịnh-Quang Phật.  (40) 

Nam-mô Long-Chủng-Thượng-Tôn-Vương 
Phật.  (41) 

Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Quang Phật.  (42) 

Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Châu-Quang Phật.  
(43) 
Nam-mô Huệ-Tràng-Thắng-Vương Phật.   
(44) 
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Nam-mô Sư-Tử-Hống-Tự-Tại-Lực-Vương 
Phật.  (45) 

Nam-mô Diệu-Âm-Thắng Phật.  (46) 

Nam-mô Thường-Quang-Tràng Phật.  (47) 

Nam-mô Quan-Thế-Ðăng Phật.  (48) 

Nam-mô Huệ-Oai-Ðăng-Vương Phật.  (49) 

Nam-mô Pháp-Thắng-Vương Phật.  (50) 

Nam-mô Tu-Di Quang Phật.  (51) 

Nam-mô Tu-Ma-Na-Hoa Quang Phật.  (52) 

Nam-mô Ưu-Ðàm-Bát-La-Hoa Thù-Thắng-
Vương Phật.  (53) 

Nam-mô Ðại-Huệ-Lực-Vương Phật.  (54) 

Nam-mô A-Súc-Tỳ-Hoan-Hỉ-Quang Phật.  
(55) 
Nam-mô Vô-Lượng-Âm-Thinh-Vương Phật. 
(56) 
Nam-mô Tài-Quang Phật.  (57) 

Nam-mô Kim-Hải-Quang Phật.  (58) 



98                                                                                      Kinh Nhật Tụng 
 

 

Nam-mô Sơn-Hải Huệ-Tự-Tại-Thông-Vương 
Phật.  (59) 

Nam-mô Ðại-Thông-Quang Phật.  (60) 

Nam-mô Nhứt-Thiết Pháp-Tràng Mãn-
Vương Phật. (61) 

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.  (62) 

Nam-mô Kim-Cang Bất-Hoại Phật.  (63) 

Nam-mô Bảo-Quang Phật.  (64) 

Nam-mô Long-Tôn-Vương Phật.  (65) 

Nam-mô Tinh-Tấn-Quân Phật.  (66) 

Nam-mô Tinh-Tấn-Hỷ Phật.  (67) 

Nam-mô Bảo-Hỏa Phật.  (68) 

Nam-mô Bảo-Nguyệt-Quang Phật.  (69) 

Nam-mô Hiện-Vô-Ngu Phật.  (70) 

Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật.  (71) 

Nam-mô Vô-Cấu Phật.  (72) 

Nam-mô Ly-Cấu Phật.  (73) 

Nam-mô Dõng-Thí Phật.  (74) 
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Nam-mô Thanh-Tịnh Phật.  (75) 

Nam-mô Thanh-Tịnh Thí Phật.  (76) 

Nam-mô Ta-Lưu-Na Phật.  (77) 

Nam-mô Thủy-Thiên Phật.  (78) 

Nam-mô Kiên-Ðức Phật.  (79) 

Nam-mô Chiên-Ðàn Công-Ðức Phật.  (80) 

Nam-mô Vô-Lượng-Cúc-Quang Phật.  (81) 

Nam-mô Quang-Ðức Phật.  (82) 

Nam-mô Vô-Ưu-Ðức Phật.  (83) 

Nam-mô Na-La-Diên Phật.  (84) 

Nam-mô Công-Ðức-Hoa Phật.  (85) 

Nam-mô Liên-Hoa Quang-Du-Hí Thần-
Thông Phật.  (86) 

Nam-mô Tài-Công-Ðức Phật.  (87) 

Nam-mô Ðức Niệm Phật.  (88) 

Nam-mô Thiện Danh-Xưng Công-Ðức Phật. 
(89) 
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Nam-mô Hồng-Diệm-Ðế-Tràng-Vương Phật. 
(90) 
Nam-mô Thiện-Du-Bộ Công-Ðức Phật.  (91) 

Nam-mô Ðấu-Chiến-Thắng Phật.  (92) 

Nam-mô Thiện-Du-Bộ Phật.  (93) 

Nam-mô Châu-Tráp Trang-Nghiêm-Công-
Ðức Phật.  (94) 

Nam-mô Bảo-Hoa Du-Bộ Phật.  (95) 

Nam-mô Bảo-Liên-Hoa-Thiện-Trụ-Ta-La-
Thọ Vương Phật.  (96) 

Nam-mô Pháp-Giới-Tạng-Thân-A-Di-Ðà 
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 tùy-hỉ. Nhược tháp, 
nhược Tăng, nhược tứ phương tăng vật, 
nhược tự thủ, nhược giáo tha thủ, kiến thủ 
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tùy-hỉ. Ngũ vô-gián tội, nhược tự tác, nhược 
giáo tha tác, kiến tác tùy-hỉ.  Thập bất thiện 
đạo, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến 
tác tùy-hỉ. 

Sở tác tội-chướng, hoặc hữu phú tàng, 
hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa-ngục, ngạ-quỉ 
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) 

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 kế 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, 
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chúng tội giai sám-hối, chư phước tận tùy-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 nhứt thiết nhơn 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 
nhứt 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 hội trung, Vô tận pháp-giới 
trần diệc nhiên, Thâm tín chư Phật giai sung 
mãn. Các dĩ nhứt thiết âm thinh hải Phổ xuất 
vô tận diệu ngôn từ, Tận ư vị lai nhứt thiết 
kiếp, Tán Phật thậm thâm công-đức hải.  (101) 

Dĩ-chư tối thắng diệu hoa man.  Kỷ-nhạc 
đồ hương cập tán-cái. Như thị tối-thắng trang 
nghiêm cụ, Ngã dĩ cúng-dường chư Như-Lai, 



Nghi Thức Sám Hối                                                                                103 
 

 

Tối-thắng y-phục tối-thắng hương, Mạc 
hương, thiêu hương dữ đăng chúc, Nhứt nhứt 
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 
tùy-hỉ. (104) 

Thập phương sở hữu thế-gian đăng, Tối-
sơ thành-tựu Bồ-đề giả, Ngã kim nhứt 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, Duy nguyện 
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cửu trụ sát-trần kiếp, Lợi lạc nhứt thiết chư 
chúng sanh.  (106) 

 Sở hữu lễ tán cúng-dường phước, Thỉnh 
Phật trụ thế chuyển pháp-luân, tùy-hỉ, sám-
hối chư thiện-căn, Hồi hướng chúng-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 hãi, Ngã kim giai tất tận hồi-hướng, Sở 
hữu chúng-sanh thân, khẩu, ý, Kiến hoặc đàn 
báng ngã pháp đẳng, Như thị nhứt 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 Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát. (3 lần) 
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MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA  

TÂM-KINH 

Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm, 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, diệc 
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, tỷ, 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 diệc vô đắc. 

 Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-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 
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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 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. (3 lần) 

 

VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN 

Nam-mô a di đa bà dạ, 
Ða tha dà đa dạ, 
Ða địa 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. 
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TÁN PHẬT 

A-Di-Ðà 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, tiếp dẫn đạo-sư A-Di-Ðà Phật. 
Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (niệm nhiều càng tốt) 

Nam-mô Ðại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. (3 lần) 

Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-Tát. (3 lần) 

Nam-mô Ðịa-Tạng Vương Bồ-Tát. (3 lần) 

Nam-mô Thanh-Tịnh Ðại-Hải Chúng Bồ-
Tát. (3 lần) 
(Ðồng quỳ xuống chắp tay và đọc bài sám như sau) 
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SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN 

Ðệ tử kính lạy đức Phật Thích-Ca, 
Phật A-Di-Ðà, 
Thập phương chư Phật, 
Vô lượng Phật Pháp, 
Cùng Thánh Hiền Tăng, 
Ðệ-tử lâu đời lâu kiếp 
Nghiệp-chướng nặng nề, 
Tham giận kiêu-căng, 
Si-mê lầm-lạc,  
Ngày nay nhờ Phật, 
Biết sự lỗi lầm, 
Thành tâm sám hối, 
Thề tránh điều dữ, 
Nguyện làm việc lành, 
Ngửa trông ơn Phật,  
Từ-bi gia hộ, 
Thân không tật bệnh, 
Tâm không phiền-não, 
Hàng ngày an vui tu tập, 
Phép Phật nhiệm-mầu, 
Ðể mau ra khỏi luân-hồi,  
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Minh tâm kiến tánh, 
Trí-huệ sáng-suốt, 
Thần-thông tự-tại, 
Ðặng-cứu độ các bậc tôn trưởng, 
Cha mẹ anh em, 
Thân bằng quyến thuộc, 
Cùng tất cả chúng-sinh, 
Ðồng thành Phật-đạo. 

(Tiếp đọc bài hồi hướng) 
 

HỒI HƯỚNG 

Sám-hối 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, 
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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. 

QUỲ XƯỚNG: 

Tội từ tâm khởi đem tâm sám 

Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu 

Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không  
Thế mới thật là chơn sám hối.  
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ-Tát. (3 lần)  
 
XƯỚNG NGUYỆN:         
Vừa rồi, bao nhiêu công đức 

Bấy nhiêu hương hoa 

Thành kính thiết tha  

Nguyện xin cúng dường 

Mười phương chư Phật Chứng minh công 
             đức. 
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PHỤC NGUYỆN 

Nam-mô A-Di-Ðà Phật. 

Thượng lai đệ-tử chúng đẳng, chí thành 
lễ Phật Hồng danh, sám hối công-đức.  
Chuyên vì, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam 
đồ khổ. Thứ nguyện hiện tiền đệ-tử chúng 
đẳng, tội diệt phước sanh, Bồ-đề tâm tăng 
trưởng, trí tánh thường minh, Bát-nhã hoa 
khai, Ðạo tâm bất thối. 

 

PHỔ NGUYỆN 

Âm siêu dương thới, Pháp giới chúng 
sanh, Tình dữ vô tình, Tề thành Phật-đạo.  
Nam-mô A-Di-Ðà Phật. 

 

TAM QUY-Y 

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-
sanh, thể giải đại đạo, phát vô-thượng tâm. 
         (1 lạy) 
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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) 
(Xá rồi lui ra) 

 
 



 
 

 

KINH A DI ĐÀ 
Âm Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cư Ma La Thập 

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 xóa ha. (3 lần) 

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN 

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ 
ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần) 

 

CÚNG HƯƠNG 

(Thắp ba cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm 
lớn bài cúng hương) 

Nguyện thử diệu hương vân, 
Biến mãn thập phương giới, 
Cúng dường nhứt-thế Phật, 
Tôn pháp chư Bồ-Tát, 
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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, 
Giai phát Bồ-Ðề tâm, 
Viễn-ly chư vọng-nghiệp, 
Viên-thành vô-thượng đạo. 
 

(Xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện) 

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-Ðà 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. 
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TÁN PHẬT 

Pháp vương vô-thượng tôn 
Tam-giới vô luân thất 
Thiên nhơn chi Ðạo-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. 

(Ðứng dậy cấm hướng lên lư rồi chắp tay đứng thẳng và niệm lớn) 

 

QUÁN TƯỞNG 

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch, 
Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì, 
Ngã thử đạo tràng như Ðế-châu, 
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung, 
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, 
Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ. 

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tận hư-
không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị-lai thập-
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phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh 
Tăng, Thường-trú Tam-Bảo. (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-
chủ Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Ðương-
lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-trí Văn-Thù 
Sư-Lợi Bồ-Tát, Ðại-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 Ðại-từ Ðại-bi A-Di-Ðà Phật, 
Ðại bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Ðại-Thế-Chí 
Bồ-Tát, Ðại-nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-
Tát, Thanh-tịnh Ðại-hải-chúng Bồ-Tát. (1 lạy) 

(Ðứng ngay, vô chuông mõ và đồng tụng): 

 

TÁN LƯ HƯƠNG 

Lư hương sạ nhiệt, 
Pháp giới mông huân, 
Chư Phật hải hội tất diêu văn, 
Tùy xứ kiết tường vân, 
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Thành ý phương ân, 
Chư Phật hiện toàn thân. 

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

CHÚ ÐẠI-BI 

Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. 
             (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm 
đà-la-ni.  Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.  

Nam-mô a rị da, bà lô yết 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 thâu 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, 
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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 y 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 du 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. Ba đà 
ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn 
đà 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 yết đế, thước bàng ra dạ, ta 
bà ha.   
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Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta 
bà ha.                (3 lần) 

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-ÐÀ 

Nam-Mô Liên-Trì Hải-Hội Phật Bồ-Tát.  
            (3 lần) 

PHẬT THUYẾT A-DI-ÐÀ 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: 
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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-đọa, 
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-đa Bồ-Tát, Càng Ðà-
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-Ðà, 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 
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thọ, giai thị tứ bảo, châu tráp 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 thủy, 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 chung 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 
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quốc độ thành tựu như thị công 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 chư 
chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa 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-
Ðà Phật dục linh pháp-âm tuyên lưu biến hóa 
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 
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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-Ðà? Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật 
quang-minh vô-lượng, chiếu thập phương 
quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A-Di-
Ðà. Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật thọ mạng, cập 
kỳ nhơn dân, vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, 
cố danh A-Di-Ðà. 

Xá-Lợi-Phất! A-Di-Ðà 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 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 
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năng tri chi, đản khả dĩ vô-lượng vô-biên a-
tăng-kỳ thuyết. 

Xá-Lợi-Phất! Chúng-sanh văn giả, ưng 
đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Sở 
dĩ giả hà? Ðắc 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-nư nhơn, văn thuyết A-Di-Ðà Phật, 
chấp trì danh-hiệu, nhược nhứt nhựt, nhược 
nhị nhựt, nhược tam nhựt, nhược tứ nhựt, 
nhược ngũ nhựt, nhược lục nhựt, nhược thất 
nhựt, nhứt tâm bất loạn. Kỳ nhơn lâm mạng 
chung thời, A-Di-Ðà Phật dữ chư Thánh-
chúng, hiện tại kỳ tiền, thị nhơn chung thời, 
tâm bất điên-đảo, tức đắc vãng-sanh A-Di-Ðà 
Phật Cực-lạc quốc-độ. 

Xá-Lợi-Phất! Ngã kiến thị lợi, cố thuyết 
thử ngôn, nhược hữu chúng-sanh văn thị 
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thuyết giả, ưng đương phát nguyện, sanh bỉ 
quốc độ. 

Xá-Lợi-Phất! Như ngã kim giả, tán thán 
A-Di-Ðà Phật bất khả tư nghị công-đức chi 
lợi.   Ðông phương diệc hữu A-súc-bệ Phật, 
Tu-di-tướng Phật, Ðại-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 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! Nam phương thế-giới hữu 
Nhựt-Nguyệt-Ðăng Phật, Danh-Văn-Quang 
Phật, Ðại-Diệm-Kiên Phật, Tu-Di-Ðăng 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 tín thị, xưng tán bất 
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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, Ðại-Quang-
Phật, Ðại-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 đương 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-AÂm Phật, 
Nan-Thơ 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 
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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, Danh-Văn Phật, Danh-Quang 
Phật, Ðạt-Ma Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-
Pháp 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! Thượng phương thế-giới, 
hữu Phạm-Âm Phật, Tú-Vương Phật, 
Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, 
Ðại-Diệm-Kiên Phật, Tạp-Sắc-Bảo-Hoa-
Nghiêm thân Phật, Ta-La-Thọ-Vương Phật, 
Bảo-Hoa-Ðức Phật, Kiến-Nhứt-Thiết-Nghĩa 
Phật, Như-Tu-Di-Sơn Phật; như thị đẳng 
hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất 
quảng trường thiệt tướng, biến phú tam-thiên 
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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: Nhứt 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 nhứt-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-Ðà 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 sanh, nhược 
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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 nhứt thiết thế-gian nan tín chi 
pháp. 

Xá-Lợi-Phất! Ðương tri ngã ư ngũ-trược 
ác thế, hành thử nan sự, đắc a-nậu-đa-la tam-
miệu tam-bồ-đề, vị nhứt 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, nhứt thiết thế-gian, Thiên, 
Nhơn, A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, 
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hoan-hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ. Phật thuyết 
A-Di-Ðà kinh. 

 

A-DI-ÐÀ 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, Ðồng phó Bửu-Liên thành. 

< Hoàn  Kinh theo ý – Bát Nhã Ba La Mật > 
 



 
 

 

KINH A DI ĐÀ 
 

Phần Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh 

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật 
ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, 
cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại 
Tỳ kheo câu hội: đều là bậc A La Hán mọi 
người đều quen biết, như là: Trưởng lão Xá-
Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Đại Ca-Diếp, 
Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, 
Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già, Nan-Đà, 
A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, 
Tân Đầu-Lư-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu-Đà-Di, 
Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-
Lầu-Đà, những vị đại đệ tử như thế. Và hàng 
Đại Bồ-Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-
Tử, A-Dật-Đa Bồ-Tát, Càn-Đà-Ha-Đề Bồ-
Tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ-Tát... cùng với các 
vị Đại Bồ-Tát như thế và với vô lượng chư 
Thiên như ông Thích-Đề-Hoàn-Nhơn, v.v… 
đại chúng cùng đến dự hội. 
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Bấy giờ đức Phật bảo ngài Trưởng lão 
Xá-Lợi-Phất rằng: "Từ đây qua phương Tây 
quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là 
Cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu 
là A Di Đà hiện nay đương nói pháp. 

Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là Cực lạc? 
Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những 
sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước 
đó tên là Cực Lạc. 

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có 
bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy 
từng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao 
bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực 
Lạc. 

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có ao 
bằng bảy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đủ 
tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng 
trải làm đất. Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp 
thành những thềm, đường ở bốn bên ao; trên 
thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức 
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bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích 
châu, mã não. 

Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: hoa 
sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời 
ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc 
trắng thời ánh sánh trắng, mầu nhiệm thơm 
tho trong sạch. 

Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành 
tựu công đức trang nghiêm dường ấy. 
Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của đức Phật 
đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, 
ngày đêm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la. 
Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng 
sớm, đều lấy đãy hoa đựng những hoa tốt 
đem cúng dường mười muôn ức đức Phật ở 
phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc 
ăn cơm xong đi kinh hành. 

Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành 
tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Lại 
nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thường có những 
giống chim mầu sắc xinh đẹp lạ thường, nào 
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chim Bạch hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, 
Ca-lăng-tần-già, Cộng-mạng; những giống 
chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã. 
Tiếng chim đó diễn nói những pháp như ngũ 
căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo 
phần v.v… Chúng sanh trong cõi đó nghe 
tiếng chim xong thảy đều niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng! 

Xá-Lợi-Phất! Ông chớ cho rằng những 
giống chim đó thiệt là do tội báo sanh ra. Vì 
sao? Vì cõi của đức Phật đó không có ba 
đường dữ. 

Xá-Lợi-Phất! Cõi của đức Phật đó tên 
đường dữ còn không có huống gì lại có sự 
thật. Những giống chim đó là do đức Phật A 
Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên 
lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi. 

Xá-Lợi-Phất! Trong cõi nước của đức 
Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu 
và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi 
diệu, thí như trăm nghìn thứ nhạc đồng một 
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lúc hòa chung. Người nào nghe tiếng đó tự 
nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng. 

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức Phật đó 
thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. 

Xá-Lợi-Phất! Nơi ý ông nghĩ sao? Đức 
Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà? 

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang 
sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước 
trong mười phương không bị chướng ngại vì 
thế nên hiệu là A Di Đà. 

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó và nhân dân 
của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ 
kiếp, nên hiệu là A Di Đà. 

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật A Di Đà thành 
Phật nhẫn nại đến nay, đã được mười kiếp. 
Xá-Lợi-Phất! Lại đức Phật đó có vô lượng vô 
biên Thanh-Văn đệ tử đều là bực A La Hán, 
chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, 
hàng Bồ-Tát chúng cũng đông như thế. 
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Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức Phật đó 
thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. 

Xá-Lợi-Phất! Lại trong cõi cực lạc, 
những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là 
bực bất thối chuyển. 

Trong đó có rất nhiều vị bực nhất sanh 
bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm 
mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô 
biên a-tăng-kỳ để nói thôi! 

Xá-Lợi-Phất! Chúng sanh nào nghe 
những điều trên đây, nên phải phát nguyện 
cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đặng cùng 
với các bậc Thượng thiện nhơn như thế câu 
hội một chỗ. 

Xá-Lợi-Phất! Chẳng có thể dùng chút ít 
thiện căn phước đức nhơn duyên mà được 
sanh về cõi đó. 

Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện 
nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi 
chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc 
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trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, 
hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu 
ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp 
loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung đức 
Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện 
thân ở trước người đó. Người đó lúc chết tâm 
thần không điên đảo, liền được vãng sanh về 
cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Đà. 

Xá-Lợi-Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên 
nói những lời như thế. Nếu có chúng sinh nào, 
nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện 
sanh về cõi nước Cực Lạc. 

Xá-Lợi-Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen 
công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của đức 
Phật A Di Đà, phương Đông cũng có đức A-
Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di 
Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật; 
Hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở 
tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài 
trùm khắp cõi Tam thiên Đại thiên mà nói lời 
thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải 
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nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị 
Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm 
Này". 

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Nam, có 
đức Nhật- Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-
Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-
Đăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật ... 
Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều 
tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài 
trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời 
thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải 
nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị 
Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm 
Này". 

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Tây, có 
đức Vô Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng 
Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Đại Quang 
Phật, Đại-Minh Phật, Bửu-Tướng Phật, 
Tịnh-Quang Phật ... Hằng hà sa số những đức 
Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra 
tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên 
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đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng 
sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán 
Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư 
Phật Sở Hộ Niệm Này". 

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Bắc, có 
đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, 
Nan-Trở Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minh 
Phật... Hằng hà sa số những đức Phật như 
thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi 
rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên 
mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các 
ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả 
Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở 
Hộ Niệm Này". 

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương dưới, có 
đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-
Quang Phật, Đạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, 
Trì-Pháp Phật... Hằng hà sa số những đức 
Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra 
tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên 
đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng 
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sanh các ngươi phải nên tin Kinh: Xưng Tán 
Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư 
Phật Sở Hộ Niệm Này". 

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương trên, có 
đức Phạm-Âm Phật, Tú-Vương Phật, 
Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, 
Đại-Diệm-Kiên Phật, Tạp-Sắc Bửu-Hoa-
Nghiêm-Thân Phật, Ta La-Thọ-Vương Phật, 
Bửu-Hoa Đức Phật, Kiến-Nhất-Thiết-Nghĩa 
Phật, Như-Tu-Di-Sơn Phật ... Hằng hà sa số 
những đức Phật như thế, đều tại nước mình, 
hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi 
tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật 
rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin 
Kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức 
Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này". 

Xá-Lợi-Phất! Nơi ý của ông nghĩ thế nào, 
vì sao tên là Kinh: Nhứt-Thiết Chư Phật Sở 
Hộ Niệm? 

Xá-Lợi-Phất! Vì nếu có thiện nam tử, 
thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì 
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đó, và nghe danh hiệu của đức Phật, thời 
những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy 
đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều 
được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng 
chánh đẳng chánh giác. 

Xá-Lợi-Phất! Cho nên các ông đều phải 
tin nhận lời của Ta và của các đức Phật nói. 

Xá-Lợi-Phất! Nếu có người đã phát 
nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát 
nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật 
A Di Đà, thời những người ấy đều đặng 
không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác; nơi cõi nước kia, 
hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, 
hoặc sẽ sanh về. 

Xá-Lợi-Phất! Cho nên các thiện nam tử 
thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời 
phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. 

Xá-Lợi-Phất! Như ta hôm nay ngợi khen 
công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức 
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Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công 
đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời 
nầy: "Đức Thích-Ca Mâu Ni Phật hay làm 
được việc rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong 
cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, 
kiến trược, phiền não trược, chúng sanh 
trược, mạng trược trung, mà Ngài chứng 
được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác, Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp 
mà tất cả thế gian khó tin này".   

Xá-Lợi-Phất! Phải biết rằng Ta ở trong 
đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng 
thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì tất 
cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là 
rất khó!  

Đức Phật nói kinh này rồi, ngài Xá-Lợi-
Phất cùng các vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: 
Trời, Người, A-Tu-La, v.v… nghe lời của đức 
Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đảnh lễ mà 
lui ra.  Phật nói kinh A Di Đà. 
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CHÍ TÂM ÐẢNH LỄ 

(Mỗi câu đều đọc) 

1. Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-
Ðà Hải-hội, Vô-Lượng-Quang Như-Lai. 
(O) 

2. Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-
Ðà Hải-hội, Vô-Biên-Quang Như-Lai. (O)  

3. Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-
Ðà Hải-hội, Vô-Ngại-Quang Như-Lai. (O) 

4. Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-
Ðà Hải-hội, Vô-Ðối-Quang Như-Lai. (O) 

5. Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-
Ðà Hải-hội, Diệm-Vương-Quang Như-
Lai. (O) 

6. Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-
Ðà Hải-hội, Thanh-Tịnh-Quang Như-Lai. 
(O)  

7. Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-
Ðà Hải-hội, Hoan-Hỉ-Quang Như-Lai. (O)   
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8.  Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới 
Di-Ðà Hải-hội, Trí-Huệ-Quang Như-Lai. 
(O) 

9.  Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới 
Di-Ðà Hải-hội, Nan-Tư-Quang Như-Lai. 
(O)  

10.  Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới 
Di-Ðà Hải-hội, Bất-Ðoạn-Quang Như-Lai. 
(O)   

11.Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực- 
lạc giới Di-Ðà Hải-hội, Vô-Xưng-Quang 
Như-Lai. (O)   

12.Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-
Ðà Hải-hội, Siêu-Nhật-Nguyệt-Quang 
Như-Lai.  (O) 
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MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA 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, diệc 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, tỷ, 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 diệc vô đắc. 

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-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 
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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 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.”  (3 lần) 

 

VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN 

Nam-mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, 
Ða địa 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. 
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TÁN PHẬT 

A-Di-Ðà 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-Ðà Phật. 

Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (Niệm nhiều ít tùy ý) 
Nam-mô Ðại-bi Quán-thế-âm Bồ-Tát. (3 lần) 
Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-Tát. (3 lần) 
Nam-mô Ðại-Tạng Vương Bồ-Tát. (3 lần) 
Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải Chúng Bồ-Tát. 
             (3 lần) 

SÁM THẬP PHƯƠNG 

Thập phương Tam-thế Phật 
A-Di-Ðà đệ nhứt, 
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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 niệm Phật nhơn, 
Cảm ứng tùy thời hiện, 
Lâm chung Tây-phương cảnh, 
Phân-minh tại mục tiền, 
Kiến văn giai tinh tấn, 
Ðồng 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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SÁM PHỔ HIỀN - MƯỜI ÐẠI NGUYỆN 

(Quỳ đọc) 

Ðệ-tử chúng đẳng 
Tùy-thuận tu tập 
Phổ-Hiền Bồ-Tát 
Thập chủng đại nguyện: 
Nhứt giả lễ kính chư Phật, 
Nhị giả xưng tán Như-Lai, 
Tam giả quảng tu cúng-dường, 
Tứ giả sám-hối nghiệp-chướng, 
Ngũ giả tùy-hỷ công-đức, 
Lục giả thỉnh chuyển pháp-luân, 
Thất giả thỉnh Phật trụ thế, 
Bát giả thường tùy Phật học, 
Cửu giả hằng thuận chúng-sanh, 
Thập giả phổ giai hồi-hướng. 

 

HỒI HƯỚNG 

Phúng kinh công-đức thù thắng hạnh, 
Vô biên thắng phước giai hồi-hướng, 
Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh, 
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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 cộng thành Phật-đạo. 

 

THƯỢNG LAI 

(Vị chủ lễ xướng một mình như sau): 

Ðệ-tử chúng đẳng, cung tựu Phật tiền, 
phúng tụng Ðại-thừa kinh chú, cập niệm Phật 
công đức, chuyên vì kỳ siêu hương linh ... 
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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-Ðà Phật.  (Ðồng niệm) 

 

TAM QUY-Y 

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-
sanh, thể giải đại-đạo, phát vô-thượng tâm. 
               (1 lạy) 
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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) 

 

 
 



 
 

 

NGHI THỨC CẦU AN 
HT. Thích Trí Tịnh dịch 

 

NIỆM HƯƠNG 

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

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: 

Án lam tóa 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 bài cúng hương). 

CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT 

Nguyện đem lòng thành kính 
Gởi theo đám mây hương 
Phương phất khắp mười phương 
Cúng dường ngôi Tam Bảo 
Thề trọn đời giữ đạo 
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Theo tự tánh làm lành 
Cùng pháp giới chúng sanh 
Cầu Phật từ gia hộ 
Tâm bồ đề kiên cố 
Xa bể khổ nguồn mê 
Chóng quay về bờ giác 
Đấng Pháp vương vô thượng 
Ba cõi chẳng ai bằng 
Thầy dạy khắp trời người 
Cha lành chung bốn loài 
Quy y tròn một niệm 
Dứt sạch nghiệp ba kỳ 
Xưng dương cùng tán thán 
Ức kiếp không cùng tận. 
 

KỲ NGUYỆN 

Hôm nay đệ tử chúng con phụng trì di 
giáo đức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu Ni Phật, trì 
tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tu hành 
công đức, ngưỡng nguyện mười phương Tam 
Bảo, đức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu Ni Phật, Đại 
Bi hội thượng Phật Bồ-Tát trong pháp hội từ 



Kinh Phổ Môn/Nghi Thức Cầu An                                                       159 
 

 

bi gia hộ đệ tử … phiền não dứt sạch, nghiệp 
chướng tiêu trừ, thường được an lành, xa lìa 
khổ ách, cùng hết thảy chúng sinh, một thời 
đồng chứng vô thượng Chánh đẳng, Chánh 
Giác. 

QUÁN TƯỞNG 

Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng, 
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, 

Lưới Đế châu ví đạo tràng, 
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, 

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, 
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. 

 
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-trú Tam-Bảo.  (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-
chủ Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Ðương-
lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-trí Văn-Thù 
Sư-Lợi Bồ-Tát, Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát, 
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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 Ðại-từ Ðại-bi A-Di-Ðà Phật, 
Ðại bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Ðại-Thế-Chí 
Bồ-Tát, Ðại-nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-
Tát, Thanh-tịnh Ðại-hải-chúng Bồ-Tát. (1 lạy) 

Chí tâm Đảnh lễ. Nam Mô Đông Phương 
Tịnh Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly 
Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu 
Bồ-Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-Tát, 
Đông Phương Hải Hội Dược Sư Phật Bồ-Tát, 
Thanh Tịng Đại Hải Chúng Bồ-Tát. (1 lạy) 

Chí tâm Đảnh lễ, Nam Mô Tây Thiên 
Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Nhất Thiết Chư 
Vị Tổ Sư.    (1 lạy) 

(vô chuông mõ và đồng tụng) 

 

TÁN HƯƠNG 

Lư trầm vừa đốt, pháp giới thơm lừng 
Xa đưa hải hội Phật đều mừng 
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Đâu đâu cũng thấy cát tường vân 
Thành ý ân cần, chư Phật hiện toàn thân. 

 
Nam mô Hương Vân Cái Bồ-Tát Ma Ha Tát.
             (3 lần) 

 

CHÚ ĐẠI BI 

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-Tát. 
(3l) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm 
đà la ni: 

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam 
mô A rị gia 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, sổ đát 
na đát tả. Nam mô tất kiết lặt đóa y mông a rị 
đa, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. 

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá 
sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, 
tát bà tát đá, na ma bà dà 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 
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ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô 
kiết mông, đồ lô đồ lô, phạt xà da đế, ma ha 
phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật 
ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế 
lệ, y hê y 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 đà dạ ta bà 
ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du 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 
khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta 
bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà 
ma kiết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn 
đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ, 
ta bà ha. 

Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam 
mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta 
bà ha. 
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"Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà giạ, ta 
bà ha".  (3 lần) 

Nam mô Thập Phương thường trú Tam Bảo. 
             (3 lần) 

Lạy Đấng Tam Giới Tôn 
Quy mạng mười phương Phật 
Nay con phát nguyện rộng 
Thọ trì Kinh Phổ Môn 
Trên đền bốn ơn nặng 
Dưới cứu khổ ba đường  
Nếu có ai thấy nghe 
Đều phát Bồ Đề Tâm 
Hết một báo thân này 
Sanh qua cõi Cực Lạc. 

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

 

KỆ KHAI KINH  

Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu 
Ngàn muôn ức kiếp dễ hay đâu 
Con nay nghe thấy xin vâng giữ 

Chân nghĩa Như Lai hiểu thật sâu. 
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Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu Ni Phật. (3 
ần) 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phât Bồ 
          Tát. (3 lần) 

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

PHẨM 

“QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT PHỔ MÔN” 

Lúc bấy giờ, ngài Vô Tận Ý Bồ-Tát liền 
từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, 
chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: 
“ThưaThế-Tôn! Ngài Quán ThếÂm Bồ-Tát 
do nhơn duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?”. 

Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ-Tát: “Thiện 
nam tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức 
chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán Thế 
Âm Bồ-Tát này một lòng xưng danh, Quán 
Thế Âm Bồ-Tát tức thời xem xét tiếng tăm 
kia, đều đặng giải thoát”. 

Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm 
Bồ-Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng 
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cháy đặng, vì do sức oai thần của Bồ-Tát này 
vậy. 

Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu 
Bồ-Tát này liền đặng chỗ cạn.  Nếu có trăm 
nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng, bạc, 
lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, chơn 
châu các thứ báu, nên vào trong biển lớn, giả 
sử gió lớn thổi ghe thuyền của kia trôi tấp nơi 
nước quỉ La Sát, trong đó nếu có nhẫn đến 
một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-
Tát, thời các người đó đều đặng thoát khỏi 
nạn quỉ La Sát. Do nhơn duyên đó mà tên là 
Quán Thế Âm.?”. 

Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh 
hiệu Quán Thế Âm Bồ-Tát, thời dao gậy của 
người cầm liền gãy từng khúc, mà đặng giải 
thoát. 

Nếu quỉ Dạ Xoa cùng La Sát đầy trong cõi 
tam thiên đại thiên muốn đến hại người, nghe 
người xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ-Tát, thời 
các quỉ dữ đó còn không có thể dùng mắt dữ 
mà nhìn người, huống lại làm hại đặng. 
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Dầu lại có người hoặc có tội, hoặc 
không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi 
thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-Tát, 
thảy đều đứt rã, liền đặng thoát khỏi. 

Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi tam thiên 
đại thiên, có một vị thương chủ dắt các người 
buôn đem theo nhiều của báu, trải qua nơi 
đường hiểm trở, trong đó có một người xướng 
rằng: “Các thiện nam tử! Chớ nên sợ sệt, các 
ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quán 
Thế Âm Bồ-Tát, vị Bồ-Tát đó hay đem pháp 
vô úy thí cho chúng sanh, các ông nếu xưng 
danh hiệu thời sẽ đặng thoát khỏi oán tặc 
này”. 

Các người buôn nghe rồi, đều lên tiếng 
xưng rằng: “Nam mô Quán Thế Âm Bồ-
Tát!”, vì xưng danh hiệu Bồ-Tát nên liền 
đặng thoát khỏi. 

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm đại Bồ-Tát sức 
oai thần cao lớn như thế. 
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Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm 
dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm 
Bồ-Tát, liền đặng ly dục. 

Nếu người nhiều giận hờn, thường cung 
kính niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát, liền đặng lìa 
lòng giận. 

Nếu người nhiều ngu si, thường cung 
kính niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát, liền đặng lìa 
ngu si. 

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-Tát có 
những sức oai thần lớn, nhiều lợi ích như thế, 
cho nên chúng sanh thường phải một lòng 
tưởng nhớ.  

Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con 
trai, lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ-Tát, 
liền sanh con trai phước đức trí huệ; Giả sử 
muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng 
xinh đẹp, trước đã trồng cội phước đức, mọi 
người đều kính mến. 

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-Tát có sức 
oai thần như thế.  Nếu có chúng sanh cung 
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kính lễ lạy Quán Thế Âm Bồ-Tát, thời phước 
đức chẳng luống mất. Cho nên chúng sanh 
đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-
Tát. 

Vô Tận Ý! Nếu có người thọ trì danh tự 
của sáu mươi hai ức hằng hà sa Bồ-Tát, lại 
trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, 
giường nằm, thuốc thang, ý ông nghĩ sao? 
Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn đó có nhiều chăng?” 

Vô Tận Ý thưa: “Bạch Thế-Tôn! Rất 
nhiều”. Phật nói: “Nếu lại có người thọ trì 
danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-Tát, nhẫn đến 
một thời lễ lạy cúng dường, thời phước của 
hai người đó bằng nhau không khác, trong 
trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận.  

Vô Tận Ý! Thọ trì danh hiệu Quán Thế 
Âm Bồ-Tát đặng vô lượng vô biên phước đức 
lợi ích như thế.  Ngài Vô Tận Ý Bồ-Tát bạch 
Phật rằng: “Thưa Thế-Tôn! Quán Thế Âm 
Bồ-Tát dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào? 
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Nói pháp cho chúng sanh như thế nào? Sức 
phương tiện việc đó như thế nào? 

Phật bảo Vô Tận Ý Bồ-Tát: “Thiện nam 
tử!  Nếu có chúng sanh trong quốc độ nào 
đáng dùng thân Phật đặng độ thoát, thời 
Quán Thế Âm Bồ-Tát liền hiện thân Phật mà 
vì đó nói pháp. 

Người đáng dùng thân Duyên Giác đặng 
độ thoát, liền hiện thân Duyên Giác mà vì đó 
nói pháp. 

 Người đáng dùng thân Thanh-Văn đặng 
độ thoát, liền hiện thân Thanh-Văn mà vì đó 
nói pháp. 

 Người đáng dùng thân Phạm Vương 
đặng độ thoát, liền hiện thân Phạm Vương 
mà vì đó nói pháp. 

 Người đáng dùng thân Đế Thích đặng độ 
thoát, liền hiện thân Đế Thích mà vì đó nói 
pháp. 
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 Người đáng dùng thân Tự Tại Thiên 
đặng độ thoát, liền hiện thân Tự Tại Thiên 
mà vì đó nói pháp. 

Người đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên 
đặng độ thoát, liền hiện thân Đại Tự Tại 
Thiên mà vì đó nói pháp. 

 Người đáng dùng thân Thiên Đại Tướng 
Quân đặng độ thoát, liền hiện thân Thiên Đại 
tướng Quân mà vì đó nói pháp. 

 Người đáng dùng thân Tỳ Sa Môn đặng 
độ thoát, liền hiện thân Tỳ Sa Môn mà vì đó 
nói pháp. 

 Người đáng dùng thân Tiểu Vương đặng 
độ thoát, liền hiện thân Tiểu Vương, mà vì đó 
nói pháp. 

 Người đáng dùng thân Trưởng Giả đặng 
độ thoát, liền hiện thân Trưởng Giả mà vì đó 
nói pháp. 

Người đáng dùng thân Cư Sĩ đặng độ 
thoát, liền hiện thân Cư Sĩ mà vì đó nói pháp. 



Kinh Phổ Môn/Nghi Thức Cầu An                                                       171 
 

 

 Người đáng dùng thân Tể Quan đặng độ 
thoát, liền hiện thân Tể quan mà vì đó nói 
pháp. 
       Người đáng dùng thân Bà La Môn đặng 
độ thoát, liền hiện thân Bà La Môn mà vì đó 
nói pháp. 

Người đáng dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo 
ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, đặng độ thoát, liền 
hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, Ưu Bà Tắc, 
Ưu Bà Di mà vì đó nói pháp. 

 Người đáng dùng thân đồng nam, đồng 
nữ đặng độ thoát, liền hiện thân đồng nam, 
đồng nữ mà vì đó nói pháp. 

 Người đáng dùng thân Trời, Rồng, Dạ 
Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, 
Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, nhơn cùng phi 
nhơn đặng độ thoát liền đều hiện ra mà vì đó 
nói pháp. 

Người đáng dùng thân Chấp Kim Cang 
thần đặng độ thoát, liền hiện thân Chấp Kim 
Cang thần mà vì đó nói pháp. 
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Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-Tát đó 
thành tựu công đức như thế, dùng các thân 
hình, dạo đi trong các cõi nước để độ thoát 
chúng sanh, cho nên các ông phải một lòng 
cúng dường Quán Thế Âm Bồ-Tát.  Quán 
Thế Âm đại Bồ-Tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ 
sệt hay ban sự vô úy, cho nên cõi Ta Bà này 
đều gọi ngài là vị “Thí Vô Úy”. 

Vô Tận Ý Bồ-Tát bạch Phật: “Thưa Thế-
Tôn! Con nay phải cúng dường Quán Thế 
Âm Bồ-Tát”. Liền mở chuỗi ngọc bằng các 
châu báu nơi cổ giá trị trăm nghìn lượng 
vàng, đem trao cho ngài Quán Thế Âm mà 
nói rằng: “Xin ngài nhận chuỗi trân bảo pháp 
thí này”. 

Khi ấy Quán Thế Âm Bồ-Tát chẳng chịu 
nhận chuỗi. Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng 
Quán Thế Âm Bồ-Tát rằng: “Xin ngài vì 
thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này”. 

Bấy giờ, Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ-
Tát: “Ông nên thương Vô Tận Ý Bồ-Tát này 
và hàng tứ chúng cùng Trời, Rồng, Dạ Xoa, 
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Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na 
La, Ma Hầu La Dà, nhơn và phi nhơn vv… 
mà nhận chuỗi ngọc đó”. 

Tức thời Quán Thế Âm Bồ-Tát thương 
hàng tứ chúng và Trời, Rồng, nhơn, phi nhơn 
vv… mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai 
phần: Một phần dưng đức Thích-Ca Mâu Ni 
Phật, một phần dưng tháp của Phật Đa Bảo”. 

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-Tát có sức 
thần tự tại như thế, dạo đi nơi cõi Ta Bà”.  
Lúc đó ngài Vô Tận Ý Bồ-Tát nói kệ hỏi Phật 
rằng:” 

Thế-Tôn đủ tướng tốt! 
Con nay lại hỏi kia 
Phật tử nhơn duyên gì 
Tên là Quán Thế Âm! 
Đấng đầy đủ tướng tốt 
Kệ đáp Vô Tận Ý: 
Ông nghe hạnh Quán Âm 
Khéo ưng các nơi chỗ 
Thệ rộng sâu như biển 
Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn 
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Hầu nhiều nghìn ức Phật 
Phát nguyện thanh tịnh lớn. 
Ta vì ông lược nói 
Nghe tên cùng thấy thân 
Tâm niệm chẳng luống qua 
Hay diệt khổ các cõi. 
Giả sử sanh lòng hại 
Xô rớt hầm lửa lớn 
Do sức niệm Quán âm 
Hầm lửa biến thành ao. 
Hoặc trôi dạt biển lớn 
Các nạn quỉ, cá, rồng 
Do sức niệm Quán Âm 
Sóng mòi chẳng chìm đặng. 
Hoặc ở chót Tu Di 
Bị người xô rớt xuống 
Do sức niệm Quán Âm 
Như mặt nhựt treo không. 
Hoặc bị người dữ rượt 
Rớt xuống núi Kim Cang 
Do sức niêm Quán Âm 
Chẳng tổn đến mẩy lông. 
Hoặc gặp oán tặc vây 
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Đều cầm dao làm hại 
Do sức niệm Quán Âm 
Đều liền sanh lòng lành. 
Hoặc bị khổ nạn vua 
Khi hành hình sắp chết 
Do sức niệm Quán Âm 
Dao liền gãy từng đoạn. 
Hoặc tù cầm xiềng xích 
Tay chân bị gông cùm 
Do sức niệm Quán Âm 
Tháo ra đặng giải thoát 
Nguyền rủa các thuốc độc 
Muốn hại đến thân đó 
Do sức niệm Quán Âm 
Trở lại nơi bổn nhơn (6) 
Hoặc gặp La Sát dữ 
Rồng độc các loài quỉ 
Do sức niệm Quán âm 
Liền đều không dám hại. 
Hoặc thú dữ vây quanh 
Nanh vuốt nhọn đáng sợ 
Do sức niệm Quán Âm 
Vội vàng bỏ chạy thẳng. 



176                                                                                      Kinh Nhật Tụng 
 

 

Rắn độc cùng bò cạp 
Hơi độc khói lửa đốt 
Do sức niệm Quán Âm 
Theo tiếng tự bỏ đi. 
Mây sấm nổ sét đánh 
Tuông giá (7), xối mưa lớn 
Do sức niệm Quán Âm 
Liền đặng tiêu tan cả. 
Chúng sanh bị khổ ách 
Vô lượng khổ bức thân 
Quán Âm sức trí diệu 
Hay cứu khổ thế gian 
Đầy đủ sức thần thông 
Rộng tu trí phương tiện 
Các cõi nước mười phương 
Không cõi nào chẳng hiện. 
Các loài trong đường dữ: 
Địa ngục, quỉ, súc sanh 
Sanh, già, bịnh, chết, khổ 
Lần đều khiến dứt hết. 
Chơn quán thanh tịnh quán 
Trí huệ quán rộng lớn 
Bi quán và từ quán, 
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Thường nguyện thường chiêm ngưỡng 
Sáng thanh tịnh không nhơ 
Huệ nhựt (8) phá các tối 
Hay tiêu tai khói lửa 
Khắp soi sáng thế gian. 
Lòng bi răn như sấm 
Ý từ diệu đường mây (9) 
Xối mưa pháp cam lồ 
Dứt trừ lửa phiền nã (10) 
Cãi kiện qua chỗ quan 
Trong quân trận sợ sệt 
Do sức niệm Quán Âm 
Cừu oán đều lui tan. 
Diệu Âm, Quán Thế Âm 
Phạm âm, hải triều âm 
Tiếng hơn thế gian kia, 
Cho nên thường phải niệm. 
Niệm niệm chớ sanh nghi 
Quán Âm bực Tịnh Thánh 
Nơi khổ não nạn chết 
Hay vì làm nương cậy. 
Đủ tất cả công đức 
Mắt lành trông chúng sanh 
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Biển phước lớn không lường 
Cho nên phải đảnh lễ. 

Bấy giờ, ngài Trì Địa Bồ-Tát liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy đến trước Phật bạch rằng: 
“Thưa Thế-Tôn! Nếu có chúng sanh nào nghe 
phẩm Quán Thế Âm Bồ-Tát đạo nghiệp tự 
tại, Phổ Môn thị hiện sức thần thông này, thời 
phải biết công đức người đó chẳng ít”. 

Lúc Phật nói phẩm Phổ Môn này, trong 
chúng sanh có tám muôn bốn nghìn chúng 
sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 

 

QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT TÙY TÂM CHÚ: 

Án, đa lỵ đa lỵ, đốt đa lỵ, đốt đốt đa lỵ ta 
bà ha. (3 lần) 

 

THẦN CHÚ LỤC TỰ ĐẠI MINH: 

Án ma ni bát minh hồng.    (Niệm nhiều ít tùy ý) 
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PHỔ MÔN TÁN: 

Phổ môn thị hiện   
Cứu khổ tầm thinh 
Từ bi thuyết pháp độ mê tân 
Phó cảm ứng tùy hình  
Tứ hải thanh ninh 
Bát nạn vĩnh vô xâm. 
 

THẬP NHỊ NGUYỆN: 

(mỗi câu đều lạy) 

1. Nam mô hiệu Viên thông danh Tự tại, 
Quán Âm Như Lai, quảng phát hoằng thệ 
nguyện.          

2. Nam mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, 
Quán Âm Như Lai, thường cư Nam hải 
nguyện.  

3. Nam mô trụ Ta bà, U minh giới, Quán Âm 
Như Lai, tầm thinh cứu khổ nguyện.  

4. Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái, Quán 
Âm Như Lai, năng trừ nguy hiểm nguyện.  
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5. Nam mô thanh tịnh bình, thùy dương liễu, 
Quán Âm Như Lai, cam lộ sái tâm nguyện.  

6. Nam mô đại Từ bi, năng hỷ xả, Quán Âm 
Như lai, thường hành bình đẳng nguyện.  

7. Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quán Âm 
Như Lai, thệ diệt tam đồ nguyện.  

8. Nam mô vọng nam nham, cần lễ bái, Quán 
Âm Như Lai, già tỏa giải thoát nguyện.  

9. Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, 
Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh 
nguyện.  

10.  Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, 
Quán Âm Như Lai, tiếp dẫn Tây Phương 
nguyện.  

11.Nam mô Vô lượng thọ Phật cảnh giới, 
Quán Âm Như Lai, Di Ðà thọ ký nguyện.  

12.Nam mô đoan nghiêm thân vô tỉ tái, Quán 
Âm Như Lai, quả tu thập nhị nguyện.  
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CỬ TÁN 

Quan 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) 

 

MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA 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, diệc 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, 
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thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, 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 diệc vô đắc. 

 Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-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 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.”  (3 lần) 
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VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN 

 Nam-mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, 
Ða địa 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) 

TÁN PHẬT 

A-Di-Ðà 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-Ðà Phật. 

Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (Niệm nhiều ít tùy ý) 

Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn 
Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ-Tát. (3 lần) 



184                                                                                      Kinh Nhật Tụng 
 

 

Nam-mô Ðại-bi Quán-thế-âm Bồ-Tát.  
            (Nhiều ít tùy) 

Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-Tát. (3 lần) 
Nam-mô Ðại-Tạng Vương Bồ-Tát. (3 lần) 
Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải chúng Bồ-Tát. 
         (3 lần) 

SÁM CẦU AN 
 

Con quỳ lạy Phật chứng minh. 
Hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyền. 
Cầu cho thí chủ hiện tiền. 
Nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa. 
Thọ trường hưởng phước nhàn ca. 
Phổ Môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi. 
Quan Âm phò hộ vui chơi. 
Mười hai câu nguyện độ đời nên danh. 
Thiện nam tín nữ lòng thành. 
Ăn chay niệm Phật làm lành vái van 
Quan Âm xem xét thế gian. 
Rước người chìm nổi mười phương phiêu
           trầm. 
Mau mau niệm Phật Quan Âm. 
Tai qua nạn khỏi định tâm sáng lòa. 
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Đương cơn lửa cháy đốt ta. 
Niệm danh Bồ-Tát hóa ra sen vàng. 
Gió Đông đi biển chìm thuyền. 
Niệm danh Bồ-Tát sóng tan hết liền. 
Tà ma quỷ báo khùng điên. 
Niệm danh Bồ-Tát mạnh liền khôn ngoan. 
Vào rừng cọp rắn nghinh ngang. 
Niệm danh Bồ-Tát nó càng chạy xa. 
Tội tù ngục tối khảo tra. 
Quan Âm tưởng niệm thả ra nhẹ nhàng. 
Bị trù bị ếm mê mang. 
Quan Âm niệm niệm vái van tịnh bình. 
Quan Âm thọ ký làm tin. 
Tùy duyên thuyết pháp độ mình hết mê. 
Nương theo Bồ-Tát trở về. 
Thấy mình ngồi gốc Bồ Đề giống in. 
Tay cầm bầu nước tịnh bình. 
Tay cầm nhành liễu quang minh thân  
           vàng. 
Cam lồ rước khắp thế gian. 
Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh  
           nhàn. 
Quan Âm cứu hết tai nàn. 
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Độ đời an lạc mười phương thái bình. 
Quan Âm điểm đạo độ mình. 
Quan Âm Bồ-Tát chứng minh độ đời. 

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán 
Thế Âm Bồ-Tát. (3 lần) 

 

SÁM PHÁT NGUYỆN 

Cúi đầu đảnh lễ đức Quán Âm, 
Tướng tốt quang minh nguyện lực thâm. 

Nghìn mắt sáng soi đường tăm tối, 
Nghìn tay dìu dắt kẻ mê lầm. 
Vô vi phát khởi từ bi nguyện, 

Chơn thật tuyên dương bí mật âm. 
Thỏa mãn mọi người lòng ước nguyện, 

Tiêu trừ tội chướng kết luân trầm. 
Long thiên các Thánh đồng gia hộ, 

Trăm nghìn Tam muội nguyện tu tâm. 
Thân được quang minh tâm trí tuệ, 

Thọ trì công đức thật cao thâm. 
Trần lao biển cả thề qua lại, 
Siêu chứng Bồ đề hết lỗi lầm. 
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Con nay xưng tụng nguyện quy y, 
Các nguyện tùy tâm đều viên mãn. 

Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, 
Xin cho con biết tất cả pháp. 

Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, 
Xin cho con được mắt trí tuệ. 

Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, 
Xin cho con mau độ chúng sanh. 
Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, 

Xin cho con được nhiều phương tiện. 
Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, 
Xin cho con lên thuyền Bát nhã. 
Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, 
Xin cho con được qua biển khổ. 
Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, 
Xin cho con được giới định tuệ. 
Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, 
Xin cho con lên núi Niết-Bàn. 

Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, 
Xin cho con vào Vô Vi thất. 

Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, 
Xin cho con được thân pháp tánh. 

Nếu con đến núi đao, núi đao tự đổ vỡ. 
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Nếu con đến lửa nóng, lửa nóng tự tàn rụi. 
Nếu con đến địa ngục, địa ngục tự khô kiệt. 

Nếu con đến ngạ quỷ, ngạ quỷ tự no đủ. 
Nếu con đến súc sanh, súc sanh được trí tuệ. 

Nếu con đến Tu la, Tu la tự điều phục. 

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

-o0o- 

Ðệ tử chúng con từ vô thỉ 
Gây bao tội-ác bởi lầm mê, 

Ðắm trong sanh-tử đã bao lần, 
Nay đến trước đài Vô-thượng giác 

Biển trần khổ lâu đời luân-lạc. 
Với sanh-linh vô số điêu tàn, 

Sống u hoài trong kiếp lầm than, 
Con lạc lõng không nhìn phương hướng, 

Ðàn con dại, từ lâu vất vưởng, 
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, 

Xin hướng về núp bóng từ quang, 
Lạy Phật-Tổ soi đường dẫn bước, 
Bao tội khổ trong đường ác trược, 

Vì tham, sân, si, mạn gây nên, 
Con hôm nay giữ trọn lời nguyền. 
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Xin sám-hối để lòng thanh thoát. 
Trí-tuệ quang-minh như nhựt nguyệt 

Từ-bi vô-lượng cứu quần-sanh, 
Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình, 

Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi, 
Theo gót Ngài vượt qua khổ ải, 
Nương thuyền từ vượt bể ái hà, 

Nhớ lời Ngài: "bờ giác không xa", 
Hành thập thiện cho đời tươi sáng, 

Bỏ việc ác cho đời quang-đảng, 
Ðem phúc lành gieo rắc phàm nhân, 

Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, 
Con nguyện được sống đời rộng rãi, 

Con niệm Phật để lòng nhớ mãi, 
Hình bóng người cứu khổ chúng-sanh 
Ðể theo Ngài trên bước đường lành, 
Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, 

Chúng con khổ nguyện xin tự độ, 
Những tham sân si mạn ngập trời. 

Phá si mê trí-huệ sáng ngời, 
Con nhớ đức Di Đà lạc quốc. 

Hư Không kia quyết có ngày thay, 
Lòng thệ nguyện hàng ngày vâng giữ 
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Đệ tử và tất cả chúng sanh 
Đồng phát nguyện Phật đạo viên thành. 

-o0o- 
Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 
Đêm ngày sáu thời đều an lành, 
Tất cả các thời đều an lành, 
Xin đấng Từ Bi thường gia hộ. 
Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 
Đêm ngày sáu thời đều an lành, 
Tất cả các thời đều an lành, 
Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. 

-o0o- 
Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 
Đêm ngày sáu thời đều an lành, 
Tất cả các thời đều an lành, 
Nguyện các Hộ Pháp thường ủng hộ. 

Nam-mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ-Tát 
Ma ha Tát.  (3 lần) 

 

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ 

Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẫm. A bát 
ra để hạ đa xá, ta nẵng nẫm. Ðát điệt tha. Án, 
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khư khư, khư hê, khư hê, hồng hồng, nhập 
phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát 
ra nhập phạ ra, để sắt xá, để sắt xá, sắc trí rị, 
sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để 
ca, thất rị duệ, ta bà ha.  (3 lần) 

Con xưa đã tạo bao nghiệp ác, 
Đều vì ba độc tham, sân, si. 
Từ thân, miệng, ý phát sanh ra. 
Hết thảy con nay cầu sám hối. (3 lần) 

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ-Tát Ma Ha Tát. 
             (3 lần) 

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN 

Ly bà, ly bà đế, cầu ha, cầu ha đế, đà la 
ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, 
chơn lăng càng đề, ta bà ha.  (3 lần) 

 

HỒI HƯỚNG 

Tụng Kinh công đức thù thắng hạnh 
Vô biên thắng phước con hồi hướng, 
Khắp nguyện trầm nịch bao chúng sanh 
Sớm về cõi Phật Quang Vô Lượng 
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Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não 
Nguyện được trí tuệ chơn minh liễu, 
Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ 
Ðời đời thường hành Bồ-Tát đạo. 
Nguyện sanh Tây phương cõi Tịnh độ 
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ 
Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh 
Bất thối Bồ-Tát đồng bạn lữ. 
Nguyện đem công đức nầy 
Hướng về khắp tất cả 
Ðệ tử và chúng sinh 
Ðều trọn thành Phật đạo. 

 

PHỤC NGUYỆN 

(Hoặc muốn phục nguyện bài khác cũng được) 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Phục Nguyện: Quan Âm thị hiện, thuyết 
pháp độ sanh, lâm nạn xưng danh, tầm thinh 
cứu khổ, hiện tiền đệ tử… cập nhứt thiết hàm 
linh, thừa tư công đức, hồi hướng về Tây 
phương, trang nghiêm Tịnh độ, thượng báo 
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tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, từ thuyền phổ 
độ, phước đức vô biên, đồng hóa hữu duyên, 
đồng thành Phật đạo.   

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

TAM TỰ QUY 

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) 

 

 
 



 
 

 



 
 

 

 
 

 

ĐỊA TẠNG BỒ-TÁT SÁM NGUYỆN 
 

Con nay kính lễ Phật hoa sen 
Từ bi là cành, trí tuệ lá canh 

Thiền định là tua, trãi toà giải thoát 
Bồ-Tát như ong chúa hút cam lồ. 

 

CHÚ ÐẠI-BI   

(Great Compassion Sultra) 

Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. 
             (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm 
đà-la-ni.  Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.  

Nam-mô a rị da, bà lô yết 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.  



198                                                                                      Kinh Nhật Tụng 
 

 

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa 
sa mế, tát bà a tha đậu thâu 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 y 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 du 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. Ba đà 
ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn 
đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, 
ta bà ha. 
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Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.  
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra 
dạ, ta bà ha.  

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta 
bà ha.  (3 lần) 

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

(Namo Sakya Buddha) 
 

SÁM ÐỊA TẠNG 
 

Nam mô Ðại Thánh Từ Vương 
Ðịa Tạng Bồ-Tát xót thương độ người. 

Kiếp xưa thệ có mấy lời, 
Nguyện lành độ thế muôn đời nêu cao. 

“Nếu Ta địa ngục chẳng vào, 
Thì ai chịu khổ mà vào cõi ni?” 

Lớn thay hạnh nguyện từ bi, 
Ðức ân Ðịa Tạng chơn vi hải hà, 

Cứu nàn giải khổ hằng sa, 
U minh thị hiện Ta bà độ an. 

Phóng ra muôn trượng từ quang, 
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Khắp soi địa ngục mọi đàng trần ai. 
Chúng sinh nghiệp ác sâu dày, 

Ba đường thọ hại, nạn tai khôn lường. 
Mong nhờ Ðại Thánh diệu phương 

Thần thông độ chúng khỏi đường khổ nguy. 
Khắp trong Ðịa ngục Thiết Vi, 

Phạt hình Vô gián, âm ty các miền. 
Lực, hùng, bi, trí vô biên, 

Ðịa Tạng Bồ-Tát hiện tiền hóa thân. 
Hoằng thi võ lộ đức ân. 

Cứu hồn khổ não, tâm thần đặng yên. 
U minh thọ tội triền miên, 

Lửa thiêu giá lấp, tỏa xiềng phủ bao. 
Oan hồ uổng tử lạc vào, 

Nghiệt thành thoï quả khổ đau muôn phần. 
Bởi vì tham, ái, si, sân, 

Nhơn nào quả nấy trầm luân biển nàn, 
Âm tào nạn ách đa mang, 

Chúng sinh rên siết khóc than li bì. 
Tâm hồn bức rức sầu bi, 

Giờ giờ khắc khắc chẳng ly mảy hào. 
Não phiền thảm khổ biết bao, 

Trăm bề hình phạt khác nào lửa thiêu. 
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Ngưỡng trông Bồ-Tát dắt dìu, 
Từ Vương Thập Ðiện thứ nhiêu giải nàn. 

Ðộ hồn lìa cõi trần gian, 
Ăn năn các tội, tâm toàn liễu tri. 

Thần thông Ðại Thánh quảng thi, 
Từ bi bố thí diệu vi phép mầu. 
Rải ban phương tiện cao sâu, 

Ðộ trong vạn loại khỏi âu tội hình. 
Tỉnh hồn giác ngộ tánh linh, 

Dứt trừ nghiệp chướng, biết gìn bổn chơn. 
Nương về Tịnh độ Tây phương, 

Một lòng tín ngưỡng chơn thường pháp 
 minh. 

Cúi nguyền Giáo chủ U Minh, 
Oai linh Ðịa Tạng háo sinh phò trì. 

Ðộ hồn thoát nghiệp âm ty, 
Siêu thăng Cực lạc Liên trì Tịnh bang. 

Di Ðà Phật niệm vững vàng, 
Quy y Tam bảo thoát đàng trầm luân. 

Niệm niệm hối ngộ tự tân, 
Minh tâm kiến tánh, hưởng phần tiêu diêu. 

Lòng thành nguyện có mấy điều, 
Thánh Minh chứng chiếu độ siêu các loài. 
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Bước lên Cửu phẩm Liên đài, 
Căn lành chứng quả Như lai Niết-bàn.  

Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Ðại Từ Ðại 
Bi Bổn Tôn Ðịa Tạng Vương Bồ-Tát Ma ha
           tát.  (3 lần) 

 

SÁM TRIỆU CÔ HỒN 
(Thí thực cô hồn) 

 
Hỡi linh hồn trước sau tề tựu 

Nghe lời khuyên để rũ tội mình, 
Quan Âm Ðịa Tạng oai linh, 

Thích-Ca Phật Tổ câu kinh giải nàn. 
Hỡi uổng tử hồn oan phưởng phất 
Noi tâm lành của Phật làm gương, 

Diêm La cực khổ trăm đường, 
Mau tu thì đặng Tây phương thâu về. 

Hỡi linh hồn chết chìm đáy biển, 
Và bao người độc dược bỏ thân! 
Tiếng chuông tỉnh thức dần dần, 

Ðừng ham cõi tục trầm luân luân hồi. 
Hỡi các hồn chết thiêu chết chém, 
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Hổ giảo thân bị yểm bị trù! 
Kíp tìm kinh kệ sớm tu, 

Khỏi vòng xích sắt tội tù nghiệp oan. 
Hỡi hồn thác trong cơn binh lửa, 
Chết phong ba chết giữa núi non 
Nếu nghe chuông dục bon bon, 

Mùi hương tỏa khắp hồn còn nghe kinh. 
Hỡi hồn ơi! Vì tình chư Phật, 

Ta khuyên hồn đất Phật là nơi. 
Các hồn sẽ đặng thảnh thơi, 

Hưởng mùi hương Phật suốt đời đặng an. 
Hỡi hồn đã lỡ làng trót dại, 

Theo đàng tà quỉ quái yêu tinh, 
Nay đây khẩn nguyện chân kinh, 

Khuyên hồn phải ráng sửa mình cho tinh. 
Hỡi hồn ở đầu ghềnh cuối bãi, 

Nương gió mây thừa thãi từ xưa! 
Hồn ơi! Hồn hỡi! Tránh chừa, 

Những người gian ác dối lừa Phật tiên. 
Hỡi hồn tỉnh trông đèn Phật Tổ, 

Ngài ra ơn gột khổ sanh linh. 
Hỡi hồn bị bịnh bỏ mình, 

Và hồn dậy phá chân kinh loạn trần. 
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Nghe ta kinh kệ giải phân, 
Cầu cho hồn đặng muôn phần yên vui. 

Hỡi hồn ơi! Muốn vui muốn sướng, 
Ta khuyên hồn đừng tưởng tà tâm 

Mùi hương lư ngọc bổng trầm 
Khéo tu hồn sẽ an tâm giữa trời. 

Các hồn bị cá xơi, rắn cắn, 
Cùng những hồn số vắn vô danh, 

Hãy nghe kinh kệ ăn năn, 
Rồi đây hồn sẽ vô ngần thảnh thơi. 

Hỡi những hồn vì lời gièm xiểm, 
Nên hủy mình chết lụn căm gan, 
Sớm nghe kinh, chiều sẽ an nhàn, 
Phật kia dẫn lối chỉ đàng hồn tu. 

Nam mô độ hộ muôn hồn, 
Vì hồn trót dại quáng mù từ xưa. 

Kinh là phước, cầu đưa tội lỗi, 
Tu là lành, sám hối ngàn năm. 

Lạy cầu chư Phật từ tâm, 
Khẩn van Bồ-Tát giáng lâm cứu hồn. 

Tiếng chuông ngân hương thơm giải thoát. 
Nước nhành dương rảy mát xác phàm, 

Hỡi hồn cư ngụ muôn am! 
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Về đây hưởng thực cầu van sửa mình. 
Nam mô A Di Đà Phật 
(Om Amitabha Hri Svaha) 

 

MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÂM 
KINH  

(The Prajna Paramita Heart Sutra) 

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 diệc 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, tỷ, 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 diệc vô 



206                                                                                      Kinh Nhật Tụng 
 

 

đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-Đề-Tát-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 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-thế 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. 
 (Gate Gate Para Gate Parasamgate Bodhi Svaha)
             (3 lần) 

BẠT NHỨT-THẾ NGHIỆP-CHƯỚNG CĂN-
BỔN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ-LA-NI  

(Amitabha Mantra) 

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 
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đa tỳ ca lan đa, Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca 
lệ, ta bà ha. (7 lần) 

Namo Amitabhaya, Tathagataya 
Tadyatha, Amritod Bhave Amrita Samghave 
Amrita Vikrante Amrita Vikranta Gamini 
Garana Kirtikare Svaha. (7 times) 

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, 

uang 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. 

(Namo Homage to the Buddha of the Western 
Pureland, Kind and Compassionate Amitabha) 

Nam-mô A-Di-Đà Phật. (Namo Amitabha 
Buddha)  (108 lần) 



208                                                                                      Kinh Nhật Tụng 
 

 

Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.  (Namo 
Kwan Yin bodhisattva) (10 lần) 

Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát. (Namo 
Mahasthamaprapta Bodhisattva)  (10 lần) 

Nam-mô Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát. 
(Namo Ksitigarbha Bodhisattva)   (10 lần)  

Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng 
Bồ-Tát. (Namo Ocean Assembly of Peaceful 
Bodhisattva)      (10 lần) 

 

SÁM HỒI TÂM 

Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, 
Dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. 

Sắc tài danh lợi chẳng ham, 
Thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai. 

Tuyết ban mai lâu dài chi đó, 
Thân người đời nào có bao lâu. 

Nhộn nhàng trong cuộc biển dâu, 
Xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đây. 

Ba vạn sáu ngàn ngày công khó, 
Chia phần đem cho đó một hòm. 
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Của tiền bỏ lại nhi tôn, 
Bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng. 
Chốn cửu tuyền khác miền dương thế, 
Quỷ ngưu đầu chẳng nể chẳng kiêng. 

Tội hành nghiệp cảm liền liền, 
Muôn phần thảm độc ghê phen đoạn trường. 

Rất thảm thương là đường sanh tử, 
Dám khuyên người ngó thử lại coi. 

Thân như pháo đã châm ngòi, 
Nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. 

Tiếc công lao biết bao xiết kể, 
Sự đáo đầu cũng thế mà thôi. 
Trăm năm sự nghiệp phủi rồi, 

Minh minh biển khổ luân hồi cực thân. 
Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, 
Người say mê thấy vậy phải kêu. 

Tỉnh tâm xét lại mấy điều, 
Kíp tu đạo đức sau siêu linh hồn. 
Sự dại khôn chẳng cần khôn dại, 
Trước lỗi lầm sau phải ăn năn. 
Biển sâu nước phả cũng bằng, 

Mây tan gió tịnh bóng trăng sáng lòa. 
Cõi Ta bà có nhà Cực Lạc, 



210                                                                                      Kinh Nhật Tụng 
 

 

Dòng sông mê bến giác chẳng xa. 
Y theo giáo pháp Thích-Ca, 

Tự nhiên bổn tánh Di Ðà phóng quang. 
Ðã gặp đặng chưa toan dời bước, 

Còn tiếc chi chân bước lờ đờ. 
Khuyên đừng đem dạ tưởng mơ, 

Trăm năm cuộc thế như cờ bị vây. 
Rút gươm huệ dứt dây thân ái, 
Kíp tầm thầy cầu phái quy y. 

Kiên trì ngũ giới, tam quy, 
Mở lòng từ nhẫn, sân si phải chừa. 
Chữ Tam là chơn như Tam bảo, 
Phật, Pháp, Tăng chỉ tại lòng ta. 

Phật là giác tánh soi xa, 
Giữ đàng sáng suốt vượt qua cõi trần. 
Nghĩa chữ Pháp giữ phần chánh kiến, 

Dứt kiêu căng bỏ chuyện thị phi. 
Tăng là thủ tịnh tinh vi, 

Sáu căn trong sạch dung nghi thuận hòa. 
Vận Tam bảo ấy ra đối trị, 

Dứt sáu trần chính thị chơn tu. 
Còn như bỉnh tức công phu, 

Luyện tinh, thần, khí rùa mù cây trôi. 
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Tánh Tam bảo phân rồi chỉ rõ, 
Người tu hành lấy đó thềm thang. 

Còn câu Tam bảo thế gian, 
Chia ra thể dụng đôi đàng phân minh. 

Phật bửu là tượng hình ra đó, 
Ðể phụng thờ lòng có chủ trương. 

Pháp là ba tạng chiêu chương, 
Những lời Phật Tổ truyền phương tu hành. 

Tăng bửu là lòng thành xuất tục, 
Chán mùi đời cạo tóc đi tu. 

Của thiền tinh tấm công phu, 
Chí tâm vượt đến vô dư Niết-Bàn. 

Nghĩa Tam bảo thế gian là đó, 
Nhờ có thầy đường ngõ mới thông. 

Thầy như lạch nước lòng sông, 
Nếu không lòng lạch nước thông bao giờ. 

Mắt lờ mờ tay rờ chân bước, 
Thế vậy mà xông lướt sao xong. 

Quy y trước sửa tấm lòng, 
Có thầy chỉ giáo ra vòng tử sanh. 

Có thể dụng mới thành đạo lý, 
Thấy trăng nhờ người chỉ cho ta 

Chữ Quy phân bạch ấy là, 
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Trở nên hắc ám về nhà quang minh. 
Nghĩa chữ Y nên hình mặc áo, 

Ðứng làm người Thánh giáo phải tuân. 
Trau dồi đạo đức sáng trưng, 

Nước không xao động lố vừng trăng thanh. 
Trong ngũ giới Sát sanh thứ nhứt, 
Người tu hành thể đức háo sanh. 

Vật người một khí hóa thành 
Chớ nên sát hại ấy danh hành từ. 
Giới thứ nhì dạy trừ Trộm cắp, 

Vật của người chẳng đặng tham lam. 
Công tư, của cải, bạc vàng, 

Chớ nên móng ý lấy làm của ta. 
Giới thứ ba cấm tà Sắc dục, 

Chớ tư tình lén lút ngoại duyên. 
Trăng hoa lòng chớ đảo điên, 

Tam cang cũng phải răn khuyên từ từ. 
Giới thứ tư cấm trừ Vọng ngữ, 

Ðừng buông lời hung dữ điêu ngoa. 
Ngược xuôi láo xược lời ma 

Nói qua nói lại cùng là hung hăng. 
Giới thứ năm cấm ngăn uống Rượu, 

Việc lỗi lầm bởi tửu mà ra, 
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Say sưa mê muội lòng ta, 
Dữ hơn thuốc độc phá nhà hư linh. 

Lấy năm giới sửa mình là đạo, 
Dụng tam quy kiến tạo pháp thân. 

Từ, Bi, Hỷ, Xả là nhân. 
Tinh tấn là quả giải phân rõ ràng. 

Nghĩa chữ Ðạo như đàng đi đó, 
Nhưng đàng đi biết có truớc sau. 

Dẫu mà ngàn dặm đâu đâu, 
Mối đàng bắt đặng ngỏ hầu chẳng xa. 

Chớ bôn ba nhận ma tác Phật, 
Uổng công trình chôn lấp tánh linh. 

Than ôi biển khổ minh minh, 
Người mù cầm lái đưa mình sao xuôi. 

Ðứa mù dắt lũ đuôi theo dõi, 
Sa lửa hầm còn hỏi chi chi. 

Phải tìm đến bậc trí tri, 
Ðạo mầu mới tỏ đường đi mới tường. 

Bát chánh đạo mối đường đã trổ, 
Tứ diệu đề là chỗ nghỉ ngơi. 
Ðèn lòng soi sáng khắp nơi, 

Thinh thinh trí huệ một trời quang minh, 
Ðọc Tâm kinh cho tinh cho suốt, 
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Dẫu mà đường chưa thuộc cũng thông. 
Vậy hay sắc tức thị không, 

Chớ nên chấp sắc mà không cũng đừng 
Ðạo vô cùng chấp trung là đạo, 

Lý nhiệm mầu huyền ảo rất sâu, 
Ðạo mầu khắp hết đâu đâu, 

Cứ trong sắc tướng tìm cầu mới ra. 
Tuy sắc tướng nhưng mà vô tướng, 

Vô tướng từ hữu tướng mà ra. 
Hữu vô chung ở một nhà, 

Chớ nên chấp hữu cùng là chấp vô. 
Trong hữu tướng lý vô ẩn đó, 

Vô tướng mà tượng có ở trong. 
Hữu vô bước khỏi hai vòng, 

Mới biết đạo lý không trong không ngoài. 
Thỏ vảnh tai gọi hai sừng đó, 

Chấp trước mà nói có nói không. 
Thử coi ba thú qua sông, 

Ba xe ngoài cửa xiển thâm sẽ tường. 
Ngoài vườn lửa ào ào cháy dậy, 

Bầy trẻ thơ chơi nhảy trong nhà. 
Khuyên răng chúng chẳng chịu ra, 

Mở lời phương tiện thiết ba xe ngoài. 
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Ðại biện tài trừ hai còn một, 
Tột bực rồi thời một cũng không. 

Cho hay sự lý viên dung, 
Cứ theo thể dụng thích trung thời nhằm. 
Nước dợn lằn bóng trăng nhấp nhoáng, 

Trăng lu mờ ví áng đám mây. 
Làm cho nước đứng mây tan, 

Tự nhiên sáng suốt thiền quang nhiệm mầu. 
Ðạo không cầu do đâu mà được, 
Coi giấy xưa chấp trước hữu vô. 

Lần mần dưới gốc cây khô, 
Mà trông có trái gẫm âu nực cười. 
Trong mắt người có ngươi mới tỏ, 
Sách không thầy nói ngỏ làm sao. 
Xưa nay chánh pháp truyền trao, 

Không thầy há dễ mặt nào nên thân. 
Khổng Thánh nhân ân cần Lão Tử, 
Huỳnh Ðế còn sư Sự Quảng Thành. 

Thiện Tài ngũ thập tam tham. 
Thiếu Lâm đoạn tý Thần Quang lưu truyền. 

Xem lịch sử Tiên hiền, cổ Thánh, 
Biết bao nhiêu khổ hạnh tham cầu. 

Ðạo tuy rộng lớn cao sâu, 
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Nhỏ hơn mảy bụi dễ hầu biết sao? 
Muốn cho khỏi ra vào tam giới, 
Phải nhớ câu tự tại bất thành 

Nhơn tay mới thấy trăng thanh, 
Chớ chấp văn tự tu hành uổng công. 

Nên Cổ Ðức có ông Tông Bổn, 
Vịnh sơn cư có bốn câu rằng: 

"Sơn cư phong cảnh tự thiên nhiên, 
Ðại đạo chi chiêu tại mục tiền 
Bất thức tổ tông thân mật chỉ, 

Ðồ lao niệm Phật dữ tham thiền". 
Ấy là cặn kẻ nhủ khuyên, 

Phải cầu giáo ngoại biệt truyền diệu tâm. 
Chớ chấp trước thinh âm, sắc tướng, 
Cảnh ngoại cầu vọng tưởng đảo điên. 

Kính lời khuyên khách hữu duyên, 
Vui say chí đạo chớ phiền lời ngay. 

 



 
 

 

MÔNG SƠN THÍ THỰC 
(Thời công phu chiều, nếu rảnh nên tụng Di Đà Hồng Danh và Đại 
Hạnh hay là tùy thời gian ở mỗi nơi.) 

 

Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ-Tát. (3 lần) 

Mãnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành 
Thiết thành lý diện nhiệt cô hồn 
Cô hồn nhược yếu sanh Tịnh độ 

Thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh: 
Nhược nhơn dục liểu tri 
Tam thế nhứt thiết Phật 
Ưng quán pháp giới tánh 
Nhứt thiết duy tâm tạo. 

  
PHÁ ÐỊA NGỤC CHƠN NGÔN:  

Án dà ra đế da Ta bà ha. (3 lần) 

 
PHỔ TRIỆU THỈNH CHƠN NGÔN: 

Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát đa 
nga đa da. (3 lần) 
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GIẢI OAN KIẾT CHƠN NGÔN: 

Án tam đà ra dà đà Ta bà ha. (3 lần) 
 

THỈNH TAM BẢO: 

Nam mô Ðại 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. 
Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát. 
Nam mô Minh Dương Cứu khổ Ðịa  

           Tạng Vương Bồ-
Tát. 

Nam mô khải giáo A Nan Ðà tôn giả. 
(Bảy câu trên đây tụng 3 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. 
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Quy y Phật cánh, Quy y Pháp cánh, Quy 
y Tăng cánh. (Ba câu trên đây tụng 3 lần) 

 

Phật tử sở tạo 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 tạo 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 tạo chư ác nghiệp, 
Giai do vô thỉ tham, sân, si, 
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, 
Nhứt thiết cô hồn giai sám hối. 
(Bốn câu trên đây tụng 3 lần) 

 
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 đây tụng 3 lần) 
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Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, 
Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, 
Tự tánh pháp môn thệ nguyện học, 
Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. 
(Bốn câu trên đây tụng 3 lần) 

 
ĐỊA TẠNG BỒ-TÁT DIỆT ÐỊNH 

NGHIỆP CHƠN NGÔN: 

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

 
QUÁN ÂM BỒ-TÁT DIỆT NGHIỆP 

CHƯỚNG CHƠN NGÔN: 

Án a lổ lặc kế ta 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 đỏa phạm. (3 lần) 
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BIẾN THỰC CHƠN NGÔN: 

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ 
chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra ồng. (3 lần) 

CAM LỒ THỦY CHƠN NGÔN: 

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, 
đát thiệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát 
ra tô rô, Ta bà ha. (3 lần) 

 
NHỨT TỰ THỦY LUÂN CHƠN NGÔN: 

Án noan noan noan noan noan. (3 lần) 
 

NHŨ HẢI CHƠN NGÔN: 

Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẩm án 
         noan. (3 lần) 

Nam mô Ða Bảo Như Lai. 
Nam mô Bảo Thắng Như Lai. 
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai. 
Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai. 
Nam mô Ly Bố Úy Như Lai. 
Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai. 
Nam mô A Di Ðà Như Lai. 



222                                                                                      Kinh Nhật Tụng 
 

 

(Bảy câu trên đây tụng 3 lần) 
 
(Gia trì tịnh pháp thực ấn) 
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, 
Công đức vô biên tận vị lai, 
Nhứt thiết hữu tình đồng pháp thực. 
Thần chú gia trì cam lồ thủy, 
Phổ thí hà sa chúng cô hồn, 
Nguyện giai bảo mãn xả xan tham, 
Tốc thoát u minh sanh Tịnh độ, 
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Quy y Tam bảo phát Bồ đề, 
Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, 
Công đức vô biên tận vị lai, 
Nhứt thiết vô hồn đồng pháp thực. 

(Đến bàn thờ cô hồn, hồi một hồi khánh và tụng) 

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 CHƠN NGÔN: 

Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần) 

 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN: 

Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt 
ra hồng. (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 nhứt 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, diệc 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, tỷ, 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 diệc 
vô đắc.  

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề Tát 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 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 trừnhứt thiết khổ 
chơn thiệt bất hư. 
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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.” (3 lần) 

 

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN 
NGÔN: 

Nam mô A di đa bà dạ, đa tha già 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, già già 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. 
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Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường 
Trú dạ lục thời 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 hóa liên trì 
Hà sa Ngạ quỉ 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, 
Hám 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 Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. 
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Nam mô A Di Đà Phật. (nhiều ít tùy 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) 

 

SÁM NHẤT TÂM 
 

Nhứt tâm quy mạng, Cực lạc thế giới A 
Di Ðà 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 
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. Ðại thệ hải 
trung, thừa Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, 
thiện căn tăng trưởng, nhược lâm dục mạng 
chung, tự tri thời chí, thân vô bịnh khổ, tâm 
bất tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập 



Mông Sơn Thí Thực                                                                               229 
 

 

thiền định. Phật cập Thánh chúng, thủ chấp 
kim đài, lai nghinh tiếp ngã, ư nhứt 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, 
quảng 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 Ðà Phật đại phóng từ quang, hóa đạo 
chúng sanh vô lượng, giáng kiết tường, hiện 
tiền chúng đẳng ca dương, nguyện sanh an 
dưỡng, hiện tiền chúng đẳng ca dương, đồng 
sanh an dưỡng. 

 
THỊ NHỰT 

Thị nhựt dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như 
thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng 
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đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đản 
niệm vô thường, thận vật phóng dật. 

 

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 tuệ 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 cộng thành Phật đạo. 
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TAM QUY Y 

Ðương 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) 

 



 
 

 

 



 
 

 

KINH VU LAN BỒN 
 

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 xóa ha. (3 lần) 

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN 

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ 
ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần) 

 

CÚNG HƯƠNG 

(Thắp ba cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm 
lớn bài 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, 
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Cập nhứt thế Thánh-Hiền, 
Duyên khởi quang minh đài, 
Xứng tánh tác Phật-sự, 
Phổ huân chư chúng-sanh, 
Giai phát Bồ-Ðề tâm, 
Viễn-ly chư vọng-nghiệp, 
Viên-thành vô-thượng đạo. 
 

(Xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện) 

KỲ NGUYỆN 

Tư thời đệ-tử chúng đẳng phúng tụng 
kinh chú, xưng tán hồng-danh Vu Lan Bồn, 
tập thử công-đức, nguyện thập-phương 
thường-trú Tam-bảo, Bổn-sư Thích-Ca Mâu-
Ni Phật, tiếp dẫn đạo-sư A-Di-Ðà Phật, Đại 
Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-Tát, từ-bi gia hộ đệ 
tử ... pháp-danh ... phiền-não đoạn-diệt, 
nghiệp-chướng tiêu trừ, tốc xả mê đồ, siêu 
sanh Tịnh-độ. 

TÁN PHẬT 

Pháp vương vô-thượng tôn 
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Tam-giới vô luân thất 
Thiên nhơn chi Ðạo-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. 

(Ðứng dậy cấm hướng lên lư rồi chắp tay đứng thẳng và niệm lớn) 

 

QUÁN TƯỞNG 

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch, 
Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì, 
Ngã thử đạo tràng như Ðế-châu, 
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung, 
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, 
Ðầu 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-trú Tam-Bảo. (1 lạy) 
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Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-
chủ Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Ðương-
lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-trí Văn-Thù 
Sư-Lợi Bồ-Tát, Ðại-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 Ðại-từ Ðại-bi A-Di-Ðà Phật, 
Ðại bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Ðại-Thế-Chí 
Bồ-Tát, Ðại-nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-
Tát, Thanh-tịnh Ðại-hải-chúng Bồ-Tát. (1 lạy) 

(Ðứng ngay, vô chuông mõ và đồng tụng): 

TÁN LƯ HƯƠNG 

Lư hương sạ nhiệt, 
Pháp giới mông huân, 
Chư Phật hải hội tất diêu văn, 
Tùy 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 ÐẠI-BI 

Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. 
             (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm 
đà-la-ni.  Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.  

Nam-mô a rị da, bà lô yết 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 thâu 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 y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-
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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 du 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. Ba đà 
ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn 
đà 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 yết đế, thước bàng ra dạ, ta 
bà ha.   

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta 
bà ha.                (3 lần) 

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

--o0o-- 
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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 VU LAN BỒN 
Phật nói Kinh Vu Lan Bồn 
Ta từng nghe lời tạc như vầy:  
Một thuở nọ Thế-tôn an-trụ  
Xá-vệ thành Kỳ-thụ viên trung,  
Mục-Liên mới đặng lục-thông,  
Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm-luân.  
Công dưỡng-dục thâm-ân dốc trả,  
Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền,  
Làm con hiếu-hạnh vi tiên,  
Bèn dùng huệ-nhãn dưới trên kiếm 
         tầm.  
Thấy vong-mẫu sanh làm ngạ-quỷ,  
Không uống ăn tiều-tụy hình-hài.  
Mục-Liên thấy vậy bi-ai,  
Biết mẹ đói khát ai-hoài tình thâm.  
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Lo phẩm-vật đem dâng từ-mẫu,  
Ðặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu.  
Thấy cơm mẹ rất lo âu,  
Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn.  
Lòng bỏn-xẻn tiền-căn chưa dứt,  
Sợ chúng ma cướp dựt của bà.  
Cơm đưa chưa tới miệng đà,  
Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu.  
Thấy như vậy âu-sầu thê-thảm,  
Mục-Kiền-Liên bi-cảm xót thương,  
Mau mau về đến giảng-đường,  
Bạch cùng sư-phụ tìm phương giải nàn.  
Phật mới bảo rõ ràng căn-cội,  
Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu.  
Dầu ông thần-lực nhiệm-mầu,  
Một mình không thể ai cầu được đâu.  
Lòng hiếu-thảo của ông dầu lớn,  
Tiếng vang đồn thấu đến cửu-thiên  
Cùng là các bực Thần-kỳ  
Tà, ma, ngoại-đạo, bốn vì Thiên-vương  
Cộng ba cõi sáu phương tu-tập,  
Cũng không phương cứu-tế mẹ ngươi  
Muốn cho cứu đặng mạng người,  
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Phải nhờ thần-lực của mười phương  
        Tăng.  
Pháp cứu-tế ta toan giải nói  
Cho mọi người thoát khỏi ách-nàn  
Bèn kêu Mục-Thị đến gần,  
Truyền cho diệu-pháp ân-cần thiết thi  
Rằm tháng bảy là ngày Tự-tứ  
Mười phương Tăng đều dự lễ này  
Phải toan sắm sửa chớ chầy  
Thức ăn trăm món trái cây năm màu  
Lại phải sắm giường nằm nệm lót  
Cùng thau, bồn, đèn đuốc, nhang, dầu,  
Món ăn tinh-sạch báu mầu  
Ðựng trong bình-bát vọng-cầu kính  
        dâng  
Chư Ðại-đức mười phương thọ-thực  
Trong bảy đời sẽ đặng siêu thiên  
Lại thêm cha mẹ hiện-tiền  
Ðặng nhờ phước-lực tiêu-khiên ách nàn.  
Vì ngày ấy Thánh-tăng đều đủ  
Dầu ở đâu cũng tụ-hội về.  
Như người Thiền-định sơn-khê  
Tránh điều phiền-não chăm về thiền-na  
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Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả  
Công tu-hành nguyện thỏa vô-sanh  
Hoặc người thọ hạ kinh-hành  
Chẳng ham quyền-quý ẩn-danh lâm- 
          tòng  
Hoặc người đặng lục-thông tấn-phát  
Và những hàng Duyên-giác, Thanh-văn  
Hoặc chư Bồ-Tát mười phương  
Hiện hình làm sãi ở gần chúng-sanh  
Ðều trì giới rất thanh, rất tịnh  
Ðạo-đức dày, chánh-định chơn-tâm  
Tất cả các bực Thánh, Phàm  
Ðồng lòng thọ-lãnh bát cơm lục-hòa  
Người nào có sắm ra vật-thực  
Ðặng cúng-dường Tự-tứ Tăng thời  
Hiện-tiền phụ-mẫu của người  
Bà con quyến-thuộc thảy đều nhờ ơn  
Tam-đồ khổ chắc rằng ra khỏi  
Cảnh thanh-nhàn hưởng-thọ tự-nhiên.  
Như còn cha mẹ hiện-tiền  
Ðó nhờ cũng đặng bá niên thọ-trường  
Như cha mẹ bảy đời quá-vãng  
Sẽ hóa-sanh về cõi thiên-cung  
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Người thời tuấn-tú hình-dung  
Hào-quang chiếu sáng khắp cùng châu-
           thân  
Phật dạy bảo mười phương Tăng-chúng  
Phải tuân theo thể-thức sau này:  
Trước khi thọ thực đàn chay  
Phải cầu chú-nguyện cho người tín-gia. 
Cầu thất-thế mẹ cha thí-chủ  
Ðịnh tâm-thần quán đủ đừng quên  
Cho xong ý-định hành-thiền  
Mới dùng phẩm-vật đàn-tiền hiến- 
        dâng.  
Khi thọ-dụng nên an vật-thực  
Trước Phật-đài hoặc tự tháp trung:  
Chư Tăng chú nguyện viên dung  
Sau rồi tự-tiện thọ dùng bữa trưa  
Pháp cứu-tế Phật vừa nói dứt  
Mục-Liên cùng Bồ-Tát chư Tăng  
Ðồng nhau tỏ dạ vui mừng  
Mục-Liên cũng hết khóc thương rầu  
        buồn  
Mục-Liên mẫu cũng trong ngày ấy  
Kiếp khổ về ngạ-quỷ được tan  
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Mục-Liên bạch với Phật rằng:  
"Mẹ con nhờ sức Thánh-Tăng khỏi nàn  
Lại cũng nhờ oai thần Tam-bảo  
Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra  
Như sau đệ-tử xuất-gia  
Vu-lan-bồn pháp dùng mà độ sanh  
Ðộ cha mẹ còn đương tại thế  
Hoặc bảy đời có thể đặng không?"  
Phật rằng: "Lời hỏi rất thông  
Ta vừa muốn nói con dùng hỏi theo  
Thiện-nam-tử, tỳ-kheo nam nữ  
Cùng quốc-vương, thái-tử, đại-thần  
Tam-công, tể-tướng, bá-quan  
Cùng hàng lê-thứ vạn dân cõi trần  
Như chí muốn đền ơn cha mẹ  
Hiện-tại cùng thất-thế tình thâm  
Ðến rằm tháng bảy mỗi năm  
Sau khi kiết-hạ chư Tăng tựu về  
Chính ngày ấy Phật đà hoan-hỉ  
Phải sắm sanh bá vị cơm canh  
Ðựng trong bình-bát tinh-anh  
Chờ giờ Tự-tứ chúng Tăng cúng-dường  
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Ðặng cầu-nguyện song-đường trường-
             thọ  
Chẳng ốm đau, cũng chẳng khổ chi  
Cùng cầu thất-thế đồng thì  
Lìa nơi ngạ-quỷ sanh về nhơn, thiên  
Ðặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp  
Lại xa lìa nạn khổ cực thân  
Môn-sanh Phật-tử ân-cần  
Hạnh tu hiếu-thuận phải cần phải  
            chuyên  
Thường cầu-nguyện thung-huyên an- 
           hảo  
Cùng bảy đời phụ-mẫu siêu-sanh  
Ngày rằm tháng bảy mỗi năm  
Vì lòng hiếu-thảo thâm-ân phải đền  
Lễ cứu-tế chí-thành sắp đặt  
Ngỏ cúng-dường chư Phật chư Tăng  
Ấy là báo đáp thù ân  
Sanh-thành dưỡng-dục song-thân buổi 
            đầu  
Ðệ-tử Phật lo âu gìn-giữ  
Mới phải là Thích-tử Thiền-môn.  
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Vừa nghe dứt pháp Lan-bồn  
Môn-sanh tứ-chúng thảy đồng hỉ-hoan  
Mục-Liên với bốn ban Phật-tử  
Nguyện một lòng tín-sự phụng-hành! 

 

BÁO PHỤ MẪU ÂN CHÚ: 

Nam mô mật lật đa đá bà da tá ha.  (3 lần) 

 

CỬ TÁN 

Vu-Lan chánh-giáo,  
Tự tứ giai thần, 

Mục Liên ai khẩn cứu từ thân, 
Chư Phật đại oai thần,  

Thoát khổ u hoành. 
Vạn cổ hiếu danh xưng 

Nam mô Đại-Hiếu Mục-Kiền-Liên 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 nhứt 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, diệc 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, tỷ, 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 diệc 
vô đắc.  

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề Tát 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 
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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 trừnhứt 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.” (3 lần) 

 

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN: 

Nam mô A di đa bà dạ, đa tha già 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, già già na, chỉ đa ca lệ, 
ta bà ha. (3 lần) 
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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 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 Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. 

Nam mô A Di Đà Phật. (nhiều ít tùy 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) 

 

SÁM VU-LAN 
Đệ tử chúng con,    
Vâng lời Phật dạy 
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Ngày rằm tháng bãy   
Gặp hội Vu-Lan, 
Phạm-Vũ huy-hoàng   
Đốt hương đảnh-lễ. 
Mười-phương Tam-thế  
Phật, Pháp, Thánh-Hiền, 
Noi gương Đức Mục-Kiền Liên. 
Nguyện làm con thảo, 
Lòng càng áo-não, 
Nhớ nghĩa thân sanh. 
Con đến trưởng-thành, 
Mẹ dày gian khổ, 
Ba năm nhủ bộ, 
Chín tháng cưu mang, 
Không ngớt lo toan,  
Quên ăn bỏ ngủ, 
Ấm no đầy đủ, 
Cậy có công cha, 
Chẳng quản yếu già, 
Sanh nhai lam lủ, 
Quyết cùng hoàn-vủ, 
Phấn đấu nuôi con, 
Giáo dục vuông tròn, 
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Đem đường học đạo. 
Đệ-tử ơn sâu chưa báo, 
Hổ phận kém hèn, 
Giờ này quỳ trước đài sen, 
Chí thánh cung kính; 
Đạo tràng thanh-tịnh, 
Tăng-bảo trang-nghiêm, 
Hoặc thừa tự-tứ. 
Hoặc hiện tham-thiền, 
Đầy đủ thiện duyên, 
Dủ lòng lân-mẫn, 
Hộ niệm cho: 
Bảy kiếp cha-mẹ chúng con, 
Đượm nhuần mưa Pháp, 
Còn tại thế: 
Thân tâm an ổn, 
Phát nguyện tu trì, 
Đã qua đời, ác đạo xa lìa 
Chóng thành Phật-quả, 
Ngữa trông các Đức Như-Lai 
Khắp cõi hư không, 
Từ-bi gia hộ. 
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HỒI HƯỚNG 

Tụng 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 tuệ 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 cộng thành Phật đạo. 

 

TAM QUY Y 

Ðương nguyện chúng sanh, thể giải đại 
đạo, phát vô thượng tâm.        (1 lạy) 
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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) 

 

 
 

 



 
 

 

KIM-CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 
KINH 

 

NIỆM HƯƠNG: 
 

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN: 
Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha. (3 lần) 

 

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: 
Án lam tóa ha. (3 lần) 

 

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN: 
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma 

ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) 

 

CÚNG HƯƠNG: 
Nguyện đem lòng thành kính 

Gởi theo đám mây hương 
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Phưởng phất khắp mười phương Cúng 
dường ngôi Tam bảo 
Thề trọn đời giữ đạo 

Theo tự tánh làm lành 
Cùng pháp giới chúng sanh 

Cầu Phật từ gia hộ 
Tâm bồ đề kiên cố 

Chí tu học vững bền 
Xa bể khổ nguồn mê 

Chóng quay về bờ giác. 

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ-Tát. (3 
lần) 

 

DÂNG HƯƠNG: 
Đấng pháp vương vô thượng 
Ba cõi chẳng ai bằng 
Thầy dạy khắp trời người 
Cha lành chung bốn loài 
Quy y tròn một niệm 
Dứt sạch nghiệp ba kỳ 
Xưng dương và tán thán  
Ức kiếp không cùng tận. 
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Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng 
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn 
Lưới Đế Châu ví đạo tràng 
Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời 
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện  
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 xá) 

 

XƯỚNG 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 
trú 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, Ðại trí 
Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát, Ðại 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 Ðại từ Ðại bi A Di Ðà Phật, 
Ðại bi Quán Thế Âm Bồ-Tát, Ðại Thế-Chí 
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Bồ-Tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ-Tát, 
Thanh tịnh Ðại hải chúng Bồ-Tát. (1 lạy) 

 
TÁN HƯƠNG: 

Lư hương xạ nhiệt,  
Pháp giới mông huân.  
Chư Phật hải hội tất diêu văn, 
Tùy xứ kiết tường vân,  
Thành ý phương ân,   
Chư Phật hiện toàn thân.  

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-Tát. (3 lần)  

 

TỤNG CHÚ ĐẠI BI: 

Nam mô Ðại bi Hội thượng Phật Bồ-Tát. 
          (3 lần) 

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

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam 
mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ 
đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha 
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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 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 y 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 du 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 
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bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà 
ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn 
đà 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 yết đế, thước bàng ra dạ, ta 
bà ha.  

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà 
ha.              (3 lần) 

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

KHAI KINH KỆ: 

Pháp vi diệu rất sâu vô lượng 
Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp 
Con nay thấy nghe được thọ trì 
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Như lai. 

Nam mô Bát nhã Hội Thượng Phật Bồ-
Tát.             (3 lần) 
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PHẬT NÓI KINH 

KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT 

Tôi nghe như vầy: Một hôm, tại nước Xá-
Vệ, Phật và một ngàn hai trăm năm mươi 
(1250) vị Ðại Tỳ Kheo, đều ở Tinh-xá Kỳ-
Hoàn, trong vườn của ông Thái-tử Kỳ-Ðà và 
ông Trưởng giả Cấp-Cô-Ðộc. 

Sắp đến giờ ngọ trai, Phật và chúng tăng 
đều đắp y, mang bình bát vào thành Xá-Vệ, 
theo thứ lớp khất thực.  Khất thực xong, Phật 
và chúng tăng đồng về Tinh-xá để thọ trai. 
Sau khi thọ trai xong, Phật xếp y, cất bình bát 
và rửa chân, rồi trải tọa-cụ, ngồi yên tịnh.  

 Khi đó, ở trong đại chúng, ông Trưởng 
lão Tu-Bồ-Ðề đứng dậy, vén tay áo bên hữu, 
gối bên hữu quỳ xuống, chắp tay cung kính 
và bạch Phật rằng: “Hy hữu thay! Ðức Thế-
Tôn! Ngài thường nhớ nghĩ và bảo hộ các vị 
Bồ-Tát. Ngài rất hay khéo dạy bảo các vị Bồ-
Tát.  Bạch Thế-Tôn! Nếu có người phát tâm 
Bồ-đề muốn cầu quả Phật, thì làm sao hàng 
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phục vọng tâm? Và làm sao an trụ chơn 
tâm?”  

 Phật dạy: “Tu-Bồ-Ðề! Lời ông vừa hỏi, 
thật là quí lắm! Vậy ông hãy chăm chú nghe, 
ta sẽ vì các ông chỉ dạy”. 

Phật dạy tiếp: 'Tu-Bồ-Ðề! Nếu có người 
phát tâm Bồ-đề, muốn cầu quả Phật, thì phải 
như lời ta dạy đây mà 'hàng phục vọng tâm' 
và 'an trụ chơn tâm'.  Phật dạy: “Tu-Bồ-Ðề! 
Các ông phải y như lời ta dạy đây, mà hàng 
phục vọng tâm của mình.  Tu-Bồ-Ðề! Các vị 
Ðại Bồ-Tát phải độ tất cả các loại chúng sanh 
(như loài sanh trứng, loài sanh con, loài sanh chỗ ẩm 
thấp, loài hóa sanh, loài có sắc, loài không sắc, loài 
có tưởng, loài không tưởng, loài chẳng phải có tưởng, 
loài chẳng phải không tưởng v.v...) đều được nhập 
Niết-Bàn. Bồ-Tát tuy độ vô lượng vô số chúng 
sanh như vậy, nhưng không thấy có một 
chúng-sanh nào được độ. Tại sao vậy?  Nếu 
Bồ-Tát còn thấy có mình độ và chúng sanh 
được độ, tức là Bồ-Tát còn chấp bốn tướng 
(ngã tướng, tướng nhơn, tướng chúng sanh và tướng 
thọ giả) thì không phải là Bồ-Tát”.   
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Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Bồ-Tát khi tu pháp 
Bố-thí, không nên trụ chấp các tướng; nghĩa 
là không nên trụ chấp tướng sáu trần là: sắc, 
thinh, hương, vị, xúc và pháp. Tại sao vậy? 
Nếu Bồ-Tát bố-thí mà không chấp tướng bố-
thí, thì phước đức nhiều lắm, không thể nghĩ 
bàn'. 

Phật hỏi: 'Tu-Bồ-Ðề! Hư-không ở 
phương đông có thể nghĩ bàn được không?' 
Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch Thế-Tôn! Không thể 
nghĩ bàn được'.   Phật hỏi tiếp: 'Hư-không 
phương tây, phương nam, phương bắc, 
phương trên, phương dưới và bốn gốc, có thể 
nghĩ bàn được không? Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch 
Thế-Tôn! Không thể nghĩ bàn được'.  

 Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Bồ-Tát bố-thí, 
không trụ chấp các tướng, đặng phước đức 
cũng như mười phương hư-không, nghĩa là 
nhiều lắm không thể nghĩ bàn'.  Tóm lại, Phật 
dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! các vị Bồ-Tát phải y như lời 
ta dạy đó mà an trụ Chơn-Tâm'.   Phật hỏi: 
'Tu-Bồ-Ðề! Ông có thể cho thấy cái thân 
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tướng của ta đây là thấy được Như-Lai 
chăng?'  Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch Thế-Tôn! 
Không thể cho thấy cái thân tướng của Ngài 
đó là thấy được Như-Lai. Tại sao vậy? Vì 
Như-Lai nói: 'Cái thân tướng này, không 
phải thật là thân tướng của Như-Lai'.  Phật 
dạy tiếp: 'Tu-Bồ-Ðề! Phàm cái gì có hình 
tướng đều là hư vọng. Nếu các ông thấy các 
pháp (tướng) đều hư vọng, không thật (phi 
tướng) tức là thấy được Như-Lai (thật tướng các 
pháp).' 

Ông Tu-Bồ-Ðề hỏi Phật: 'Bạch Thế-Tôn! 
Chúng-sanh nghe đến kinh này, chẳng biết có 
tin được không?'  Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Ông 
chớ nên lo như vậy. Không những hiện-tại mà 
cả vị-lai đều có người nghe và tin được kinh 
này.  Sau 500 năm, khi Như-Lai nhập diệt, 
nếu có người xuất gia (trì giới) hoặc tại gia (tu 
phước) nghe đến kinh này, mà sanh long tin 
thọ, thì biết người này đẵ trồng căn lành (đã 
Tu), không phải mới bốn năm đời Phật, mà đã 
nhiều kiếp tu hành, từ vô lượng vô số chư 
Phật đến nay.' 
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 Phật dạy tiếp: 'Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai thấy 
rõ ràng và biết chắc chắn: Nếu có chúng-sanh 
nào nghe đến kinh này, sanh tâm tin thọ, cho 
đến trong thời gian rất ngắn, chỉ nhứt niệm, 
thì chúng sanh đó sẽ được phước đức vô 
lượng vô biên. Tại sao vậy? Vì chúng-sanh 
này không còn chấp tướng ngã tướng nhơn, 
tướng chúng-sanh, tướng thọ-giả, tướng phải 
pháp và tướng không phải pháp'.  Phật dạy: 
'Nếu các ông còn chấp các tướng, hoặc chấp 
'tướng chánh-Pháp' hay chấp 'tướng phi 
chánh pháp' thì cũng đều bị dính mắc nơi bốn 
tướng: ngã, Nhơn, chúng-sanh, và thọ-giả.   
Bởi thế nên không được chấp 'tướng chánh 
pháp' hay chấp tướng phi chánh pháp'.  Cũng 
vì lẽ đó, nên Như-Lai thường dạy: 'Các thầy 
Tỳ-Kheo phải biết: giáo pháp của ta cũng như 
chiếc đò, đưa người qua sông; các ông không 
nên trụ chấp nơi giáo pháp.  'Chánh-pháp' 
còn không nên trụ chấp huống chi là 'phi 
pháp'.    

Phật hỏi ông Tu-Bồ-Ðề: 'Như-Lai có 
thành Phật không? và Như-Lai có thuyết 
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pháp không?'  Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch Thế-
Tôn! Như-Lai không thành Phật và Như-Lai 
cũng không thuyết pháp. Tại sao vậy? Vì 
pháp của Như-Lai, không thể chấp thủ, nói 
năng không trúng, suy nghĩ chẳng nhằm, 
không phải chánh pháp, mà cũng không phải 
phi pháp. Như thế thì làm sao, có cái gì quyết 
định là 'thành Phật', và có cái gì quyết định 
là 'nói pháp'.  Ông Tu-Bồ-Ðề bạch Phật: 
'Phật Pháp đã như thế, tại sao lại có các quả 
thánh hiền cao thấp khác nhau?' 

Phật dạy: 'Vì trình độ của chúng-sanh có 
sai khác, nên có các quả thánh hiền sai khác, 
chứ không phải Phật-Pháp (vô-vi) có sai khác'.   

Phật hỏi: 'Tu-Bồ-Ðề! Nếu có người đựng 
đầy bảy báu trong đại thế giới (một nghìn triệu 
thế giới nhỏ) đem bố thí (tài thí), thì phước đức 
nhiều không?' Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch Thế-
Tôn! nhiều lắm'.   

Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Nếu có người thọ 
trì đọc tụng kinh này, hoặc vì người giảng nói 
trọn quyển hoặc nửa quyển, cho đến tối thiểu 



268                                                                                      Kinh Nhật Tụng 
 

 

là bốn câu kệ, thì công-đức (pháp thí) của 
người này nhiều hơn người trước.  Tại sao 
vậy? Vì tất cả Phật và Pháp đều từ kinh này 
mà sanh ra'.  Phật dạy tiếp: 'Tu-Bồ-Ðề! Gọi 
là 'Phật, Pháp', thực ra cũng không phải 
'Phật, Pháp', chỉ tạm gọi là 'Phật, Pháp''.  
Phật hỏi: 'Tu-Bồ-Ðề'! Nếu vị Tu-Ðà-Hoàn tự 
nghĩ rằng: 'Tôi đã đặng quả Tu-Ðà-Hoàn'; 
nghĩ như thế có được không?'  Tu-Bồ-Ðề 
thưa: 'Bạch Thế-Tôn!  Không thể được. Tại 
sao vậy?   Vị Tu-Ðà-Hoàn, phải không còn 
thấy mình có chứng quả TuÐà-Hoàn, thế mới 
thật là chứng quả Tu-Ðà-Hoàn'.   

 Phật hỏi: 'Tu-Bồ-Ðề! Nếu có vị Tư-Ðà-
Hàm tự nghĩ rằng:  'Tôi đã đặng quả Tư-Ðà-
Hàm'; nghĩ như thế có được không?  Tu-Bồ-
Ðề thưa: 'Bạch Thế-Tôn! Không thể được.  
Tại sao vậy? Vị Tư-Ðà-Hàm, phải không còn 
thấy mình có chứng quả TưÐà-Hàm, thế mới 
thật là chứng quả Tư-Ðà-Hàm'.  Phật hỏi: 
'Tu-Bồ-Ðề! Nếu có vị A-Na-Hàm tự nghĩ 
rằng: 'Tôi đã đặng quả A-Na-Hàm'; nghĩ như 
thế có đặng không?'  Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch 
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Thế-Tôn! Không thể được. Tại sao vậy? Vị A-
Na-Hàm, phải không còn thấy mình có chứng 
quả ANa-Hàm, thế mới thực là chứng quả A-
Na-Hàm'.  Phật hỏi: Tu-Bồ-Ðề! Nếu có vị A-
La-Hán tự nghĩ rằng: 'Tôi đã đặng quả A-La-
Hán'; nghĩ như vậy có đặng không?'  Tu-Bồ-
Ðề thưa: 'Bạch Thế-Tôn! Không thể được.  
Tại sao vậy? Vị A-La-Hán, phải không còn 
thấy mình có chứng quả A-La-Hán, thế mới 
thật là chứng quả A-La-Hán. Nếu còn thấy 
mình chứng quả A-La-Hán tức là còn trụ 
chấp (dính mắc) về bốn tướng: ngã, nhơn, 
chúng-sanh và thọ-giả, thì không phải thật 
chứng A-La-Hán.  Bạch Thế-Tôn! Cũng như 
con đây, vì con không còn chấp mình có tu 
chứng, nên mới được Như-Lai chứng nhận:  
'Tu-Bồ-Ðề đã đặng pháp Tam-muội vô tránh; 
Tu-Bồ-Ðề là người ưa tu hạnh tịch-tịnh (A-
Lan-Na); Tu-Bồ-Ðề là vị A-La-Hán ly dục thứ 
nhứt. Trong chúng, Tu-Bồ-Ðề là hơn hết'.  
Bạch Thế-Tôn! Nếu con nghĩ (chấp) rằng: 
'Con đã đặng quả A-La-Hán, con là vị A-La-
Hán ly dục thứ nhứt v.v... thì Ðức Như-Lai 
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không chứng nhận và không khen ngợi con 
như vậy'. 

 Phật hỏi: 'Tu-Bồ-Ðề! Về quá-khứ đối với 
trước Phật Nhiên Ðăng, ta có 'đắc Pháp' 
không?' 

Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch Thế-Tôn! Ðức 
Như-Lai thật không có 'đắc Pháp' gì cả'.  
Phật hỏi: 'Tu-Bồ-Ðề! Bồ-Tát có làm trang-
nghiêm cõi Phật không?'  Tu-Bồ-Ðề thưa: 
'Bạch Thế-Tôn! Bồ-Tát không làm 
trangnghiêm cõi Phật. Tại sao vậy? Bồ-Tát 
làm trang-nghiêm cõi Phật, mà không thấy 
(chấp) mình có trang-nghiêm cõi Phật, như thế 
mới thật là trang-nghiêm cõi Phật'.   Phật 
dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Các vị Ðại Bồ-Tát phải giữ 
tâm thanhtịnh, chớ nên sanh vọng-tâm trụ 
chấp nơi sắc trần, thinh-trần, hương-trần, vị-
trần, xúc-trần và pháp-trần. Tóm lại, Bồ-Tát 
đừng khởi vọng-tâm trụ chấp một nơi nào cả' 
(Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm). 

Phật hỏi: 'Tu-Bồ-Ðề! Báo thân của Phật 
như núi Tu-Di.  Vậy Báo Thân của Phật có 
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cao lớn không?  ‘Ông Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch 
Thế-Tôn! lớn lắm.   Nhưng, Phật nói: 'Không 
chấp thân cao lớn, mới thật là cao lớn'. 

 Phật hỏi: 'Tu-Bồ-Ðề! Như trong sông 
Hằng, có vô số cát, rồi lấy mỗi một hạt cát, lại 
dụ cho một sông Hằng. Vậy những số cát 
trong vô số sông Hằng đó, có nhiều không?'  
Tu-Bồ-Ðề thưa:  'Bạch Thế-Tôn! nhiều lắm. 
Nếu chỉ tính những sông Hằng mà thôi, hãy 
còn nhiều vô số, huống chi là tính tất cả số cát, 
trong vô số sông Hằng'.   Phật hỏi tiếp: 'Tu-
Bồ-Ðề! Nếu có chúng-sanh nào dùng 7 món 
báu, đựng đầy trong nhiều Ðại thế giới (một 
nghìn triệu thế-giới nhỏ) để đem bố-thí; số đại-
thế-giới này cũng nhiều như số cát trong vô 
số sông Hằng, thì chúng-sanh đó phước đức 
nhiều không?' 

Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch Thế-Tôn! nhiều 
lắm'. 

Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Ta nay thành thật 
bảo ông:  Nếu có người thọ trì đọc tụng hay 
giảng kinh này, hoặc trọn quyển hay nửa 
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quyển, cho đến tối thiểu, chừng bốn câu kệ, 
thì phước đức của người này nhiều hơn người 
trước'.  Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! những chỗ 
được giảng kinh này, hoặc trọn bộ hay nửa 
quyển, cho đến tối thiểu là bốn câu kệ, thì chỗ 
đó cũng được chư thiên, người và thánh thần 
đến cúng dường và đều kính trọng như chỗ 
chùa tháp của Phật'.  Phật dạy tiếp: 'Tu-Bồ-
Ðề! Nếu chỗ nào thờ kinh này, thì chỗ đó có 
Phật và có các vị đệ tử tôn quí của Phật.  Bởi 
thế nên người chí thành thọ-trì đọc tụng kinh 
này, người ấy sẽ thành tựu trí huệ Kim-Cang 
Bát-Nhã'. 

Lúc bấy giờ, ông Tu-Bồ-Ðề hỏi Phật: 
'Bạch Thế-Tôn! Kinh này tên gì? Và tại sao 
chúng con phải phụng trì'.  Phật dạy: 'Tu-Bồ-
Ðề! Kinh này tên là 'KIM-CANG BÁTNHÃ 
BA-LA -MẬT'; vì thế nên các ông phải phụng 
trì'.  Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai nói Bát-
Nhã Ba-La-Mật, tức không phải Bát-Nhã Ba-
La-Mật, thế mới gọi là Bát-Nhã Ba-La-Mật'. 
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 Phật hỏi: 'Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai có thuyết 
pháp không?'  Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch Thế-
Tôn! Như-Lai không có thuyết pháp'.  Phật 
hỏi: 'Tu-Bồ-Ðề! Những vi-trần chứa trong 
đại thế giới (1 nghìn triệu thế-giới nhỏ) có nhiều 
không?' Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch Thế-Tôn! 
nhiều lắm'.  Phật dạy 'Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai 
nói các vi trần, không phải thật vi trần, chỉ 
tạm gọi là vi trần. Như-Lai nói thế giới, không 
phải thật là thế giới, chỉ tạm gọi là thế giới'.  
Phật hỏi: 'Tu-Bồ-Ðề! Ông có thể cho thấy 32 
tướng tốt của Như-Lai là thấy được Như-Lai 
không?' Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch Thế-Tôn! 
Không thể được. Tại sao vậy? Vì Ðức Như-
Lai nói 32 tướng tốt, không phải thật 32 
tướng tốt, chỉ giả gọi là 32 tướng tốt'.  Phật 
dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Nếu có người tự đem thân 
mạng mình, nhiều như cát sông Hằng để bố-
thí, thì người đó phước đức nhiều lắm.  
Nhưng nếu có người thọ trì đọc tụng hoặc 
giảng dạy kinh này, trọn quyển hay nửa 
quyển, cho đến tối thiểu là bốn câu kệ, thì 
phước đức người này nhiều hơn người trước'. 
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 Sau khi thấy Phật nhiều lần ân-cần, nhắc 
nhở khuyên dạy, ông Tu-Bồ-Ðề nghe hiểu 
được nghĩa lý thâm-thúy của kinh này, nên 
lúc bấy giờ, ông cảm động bùi ngùi và sa nước 
mắt!... 

Ông Tu-Bồ-Ðề bạch Phật rằng: 'Bạch 
Thế-Tôn! Con tuy đặng huệ-nhãn đã lâu, 
nhưng chưa từng được nghe Phật nói kinh 
điển, nghĩa lý cao siêu, huyền diệu, quí hóa 
như thế này!' 

Ông Tu-Bồ-Ðề thưa Phật: 'Bạch Thế-
Tôn! Nếu có người nghe kinh này, sanh lòng 
tin trong sạch, ngộ được thật-tướng (tánh Bát-
Nhã) thì người ấy sẽ đặng thành-tựu công-đức 
hy hữu thứ nhứt. 

 Bạch Thế-Tôn! Như-Lai nói 'thật tướng', 
tức không phải 'thật tướng', chỉ tạm gọi là 
'thật tướng'.  Ông Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch 
Thế-Tôn! Hiện nay con nghe đặng kinh này, 
hiểu được tin được và thọ-trì, chẳng lấy làm 
khó.  Khi đức Như-Lai nhập diệt, 500 năm về 
sau, nếu có người nghe Kinh này, mà được 
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hiểu ngộ, tin theo và thọ-trì, thì người đó mới 
là hy-hữu!   Tại sao vậy! Vì người này không 
còn chấp bốn tướng: ngã, nhơn, chúng-sanh 
và thọ-giả. 

Bạch Thế-Tôn! Nói bốn tướng, không 
phải thật có bốn tướng, chỉ giả gọi bốn tướng 
là ngã, nhơn, chúng-sanh và thọ-giả.  Tại sao 
vậy? Vì phải xa lìa tất cả các chấp tướng, mới 
gọi là chư Phật'.  Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Ðúng 
như vậy.  Nếu có người nghe Kinh này mà 
không nghi ngờ hay kinh sợ, thì người này rất 
là hy-hữu'.   

Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai nói Bát-
Nhã là đệ nhứt Ba-La- Mật, không phải Bát-
Nhã là đệ nhứt Ba-La-Mật, thế mới thật Bát-
Nhã đệ nhứt Ba-La-Mật'.  Phật dạy: 'Tu-Bồ-
Ðề! Như-Lai nói người Nhẫn-nhục Ba-La-
Mật (rốt-ráo) mà không thấy mình Nhẫn-nhục 
Ba-La-Mật, như thế mới thật là Nhẫn-nhục 
Ba-La-Mật'.  Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Về quá 
khứ, ta làm vị Tiên-nhơn tu hạnh nhẫn-nhục 
đến 500 đời. Bị vua Ca-Lợi cắt xẻo thân-thể 
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từng đoạn, nhưng ta không sân hận; vì ta 
không còn chấp bốn tướng: ngã, nhơn, 
chúng-sanh và thọ-giả'.  Phật dạy: 'Tu-Bồ-
Ðề! Bồ-Tát phát tâm Bồ-đề, phải xa lìa tất cả 
các chấp tướng. Bồ-Tát không nên sanh tâm 
trụ-chấp nơi sắc-trần, thinh-trần, hương-
trần, vị-trần, xúc-trần và pháp-trần v.v... 

Nói tóm lại, Bồ-Tát đừng sanh vọng-tâm 
trụ-chấp một nơi nào cả.  Nếu Bồ-Tát tâm còn 
trụ-chấp một nơi nào, thì không phải thật an 
trụ chơn-tâm. 

Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Bồ-Tát khi bố thí 
hay làm các việc lợi ích cho tất cả chúng-sanh, 
không nên sanh tâm trụ-chấp các tướng (mình 
bố-thí, người thọ thí, vật bố-thí).   Tu-Bồ-Ðề! Như-
Lai nói các tướng không phải thật các tướng 
(các pháp) chỉ giả gọi các tướng.  Như-Lai nói 
húng-sanh, không phải thật chúng-sanh, chỉ 
giả gọi chúng-sanh'.   

Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai nói thật, 
nói chân-chánh, không nói dối, không nói sai 
khác. Như-Lai có đắc pháp, nhưng pháp ấy 
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không thật không hư'.  Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! 
Nếu Bồ-Tát bố-thí mà tâm còn trụ-chấp nơi 
pháp bố-thí, thì như người vào nhà tối, không 
thấy gì cả.  Trái lại, nếu Bồ-Tát bố-thí mà tâm 
không trụ-chấp nơi pháp bố-thí, thì cũng như 
người có mắt sáng tỏ, lại nhờ ánh sáng của 
mặt nhựt chiếu soi, được thấy tất cả mọi vật'.  
Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai dùng trí-huệ 
Phật, thấy rõ ràng và biết chắc-chắn: đời sau, 
nếu có người phát tâm thọ-trì đọc tụng kinh 
này, người ấy sẽ thành tựu công-đức vô lượng 
vô biên'. 

 Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Nếu có người nào, 
một ngày ba lần:  Sớm mai, đem thân mình 
nhiều như số cát sông Hằng để bố-thí; Trưa, 
đem thân mình nhiều như số cát sông Hằng 
để bố-thí; Chiều, cũng đem thân mình nhiều 
như số cát sông Hằng để bố-thí.  Bố-thí như 
vậy cho đến vô lượng trăm ngàn muôn ức 
kiếp, phước đức của người này vô lượng vô 
biên.  Nếu có người nghe Kinh này, tin hiểu 
không nghi ngờ, thì người này phước đức 
nhiều hơn người trước.  Chỉ tin mà thôi, còn 
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được phước như vậy, huống chi là thọ-trì đọc-
tụng, hoặc phiên dịch hay giảng dạy cho 
người.  Tóm lại, công-đức của Kinh này vô 
lượng vô biên không thể nghĩ bàn.  Phật dạy: 
'Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai vì những người phát 
tâm Ðại thừa và phát tâm Tói-thượng-thừa 
mà giảng dạy kinh này. 

Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai thấy rõ-ràng và biết 
chắc-chắn: Nếu có người thọ-trì đọc-tụng 
hoặc giảng dạy kinh này, thì người này sẽ 
đặng công-đức vô-lượng vô biên không thể 
suy nghĩ và luận bàn. Người này sẽ đặng đạo 
quả Bồ-Ðề của Như-Lai. 

 Tu-Bồ-Ðề! Người ưa pháp Tiểu-Thừa, 
chấp bốn tướng: ngã, nhơn, chúng-sanh và 
thọ-giả, nên đối với kinh này, họ không thể 
tin hiểu hoặc đọc tụng, hay giảng dạy cho 
người'. 

Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Chỗ nào phụng thờ 
Kinh này, thì chỗ ấy như có chùa tháp của 
Phật; tất cả trời, người, thánh thần đều cung 
kính lễ bái, dâng hoa cúng dường hoặc đi 
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nhiễu'.  Phật dạy! 'Tu-Bồ-Ðề! Nếu người thọ 
trì đọc tụng Kinh này, mà bị người khinh khi, 
thì người này do tội chướng đời trước rất 
nặng nề còn thừa lại, đáng lẽ phải đọa vào ác 
đạo; nhưng nay chỉ bị người khinh khi, 
những tội chướng đời trước được tiêu diệt và 
họ sẽ mau đặng đạo quả Bồ-Ðề'.   

 Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Ta nhớ trong quá 
khứ, về vô lượng vô số kiếp, trước thời Phật 
Nhiên-Ðăng, ta cúng dường và phụng thờ 
tám trăm bốn ngàn muôn ức vô số chư Phật.  
Nhưng về sau này, nếu có người thọ-trì đọc 
tụng Kinh này, thì công-đức của người này so 
với công-đức của ta cúng dường phụng thờ vô 
số chư Phật trước kia, công-đức của ta không 
bằng một phần trăm, một phần ngàn, một 
phần vạn, một phần ức của người này; cho 
đến dùng toán số hay thí dụ cũng không thể 
tính toán hay thí dụ được công-đức của người 
thọ trì Kinh này'.  

 Phật dạy: 'Nếu ta nói hết công-đức của 
người thọ-trì đọc-tụng Kinh này, sợ e người 
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nghe, tâm sanh cuồng loạn, hoặc nghi ngờ 
không tin. 

Tóm lại, Kinh này nghĩa lý vô biên, 
không thể suy nghĩ và luận bàn, nên phước 
báo của người thọ trì Kinh này cũng không 
thể suy nghĩ và luận bàn'.  Khi ấy, Ông Tu-
Bồ-Ðề bạch Phật: 'Bạch Thế-Tôn!  Nếu có 
người phát tâm Bồ-đề, thì làm sao hàng phục 
vọng tâm và làm sao an trụ chơn tâm?'. 

 Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Nếu có người phát 
tâm Bồ-đề, thì phải dụng tâm như vầy: Ta 
hóa độ tất cả chúng-sanh, nhưng không thấy 
có mình độ và chúng-sanh được độ. Tại sao 
vậy? Nếu Bồ-Tát còn thấy mình độ và chúng-
sanh được độ, thì Bồ-Tát còn tướng ngã, 
tướng nhơn, tướng chúng-sanh, tướng thọ-
giả, tức nhiên không phải là Bồ-Tát. Tu-Bồ-
Ðề!  Thật không có một pháp gì gọi là phát 
tâm Bồ-đề'.  Phật hỏi: 'Tu-Bồ-Ðề! Về quá 
khứ, Như-Lai có đắc pháp Bồ-đề với Phật 
Nhiên-Ðăng không?'.  Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch 
Thế-Tôn! Như-Lai không có đắc pháp Bồ-đề 
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với Phật Nhiên-Ðăng'.  Phật dạy: 'Ðúng như 
vậy, Như-Lai không có đắc pháp gì cả.  Nếu 
Như-Lai có đắc pháp thì Phật Nhiên-Ðăng 
không thọ-ký cho ta rằng:  Về sau, ông sẽ trở 
thành Phật hiệu là Thích-Ca Mâu-Ni'. 

 Phật dạy tiếp: 'Tu-Bồ-Ðề! Có người nói: 
'Như-Lai đặng quả Bồ-đề'.  Thật ra, Như-Lai 
là bản thể như như của các pháp, nên Như-
Lai không đặng pháp gì cả.  Tu-Bồ-Ðề! Như-
Lai đặng đạo Bồ-Ðề, không phải hư, không 
phải thật'. 

 Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai nói: 'Tất 
cả các pháp đều là Phật Pháp'. Tu-Bồ-Ðề! 
Như-Lai nói các pháp, thật ra không phải các 
pháp, chỉ giả gọi 'các pháp'; cũng như thân 
Phật cao lớn, Như-Lai nói không phải thân 
Phật cao lớn, chỉ giả gọi 'thân Phật cao lớn'. 
Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Nếu Bồ-Tát còn chấp 
mình hóa độ vô số chúng-sanh thì không phải 
là Bồ-Tát. Tại sao vậy? Vì thật ra không có 
một pháp gì gọi là Bồ-Tát. Bởi thế nên Phật 
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nói:  'Tất cả các pháp không ngã, không 
nhơn, không chúng-sanh và không thọ-giả'. 

 Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Nếu Bồ-Tát chấp 
rằng: 'Ta là trang nghiêm cõi Phật', thì không 
phải là Bồ-Tát. Tại sao vậy? Như- Lai nói: 
'Bồ-Tát làm trang nghiêm cõi Phật, mà không 
chấp mình có làm trang nghiêm cõi Phật, mới 
thật là trang nghiêm cõi Phật. 

 Tóm lại, nếu Bồ-Tát không còn chấp ngã 
chấp pháp, Như-Lai mới gọi là 'thật Bồ-Tát'.  
Phật hỏi: 'Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai có Nhục-Nhãn 
không? Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch Thế-Tôn! 
Như-Lai có Nhục-Nhãn'.   

'Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai có Thiên-Nhãn không?' 

'Bạch Thế-Tôn! Như-Lai có Thiên-Nhãn'. 

'Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai có Huệ-Nhãn không?' 

'Bạch Thế-Tôn! Như-Lai có Huệ-Nhãn'. 

'Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai có Pháp-Nhãn không?' 

'Bạch Thế-Tôn! Như-Lai có Pháp-Nhãn.' 

Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai có Phật-Nhãn không?' 
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'Bạch Thế-Tôn! Như-Lai có Phật-Nhãn'. 

Phật hỏi: 'Tu-Bồ-Ðề! Cát ở trong sông 
Hằng, Như-Lai có gọi là cát không?' 

 Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch Thế-Tôn! Như-
Lai cũng gọi là cát'.  Phật hỏi: 'Như một sông 
Hằng có vô số cát, rồi lấy mỗi một hột cát, để 
thí dụ một sông Hằng, thì có vô số sông Hằng.   
Trong vô số sông Hằng, mỗi một sông Hằng 
lại có vô số cát nữa, rồi đem vô số hạt cát 
trong vô số sông Hằng đó, lại thí dụ nữa, mỗi 
một hạt cát là một thế giới của Phật (Ðại thế-
giới).   Như thế, thế-giới của Phật có nhiều 
không?'. 

Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch Thế-Tôn! nhiều 
lắm'. 

Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Tất cả chúng-sanh 
ở trong vô số thế giới như vậy có bao nhiêu 
tâm niệm, Như-Lai đều thấy biết tất cả'. 

 Phật dạy tiếp: 'Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai nói 
tâm, không phải thật có tâm, chỉ giả gọi là 
'tâm'. Tại sao vậy? - Vì tâm quá-khứ tìm 
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không được, tâm hiện-tại tìm không được, 
tâm vị-lai cũng tìm không được'. 

 Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Nếu có người dùng 
7 món báu, đựng đầy trong một đại thế-giới 
(một nghìn triệu thế-giới nhỏ) đem bố thí, người 
này được phước nhiều không?'. 

 Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch Thế-Tôn! Nhiều 
lắm'. 

Phật dạy: 'Nếu chấp phước đức này thật 
có, thì Như-Lai nói phước đức này không 
nhiều. Không chấp phước đức nhiều, Như-
Lai mới nói là 'đặng nhiều phước đức'.   Phật 
hỏi: 'Tu-Bồ-Ðề! Ông có thể cho thấy sắc thân 
của ta đây là thấy được Phật không?'  Tu-Bồ-
Ðề thưa: 'Bạch Thế-Tôn! Không thể cho thấy 
sắc thân của Phật là thấy được Phật. Tại sao 
vậy? Vì Như-Lai nói sắc thân, không phải 
thật sắc thân, chỉ giả gọi là sắc thân'.  

 Phật hỏi tiếp: 'Tu-Bồ-Ðề! ông có thể cho 
thấy các tướng tốt (32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp) của 
ta đây là thấy được Phật không?'.  Tu-Bồ-Ðề 
thưa: 'Bạch Thế-Tôn! Không thể cho thấy các 
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tướng tốt của Phật là thấy được Phật. Tại sao 
vậy? Vì Như-Lai nói các tướng tốt, không 
phải thật tướng tốt, chỉ giả gọi là tướng tốt'.   
Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! ông chớ nên nghĩ rằng: 
'Như-Lai có thuyết pháp'. Tại sao vậy? Nếu 
người nào không hiểu lời của Phật dạy, lại nói 
rằng: 'Như-Lai có thuyết pháp', thì người ấy 
khinh báng Phật. 

 Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai nói 'thuyết pháp, tức 
là không có pháp gì có thể nói được, mới gọi 
là thuyết pháp'.   Khi đó, ông Tu-Bồ-Ðề thưa 
Phật: 'Bạch Thế-Tôn! Ðời sau, nếu có chúng-
sanh nào nghe đến Kinh Bát-Nhã, không biết 
họ có thể tin được không?'. Phật dạy: 'Tu-Bồ-
Ðề! Chúng kia, không phải chúng-sanh, cũng 
không phải phi chúng-sanh. Tại sao vậy? 
Như-Lai nói chúng-sanh, thật không phải 
Chúng sanh, chỉ giả gọi là 'chúng-sanh''. 

 Ông Tu-Bồ-Ðề bạch Phật: 'Bạch Thế-
Tôn! Như-Lai có chứng đặng đạo quả Vô-
thượng Bồ-Ðề không?'. Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! 
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Như-Lai không có một tí gì gọi là đặng đạo 
quả vô thượng Bồ-Ðề'. 

 Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Pháp này bình 
đẳng không có cao thấp, không ngã, không 
nhơn, không chúng-sanh và không thọ-giả, 
tạm gọi là đạo vô-thượng Bồ-đề.  Tu-Bồ-Ðề! 
Do tu tất cả các pháp lành mà đặng đạo vô-
thượng Bồ-đề, Như-Lai nói pháp lành, không 
phải pháp lành, mới gọi là pháp lành'.   

 Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Nếu có người đem 
7 món báu, chất cao bằng các núi Tu-Di trong 
đại thế-giới (một nghìn triệu thế-giới nhỏ) để bố-
thí, thì người này phước đức nhiều lắm.  
Nhưng, nếu có người thọ-trì đọc tụng, hoặc 
giảng dạy Kinh Kim-Cang Bát-Nhã Ba-La-
Mật này, hoặc trọn quyển, hay nửa quyển, 
cho đến tối thiểu là bốn câu kệ, thì người này 
phước đức hơn người trước nhiều lắm.  
Phước đức của người trước không bằng một 
phần trăm, một phần ngàn, một phần muôn, 
một phần ức của người này, cho đến dùng 
toán số không thể tính được, hay dùng thí-dụ 
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cũng không thể thí-dụ được phước đức của 
người này'. 

 Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! ông chớ lầm 
tưởng: Như-Lai nghĩ rằng: 'Ta độ chúng-
sanh'.  Tại sao vậy?  Nếu Như-Lai có nghĩ: 
'Ta độ chúng-sanh', thì Như-Lai còn chấp 
bốn tướng: ngã, nhơn, chúng-sanh, và thọ-
giả, tức nhiên không phải Như-Lai.  Bởi thế 
nên, Như-Lai thật không có độ chúng-sanh 
nào cả.    Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai nói 'ta', thật ra 
không có 'ta'; nhưng chúng phàm phu lại 
chấp có ta. Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai nói phàm 
phu, không phải phàm phu, chỉ giả gọi là 
phàm phu'.   

 Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! ông có thể cho thấy 
32 tướng tốt của ta đây, là thấy được Phật 
không?' Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch Thế-Tôn! 
Ðúng như vậy, thấy 32 tướng tốt của Phật là 
thấy được Phật'. Phật dạy: 'Ông hiểu lầm rồi! 
Nếu thấy 32 tướng tốt của ta đây, mà cho là 
thấy được Phật, thì vua Chuyển-Luân 
Thánh-Vương cũng có đủ 32 tướng tốt như 



288                                                                                      Kinh Nhật Tụng 
 

 

ta, vậy vua Chuyển-Luân Thánh-Vương cũng 
là Phật hay sao?' 

Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch Thế-Tôn! Con 
hiểu ý Phật rồi, không thể cho thấy 32 tướng 
tốt của Phật là thấy được Phật'.  Khi đó, đức 
Thế-Tôn nói tiếp bài kệ rằng:  Nếu thấy ta 
bằng sắc tướng, nghe ta bằng âm thanh 
Người này đi đường tà Không thấy được 
Như-Lai.   Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! ông chớ nên 
nghĩ rằng: Như-Lai không thừa nhận thân 
tướng tốt đẹp này là thân Phật'.  Tại sao vậy?  
Nếu người phát tâm Bồ-Ðề mà nghĩ như vậy, 
thì mắc vào cái chấp 'đoạn diệt'. Tu-Bồ-Ðề! 
Người phát tâm Bồ-đề, đối với các pháp, 
không nên chấp 'đoạn diệt' (chấp không). 

 Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Nếu có vị Bồ-Tát 
dùng 7 món báu, đựng đầy trong hằng sa thế-
giới, đem bố-thí; và có vị Bồ-Tát ngộ 'tất cả 
pháp không thật' (nhứt thế pháp vô ngã) và 
chứng đặng 'pháp-không' (pháp nhẫn) thì 
công-đức của vị Bồ-Tát sau này, nhiều hơn vị 
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Bồ-Tát trước.  Tại sao vậy?  Vì vị Bồ-Tát sau 
này không lãnh thọ phước đức'. 

 Tu-Bồ-Ðề bạch Phật: 'Bạch Thế-Tôn! 
Tại sao Bồ-Tát không lãnh thọ phước đức'. 
Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Bồ-Tát làm các việc 
phước đức, nhưng không thâm trước, nên nói 
Bồ-Tát không lãnh thọ phước đức'.  

Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Nếu có người 
chấp: Như-Lai cũng tới, lui, nằm, ngồi v.v… 
thì người đó không hiểu nghĩa Như-Lai.  Tu-
Bồ-Ðề! Như-Lai nghĩa là không từ đâu đến và 
cũng không đi về đâu, nên gọi là Như-Lai'. 

 Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Nếu có người chẻ 
nhỏ Ðại-thiên Thế- giới (một nghìn triệu thế-giới 
nhỏ) thành vi-trần.  Vậy số vi-trần này nhiều 
không?'  Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch Thế-Tôn! 
Nhiều lắm!'  Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai 
nói các vi-trần, không phải thật vi-trần, chỉ 
giả gọi là vi-trần. Nếu các vi-trần thật có, thì 
Như-Lai không gọi là vi-trần (chỉ gọi cái tướng, 
do chẻ nhỏ thế-giới mà thành). 
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 Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai nói thế-giới, không 
phải thật thế-giới, chỉ giả gọi là thế-giới. Nếu 
thế-giới thật có, thì Như-Lai không gọi là thế-
giới, mả chỉ gọi là cái tướng tổng-hợp của 
nhiều vi-trần. Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai nói cái 
tướng tổng hợp (thế-giới) không phải tướng 
tổng-hợp, chỉ giả gọi là tướng tổng-hợp.  Tu-
Bồ-Ðề! Chúng phàm phu vì không biết đó là 
một cái tướng tổng-hợp của nhiều vi-trần, 
nên chấp là thật có thế-giới, rồi sanh tâm 
tham-lam luyến-ái v.v…' 

Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Nếu có người nói: 
'Phật cũng nói ngã tướng, nhơn-tướng, 
chúng-sanh tướng và thỏ-giả tướng'.  Vậy, 
người này có hiểu được nghĩa của Như-Lai 
nói không?'. 

Tu-Bồ-Ðề thưa: 'Bạch Thế-Tôn! Người 
này không hiểu được nghĩa của Như-Lai nói. 
Tại sao vậy? Vì Như-Lai nói bốn tướng: ngã, 
nhơn, chúng-sanh và thọ-giả, nhưng không 
phải thật có bốn tướng, chỉ giả gọi bốn tướng 
ngã, nhơn, chúng-sanh và thọ-giả mà thôi'. 
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 Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Người phát tâm 
Bồ-đề chẳng nên chấp các pháp thật có, mà 
phải thấy các pháp là giả, biết các pháp là giả, 
hiểu các pháp là giả và tin các pháp là giả.   
Tu-Bồ-Ðề! Như-Lai nói 'các pháp', không 
thật có 'các Pháp', chỉ giả gọi là 'các pháp'.  
Phật dạy: 'Tu-Bồ-Ðề! Nếu có người dùng 7 
món báu, đựng đầy vô lượng vô số thế-giới 
đem bố-thí.  Và, nếu có người phát tâm Bồ-đề 
thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy Kinh này, 
trọn quyển hay nửa quyển, cho đến tối thiểu 
là bốn câu kệ, thì phước đức của người sau 
này nhiều hơn người trước.  Tại sao người thọ 
trì đọc tụng và giảng dạy Kinh này, phước 
đức nhiều hơn người trước? Vì người này 
chẳng chấp thủ các tướng (ngã, pháp) nhập 
được thể-tánh Kim-Cang, như như bất động 
vậy'.   Phải quán như thế này: Tất cả pháp 
hữu-vi Như mộng, huyễn, bọt, bóng Như 
sương, như điển chớp. 

  Khi Phật nói Kinh này rồi, ông Trưởng 
Lão Tu-Bồ-Ðề, các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
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thiện-nam, tín-nữ, trời, người và thần ATu-
La, đều tín thọ và hoan-hỷ vâng làm. 

 

BÁT NHÃ VÔ TẬN CHƠN NGÔN 

Nẳng mồ bạt dà phạt đế, bát rị nhã, Ba la 
mật đa duệ đát điệt tha. Án, hộc rĩ địa rị thất 
rị, thú rô thú rô tri, tam mật lật tri, Phật xả 
duệ tá ha. (3 lần) 

 

KIM CANG TÂM CHƠN NGÔN 

Án, ô luân ni, ta bà ha. (3 lần) 

 
BỔ KHUYẾT CHƠN NGÔN 

Nam mô hát ra đát na đa ra dạ da, khê ra 
khê ra, cu trụ cu trụ ma ra ma ra, hổ ra hồng, 
hạ hạ tô đát noa hồng. Bát mạt noa, ta bà ha. 
             (3 lần) 

PHỔ HỒI HƯỚNG CHƠN NGÔN 

Án, ta ma ra, ta ma ra, di ma nẳng, tát 
cót ra, ma ha chước ca ra hồng.  (3 lần) 
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KIM CANG BỔ KHUYẾT CHƠN NGÔN: 

Án, hô lô hô lô, xả duệ mục khế, tá ha. 
             (3 lần) 

Nhứt hồi hướng: chơn như thiệt tế, tâm 
tâm khế hiệp. 

Nhị hồi hướng: Vô thượng Phật quả Bồ 
đề, niệm niệm viên mãn. 

 Tam hồi hướng: pháp giới nhứt thiết 
chúng sanh, đồng sanh Tịnh độ. 

  

TÁN 

Kim cang công đức, 
Diệu lý nan lường, 
Như Lai vị chúng quảng tuyên dương, 
Thọ thí ngộ chơn thường, 
Dĩ chư hoa hương, 
Phổ tán Pháp trung vương. 

Nam mô Kỳ viên Hội Thượng Phật Bồ-
Tát Ma ha tát. (3 lần) 



294                                                                                      Kinh Nhật Tụng 
 

 

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA 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, diệc 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, tỷ, 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 diệc vô đắc.   

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát 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.  
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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 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. (3 lần)   

 

VÃNG SANH QUYẾT ÐỊNH CHƠN NGÔN: 

Nam mô a di đa bà dạ,   
Ða tha dà đa dạ,  
Ða địa 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. 
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Quy mạng lễ A Di Đà Phật 
Ở phương Tây thế giới an lành  
Con nay xin phát nguyện vãng sanh 
Cúi xin đức từ bi tiếp độ. 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới 
đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. 

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 Ðại Thế-Chí Bồ-Tát. (3 lần) 

Nam mô Ðịa Tạng Vương Bồ-Tát. (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ-Tát. 
             (3 lần) 

 

SÁM PHỔ HIỀN ĐẠI NGUYỆN 

Đệ tử chúng đẳng 
Tùy thuận tu tập 
Phổ Hiền Bồ-Tát 
Thập chủng đại nguyện: 
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Nhứt giả lễ kính chư Phật, 
Nhị giả xưng tán Như Lai, 
Tam giả quảng tu cúng dường, 
Tứ giả sám hối nghiệp chướng, 
Ngũ giả tùy hỷ công đức, 
Lục giả thỉnh chuyển pháp luân, 
Thất giả thỉnh Phật trụ thế, 
Bát giả thường tùy học Phật, 
Cửu giả hằng thuận chúng sanh, 
Thập giả phổ giai hồi hướng. 

 

SÁM NGÃ NGUYỆN 

Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, 
Thất viên minh tánh tác trần lao 
Xuất sanh nhập tử thọ luân hồi 
Túc tư thiểu thiện sanh nhơn đạo, 
Hoạch ngộ di phong đắc xuất gia, 
Phi truy, tước phát loại Sa môn, 
Hủy giới phá trai đa quá hoạn, 
Hoại sanh hại vật vô từ niệm, 
Ðạm nhục san huân dưỡng uế xu, 
Chúng nhơn tài thực tứ sâm mãn, 
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Tam bảo tư duyên đa hổ dụng, 
Tà mạng ác cầu vô yểm túc 
Ðam dâm thị tửu dũ hoang mê, 
Mạn Phật, khinh Tăng, báng Ðại thừa, 
Bội nghĩa vô thân hủy sư trưởng, 
Văn quá sức phi dương kỷ đức, 
Hạnh tai lạc họa yểm tha năng, 
Hư cuống khi vưu cạnh lợi danh 
Ðấu cấu thị phi tranh nhơn ngã, 
Ác niệm tà tư vô tạm tức, 
Kinh phù trạo tán vị thường đình, 
Truy phàm nhơn sự dũ tinh chuyên, 
Trì tụng Phật kinh duy khốn khổ, 
Ngoại hiện oai nghi tăng siểm trá, 
Nội hoài ngã mạn cánh sơ cuồng, 
Lại đọa huân tu tứ thùy manh, 
Xan tật, tham lam vô úy sĩ, 
Dã điền uế bổn tương hà dụng, 
Ðại hải phù thi bất cửu đình. 
Ký vô nhứt niệm khả tư thân, 
Tất đọa tam đồ anh chúng khổ, 
Ngưỡng nguyện Bổn-Sư Vô Lượng Thọ 
Quán Âm, Thế-Chí, Thánh Hiền Tăng 



Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật                                                         299 
 

 

Ðồng triển oai quang phổ chiếu lâm, 
Cộng tứ minh gia hàm cứu bạt, 
Vô thỉ kim sanh chư tội chướng, 
Lục căn tam nghiệp chúng khiên vưu, 
Nhứt niệm viên quang tội tánh không, 
Ðẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh. 

 

TỤNG KỆ HỒI HƯỚNG: 

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não 
Nguyện được trí huệ rõ chơn như  
Nguyện mọi tội chướng đều tiêu diệt  
Đời đời thường tu Bồ-Tát đạo. 
Nguyện sanh Tịnh độ ở phương Tây 
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ  
Hoa nở thấy Phật, chứng vô sanh  
Bồ-Tát Bất thối là bè bạn. 
Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 
Đều trọn thành Phật đạo. 
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PHỤC NGUYỆN 

 Nguyện ngã tại hội đệ tử, lâm mạng 
chung thời, các nguyện tam nhật dĩ hậu, thất 
nhật dĩ tiền, tâm bất điên đảo, ý bất tán loạn, 
vô chư thống khổ, bất thọ ác triền, dự chi thời 
chí, thân tâm hoan hỷ, hoặc các tường nhi thệ, 
hoặc tọa thoát lập vọng. 

 A Di Đà Phật dữ Quán Thế Âm Bồ-Tát 
cập Đại Thế-Chí Bồ-Tát, vô số hóa Phật bá 
thiên Tỳ Kheo, Thinh văn đại chúng, vô 
lượng chư Thiên, thất bảo cung điện, cập Kim 
Cang đài, thiên nhạc nghinh không, dị hương 
mãn thất,  tràng phan bảo cái, thân thùy tiếp 
dẫn, linh chư chúng sanh kiến giả văn giả, 
sanh hoan hỷ tâm, phát Bồ đề nguyện, cải ác 
tùng thiện, phản tà quy chánh.  

 Duy nguyện A Di Đà Như Lai, Đại từ Đại 
bi ai lân nhiếp thọ. 
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TAM QUY Y 

Tự quy y Phật, nên nguyện chúng sanh, thể 
theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, nên nguyện chúng sanh, 
thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, nên nguyện chúng sanh, 
bao gồm đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy) 

Hòa nam (Kính Lạy). 

Thánh chúng (Chư Thánh). 

 



 
 

 

NGHI THỨC LỄ AN VỊ PHẬT 
 

Tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn: 
Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha.  
         (3 lần) 

Tịnh pháp giới chơn ngôn: 
Án lam tóa ha. (3 lần) 

 

Tịnh tam nghiệp chơn ngôn: 
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta 

phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) 

 

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 
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Xưng tánh tác Phật-sự 
Phổ luân chư chúng-sanh, 
Giai pháp Bồ-Đề tâm, 
Viễn-ly chư vọng-nghiệp 
Viên-thành vô-thượng đạo. 

Nam mô Thập Phương Thường Trụ  
      Tam Bảo. (3 lần) 

 

KỲ NGUYỆN 

Huỳnh kim mãn nguyệt tướng 
Tam-giới độc xưng tôn 
Hàng phục chúng ma quân. 
Chư Thiên giai cung thủ. 
 
Tứ bát đoan-nghiêm vi-diệu tướng 
Tam kỳ quả mãn kiếp tu lai 
Diện như mãn nguyệt mục như liên. 
Thiên thượng nhơn gian hàm cung kính. 

Như-Lai đức tướng, nan tận tán dương, 
kim hữu Phật tử …. (tên họ và pháp danh) cầu …. 
(cầu nguyện việc gì hãy nói ra) cung đối Phật-tiền, 
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hào-tướng quang trung, phủ thùy minh 
chứng. 
(Hay dùng kỳ nguyện như sau: 

Xá 3 xá, rồi tùy ý cầu nguyện việc mình xin, hãy 
chí thành tác bạch như sau:) 

Ngã đệ tử (Sa môn Thích:…  hay vị Cư sĩ tên: … 
Pháp danh: … ) chúng đẳng; Khể thủ khấu thủ, 
kiền bỗng hương hoa, thượng hiến đạo tràng 
giáo chủ Bổn-Sư Thích-Ca Mâu Ni Phật, thập 
phương tam thế nhất thế chư Phật, chư tôn 
Pháp, chư Đại Bồ át, chư Hiền thánh tăng. 
Duy nguyện thùy từ lân mẫn, phủ tứ quang 
lâm, nạp thọ chơn hương, phổ đồng cúng 
dường.  

Tư ngã đẳng phụng vị: Mỹ quốc (đất nước 
mình đang ở), . . . tỉnh, . . . huyện, . . . xã, . . . thôn, 
. . . tự (hay tư gia thì gọi là Bổn gia) hiệp Tăng chúng 
(tại gia thì xưng: hiệp đồng gia môn nam nữ đại tiểu chúng 
đẳng), thành tâm thiết lễ (cải gia vị tự), cung 
nghinh An vị (tại gia thì gọi là: Thỉnh Phật an vị) . . . 
Phật tượng (lộ thiên, hay tại điện trung), tẩy trần sái 
tịnh, khai quang điểm nhãn, phụng sự chiêm 
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bái cúng dường, nghinh tường tập phước, kỳ 
an bá tánh đẳng sự.  
Kim tắc: Đạo tràng dĩ biện, pháp sự tuyên 
hành (nhập đàn khai kinh, ngọ cúng, cúng thí thực cô hồn, 
. . . tùy tâm) chi lễ.  

Vị thử Phật tấn hương, phụng thỉnh thập 
phương chư Phật, tôn Pháp, chư Đại Bồ-Tát, 
chgư Hiền thánh tăng, Long thiên Thiện thần 
đẳng.  

Ngưỡng vọng: Chứng minh gia hộ. Tỷ 
chúng đẳng phụng hành pháp sự, nội chướng 
tiền tiêu, ngoại ma vô nhiễm, thử đắc phạn 
sắc hưng long, tăng trì vĩnh khánh, tại gia 
xuất gia hàm triêm lợi lạc.  

Thứ nguyện: Đại tiểu chư vong, phưởng 
phất vi nhiễu vu địa phương, hoặc hữu danh 
vị, độ hà trầm nịch, thủy nạn phiêu linh, nam 
nữ thương vong, lộ đồ tán mạng, trùng tang 
liên táng, yểu tử oan hồn, trượng thử Phật lực 
kinh công, vãng sanh tịnh độ.  

Thượng chúc: Phật nhựt tăng huy, tứ 
phương thiên hạ thái bình, vạn dân an lạc, 
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hiển u kiêm lợi, pháp giới mông huân, cung 
cẩn phần hương, hy thùy chiếu giám.  

Nam mô Chứng minh sư Bồ-Tát Ma ha 
tát.  (3 lần) 
 

TÁN DƯƠNG PHẬT BẢO 

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 
Năm diệt tam-kỳ nghiệp 
Xưng dương nhược tán-thán 
Ức kiếp mạc năng tận. 

 
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. 
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Chủ lễ xướng: 

Thế-Tôn sắc tướng như kim sơn, 
Diệc như thiên nhựt chiếu thế gian, 

Năng bạt nhất thế chư khổ não, 
Ngã kim khể thủ đại pháp vương. 

 
(Vị Chủ lễ xá ba xá, rồi niệm lớn hoặc đồng niệm) 

 

ĐẢNH LỄ 

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không 
biến pháp giới quá, hiện, vị lai chư Phật, tôn 
Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam 
Bảo. (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà giáo chủ 
Bổn-Sư Thích-Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ 
sanh Di Lạc 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, 
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Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đại Thế-Chí 
Bồ-Tát, đại nguyệ-n Địa Tạng Vương Bồ-Tát, 
thanh tịnh đại hải chúng Bồ-Tát. (1 lạy) 

 

CỬ TÁN 

Dương chi tịnh thủy, 
Biến sái tam thiên, 

Tánh không bát đức lợi nhơn thiên,  
Pháp giới quảng tăng diên, 

Diệt tội tiêu khiên, 
Hỏa diệm hóa hồng liên.  

Nam mô Thanh lương địa Bồ-Tát. (3 lần) 

-o0o- 

Hải chấn triều âm thuyết Phổ môn, 
Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn, 

Dương chi nhất đích chơn cam lộ, 
Tán tác sơn hà đại địa xuân.  

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

Chủ Lễ Vịnh Pháp Ngữ: 
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Phù thử thủy giả, 
Bát công đức thủy tự thiên chơn, 

Tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần 
Biến nhập Tỳ lô hoa tạng giới, 
Cá trung vô xứ bất siêu luân, 

Thủy bất tẩy thủy, 
Diệu cực pháp thân, 
Trần bất nhiễm trần, 

Phản tác tự kỷ, 
Quyên trừ nội ngoại, 
Đản địch đàn tràng, 

Sái khô mộc nhi tác thanh lương (hay phùng
          xuân), 

Khiết uế ban nhi thành tịnh độ, 
Sở vị đạo nội ngoại, 

Trung gian vô trược uế, 
Thánh phàm u hiển tổng thanh lương. 

 
TẢ CHỨC THỈNH: 

Bồ-Tát liễu đầu cam lộ thủy, 
Năng linh nhất đích biến thập phương, 

Tinh chuyên cấu uế tận tiêu trừ, 
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Phổ sái pháp diên (hay đàn tràng) tất thanh  
         tịnh. 

Đồng tán:  

Nam mô Cam lộ vương Bồ-Tát. (3 lần)  

 
Chủ lễ xướng: 

Dĩ thanh thịnh thủy, 
Biến sái thập phương, 

Nghiêm khiết đạo tràng, 
Tuyệt vô triêm uế.  

Chủ lễ xướng:  

Giáo hữu Đại bi chơn ngôn cẩn y trì tụng.  
Đại chúng đồng tụng:  

 

BÀI TỰA CHÚ 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-đão tưởng 



Kinh Kim Cang Bát Nhã                                                                         311 
 

 

Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp-thân 
Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương, 
Hường độ như thị hằng sa chúng, 
Tương thử thâm tâm phụng trần0sát 
Thị tắc danh vi báo Phật ân 
Phục thỉnh Thế-Tôn vị chứng minh 
Ngũ-trưọc 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 
Thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong 
Thước-ca-ra tâm vô động chuyển. 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật. (O) 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.(O) 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.(O) 

Nam mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (O) 

Nam mô Phật-Đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm. (O) 

Nam mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. (O) 

Nam mô Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát. (O) 
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 Nhĩ thời Thế-Tôn, tùng nhục kế trung, 
dõng bá bảo quang, quang trung dõng xuất, 
thiên diệp bảo liên, hữu hoà 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 xử, biến hư-không giới, đại 
chúng ngưỡng quan, úy aí kiêm bảo, cầu Phật 
ai hựu, nhứt tâm thính Phật, Vô-kiến đảnh 
tướng, phóng quang Như-Lai, tuyên thuyết 
thần chú: 

 Án, n na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạc rà ra đà rị, 
bàn đà bàn đà nể, bạc xà ra bán ni phấn.  Hổ 
hồng, đô lô ung phấn, ta bà ha. (câu này tụng 3 lần) 

Bồ-Tát, liểu đầu Cam-lồ thủy 
Năng linh nhứt đích biến thập phương 
Tinh chuyên cấu uế tịnh quyên trừ 
Linh thử đạo-tràng (1) tất thanh tịnh. 

Nam mô Cam-Lồ-Vương Bồ-Tát, Ma Ha Tát.
            (3 lần) 

(1.- nếu  ở nhà thì đọc gia đường) 
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CHÚ ĐẠI BI 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm 
đà la ni: 

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam 
mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề 
tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca 
rô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát 
na đát tả.  

Nam mô tất cát lật đỏa y mông a rị da. Bà 
lô cát đế thất Phật ra lăng đà bà.  

Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn 
đá sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ 
dựng. Tát bà tát đá na ma bà dà. Ma phạt đặc 
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. 
Câu lô câu 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 da. Dá ra dá ra. Mạ mạ. Phạt 
ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na. 
A ra sâm Phật ra xá lị, phạt sa phạt sâm. Phật 
ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị. 
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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 lị dạ. Na ra 
cẩn trì. Địa lị sắt 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 du 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 khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha 
a tất đà dạ, ta bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ, ta 
bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra 
cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng 
yết ra dạ, ta bà ha.  

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da.  Nam 
mô a lị da. Bà lô cát đế. Thước bàn ra dạ, ta 
bà ha.  

“Án, tất điện đô. Mạn đà ra. Bạt đà da, 
ta bà ha”. (3 lần) 
Đồng hòa:  

Nam mô Thập phương thường trú Tam bảo. 
            (3 lần)  

Án, phạ nhựt ra hồng, đổ rô tóa ha. (3 lần)  

Nam mô A bảo tọa Bồ-Tát Ma Ha Tát. 
             (3 lần) 
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Đồng tụng: 

Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly, 
Phật diện do như mãn nguyệt huy, 
Phật tại thế gian thường cứu khổ, 
Phật tâm vô xứ bất từ bi.  

Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu Ni Phật.  
     (30 lần hay nhiều hơn, tùy duyên)  

Nam mô Đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật.
           (10 lần)  

Nam mô Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật. 
           (10 lần)  

Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. (10 lần)  

Nam mô Đạo-Tràng Hội-ThượngPhật Bồ-
Tát.            (10 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 thế khổ ách.  
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Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị 
sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, 
tưởng, hành, thức diệc 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 tỷ thiệt thân ý, 
vô sắc thanh 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 tư tận, 
vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô 
sở đắc cố. Bồ đề tát 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 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 thế khổ, 
chân thật bất hư. Cố thuyết Bát nhã ba la mật 
đa chú.  Tức thuyết chú viết:  
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“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết 
đế, bồ đề, tát bà ha.” (3 lần) 
 

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ 

Nẵng mồ tam mãn đa mẫu đà nẫm, a bát 
ra để, hạ đa xá, sa nẵng nẫm, đát điệt tha: Án, 
khư khư, khư hế khư hế, hồng hồng, nhập 
phạ ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát 
ra nhập phạ ra, để sắt sá để sắt sá, sắt trí rị 
sắt trí rị, ta phấn tra ta phấn tra, phiến để ca, 
thất rị duệ, ta phạ ha. (3 lần) 

Nguyện trú cát tường, dạ cát tường, 
Trú dạ lục thời hằng cát tường, 
Nhất thế thời trung kiết tường giả, 
Nguyện chư Thượng-sử ai nhiếp thọ. 
Nguyện trú cát tường, dạ cát tường, 
Trú dạ lục thời hằng cát tường, 
Nhất thế thời trung kiết tường giả, 
Nguyện chư Tam-Bảo ai nhiếp thọ. 
Nguyện trú cát tường, dạ cát tường, 
Trú dạ lục thời hằng cát tường, 
Nhất thế thời trung kiết tường giả, 
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Nguyện chư Hộ-Pháp thường ủng hộ. 

Nam mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-Tát 
Ma ha tát. (3 lần) 

 
BÀI SÁM NGUYỆN 

An vị kệ: 
Quy mạng Thế-Tôn vô hữu thượng, 
Ca diếp, A nan cộng thùy từ, 
Ngã kim y giáo an thánh vị, 
Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ,  
Ngưỡng nguyện Bổn-Sư Vô-Lượng-Tho, 
Quán-Âm, Thế-Chí, thánh hiền tăng, 
Đồng triển oan quan phổ chiếu lâm, 
Cộng tứ minh gia hàm cứu bạt, 
Vô thỉ kim sanh chư tội chướng. 
Lục-căn tam-nghiệp chúng khiên vưu, 
Nhứt niệm viên quang tội tánh không, 
Đẳng đồng pháp-giới hàm thanh tịnh. 
 

HỒI HƯỚNG 

Khai quang an vị công đức thù thắng 
         hạnh, 
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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 thoái Bồ-Tát vi bạn lữ.  
Nguyện dĩ thử công đức, 
Trang nghiêm Phật tịnh độ, 
Thượng báo tứ trọng ân, 
Hạ tế tam đồ khổ, 
Nhược hữu kiến văn giả, 
Tất phát bồ đề tâm, 
Tận thử nhất báo thân, 
Đồng sanh cực lạc quốc. 
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PHỤC NGUYỆN 

Nam mô Đạo tràng giáo chủ Bổn-Sư Thích-
          Ca Mâu Ni Phật, 

Nam mô Tiêu-Tai Diên-Thọ Dược-Sư Lưu-
     Ly Quang-Vương Phật, 

Nam mô Đại-Từ Đại-Bi cứu khổ Quán-Thế 
   Âm Bồ-Tát, tác đại chứng minh:  
Cung văn:  

Hiện tiền chư Phật-tử … đẳng, gia môn 
hưng thạnh, nhơn vật bình an, bồ đề tâm bất 
thoái, trí tánh thường minh, bát nhã hoa khai, 
đạo tâm tấn phát, nội ma, ngoại chướng tận 
đắc tiêu trừ, vạn sự hanh thông, cát tường 
như ý. Thập loại cô hồn, hoạnh tử, tốc xả mê 
đồ, thoát ly khổ thú. 

Phổ nguyện gia đình hưng thạnh, quyến 
thuộc tăng phước hoàn duyên, pháp-giới 
chúng-sanh, tề thành Phật-đạo. Thứ nguyện, 
liên gia bá tánh, thương mãi hanh thông, cốc 
giá thành thục.  Âm siêu dương thái, pháp 
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giới chúng sanh, tình dữ vô tình, tề thành 
Phật đạo.  

Nam mô A Di Đà Phật. 

 

TAM TỰ QUY 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng 
sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. 
         (một lạy) 

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, 
thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải.  (một lạy) 

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng 
sanh, thống lý đại chúng, nhất thế vô ngại.
         (một lạy) 

Nguyện dĩ thử công đức, 
Phổ cập ư nhất thế, 
Ngã đẳng dữ chúng sanh, 
Giai cộng thành Phật đạo. 

 



 
 

 

KINH DI LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT 

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

 
TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN 

Án lam tóa 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 bài cúng hương). 
 

TÁN PHẬT 
 

Nguyện đem lòng thành kính 
Gởi theo đám mây hương 
Phảng phất khắp mười phương 
Cúng dường ngôi Tam Bảo 
Thệ trọn đời giữ đạo 
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Theo tự tánh làm lành 
Cùng pháp giới chúng sinh 
Cầu Phật từ gia hộ 
Tâm bồ đề kiên cố 
Xa bể khổ nguồn mê 
Chóng quay về bờ giác 
Ðấng Pháp Vương vô thượng 
Ba cõi chẳng ai bằng 
Thầy dạy khắp trời người 
Cha lành chung bốn loài 
Quy y trọn một niệm 
Dứt sạch nghiệp ba kỳ 
Xưng dương cùng tán thán 
Ức kiếp không cùng tận. 

 
 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 trú Tam Bảo. (1 lạy) 
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 Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta-Bà Giáo 
Chủ Ðiều-ngự Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni 
Phật, Ðương-lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, 
Ðại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát, Ðại-hạnh 
Phổ-Hiền Bồ-Tát, Hộ pháp Chư tôn Bồ-Tát, 
Linh-sơn hội thương Phật Bồ-Tát. (1 lạy) 

 Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương 
Cực-Lạc thế-giới đại từ đại bi A Di Ðà Phật, 
Ðại Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Ðại-Thế- Chí 
Bồ-Tát, Ðại Nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-
Tát, Thanh-Tịnh Ðại Hải-Chúng Bồ-Tát. (1 
lạy) 

 

TÁN LƯ HƯƠNG 

Hương thơm vừa đốt lên 
Pháp giới đều thấm nhuần 
Hải hội chư Phật đều xa hay 
Theo chỗ kết mây lành 
Lòng thành mới ân cần 
Chư Phật đều hiện thân. 
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Nam Mô Hương Vân Cái Bồ-Tát Ma Ha 
Tát. (3 lần) 

 
KỆ KHAI KINH 

 
Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng 
Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được 
Nay con thấy nghe được thọ trì 
Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như 
             Lai. 

Nam Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu Ni Phật.  
         (3 lần) 
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PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH THÀNH 
PHẬT 

 
 Chính tôi được nghe một thời Ðức Bạt 
Già Phạm ở thành Vương Xá, với chúng đại 
Tỳ Kheo.   Bấy giờ Ngài đại trí Xá Lợi Phất 
là bậc tối thắng trong hang pháp tướng, 
thương xót thế gian, từ toà đứng lên, hở y vai 
bên phải, gối bên phải quỳ xuống đất, chắp 
tay cung kính mà bạch Phật rằng: Ðức Thế-
Tôn! Nay con có một ít chuyện muốn hỏi, xin 
Ðức Phật vui lòng nghe cho!  Phật bảo ông Xá 
Lợi Phất rằng: Tuỳ ngươi muốn hỏi, ta sẽ vì 
ông mà nói. 

 

Bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất dùng bài kệ hỏi 
Ðức Thế-Tôn rằng: 

Ðại Sư đã thụ ký 
Ðương lai Phật hạ sinh 
Danh hiệu là Từ Thị 
Như trước sau Kinh nói. 
Xin đấng Nhân Trung Tôn 
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Phân biệt lại lời tụng 
Thần thông oai đức kia 
Nay con muốn được nghe 
Phật bảo Xá Lợi Phất! 
Nên chí tâm nghe kỹ: 
Ðương lai đấng Từ Thị 
Vì người rộng tuyên nói 
Bấy giờ nước biển lớn 
Giảm dần đến ba ngàn 
Hai trăm Du thiên na 
Vì tỏ đường luân vương 
Thiệm bộ châu ngang dọc 
Cả vạn Du thiên na 
Hữu tình ở trong đó 
Xứ ấy đều xung mãn 
Quốc độ đều giàu thịnh 
Không hình phạt tai ách 
Các con trai con gái 
Ðều do nghiệp thiện sinh 
Ðất không có gai gốc 
Chỉ sinh cỏ xanh mềm 
Chân đi đạp lên trên 
Ví như vải tơ lụa 
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Tự nhiên mọc lúa thơm 
Mùi ngon đều sung túc 
Các cây sinh áo mặc 
Tơ lựa đều trang nghiêm 
Cây cao ba Câu xá 
Hoa quả thường sung thực 
Thời đó người trong nước 
Ðều thọ tám vạn tuổi 
Không có các bệnh khổ 
Lìa não thường an lạc 
Tướng đủ đều trang nghiêm 
Sắc lực đều viên mãn 
Người có ba thứ bệnh 
Ăn suy già tiện lợi 
Con gái năm trăm tuổi 
Mới kết làm hôn nhân 
Khi muốn đi tiện lợi 
Ðất sé mà dung thụ 
Mạng người sắp muốn hết 
Tự đến rừng Thi lâm 
Thành tên Diệu Tràng Tướng 
Là đô của Luân Vương 
Ngang mười hai do tuần 
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Rộng lượng bảy do tuần 
Những người ở trong đó 
Ðều từng trồng nhân lành 
Thành này có thắng đức 
Ở đây đều hoan hỉ 
Lâu đài và khước địch 
Dùng bảy báu làm nên 
Ðóng khoá và môn đình 
Ðều dung báu trang nghiêm 
Tường vây quanh ao hào 
Ðều làm bằng châu báu 
Hoa đẹp đều sung mãn 
Chim tốt đều bay đậu 
Bảy hàng cây Ða la 
Ðều mọc vây chung quanh 
Các báu dùng trang nghiêm 
Ðều treo lưới chuông báu 
Vang ra những tiếng hay 
Cũng như tấu bát âm 
Nghe rồi sinh hoan hỉ 
Nơi nơi có hồ ao 
Ðầy tràn các thứ hoa 
Vườn rừng mọc hoa thơm 
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Trang nghiêm cho thành quách 
Trong nước có Thánh Chúa 
Tên hiệu là Hướng Khư 
Kim luân vương bốn châu 
Giàu thịnh nhiều oai lực 
Phước đức nghiệp của vua 
Dũng mãnh gồm bốn binh 
Bảy báu đều thành tựu 
Ngàn con thảy đều đủ 
Bốn biển đều thanh bình 
Không có chiến binh đao 
Chánh pháp dạy quần sinh 
Giáo hoá đều bình đẳng 
Vua có bốn kho tàng 
Ðều ở trong các nước 
Mỗi kho tàng đều có 
Châu báu trăm muôn ức 
Trong nước Yết Lăng Già 
Có kho Băng Kiệt La 
Trong nước Mật Si La 
Có kho Bát Trục Ca 
Kho Y La Bát La 
Ðể ở nước Kiện Ðà 
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Ở nước Ba Tư Nặc 
Kho tên là Hướng Khư 
Ðó là bốn kho tàng 
Ðều thuộc vua Hướng Khư 
Là của do trăm phước 
Quả báo đều thành tựu 
Quan đại thần giúp nước 
Bà La Môn Thiện Tịnh 
Bốn minh đều sáng suốt 
Ða văn làm quốc sư 
Bác thông các tạp luận 
Thiện giáo hữu văn từ 
Dạy giải các thanh minh 
Không chẳng làu hiểu suốt 
Cô gái tên Tịnh Diệu 
Làm phu nhân đại thần 
Tiếng khen tướng đoan nghiêm 
Ai thấy đều vui mừng 
Ðại trượng phu Từ Thị 
Từ cõi trời Hỷ Túc 
Sinh vào phu nhân kia 
Mượn chỗ sinh thân mình 
Bà mang thai đại Thánh 
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Ðược đầy đủ mười tháng 
Ngày kia Từ Tôn mẫu 
Ði đến vườn Diệu Hoa 
Vào dạo vườn hoa đó 
Chẳng ngồi cũng chẳng nằm 
Sẽ vịn cành cây hoa 
Chợt sinh đấng Từ Tôn 
Khi đó đấng Tối Thắng 
Ra bên hông phải mẹ 
Như mặt trời tan mây 
Khắp phóng đại quang minh 
Chẳng nhiễm súc bào thai 
Như sen vượt khỏi nước 
Hào quang chiếu ba cõi 
Ðều chiêm ngưỡng Ðại Từ 
Ðương khi lúc giáng sinh 
Thiên nhãn trời Ðế Thích 
Tự thân rước Bồ-Tát 
Mừng gặp đấng Lưỡng Túc 
Bồ-Tát đương khi đó 
Tự nhiên đi bảy bước 
Mà ở dưới lót chân 
Ðều mọc hoa sen báu 
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Xem khắp cả mười phương 
Bảo các chúng trời người: 
Thân ta đây cuối cùng 
Vô sinh chứng Niết-Bàn 
Rồng mưa nước trong mát 
Tắm gội thân Ðại Từ 
Trời rải hoa đẹp lạ 
Hư không gió nhẹ nhàng 
Chư thiên mang lọng trắng 
Cầm che Ðấng Từ Tôn 
Ðều sinh tâm ít có 
Giữ gìn cho Bồ-Tát 
Mẫu thân ẵm Bồ-Tát 
Ba mươi hai tướng tốt 
Ðầy đủ các quang minh 
Phụng trì trao từ mẫu 
Ngự giá dâng xe vua 
Ðều dùng báu trang nghiêm 
Mẹ con đều lên xe 
Chư thiên cùng đẩy xe 
Ngàn thứ âm nhạc hay 
Dẫn đường về hoàng cung 
Tự Thị vào đô thành 
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Hoa trời rải như mưa 
Ngày Từ Tôn giáng đản 
Các phụ nữ mang thai 
Thân đều được an ổn 
Ðều sinh trai trí huệ 
Thiện Tịnh cha Từ Tôn 
Coi tướng con kỳ diệu 
Ðủ ba mươi hai tướng 
Lòng sinh đại hoan hỉ 
Cha theo pháp chiêm đoán 
Biết con có hai tướng: 
Ở đời làm Luân Vương 
Xuất gia thành Chánh Giác 
Bồ-Tát đã thành lập 
Thương xót các quần sinh 
Trong mọi khổ hiểm nạn 
Luân hồi thường không ngừng 
Sắc vàng quang minh sáng 
Thanh âm như Ðại Phạm 
Mắt như hoa sen xanh 
Chi thể đều viên mãn 
Thân dài tám mươi khửu 
Vai rộng hai mươi khửu 
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Mặt rộng lượng nửa vai 
Tướng trăng tròn đoan nghiêm 
Bồ-Tát biết mọi nghề 
Khéo dạy thụ học ấy 
Số trẻ nhỏ xin học 
Tám vạn bốn ngàn người 
Khi đó vua Hướng Khư 
Kiến lập bảy tràng báu 
Tràng cao bảy mươi tầm 
Rộng khoảng sáu mươi tầm 
Tràng báu tạo thành rồi 
Vua phát tâm đại xả 
Cho các Bà la môn 
Thiết lập hội vô già 
Khi đó các Phạm Chí 
Số có một ngàn người 
Ðược tràng báu đẹp đó 
Khoảng chốc lát hư hoại 
Bồ-Tát thấy thế rồi 
Nghĩ thế tục đều vậy 
Sinh tử khổ trói buộc 
Nghĩ cầu được xuất ly 
Duy có đạo tịch diệt 
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Liền bỏ tục xuất gia 
Trong sinh già bệnh chết 
Cứu cho được thoát khỏi 
Từ Tôn phát nguyện rằng: 
Tám vạn bốn ngàn người 
Ðều sinh tâm nhàm lìa 
Cùng theo tu phạm hạnh 
Lúc ban đầu phát tâm 
Bỏ tục mà xuất gia 
Ngay ở trong đêm đó 
Thẳng lên ngôi Ðẳng Giác 
Thời có cây bồ đề 
Tên gọi là Long Hoa 
Cao bốn Du thiên na 
Um tùm xanh tươi tốt 
Cành lá toả bốn bên 
Che sáu Câu lư xá 
Từ Thị Ðại Bi Tôn 
Dưới cây thành Chánh Giác 
Tối thắng nhất trong người 
Ðủ tám tiếng phạm âm 
Thuyết pháp độ chúng sinh 
Khiến lìa các phiền não 
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Khổ và nơi khổ sinh 
Tất cả đều trừ diệt 
Hay tu Bát Chánh Ðạo 
Lên bờ Niết-Bàn kia 
Vì các thanh tín sĩ 
Nói đạo bốn Chân đế 
Ðược nghe diệu pháp ấy 
Chí thành mà phụng trì 
Ở trong vườn Diệu Hoa 
Các chúng như mây tụ 
Ðầy trong trăm Do tuần 
Quyến thuộc đều đầy dẫy 
Vua Luân Vương Hướng Khư 
Nghe pháp thâm diệu rồi 
Xả hết các châu báu 
Phát tâm xin xuất gia 
Chẳng luyến tiếc cung điện 
Chí cầu được thoát khỏi 
Tám vạn bốn ngàn chúng 
Ðều đi theo xuất gia 
Lại tám vạn bốn ngàn 
Ðồng tử Bà la môn 
Nghe vua bỏ thế tục 
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Cũng đến cầu xuất gia 
Trưởng giả chủ tạng thần 
Tên gọi là Thiện Tài 
Cùng với ngàn quyến thuộc 
Cũng đến xin xuất gia 
Nữ báu Tỳ Xá Khư 
Và con các thị tùng 
Tám vạn bốn ngàn người 
Cũng đến cầu xuất gia 
Lại hơn trăm ngàn số 
Người thiện nam thiện nữ 
Nghe Phật nói diệu pháp 
Cũng đến cầu xuất gia 
Ðấng hơn hết trời người 
Ðại từ bi Thánh chúa 
Khắp quán các tâm rồi 
Bèn diễn nói pháp yếu 
Bảo các người nên biết: 
Từ Bi Thích-Ca chúa 
Dạy người tu chánh đạo 
Lại sinh trong pháp ta 
Hoặc lấy hương tràng hoa 
Phướng phan lọng nghiêm sức 
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Cúng dường Mâu-Ni chúa 
Lại sinh trong pháp ta 
Hoặc vật kim trầm thuỷ 
Hương nê dùng bôi thoa 
Cúng dường tháp Mâu-Ni 
Lại sinh trong pháp ta 
Hoặc quy Phật Pháp Tăng 
Cung kính thường gần gũi 
Nên tu các hạnh lành 
Lại sinh trong pháp ta 
Hoặc ở trong Phật pháp 
Thụ trì theo chỗ học 
Khéo giữ không khuyết phạm 
Lại sinh trong pháp ta 
Hoặc trong bốn phương Tăng 
Cúng y phục ăn uống 
Gồm cả thuốc thang hay 
Lại sinh trong pháp ta 
Hoặc trong bốn thời chay 
Và ở thần thông nguyệt 
Thụ trì tám chi giới 
Lại sinh trong pháp ta 
Hoặc dùng ba thứ thông 
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Thần cảnh ký truyền dạy 
Hoá đạo chúng Thanh-Văn 
Khiến trừ hết phiền hoặc 
Hội đầu vì thuyết pháp 
Rộng độ các Thanh-Văn 
Chín mươi sáu ức người 
Khiến khỏi chướng phiền não 
Hội thứ hai thuyết pháp 
Rộng độ các Thanh-Văn 
Chín mươi bốn ức người 
Khiến qua biển vô minh 
Hội thứ ba thuyết pháp 
Rộng độ các Thanh-Văn 
Chín mươi hai ức người 
Khiến tâm khéo điều phục 
Ba lần nói pháp rồi 
Trời người đều thuần tịnh 
Dẫn các chúng đệ tử 
Khất thực ở trong thành 
Ðã vào thành Diệu Tràng 
Ðường xá đều nghiêm sức 
Vì cúng dường Phật vậy 
Trời mưa hoa Mạn đà 
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Tứ vương và Phạm Vương 
Cùng với các thiên chúng 
Dâng hương hoa cúng dường 
Ðấng Ðại Từ Bi Tôn 
Ðại oai đức chư thiên 
Tán rải y phục đẹp 
Chung quanh khắp thành ấp 
Chiêm ngưỡng Ðại y vương 
Dùng báu đẹp hương hoa 
Rải trên các đường xá 
Dùng để đi ở trên 
Ví như bông tơ lụa 
Âm thanh và tràng phan 
Bày hàng hai bên đường 
Trời người chúng Ðế Thích 
Khen ngợi đấng Ðại Từ 
Nam Mô Thiên Thượng Tôn 
Nam Mô Sĩ Trung Thắng 
Lành thay Bạt Già Phạm! 
Hay thương xót thế gian 
Có trời Ðại Bi Ðức 
Ðương làm vua chúng ma 
Quy tâm chắp tay lễ 
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Chiêm ngưỡng đức Ðạo Sư 
Phạm Vương các thiên chúng 
Quyến thuộc mà vây quanh 
Ðều dùng tiếng Phạm âm 
Xiển dương pháp vi diệu 
Ở trong thế giới này 
Phần nhiều A la hán 
Từ bỏ nghiệp hữu lậu 
Xa lìa khổ phiền não 
Trời người chúng long thần 
Càn Thát A tu la 
La Sát và Dược Xoa 
Ðều hoan hỉ cúng dường 
Khi đó các đại chúng 
Dứt chướng trừ nghi hoặc 
Vượt qua dòng sinh tử 
Khéo tu hạnh thanh tịnh 
Thời đó các đại chúng 
Lìa trược bỏ của báu 
Vô ngã, ngã sở tâm 
Khéo tu hạnh thanh tịnh 
Thời đó các đại chúng 
Phá tan lưới tham ái 
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Viên mãn tâm vắng lặng 
Khéo tu hạnh thanh tịnh 
Ðấng Từ Thị trời người 
Thương xót loài hữu tình 
Sống lâu sáu vạn tuổi 
Thuyết pháp độ chúng sinh 
Hoá đủ trăm ngàn ức 
Khiến qua biển phiền não 
Có duyên đều cứu vớt 
Mời vào cõi Niết-Bàn 
Ðấng Từ Thị Ðại-Bi 
Sau khi vào Niết-Bàn 
Chánh pháp ở lại đời 
Cũng đủ sáu muôn năm 
Nếu ở trong pháp ta 
Tin sâu mà thọ trì 
Ðương lai ngày hạ sinh 
Phụng thờ đấng Ðại Bi 
Nếu có thông tuệ ấy 
Nghe nói việc như thế 
Ai chẳng khỏi ham vui 
Nguyện gặp đấng Từ Thị 
Nếu người cầu giải thoát 
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Mong gặp hội Long Hoa 
Thường cúng dường Tam Bảo 
Siêng tu đừng phóng dật. 

Bấy giờ Ðức Thế-Tôn vì ông Xá Lợi Phất 
và đại chúng nói việc đương lai đức Từ Thị 
rồi. Lại bảo Xá Lợi Phất rằng: Nếu có người 
thiện nam thiện nữ nghe pháp nầy rồi, thọ trì 
đọc tụng, vì người khác diễn nói, theo như 
trong Kinh mà tu hành, dùng hương hoa 
cúng dường, viết chép Kinh điển, thì những 
người đó, đời đương lai sẽ được gặp đấng Từ 
Thị hạ sinh, ở trong ba hội được nhờ ơn cứu 
độ. 

Lúc bấy giờ Ðức Thế-Tôn nói bài kệ 
xong, Xá Lợi Phất và đại chúng hoan hỉ tin 
thọ phụng hành.  Ðại từ đại bi thương chúng 
sinh.  Ðại hỉ đại xả cứu muôn loài.  Tướng tốt 
chói sáng tự trang nghiêm.  Chúng đẳng chí 
tâm quy mạng lễ. 

Nam Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu Ni Phật. 
         (108 lần) 

Nam Mô Di Lặc Tôn Phật. (108 lần) 
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Nam Mô Quán Thế Âm Bồ-Tát. (3 lần) 

Nam Mô Ðại-Thế-Chí Bồ-Tát. (3 lần) 

Nam Mô Ðịa-Tạng-Vương Bồ-Tát. (3 lần) 

Nam Mô Thanh-Tịnh Ðại-Hải Chúng 
Bồ-Tát. (3 lần) 

 

HỒI HƯỚNG 

Tụng Kinh công đức hạnh thù thắng 
Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng 
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh 
Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng  
              Quang. 
Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não 
Nguyện được trí huệ hiểu chân thật 
Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ 
Ðời đời thường hành Bồ-Tát đạo 
Nguyện sinh sang cõi Tây-Phương Tịnh-Độ 
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ 
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh 
Bồ-Tát bất thối làm bạn lành. 
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Nguyện đem công đức nầy 
Hướng về khắp tất cả 
Ðệ tử và chúng sinh 
Ðều trọn thành Phật đạo. 

 

TAM QUY Y 

 

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, 
thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, 
thấu rõ tạng Kinh, trí huệ như biển. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, 
thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy) 

 

 



 
 

 

KINH TRƯỜNG-THỌ DIỆT TỘI 
HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI 

 

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN 

Án lam tóa 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 bài cúng hương). 

 

NGUYỆN HƯƠNG 

Nguyện đem lòng thành kính 
Gởi theo đám mây hương 
Phảng phất khắp mười phương 
Cúng dường ngôi Tam Bảo 
Thệ trọn đời giữ đạo 
Theo tự tánh làm lành 
Cùng pháp giới chúng sinh 
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Cầu Phật từ gia hộ 
Tâm bồ đề kiên cố 
Xa bể khổ nguồn mê 
Chóng quay về bờ giác. 
 

KỆ TÁN PHẬT 

Đấng Pháp vương vô thượng 
Ba cõi chẳng ai bằng, 
Thầy dạy khắp trời người 
Cha lành chung bốn loài. 
Quy y tròn một niệm, 
Dứt sạch nghiệp ba kỳ, 
Xưng dương cùng tán thán 
Ức kiếp không cùng tận. 

 

QUÁN TƯỞNG 

Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng, 
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, 
Lưới Đế châu ví đạo tràng, 
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời 
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện. 
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. 
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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 sinh 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) 

 

TÁN LƯ HƯƠNG 

Lò hương vừa bén chiên đàn, 
Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương 
Hiện thành mây báu kiết tường, 
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền 
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Pháp thân toàn thể hiện tiền 
Chứng minh hương nguyện phước liền ban 
             cho. 

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-Tát Ma ha tát. 
             (3 lần) 

 

CHÚ ĐẠI BI 

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

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm 
đà la ni Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. 
Nam mô a rị đa, bà lô yết 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 yết 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 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 
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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 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 dũ 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.  Ba 
đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì 
bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi 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. 
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KỆ KHAI KINH 

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu. 
Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu. 
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng. 
Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 

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

 

ĐỨC PHẬT NÓI KINH TRƯỜNG-THỌ 
DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI 

Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật, ở 
thành Vương Xá, trong núi Linh-thứu, với sự 
câu hội, một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-
kheo, các Đại Bồ-Tát, mười hai ngàn người, 
cùng tám bộ chúng, Trời, Rồng, quỷ thần, 
hạng nhân phi nhân, nghe Phật nói pháp. 

 Bấy giờ Đức Thế-Tôn, từ trên gương mặt, 
phóng những ánh sáng, với năm màu sắc, 
xanh, vàng, đỏ, trắng, trong mỗi màu có vô 
lượng hóa Phật, hay làm Phật sự, chẳng thể 
nghĩ bàn. Mỗi mỗi hóa Phật, đều có vô lượng 
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Bồ-Tát hóa hiện, ca ngợi Phật đức. Ánh sáng 
nhiệm mầu, khó thể đo lường, trên đến cõi 
trời, Phi phi tưởng xứ, dưới hết chiếu đến, địa 
ngục Vô gián. Ánh sáng lan khắp, tám muôn 
địa ngục, nơi nào cũng có.  Chúng sanh trong 
ngục, gặp ánh sáng Phật, tự nhiên niệm Phật, 
đều được phương tiện, Niệm Phật tam muội.   
Khi ấy trong chúng, có bốn mươi chín Bồ-
Tát, vừa mới phát ý, muốn từ nơi Phật, cầu 
mạng trường thọ, nhưng họ không thể phát 
lời thưa hỏi. 

 Lúc đó, Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi, biết chỗ 
nghi ngờ của các vị kia, ngài liền đứng dậy, 
vén áo vai mặt, chắp tay hướng Phật và bạch 
lên rằng: 

Kính bạch Thế-Tôn! Con thấy chúng 
sanh, có điều nghi ngờ, nay muốn thưa hỏi, 
xin Đức Như Lai, cho phép con nói.   

Đức Thế-Tôn dạy: Lành thay! Lành 
thay! Văn Thù Sư Lợi, ông nghi điều gì, cứ 
tha hồ hỏi. 
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Ngài Văn Thù thưa: Kính bạch Thế-Tôn! 
Tất cả chúng sanh, nơi biển sanh tử, tạo các 
nghiệp ác, kiếp này kiếp nọ, luân hồi sáu 
đường, dẫu được thân người, nhưng mắc quả 
báo, tuổi thọ ngắn ngủi, làm sao cho họ, được 
mạng lâu dài, diệt các nghiệp ác? Cúi mong 
Thế-Tôn, nói về phương pháp, tuổi thọ lâu 
dài. 

 Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: 
Lòng đại Từ bi của ông vô lượng, xót nghĩ đến 
những chúng sanh tội khổ, hay hỏi việc trên. 
Nếu Ta nói đủ, thì khắp chúng sanh, khó ai 
tin nhận. 

 Văn Thù Sư Lợi bạch Phật lần nữa:  
Kính bạch Thế-Tôn! Đấng Nhứt thiết trí, 
thầy của Trời người, che khắp chúng sanh, 
cha lành tất cả, vua trong các pháp, một tiếng 
của Ngài, diễn nói tất cả, cúi mong Thế-Tôn, 
thương xót nói rộng. 

 Đức Phật mỉm cười, bảo khắp đại chúng: 
Các vị lóng nghe! Như Lai sẽ vì các vị mà nói.  
Về đời quá khứ, có thế giới tên, Vô Cấu 
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Thanh Tịnh, cõi đó có Phật, hiệu là Phổ 
Quang Chánh Kiến Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế-Tôn, 
được vô lượng vô biên, các đại Bồ-Tát, lúc 
nào cũng thường, cung kính vây quanh.  

Trong pháp Phật ấy, có cận sự nữ, tên là 
Điên Đảo, cô này nghe Phật xuất hiện nơi đời, 
muốn cầu xuất gia, buồn bã kêu khóc, bạch 
Đức Phật rằng:  Kính bạch Thế-Tôn! Con có 
nghiệp ác, muốn xin sám hối, cúi mong Thế-
Tôn, cho con nói rõ:  Con về trước kia, thân 
mang thai nghén, mới đủ tám tháng, cũng vì 
phép nhà, cho nên con chẳng ham muốn con 
cái, bèn uống thuốc độc, phá thai giết con, chỉ 
tội đứa chết, đủ cả hình người. Có bậc trí giả 
đến bảo con rằng: “Nếu cố sẩy thai, người này 
hiện đời, mắc báo bệnh nặng, mạng sống 
ngắn ngủi, chết đọa A-tỳ, chịu khổ não lớn”.  
Nay con suy nghĩ, rất sanh buồn sợ. Cúi xin 
Thế-Tôn, đem sức Từ bi, vì con nói pháp, cho 
con xuất gia, để khỏi khổ ấy. 
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Lúc đó, Đức Phật Phổ Quang Chánh 
Kiến bảo nàng Điên Đảo:  Trên thế gian có 
năm thứ ác nặng, sám hối khó diệt. Những gì 
là năm? Một là giết cha.  Hai là giết mẹ.  Ba 
là giết thai.  Bốn là làm cho thân Phật chảy 
máu. Năm là phá sự hòa hợp của Tăng.  Khi 
ấy, người nữ có tên Điên Đảo, kêu khóc nghẹn 
ngào, nước mắt như mưa, năm vóc gieo 
xuống, lăn lộn trước Phật, và bạch lên rằng:  
Lạy Đức Thế-Tôn, từ bi rộng lớn, cứu hộ tất 
cả, cúi xin Thế-Tôn, thương xót nói pháp. 

 Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến Như 
Lai bảo một lần nữa:  Nghiệp ác của ngươi, 
rồi sẽ sa đọa, địa ngục A-tỳ, không sao dừng 
ngớt.  Trong địa ngục nóng, tạm gặp gió lạnh, 
tội nhân tạm mát, trong địa ngục lạnh, tạm 
gặp gió nóng, tội nhân tạm ấm.   Địa ngục A-
tỳ, không có điều đó, lửa trên suốt xuống, lửa 
dưới suốt lên, bốn bề vách sắt, trên đặt lưới 
sắt, bốn cửa Đông Tây, có lửa nghiệp mạnh, 
nếu chỉ một người, thân cũng đầy ngục, thân 
to lớn đến tám vạn do tuần, nếu đông nhiều 
người, cũng đều đầy ngục. Khắp thân tội 
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nhân, có rắn sắt lớn, khổ độc của nó, hơn cả 
lửa mạnh, lại có chim sắt, mổ thịt tội nhân, 
hoặc có chó đồng, nhai thân tội nhân, ngục tốt 
đầu trâu, tay cầm binh khí, phát tiếng hung 
tợn, như tiếng sấm sét, bảo tội nhân rằng: 
“Ngươi cố giết thai, phải chịu khổ này!” Ta 
nếu nói sai, chẳng phải là Phật. 

 Nữ nhân Điên Đảo, nghe Phật nói rồi, té 
xỉu xuống đất, lần hồi tỉnh lại, tiếp bạch Phật 
rằng: Kính bạch Thế-Tôn!  Chỉ một mình 
con, chịu đau khổ này, hay chúng sanh nào, 
cũng chịu khổ ấy?   

Phổ Quang Như Lai bảo với Điên Đảo:  
Con ngươi trong thai, hình người đầy đủ, ở 
giữa hai nơi, ruột non ruột già, giống như địa 
ngục, bị hai tảng đá, đè ép thân thể. Nếu mẹ 
ăn nóng, như địa ngục nóng, mẹ ăn thức lạnh, 
như địa ngục lạnh, trọn ngày khổ đau.  Ở 
trong vô minh, ngươi còn ác tâm, cố uống 
thuốc độc! Nghiệp ác của ngươi, tự đọa A-tỳ.  
Tội nhân địa ngục, chính ngươi đồng bọn.   
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Cô gái Điên Đảo, lại một lần nữa, khóc 
thưa Đức Phật:   Con nghe người trí, có nói 
lời rằng: “Nếu tạo điều ác, gặp Phật và Tăng, 
sám hối liền diệt.  Giả như chết rồi, vào các 
địa ngục, tạo chút ít phước, trở lại sanh 
thiên”.  Ý ấy thế nào, xin vì con dạy. 

Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến Như 
Lai bảo Điên Đảo rằng:  Nếu có chúng sanh, 
tạo các tội nặng, gặp Phật hoặc Tăng, chí 
thành sám hối, không tạo lại nữa, tội được 
tiêu diệt.   Giả sử mạng chung, vua Diêm Ma 
La, tra hỏi chưa định, mà những người sống, 
quyến thuộc kẻ mất, thỉnh Phật mời Tăng, 
trong vòng bảy ngày, chuyển đọc Kinh điển, 
Phương đẳng Đại thừa, đốt hương rải hoa, sẽ 
có Diêm sứ, kiểm lại thiện ác, cầm phan năm 
sắc, đến chỗ Diêm vương, trước sau phan đó, 
ca vịnh tán thán, phát tiếng vi diệu, hòa nhã 
thuận thiện, bảo Diêm vương rằng: “Người 
này chứa thiện”. 

Hoặc nhiều người chết, nội trong bảy 
ngày, do lúc còn sống, tin theo tà đạo, nhận 
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thức điên đảo, chẳng tin Phật pháp, Kinh 
điển Đại thừa, không lòng hiếu thảo, không 
tâm từ bi, sẽ có Diêm sứ, cầm lá phan đen, 
trước sau phan đó, vô số ác quỷ, báo Diêm 
vương rằng: “Kẻ này chứa ác”. 

 Đang lúc bấy giờ, Diêm La pháp vương, 
thấy lá thần phan, năm sắc đưa đến, lòng rất 
vui vẻ, lên tiếng xướng rằng: “Nguyện tội 
thân ta, cũng đồng người lành”.  Ngay trong 
lúc ấy, giữa các địa ngục, biến thành suối 
trong, núi đao rừng kiếm, như hoa sen mọc, 
tất cả tội nhân, đều hưởng vui sướng.   Nếu 
thấy phan đen, Diêm vương tức giận, tiếng ác 
rung chuyển, đem các tội nhân, giao mười 
tám ngục, hoặc lên cây gươm, hoặc vào núi 
đao, hoặc nằm giường sắt, hoặc ôm trụ đồng, 
trâu sắt cày bừa, xay, nghiền, mài, giã, một 
ngày một đêm, muôn lần chết sống, cho đến 
lần lượt, đọa ngục A-tỳ, chịu đau khổ lớn, 
kiếp này kiếp khác, không hề dừng nghỉ.    
Khi Đức Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai nói 
chưa dứt lời, thì giữa hư không, có tiếng hung 
tợn, gọi lớn lên rằng: “Nữ nhân Điên Đảo! 
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Ngươi cố giết thai, mắc báo đoản mạng, ta là 
sứ quỷ, cố đến bắt ngươi!”.   

 Người nữ Điên Đảo, kinh ngạc buồn 
khóc, ôm chân Đức Phật, kêu cứu lên rằng:  
Cúi xin Thế-Tôn, vì con nói rộng, nhân duyên 
diệt tội, trong kho giáo pháp, của các Đức 
Phật, dầu chết con cũng sẽ làm xong nguyện. 

 Bấy giờ, Phổ Quang Chánh Kiến Như 
Lai, dùng thần lực Phật, bảo sứ quỷ rằng:  Sát 
quỷ Vô thường! Nay ta muốn vì nữ nhân Điên 
Đảo, nói Kinh Diệt Tội, thọ mạng lâu dài, hãy 
đợi chốc lát, tự sẽ chứng biết.   Chánh Kiến 
Như Lai dạy bảo người nữ:  Ngươi hãy lóng 
nghe! Ta sẽ vì ngươi, y cứ hàng ngàn Đức 
Phật quá khứ, nói Kinh Trường Thọ, là pháp 
bí yếu, củacác Đức Phật, khiến cho bọn 
ngươi, lìa khỏi đường ác.   Điên Đảo nên biết! 
Sát quỷ vô thường đây, lúc nào cũng thường, 
rình tìm bắt người, khó mong thoát khỏi.  
Dẫu có vô lượng, trăm ngàn vàng ngọc, lưu 
ly, xa cừ, xích châu, mã não, mà đem chuộc 
mạng, cũng không thể được.  Giả sử vua 
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chúa, thái tử, quan lớn, trưởng giả v.v… cậy 
thế lực mình, nhưng rồi một khi, quỷ vô 
thường đến, cắt đứt mạng quý, không một 
người nào, có thể thoát khỏi.  Điên Đảo nên 
biết!  Chỉ một chữ Phật, mới có thể khỏi, cái 
khổ lớn này.    

Hỡi này Điên Đảo! Trên đời có hai hạng 
người dõng mãnh, rất là hiếm có, như hoa 
Ưu-đàm, khó thể gặp gỡ. Một là hạng người 
không làm điều ác. Hai là có tội liền hay sám 
hối.  Hai hạng như vậy, rất là hiếm có.  Ngươi 
đã dốc lòng, sám hối với Ta, Ta sẽ vì ngươi, 
nói Kinh Trường Thọ, khiến ngươi khỏi khổ, 
vì quỷ vô thường. Điên Đảo nên biết! Trong 
đời sau này, lúc năm trược loạn, nếu có chúng 
sanh, tạo năm tội nặng:  Giết cha, hại mẹ, 
thuốc độc trục thai, phá tháp hủy chùa, đập 
đổ tượng Phật, phá hòa hợp Tăng. Những 
chúng sanh nào, tạo các tội lỗi, ngũ nghịch 
như thế, nếu luôn thọ trì, Kinh Trường-Thọ 
này, biên chép đọc tụng, tự mình biên chép, 
bảo người biên chép, vẫn được diệt tội, sanh 
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về Phạm Thiên, huống gì nay người được 
thân thấy Ta. 

Lành thay Điên Đảo! Ngươi về vô lượng 
số kiếp xa xưa, gieo các căn lành, nay Ta nhân 
lời ngươi khéo thưa hỏi, ân cần sám hối, tức 
được chuyển thành, pháp luân Vô thượng, 
hay độ vô biên, biển khổ sống chết, có thể 
chiến đấu, với ma Ba Tuần, có thể xô ngã, 
tràng phan dựng lập, của ma Ba Tuần.   
Ngươi hãy nghe kỹ; Ta sẽ nương theo, chư 
Phật quá khứ, nói về giáo pháp.   Mười hai 
nhân duyên.   Vô minh duyên Hành, Hành 
duyên cho Thức, Thức duyên Danh sắc, Danh 
sắc duyên Lục nhập, Lục nhập duyên Xúc, 
Xúc duyên cho Thọ, Thọ duyên cho Ái, Ái 
duyên cho Thủ, Thủ duyên cho Hữu, Hữu 
duyên cho Sanh, Sanh duyên Lão tử, ưu bi 
khổ não… Nếu Vô minh diệt, ngay đó Hành 
diệt, Hành diệt tức Thức diệt.  Thức diệt tức 
Danh sắc diệt. Danh sắc diệt tức Lục nhập 
diệt. Lục nhập diệt tức Xúc diệt. Xúc diệt tức 
Thọ diệt.  Thọ diệt tức Ái diệt.  Ái diệt tức 
Thủ diệt. Thủ diệt tức Hữu diệt.  Hữu diệt tức 
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Sanh diệt. Sanh diệt tức Lão, tử ưu bi khổ não 
diệt.    

Điên Đảo nên biết! Tất cả chúng sanh, vì 
chẳng nhận ra, mười hai nhân duyên, do đó 
trôi lăn, trong biển sanh tử.  Nếu có người 
nào, nhận ra diệu lý, mươi hai nhân duyên, 
chính là thấy Pháp, thấy Pháp cũng chính là 
thấy Đức Phật, thấy Phật chính là thấy được 
Phật tánh. Tại sao vậy? Bởi vì chư Phật, lấy 
đó làm tánh. Nay ngươi được nghe.  Ta nói 
pháp mười hai nhân duyên đây, là ngươi đã 
được, Phật tánh thanh tịnh, kham làm pháp 
khí. Ta sẽ vì ngươi, nói đạo nhứt thừa, ngươi 
hãy tư duy, giữ gìn nhứt niệm.  Nhứt niệm là 
nghĩa của tâm Bồ-đề, và tâm Bồ-đề, gọi là Đại 
thừa, chư Phật Bồ-Tát, vì chúng sanh mà 
phân biệt nói ba, ngươi hãy từng niệm, 
thường siêng giữ gìn, tâm Bồ-đề ấy, chớ để 
quên mất. Giả sử có các rắn độc bốn đại, quỷ 
dữ năm ấm, ba độc tham sân si, giặc cướp sáu 
nhập, tất cả các ma, tìm đến khuấynhiễu, 
chẳng thể biến đổi tâm Bồ-đề này.  Nhân vì 
được tâm 
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Bồ-đề như thế, mà thân như Kim cang, tâm 
như hư không, không gì trở ngại, chẳng thể 
hư hỏng.  Do chẳng hư hỏng, cho nên liền 
được, Vô thượng Bồ-đề, sẵn đủ bốn đức, 
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, bèn hay xa lìa, sát 
quỷ vô thường, cùng những nổi khổ, sanh, 
già, bệnh chết, hoặc các địa ngục… 

Khi Đức Phổ Quang Chánh Kiến Như 
Lai, ở giữa đại chúng, nói pháp này thì trong 
khoảng không gian, sứ quỷ vô thường, nói lên 
lời rằng: “Con nghe Đức Phật, nói giáo pháp 
này, địa ngục thanh tịnh, biến thành ao sen.  
Nay con hiện bỏ cảnh giới sứ quỷ”. Quỷ lại 
nói thêm: “Hỡi này Điên Đảo! Khi ngươi đắc 
đạo, xin tế độ tôi”. 

Bấy giờ, Đức Phật Phổ Quang Chánh 
Kiến lại bảo cô gái có tên Điên Đảo:  Ta đã vì 
ngươi, nói về mười hai nhân duyên xong rồi, 
lại vì ngươi nói sáu Ba-la-mật. Sáu Ba-la-mật 
là: Trí tuệ Ba-lamật, Thiền định Ba-la-mật, 
Tinh tấn Ba-la-mật, Nhẫn nhục Bala-mật, Trì 
giới Ba-la-mật, Bố thí Ba-la-mật. Sáu Ba-la-
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mật này, ngươi nên thọ trì.  Lại vì ngươi nói 
bài kệ thành Phật, của các Đức Phật về thời 
quá khứ, bài kệ đó là: Các hành đều vô 
thường, vì là pháp sanh diệt, Sanh diệt nếu 
diệt rồi, Tịch diệt là an vui.  

 Ngay trong lúc ấy, nữ nhân Điên Đảo, 
nghe pháp vui mừng, tâm bừng sáng lặng, 
tỉnh ngộ tỏ rõ.  Do thần lực Phật, bèn bay lên 
không, cao hàng trăm thước, an tâm lặng 
ngồi.  Bấy giờ, có một vị Bà-la-môn, thuộc 
giòng tộc lớn, trong nhà rất giàu, không ai 
sánh kịp, bỗng mang bệnh nặng.  Thầy thuốc 
xem bệnh, cần tròng mắt người, hòa với thuốc 
tốt, trị liệu mới lành.  Đại trưởng giả này, liền 
sai tôi tớ, đi khắp các đường, lớn tiếng rao 
rằng: “Người nào có thể, nhẫn chịu đau đớn, 
bán đôi tròng mắt, sẽ trả ngàn vàng, kho tàng 
quý giá, mặc tình sử dụng, không hề lẫn 
tiếc…” 

Nữ nhân Điên Đảo, nghe lời nói này, lòng 
rất mừng rỡ, và tự nghĩ rằng: “Nay ta từ nơi 
Đức Phật, được nghe Kinh Trường-Thọ mà 
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dứt trừ nghiệp ác, tâm đã tỏ rõ, ngộ ra Phật 
tánh, lại được lìa khỏi, sát quỷ vô thường, và 
khổ địa ngục, ta nên nghiền thân, đáp đền ơn 
Phật…”. Nghĩ xong lớn tiếng, xướng lên lời 
rằng: “Tuổi ta nay đã được bốn mươi chín, 
theo Phật nghe pháp, tên Kinh Trường Thọ, 
nay muốn nát thân, không tiếc xu mệnh, chép 
Kinh Trường Thọ, bốn mươi chín quyển, 
muốn cho chúng sanh, thọ trì đọc tụng.  Ta 
cần bán mắt, để tả Kinh này, mắt ta vô giá, 
mặc tình cho người, tùy ý trả giá”. 

Lúc ấy, vị trời Đế Thích, với các Thiên tử, 
đồng hóa ra bốn mươi chín người đời, đến 
chỗ Điên Đảo, nói với người rằng: “Ta 
nguyện vì Ngài, biên chép Kinh ấy, ngài xem 
xong rồi, tha hồ bán mắt”.  Nữ nhân Điên 
Đảo, lấy làm may mắn, mừng rỡ vô hạn, chẻ 
xương làm viết, xẻ thịt tay chân, lấy máu làm 
mực, cung cấp người viết, trong vòng bảy 
ngày, biên chép Kinh xong.   Mọi người chép 
rồi, thưa Điên Đảo rằng: “Trước đây người 
hứa, bán đôi tròng mắt, công chúng tôi xong, 
xin giao đôi ngươi, chúng tôi đem bán cho Bà-
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la-môn”.  Lúc ấy, nữ nhân Điên Đảo ra lệnh 
kẻ Chiên-đà-la moi con ngươi ra, đem giao 
cho bốn mươi chín người và chia y một phần.  
Gã Chiên-đà-la, theo cách muốn khoét, thì 
bốn mươi chín người, đều xướng lên rằng:  
Hiếm có! Hiếm có!  Chẳng thể nghĩ bàn!  Vị 
nữ Điên Đảo, chẻ xương lấy máu, ghẻ lở nhơ 
uế, mà vẫn hay nhẫn, biên chép Kinh này, 
chúng ta nỡ nào lấy đôi tròng mắt! 

Rồi các vị này, do lòng từ bi, bạch Điên 
Đảo rằng:  Chúng tôi trọn chẳng ham tròng 
mắt Ngài, để đem bán cho người Bà-la-môn, 
mong ngài đắc đạo, sẽ độ chúng tôi.   Nguyện 
cho chúng tôi, bất cứ nơi nào, trong kiếp lai 
sanh, thường được cùng Ngài, đồng chung 
một chỗ, làm thiện tri thức, tuyên nói Kinh 
này, cứu độ tất cả, chúng sanh tội khổ. 

 Bấy giờ, Long Vương Nan-Đà v.v… dùng 
oai lực lớn, hóa các huyễn thuật, lấy trộm 
Kinh của nữ nhân Điên Đảo, để trong Long 
Cung, thọ trì cúng dường.  Nữ nhân Điên 
Đảo, chỉ trong phút chốc, chợt chẳng thấy 
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Kinh, rơi lệ nghẹn ngào, bèn bạch Đức Phật:  
Kính bạch Thế-Tôn! Con xẻ thân ra, chép 
Kinh Trường Thọ, muốn khiến lan rộng, tất 
cả chúng sanh, nay con bỗng nhiên, chẳng 
biết nơi đâu? Lòng con bối rối, buồn rầu khó 
nhẫn. 

 Phổ Quang Như Lai bảo với Điên Đảo:  
Những Kinh của ngươi, tám bộ Long Vương, 
thỉnh về Long Cung, thọ trì cúng dường, 
ngươi nên vui mừng, chớ nên buồn bã. Lành 
thay Điên Đảo! Ngươi sẽ nhờ sức công đức 
này khi hết tuổi thọ rồi, sanh lên cõi trời, 
thuộc Vô sắc giới, hưởng mọi vui sướng, mãi 
mãi chẳng còn, làm thân nữ nhân.  Khi ấy, 
Điên Đảo bạch lên Đức Phật:  Kính bạch Thế-
Tôn!  Sở nguyện của con, chẳng muốn sanh 
về cõi trời Vô sắc, chỉ nguyện đời đời kiếp 
kiếp, luôn luôn được gặp Thế-Tôn, tâm Phật 
chẳng thoái, bất cứ chỗ nào, cũng vì tất cả 
chúng sanh tội khổ, mà tuyên dương pháp 
này. 
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Phật Phổ Quang bảo:  Lời ngươi dang 
dối. 

Điên Đảo lại thưa:  Nếu con nói dối, thì 
xin như trước, bị quỷ vô thường, đến bắt bức 
ngặt.  Con nếu thật tâm, xin những lở lói, 
trong thân của con, đối trước Đức Phật, đều 
trừ lành hết. 

Ngay đó Điên Đảo, do sức thệ nguyện, 
lành lại như cũ.  Phổ Quang Như Lai bảo 
Điên Đảo rằng:  Ngươi hãy một lòng niệm 
Phật, thì sẽ từ một Phật quốc, đến Phật Quốc 
khác, ngươi liền có thể, nhìn thấy vô lượng, 
vô biên thế giới, của các Đức Phật, chẳng thể 
nghĩ bàn, mà chẳng cần đến, văn tự lời lẽ. 

 Lúc đó Điên Đảo, chỉ trong khoảnh khắc, 
liền chứng được tâm Vô thượng Bồ-đề, Vô 
sanh Pháp nhẫn.   

Đức Thế-Tôn bảo Ngài Đại Bồ-Tát Văn 
Thù Sư Lợi:   Văn Thù nên biết, Phổ Quang 
Như Lai chính là thân Ta, nữ nhân Điên Đảo 
là thân ông vậy, bốn mươi chín người, là 
những Bồ-Tát, vừa mới phát ý. Ta về quá 
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khứ, vô lượng vô biên, kiếp xưa trở lại, vì sự 
hộ thân, mà Ta luôn luôn, cùng với các ông, 
tuyên nói Kinh này, khiến cho tất cả chúng 
sanh, người nào có những nghiệp ác, nghe lọt 
vào tai, dù nửa bài kệ, của Kinh Trường-Thọ 
trên đây, đều được diệt tội, nay lại nói thêm. 

 Bấy giờ, vua Ba-Tư-Nặc, ngay trong đêm 
ấy, tại giữa vương cung, nghe một người nữ, 
lớn tiếng khóc ròng, tiếng khóc não nề, người 
nghe khó nhẫn, buồn không kể xiết. Vua tự 
nghĩ rằng: “Thâm cung của ta, chưa bao giờ 
có sự việc như vầy, vì sao có tiếng bi ai thế 
kia?”.  Lúc vừa sáng sớm, sai các quan chức, 
đi nhiều ngã đường, tìm người nữ ấy. 

 Sứ vâng lệnh vua, tìm được đưa về, người 
nữ kinh ngạc, ngất xỉu trước vua, vua lấy 
nước lạnh, rưới lên trên mặt, hồi lâu tỉnh dậy, 
Ngài mới hỏi rằng:  Đêm qua kêu khóc, có 
phải ngươi chăng?  

Người phụ nữ đáp: Vì tôi nhức tai. 

Nhà vua hỏi tiếp:  Cớ gì oán khóc, ai xâm 
phạm ngươi? 
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 Nữ nhân đáp rằng:  Tôi tự ân hận, không 
ai xâm phạm.  Cúi xin nhà vua cho phép tôi 
nói. 

 Tôi mười bốn tuổi, đã làm vợ lớn, của bên 
nhà chồng, qua ba mươi năm, sanh ba mươi 
con, dung mạo đẹp lạ, tóc màu xanh biếc, tay 
đỏ như son, răng trắng như ngọc, thân thể 
đầy đặn như hoa mùa xuân. Tôi luyến mến 
chúng dường như tủy não, như gan ruột 
mình, hơn cả tánh mạng.  Chúng vừa lớn lên, 
chẳng hơn một tuổi, vào lúc Thu, Hè bỏ tôi 
mà chết.  Đứa con sau cùng, hơn cả mạng tôi, 
hiện nay nó lại đang bị nguy khốn, mạng sắp 
sửa mất, cho nên đêm qua, tôi mãi kêu khóc, 
nhức cả lỗ tai. 

 Vua Ba-Tư-Nặc, nghe được lời ấy, ông 
rất buồn bã, thầm tự xét rằng: “Thứ dân 
trăm họ, nương nhờ nơi ta, nếu chẳng cứu 
giúp, sao gọi là vua?”.  Liền nhóm các quan, 
cùng nhau bàn luận.  Nhà vua có sáu vị quan 
đại thần.  Một là Kiến Sắc.  Hai là Văn Thinh.  
Ba là Hương Túc. Bốn là Biện Tài.  Năm là 
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Tùy-Duyên.  Sáu là Dị Nhiễm.  Họ tâu với 
vua:  Trẻ nít mới sanh, nên bày sắm lễ, Thần 
Đàn diên mạng, bảy vị tinh quân, hai mươi 
tám vị sao, mới khỏi nạn khổ, cúi xin nhà vua 
ra lệnh khắp nước … 

Khi ấy, có một vị quan sáng suốt, đã từng 
ở chỗ, vô lượng Đức Phật, vun trồng căn lành, 
tên là Định Huệ, ra thưa với vua:  Đức vua 
nên biết, lời sáu vị quan, chẳng thể cứu khổ.  
Nay có Đại sư, họ là Cù-đàm, hiệu Tất-đạt-
đa, không thầy tự ngộ, đã được thành Phật, 
hiện ở Linh-thứu, nói Kinh Trường Thọ, cúi 
xin đức vua, qua đó nghe nhận.  Nếu nghe 
Kinh này, nửa kệ qua tai, không một tội nào, 
mà chẳng tiêu diệt.  Tất cả trẻ con, nghe lọt 
vào tai, dầu chưa ngộ hiểu, do công đức Kinh, 
tự nhiên sống lâu. 

 Vua Ba-Tư-Nặc nói:  Trước đây ta từng 
nghe lục sư nói: “Sa-môn Cù-Đàm, học hỏi 
cạn cợt, mặt còn trẻ trung, tuổi tác còn nhỏ. 
Trong những kinh của lục sư nói rằng: 
“Người hay làm trò, huyễn hóa yêu mị, là Cù-
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Đàm vậy, nếu ai tôn sùng, phần nhiều bỏ mất, 
con đường chơn chánh”. 

 Vị quan Định Huệ, dùng kệ thưa vua: 
Thích-Ca Mâu Ni, thầy trời người.  Từng vô 
lượng kiếp tu khổ hạnh.  Nay được thành 
Phật, chuyển pháp luân, lại nương chư Phật 
quá khứ nói, chẳng trái nguyện của khắp 
chúng sinh, sức từ bi lớn cứu loài mê, gặp 
Phật khó như rùa gặp bọng, cũng như gặp 
hoa mầu Ưu-Đàm, cúi xin nhà vua qua nghe 
pháp, chớ tin lời lục sư ngoại đạo. 

 Đại thần Định Huệ, nói kệ ấy rồi, do sức 
thần thông, vọt khỏi mặt đất, bay lên hư 
không, cao hàng trăm thước, liền ở trước vua, 
làm các chú thuật, trong khoảng một niệm, 
khiến núi Tu-Di và nước biển lớn, vào hết 
trong tâm, an nhiên vô ngại. 

 Vua Ba-Tư-Nặc, thấy việc này rồi, khen 
rất hiếm có: “Đây mới đúng là, chơn thiện tri 
thức”, liền lạy Định-Huệ, thưa với người 
rằng: Thầy ông là ai?   
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 Ngài Định-Huệ đáp: Thầy tôi là Phật 
Thích-Ca Mâu Ni, hiện nay ở tại, đại thành 
Vương Xá, trong núi Linh-Thứu, đang nói về 
Kinh Trường-Thọ Diệt Tội. 

 Vua nghe lời này, lòng rất mừng rỡ, liền 
đem việc nước, tạm giao Định-Huệ, vua cùng 
quyến thuộc, các quan, trưởng giả, xe báu 
bốn ngựa, trước sau vây quanh, và người phụ 
nữ, với con của bà, cầm những tràng hoa, 
trăm thứ cúng dường, đến thành Vương Xá, 
vào núi Linh-thứu. Vua bỏ vương phục, 
quanh Phật bảy vòng, chắp tay cúi lạy, rải 
hoa cúng dường, đem hết câu chuyện, của 
người phụ nữ, bạch lên Đức Phật. 

 Đức Thế-Tôn bảo vua Ba-Tư-Nặc: Người 
phụ nữ này, về đời quá khứ, thân làm mẹ ghẻ, 

tâm sanh ganh tỵ, hòa hợp thuốc độc, giết con 
vợ trước đến ba mươi đứa, những đứa bị giết 
đều phát thề rằng: “Nguyện ta đời đời kiếp 
kiếp sau này, thường làm con bà, bèn chia ly 
ngay, khiến bà khổ sở, một cách đau đớn”.  
Bây giờ người nữ, đến đây được nghe, Như 
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Lai nói Kinh Thọ Mạng lâu dài, bài kệ vào 
tai, oan gia trái chủ, từ đây dứt hẳn. 

Bấy giờ, Đức Phật bảo khắp đại chúng:  
Khi một người nữ nào đó thọ thai, thì ma Ba 
Tuần, thả bốn rắn độc, thuộc về bốn đại, giặc 
ác sáu trần vào thân người ấy.  Một đại chẳng 
điều, mạng căn liền diệt.  Như Lai có Đà-La-
Ni thần chú, có thể tăng thêm, mạng sống tuổi 
thọ, cho các trẻ con, nếu ai lo khổ, nghe chú 
của ta, qua tai một lần, thì không bệnh gì, mà 
chẳng trừ lành, hay khiến quỷ dữ, bỏ chạy tứ 
tán. 

Đức Thế-Tôn liền nói thần chú rằng: 

“Ba đầu di, ba đầu di đề tỳ hề ni hề ni, hề 
di da lê, gia la gia lệ, hầu la hầu la, do lệ do la, 
do lệ ba la, ba lệ văn, chế sân diệt, tần diệt bát 
thệ mạt diệt trì na ca lê, ta bà ha.” 

Đức Phật nói tiếp:  Văn cú của chú Đà-
la-ni này, nếu kẻ thiện nam, người thiện nữ 
nào, thọ trì đọc tụng, vì tất cả những trẻ thơ 
bệnh hoạn, lúc còn trong thai, sau khi ra thai, 
mà đem diễn nói, bảy ngày bảy đêm, đốt 
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hương, rải hoa, biên chép cúng dường, hết 
lòng nghe nhận, thì những bệnh nặng, nghiệp 
chướng thân trước, đều được tiêu diệt. 

 Bấy giờ, có ngài Bồ-Tát y vương – vua 
trong ngành thuốc, tên là Kỳ-bà, đối trước 
Đức Phật, bạch với Ngài rằng:  Kính bạch 
Thế-Tôn! Con là một bậc, thầy thuốc đại tài, 
chữa trị các bệnh, những đứa trẻ thơ, có chín 
loại bệnh, làm chúng đoản mạng.  Thế nào là 
chín?  Một là những kẻ, làm cha làm mẹ, 
chung chạ trái lúc.  Hai là trong lúc, mới sanh 
đẻ con, để máu dơ đất, thần đất bỏ đi, ác quỷ 
tiện dịp.  Ba là mới sanh, chẳng bỏ trùng độc, 
bé nhỏ trong rún.  Bốn là chẳng lấy bông mịn 
chùi sạch máu dơ trong thai.  Năm là giết hại 
sanh mạng, để làm yến tiệc ăn mừng.  Sáu là 
mẹ của đứa bé, ăn nhiều trái tạp chất lạnh.  
Bảy là hài nhi có bệnh, cho ăn cá thịt tạp 
nhạp.  Tám là mới sanh, mẹ con chưa an, để 
cho những người chẳng lành, nhìn thấy chỗ 
nơi sanh đẻ. Chưa phân an nguy, có thể làm 
cho, người mẹ bị chết.  Phân an nguy rồi, có 
thể làm cho, đứa con bị chết.  Thế nào gọi là, 
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những người chẳng lành?  Nếu như có người, 
mắt vừa nhìn thấy, thây chết nào đó, hoặc là 
thấy những tai biến quái dị, mắt họ bất tịnh, 
cho nên gọi là, hạng người chẳng lành.  Gặp 
trường hợp này, nếu dùng vị thuốc Ngưu 
hoàng, Châu sa, nghiền thành ra bột, trộn với 
mật ong, đặt ngay tại tim đứa bé, có thể khỏi 
điềm chẳng lành. Chín là ban đêm ẵm trẻ tới 
lui, bị quỷ dữ đánh. Những trẻ sơ sinh, nếu 
luôn cẩn thận, chín việc như trên, thì chúng 
trọn chẳng đến đỗi chết mất.  Giữa lúc bấy 
giờ, thiên ma Ba Tuần, có Tha tâm thông, ở 
trong cung ma, biết Phật nói Kinh Trường- 
Thọ Diệt Tội, và Đà-la-ni, cứu hộ trẻ thơ, thì 
lòng tức giận, phát tiếng dữ dội, lo buồn 
chẳng vui.   

 Ma vương có ba con gái tuyệt đẹp, ra 
thưa cha rằng:  Chẳng hay vua cha, cớ gì 
buồn rầu? 

Ma vương liền đáp:  Sa-môn Cù-đàm, ở 
thành Vương Xá, trong núi Linh Thứu, đang 
vì vô lượng, vô biên chúng sanh, nói Kinh 
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Trường-Thọ, lan rộng cho khắp tất cả chúng 
sanh, được vui sống lâu, xâm cảnh giới ta, ta 
khởi ác tâm, nay muốn đem các quyến thuộc 
binh ma, đến nơi dẹp trừ.  Giả sử chẳng thể 
ngăn cản Cù Đàm, thì oai lực ta, có thể cản 
ngăn, bịt tai tất cả, chư Thiên đại chúng, 
chẳng để cho họ nghe Phật nói Kinh Trường-
Thọ Diệt Tội. 

Khi ấy, ba người con gái, con của Ba 
Tuần, dùng kệ can cha: 

Ba con của thiên ma Ba Tuần, 
Cúi đầu trước mặt, thưa với cha, 
Sa môn Cù-Đàm, thầy trời người, 
Chẳng phải sức ma hay ngăn cản, 
Ngày trước, dưới gốc cây Bồ-đề, 
Khi Ngài mới ngồi tòa kiết tường, 
Ba đứa chúng con rất xinh đẹp, 
Đệ nhứt trong các hàng thiên nữ, 
Trăm cách cử chỉ gợi dục tình, 
Bồ-Tát đều không ý đắm nhiễm, 
Xem ba chúng con như mụ già, 
Nay thành bực thầy Vô thượng giác, 
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Vua cha giương cung toan hù doạ, 
Gậy gộc, binh khí bủa hư không, 
Bồ-Tát xem như trò trẻ nít, 
Không một chút tâm sợ thoái lui, 
Ngày thành đạo làm vua pháp, 
Cúi xin vua cha dứt ác tâm. 

Lúc ấy, Thiên ma Ba Tuần, nghe con nói 
kệ, liền đem quyến thuộc, lén bàn nhau rằng: 
“Ta với các ngươi đồng đến chỗ Phật, dùng 
phương tiện khéo, giả vờ thua cuộc, chịu quy 
hàng Phật, để Phật tin dùng. Nếu được tin rồi, 
sẽ làm mọi cách ma sự, chướng ngại Kinh 
này”. 

Ngay đó thiên ma, cùng với quyến thuộc, 
đồng đến chỗ Phật, quanh Phật bảy vòng, rồi 
bạch lên rằng:  Kính bạch Thế-Tôn! Thế-Tôn 
nói pháp, không mỏi mệt chăng? Nay con 
lãnh đạo, các quyến thuộc ma, đến đây nghe 
Kinh Trường-Thọ DiệtTội, làm đệ tử Phật, 
cúi mong Thế-Tôn, chớ trái nguyện con. 

Bấy giờ, Đức Phật quở trách Ma vương:  
Ngươi ở cung ma, tâm sanh giận tức, dầu 
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được đến đây, cũng chỉ giả vờ, rút lui quy 
hàng.  Trong giáo pháp Ta, chẳng chấp nhận 
sự lừa dối của ngươi.  Thiên ma Ba Tuần, lấy 
làm xấu hổ, gương mặt thất sắc, rồi bạch Phật 
rằng:  Kính bạch Thế-Tôn!  Con tính kế ngu, 
làm điều dối trá, xin Đức Thế-Tôn, với lòng 
đại bi, tha thứ tội lỗi.  Nay con được nghe, 
Kinh chú Trường-Thọ bảo vệ trẻ thơ, con xin 
phát nguyện:  Nếu đời sau này, người nào thọ 
trì, Kinh Trường-Thọ đây, biên chép đọc 
tụng, bất cứ chỗ nào, con cũng ủng hộ, không 
để ác quỷ, rình tìm tiện lợi. Dầu ở địa ngục, 
nếu tội nhân nào, trong khoảng giây lát, nhớ 
nghĩ Kinh này, con sẽ sử dụng, thần lực vĩ đại, 
lấy nước biển lớn, tưới xuống tội nhân, khiến 
địa ngục lớn, biến thành ao sen. 

 Bấy giờ, lại có La-Sát, ăn thịt con nít 
v.v… làm bậc thủ lãnh, cùng các quyến thuộc, 
đồng loại với mình, từ trên không xuống, đi 
quanh bên hữu Đức Phật nhiều vòng, rồi 
bạch lên rằng: Kính bạch Thế-Tôn! Con từ 
vô lượng kiếp trở lại đây, chịu thân La-sát, 
quyến thuộc của con, nhiều như hằng sa, 
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người nào cũng bị, đói khát ép ngặt, chỉ ăn 
thai non, trong bốn đại châu, và ăn máu thịt, 
con nít mới sanh.  Quyến thuộc chúng con, 
rình chờ chúng sanh, vợ chồng giao hợp, rồi 
ăn tinh họ, khiến không thọ thai. Hoặc trong 
bào thai, con cũng theo vào, làm cho sẩy thai, 
rồi ăn tinh huyết.  Mới sanh bảy ngày, chúng 
con chuyên rình, tìm dịp tiện lợi, dứt mạng 
căn chúng, cả đến trẻ con, mười tuổi cũng 
vậy.  Quyến thuộc chúng con, biến làm những 
thứ, vi trùng độc hại, vào trong thai nhi, ăn 
tinh huyết trong tạng phủ đứa bé, khiến cho 
hài nhi ọc sữa, tiêu chảy, hoặc bị bụng lớn, 
hoặc bị nóng lạnh, tròng mắt có mủ, cho đến 
lần lần, dứt mạng của chúng. 

 Nay đây chúng con, nghe Đức Thế-Tôn, 
nói Kinh Trường-Thọ, diệt các tội chướng, 
bảo vệ trẻ thơ. Vâng theo những lời, Đức Thế-
Tôn dạy, thì quyến thuộc con, bị đói bức ngặt, 
chẳng dám ăn nuốt. 

 Phật bảo La-sát: Các ngươi nên thọ, cấm 
giới của Ta, sẽ khiến các ngươi, bỏ thân La-
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sát, sanh về cõi trời, hưởng sự vui sướng.  Đức 
Thế-Tôn bảo toàn thể đại chúng:  Nếu có trẻ 
nít, bị mắc bệnh khổ, bảo mẹ đứa bé, chia sữa 
nhiều giọt, cho giữa khoảng trống, thí các La-
sát, và nên thanh tịnh, trì Kinh Trường-Thọ 
Diệt Tội Đà La Ni, biên chép cúng dường, thì 
bệnh trừ lành. 

Khi ấy, số đông các quỷ La-sát, rất là 
mừng rỡ, bạch Đức Phật rằng:  Ví được sanh 
thiên, quyến thuộc chúng con, trọn chẳng 
xâm tổn, sữa các trẻ thơ.  Thà ăn hoàn sắt, 
trọn chẳng thể ăn máu các hài nhi.  Sau Phật 
diệt độ, nơi nào có thể, đọc tụng thọ trì, 
KinhTrường-Thọ này, nếu có kẻ ác, quấy rối 
Pháp sư, hoặc có ác quỷ, phá các trẻ thơ, 
chúng con sẽ cầm, những chày kim cang, để 
bảo vệ trẻ, chẳng cho ác quỷ, được dịp tiện 
lợi. 

Bấy giờ, tất cả vua lớn các trời, và quyến 
thuộc mình, tất cả chúa rồng, các vua Dạ-xoa, 
vua A-tu-la, vua Ca-lầu-la, vua Khẩn-na-la, 
vua Ma-hầu-la-già, vua Bế-lệ-da, vua A-tỳ-
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xá-giá, vua Phú-Đơn-Na, cho đến vua Ca-Tra 
Phú-Đơn-Na… Tất cả các vua, mỗi vị cùng 
với, toàn thể quyến thuộc, lễ lạy Đức Phật, 
đồng lòng chắp tay, nói lên như vầy:  Kính 
bạch Thế-Tôn! Chúng con từ nay, bất cứ chỗ 
nào, có thầy Tỳ-kheo, hay Tỳ-kheo ni, các cận 
sự nam, hay cận sự nữ, hễ ai thọ trì, Kinh 
Trường-Thọ này, hoặc chỉ biên chép, quyến 
thuộc chúng c xua đuổi ác quỷ, có quỷ dữ nào, 
khuấy rối chúng sanh, khiến mắc bệnh khổ, 
nếu hay thanh tịnh, viết trì Kinh này, các vua 
chúng con, cấm chỉ các quỷ, chẳng cho gây 
hại, bị khổ chết ngang. 

Khi đó, có vị địa thần Kiên Lao, từ tòa 
đứng dậy, bạch Đức Phật rằng:  Kính bạch 
Thế-Tôn! Nếu đệ tử Phật, thọ trì bổn Kinh 
Trường-Thọ Diệt Tội, hộ các trẻ con, địa thần 
chúng con, thường cho chất đất, thấm nhuần 
nơi ấy, khiến trong thân họ, tăng thêm thọ 
mạng. Chúng con thường đem, các thứ vàng 
bạc, các thứ của báu, những loại thóc gạo, 
cung cấp đầy đủ, cho người có lòng tin, không 
để thiếu thốn, thân được an ổn, không hề rầu 
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lo, tâm thường vui vẻ, được ruộng phước tốt, 
không để ác quỷ, dứt mạng căn họ. Nếu các 
hài nhi, mới sanh bảy ngày, địa thần chúng 
con, sẽ ủng hộ chúng, không để mất mạng.  

 Bấy giờ trong chúng, lực sĩ Kim Cang, 
bạch lên Đức Phật:  Kính bạch Thế-Tôn! Đức 
Như Lai nói về Kinh Trường-Thọ Diệt Tội hộ 
các đồng Tử Đà La Ni đây rồi, các đại thí chủ, 
và quyến thuộc mình, ai cũng phát tâm, thọ 
trì đọc tụng, biên chép Kinh này, cung cấp vật 
dùng, không để thiếu thốn.  Con có được 
nghe, một đấng Thế-Tôn, oai đức cao cả, nói 
đại thần chú, có oai lực lớn, chương cú kiết 
tường, nếu chúng sanh nào, nghe lọt vào tai, 
trăm kiếp ngàn đời, trọn chẳng đoản mạng, 
tuổi thọ không lường, chẳng các bệnh khổ, 
dẫu có bốn ma, cũng chẳng nghịch loạn, thọ 
mạng thêm lớn, sống lâu đến một trăm hai 
mươi tuổi, chẳng chết nửa chừng, chẳng bị 
thoái đọa. Tất cả Phật tử, khổ vì bệnh nặng, 
nghe đến chú này, liền khỏi các quỷ, đến đoạt 
mạng sống. 
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Lực sĩ Kim Cang liền nói thần chú: “Đa 
địa dạ tha. chiên đạt lị. Chiên đạt ra tỳ để. 
Chiên đạt ra ma hồng.  Chiên đạt ra bạt đế.  
Chiên đạt ra phủ lê.  Chiên đạt ra xà di.  
Chiên đạt ra để khế.   Chiên đạt phệ mễ. chiên 
đột lâu.  Chiên đạt ra bà ra yết.  Chiên đạt ra 
vật đạt khế. Chiên đạt ra bà địa di.  Chiên đạt 
ra bà mễ. Chiên đạt ra khư chỉ.  Chiên đạt ra 
lô ký. Ta bà ha.” 

Đức Thế-Tôn dạy:  Lành thay, Lành 
thay! Lực sĩ Kim Cang!  Nay ông có thể, nói 
về thần chú kiết tường, hộ các trẻ con, ông sẽ 
trở thành, vị đại đạo sư, của khắp chúng 
sanh. Văn Thù nên biết, thần chú vừa rồi, 
được các Đức Phật quá khứ nói ra, dựng lập 
bảo vệ, khéo có thể tăng thọ mạng trời người, 
hay trừ tất cả, tội nhơ ác kiến, hay hộ tất cả, 
những người trì Kinh, kéo dài tuổi thọ. 

 Bấy giờ, Đức Phật bảo đại Bồ-Tát Văn 
Thù Sư Lợi, đấng Pháp vương tử rằng:  Ta 
diệt độ rồi, vào thời trược ác, nếu có Tỳ-kheo, 
phá hỏng giới cấm, gần Tỳ-kheo ni, hay 
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những gái trinh, hoặc Sa-di-ni, uống rượu ăn 
thịt, gian dâm lẫy lừng, bị hàng bạch y, chê 
bai khinh rẻ, hủy diệt pháp Phật, kinh doanh 
những việc, bất tịnh của đời, không lòng hổ 
thẹn, giống như khúc gỗ. Nên biết hạng này, 
là kẻ ngũ nghịch, chẳng phải đệ tử của Ta, mà 
là quyến thuộc của ma, là bọn lục sư. Hạng 
Tỳ-kheo ấy, ngay trong hiện đời, mắc báo 
đoản mạng, hạng Tỳ-kheo-ni, lại cũng như 
vậy.  Nếu luôn sám hối, chẳng tái phạm lại, 
thọ trì Kinh này, liền được sống lâu. 

 Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi, vào thời 
trược ác, nếu có Bồ-Tát, phỉ báng người khác, 
tự khen mình giỏi, chẳng trao truyền Kinh 
Phương Đẳng cho người, hạng Bồ-Tát này, là 
bạn của ma, chẳng phải là hạng Bồ-Tát chân 
thật.  Nếu luôn hết lòng, thọ trì Kinh này, biên 
chép đọc tụng, tức được Pháp thân chơn 
thường của Phật.   Lại nữa Văn Thù!  Ta diệt 
độ rồi, vào thời trược ác, nếu có vua chúa, giết 
cha hại mẹ, tru lục sáu thân, không theo phép 
vua, dấy binh khắp nơi, xâm chiếm nước 
khác, tôi trung can gián, bị giết oan uổng, 
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dâm dục lẫy lừng, trái phép tiên vương, phá 
tháp đập chùa, thiêu đốt kinh tượng, mưa 
nắng chẳng đều… Do vua vô đạo, cõi nước 
đói kém, ôn dịch chết chóc, diễn ra khắp nơi.  
Hạng vua chúa này, hiện đời đoản mạng, chết 
vào địa ngục, đọa đại A-tỳ. Nếu như có thể, 
biên chép Kinh này, lưu thông cúng dường, 
chí thành sám hối, theo phép vua trước, liền 
được sống lâu. 

 Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi, vào thời 
trược ác, nếu có quan lớn, hay các quan chức, 
thân hưởng lộc vua, không long hổ thẹn, siểm 
nịnh bất trung, chuyên làm lừa dối.  Do hạng 
“tặc thần”, nên nước chẳng yên.  Dẫu đến chỗ 
nào, cũng chẳng thi hành, pháp luật của 
nước, xâm lấn trăm họ, buông ý tham tàn, 
giết người vô tội, chiếm tài sản người, khinh 
lờn Kinh điển, ngăn chướng Đại thừa… 
Những hạng như trên, hiện đời đoản mạng, 
đọa ngục A-tỳ, không hẹn kỳ ra.  Nếu như có 
thể, sám hối tội lỗi, thọ trì Kinh này, biên chép 
đọc tụng, liền được sống lâu, hưởng mãi lộc 
trời. 



388                                                                           Nghi Thức Tụng Niệm 
 

 

 Lại nữa Văn Thù!  Ta diệt độ rồi, vào 
thời trược ác, kẻ cư sĩ nam, cư sĩ nữ nào, tin 
theo tà giáo, thấy biết điên đảo, chẳng tin 
Chánh pháp, Kinh điển Đại thừa, chúng sanh 
như vậy, dù có vô lượng, trăm ngàn vàng bạc, 
nhưng lòng tham tiếc, chỉ cầu tài lợi, chẳng 
hay cấp thí, cứu ngặt bất cứ kẻ nghèo khổ 
nào, chẳng hay biên chép, mười hai phần 
giáo, thọ trì đọc tụng, cầu khỏi vô thường, và 
khổ đường ác. Hạng người như thế, nhà cửa 
hư hao, chim quái xuất hiện, rắn vào nhà 
nằm, chó lên mái nhà, trăm tiếng chuột kêu, 
các loài dã thú, tranh nhau đến ngõ, nhiều 
quỷ ly mị, vọng lượng v.v… Đó gọi là quái.  
Do gặp quái nên, tâm bị buồn rầu, do nhân 
buồn rầu, chuốc lấy đoản mạng.  Nếu hay thọ 
trì, biên chép Kinh này, lưu thông đọc tụng, 
ngay đó có thể, phá dẹp những thứ, quái gở 
như trên, được mạng sống lâu. 

Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi, vào thời 
trược ác, tất cả những kẻ trai gái lớn lên, kẻ 
làm cha mẹ vì sự thương xót, mà bị tâm bệnh. 
Tại vì sao thế?  Hoặc có thanh niên, bị sung 
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quân dịch, luật vua như thế, không sao thoát 
khỏi, cha mẹ nhớ nhung, đó là tâm bệnh.  
Hoặc gái trưởng thành, gả về nhà người, 
nhưng bị khinh rẻ, trái đạo phu thê, cha mẹ 
nhớ thương, đó là tâm bệnh.  Vì tâm bệnh 
nên, sầu lo khổ sở, buồn rầu nhóm bệnh, hiện 
đời mạng ngắn. Nếu hay biên chép, thọ trì 
Kinh này, được mạng sống lâu.  Do oai lực 
Kinh, hôn nhân hòa thuận, tâm bệnh tiêu trừ. 

Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi, vào thời 
trược ác, hầu hết chúng sanh, không tâm từ 
bi, sát sanh hại mạng, ăn mười thứ thịt, thân 
của mọi loài.  Văn Thù nên biết, đó không 
khác gì, giết cha giết mẹ, ăn thịt bà con, hoặc 
vì giết mạng, mà lại phá thai, làm việc ấy nên, 
hiện đời đoản mạng.  Giả sử những lúc, vợ 
chồng chăn gối, bị La-sát dữ, ăn nuốt bào 
thai, khiến không con cái. Nếu hay biên chép, 
thọ trì Kinh này, liền khỏi khổ ấy. 

Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi, vào thời 
trược ác, hầu hết chúng sanh, chẳng biết kiếp 
trước, tạm được làm người, cho là sung 
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sướng, bèn phỉ báng nhau, hoặc cậy quyền 
hào, đủ thứ ác tâm, xem nhẹ mạng người, 
chẳng tin Kinh điển, ngạo mạn Đại thừa.  
Người như thế đó, hiện đời đoản mạng.  Nếu 
hay dốc lòng, tha thiết sám hối, điều phục tâm 
mình, biên chép Kinh này, thọ trì đọc tụng, 
do sức thiện căn, được mạng sống lâu.  Giả sử 
có bệnh, cũng chẳng chết ngang.  Lại nữa Văn 
Thù! Ta diệt độ rồi, vào thời trược ác, có 
nhiều chúng sanh, hoặc vâng lệnh vua, hoặc 
cha mẹ dạy, mà ở nước khác, hoặc nơi đường 
hiểm, để lo buôn bán, tìm kiếm của tiền, vì tài 
lợi mà, ngã mạn cống cao, đánh cờ đánh bạc, 
gần gũi điếm đàng, giao thiệp bạn ác, chẳng 
tuân lệnh vua, lời cha mẹ dạy, uống rượu ham 
dâm, táng thân mất mạng.  Dẫu được tiền 
của, nhưng bị rượu mê, chẳng biết đường sá, 
thông nghẽn thế nào, sau phải bị lũ giặc ác 
cướp của, do đó hại mạng.  Nếu hay biên 
chép, thọ trì Kinh này, phát thệ nguyện rộng, 
thì đến nơi nào, giặc ác cũng lui, sanh tâm vui 
mừng, những thú độc dữ, chẳng thể nhiễu 
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hại, thân tâm an ổn, được nhiều hàng quý, do 
lực của Kinh, được mạng sống lâu.  

 Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi, vào thời 
trược ác, hầu hết chúng sanh, vì nghiệp ác 
nên chết vào địa ngục, từ địa ngục ra, chịu 
thân súc sanh, dẫu được làm người, sáu căn 
chẳng đủ, mù điếc, câm, ngọng, lùn xấu lưng 
gù, chịu thân người nữ, chẳng biết chữ Kinh. 
Nếu là thân nam, nhưng vì nghiệp ác, cho nên 
ngu si, căn tánh chậm lụt, chẳng thể chuyên 
đọc, Kinh Trường-Thọ này, lòng sanh buồn 
rầu.  Bởi buồn rầu nên gọi là tâm bệnh, do 
tâm bệnh nên, hiện đời mạng ngắn.  Nếu có 
thể nhờ, bậc thiện tri thức, biên chép Kinh 
này, tự đem Kinh về, từ trước đến sau, một 
lòng tôn thờ, nhờ chí thành nên công đức vô 
lượng, nghiệp ác như trước, chẳng còn chịu 
lại, người này hiện đời, được mạng sống lâu. 

Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi, vào thời 
trược ác, nếu có chúng sanh, sau khi chết mất, 
từ một ngày đến bốn mươi chin ngày, nếu vì 
người mất, mà gây dựng phước, công đức bảy 
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phần, thì người mất chỉ hưởng được một 
phần. Nếu có thể khi người kia còn sống, 
trong bảy tuần nhựt, đình chỉ việc nhà, biên 
chép Kinh này, hoa hương cúng dường, thỉnh 
Phật, hoặc Tăng, sắm sanh trai phạn, được 
những công đức, như cát song Hằng, người ấy 
hiện đời, được dài thọ mạng, lìa hẳn nỗi khổ, 
trong ba đường ác.  Nếu đã chết rồi, thì nhờ 
nơi phước, của cải chính thân người ấy gầy 
dựng, mà được bảy phần. 

Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi, vào thời 
trược ác, rất nhiều chúng sanh, bất hiếu ngũ 
nghịch, không lòng nhân từ, đối với cha mẹ, 
không tình âu yếm, chỉ thờ bà con.  Bấy giờ 
trên không, bốn vị Thiên vương, quanh khắp 
bốn châu, nhiều thứ âm nhạc, đem theo 
quyến thuộc, vào ba tháng chay, đến cõi 
Diêm-phù, nếu có chúng sanh, bị ngang các 
bệnh, Thiên vương đi đường, vì trừ ác quỷ, 
khiến bệnh được lành. Song những con 
người, bất hiếu ngỗ nghịch, ganh tỵ tạo ác, 
Quỷ vương hành bệnh, liền lấy hơi độc, hà hơi 
cho bệnh, khiến bị các thứ, ôn dịch trầm 
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trọng, hoặc nóng hoặc lạnh, sốt rét hằng 
ngày, bị độc tà ma, hoặc bị phong cùi.  

Nếu như có thể, một ngày trong năm, đốt 
hương rải hoa, thanh tịnh thân tâm, biên 
chép Kinh này, cho đến bảy ngày, thỉnh Phật, 
mời Tăng, trai tịnh đọc tụng, nhờ căn lành 
này, trọn không bệnh dịch, không bị tật dịch, 
nên được trường thọ. 

 Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi, vào thời 
trược ác, chúng sanh phước mỏng, bảy mặt 
trời hiện, giả sử không có, bảy mặt trời hiện 
ra, thì cũng có những vua chúa vô đạo, khiến 
trời nắng hạn, bao nhiêu cỏ thuốc, bụi rậm 
rừng già, trăm giống lúa má, mía nho hoa 
quả, từ đất có ra, đều bị khô chết. Nếu quốc 
vương nào, hay các chúng sanh, có thể thọ trì, 
đọc tụng Kinh này, thì các Long vương Nan-
đà và Bạt-nan-đà v.v… thương xót chúng 
sanh, từ nước biển lớn, xối xuống mưa ngọt, 
tất cả rừng già, trăm giống lúa mạ, cây cối 
thảo mộc, đều được tươi tốt, chúng sanh nhờ 
nơi, oai lực Kinh này, được dài thọ mạng. 
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Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi, vào thời 
trược ác, hầu hết chúng sanh, đong lường dối 
trá, được của vô nghĩa, do tội nghiệp đó, chết 
vào địa ngục, từ địa ngục ra, chịu thân súc 
sanh, như loài trâu, lừa, voi, ngựa, heo, chó, 
dê, gà, chim, chóc, muỗi, ruồi, rận, kiến… 
Nếu có Bồ-Tát Ma ha tát, đem lòng từ bi, đối 
với cầm thú, ruồi, kiến v.v… chuyên đọc Kinh 
này, qua tai của chúng, do oai lực Kinh, tùy 
loại giải thoát, những súc sanh đó, bỏ thân kia 
rồi, được vui sanh thiên. Nếu Bồ-Tát nào, 
không lòng từ bi, chẳng thể diễn nói, về Kinh 
điển này, người ấy chẳng phải, đệ tử của 
Phật, là bạn của ma. 

Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi, về đời 
năm trược, hầu hết chúng sanh, lòng dạ 
khinh mạn, chẳng tin Kinh điển, chê bai Phật 
pháp, nếu những nơi nào, có người nói pháp, 
họ không lòng nghe.  Do tội nghiệp đó, hiện 
đời đoản mạng, đọa các địa ngục. Nếu những 
chỗ nào, giảng nói Kinh này, những chúng 
sanh nào, có thể đến nghe, hoặc khuyên người 
khác, chia chỗ cho ngồi, người ấy chính là, 
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rường cột của Phật, được vui trường thọ, 
chẳng qua đường ác. Vị Bồ-Tát muốn chuyển 
đọc Kinh này, thì nên thanh tịnh, thiết lập 
đàn tràng, tùy thất lớn nhỏ, đều được tất cả. 

Lại nữa Văn Thù! Ta diệt độ rồi, tất cả 
người nữ, thân mang thai nghén, mà giết sanh 
mạng, ăn các trứng chim, vì không lòng từ, 
nên hiện đời bị, mạng sống ngắn ngủi, đến khi 
sắp sanh, lại bị sản nạn, do khó sanh mà có 
thể mất mạng, hoặc là oan gia, sanh đến báo 
thù. Hạng người nữ nọ, nếu phát-nguyện 
rộng, biên chép Kinh này, liền khiến dễ sanh, 
không các tai chướng, mẹ con an vui.  Muốn 
cầu con trai, muốn cầu con gái, tùy nguyện 
được sanh. 

Bấy giờ, Đức Thế-Tôn bảo đại Bồ-Tát 
Văn Thù Sư Lợi:  Khi Ta nói Kinh Trường-
Thọ Diệt Tội, mười hai nhân duyên, Phật 
tánh thường trụ, mà các Đức Phật quá khứ 
chung nói, nếu có chúng sanh, thọ trì đọc 
tụng, được nhiều phước lợi, hết tuổi của họ, 
sẽ đầy một trăm hai mươi, khi bỏ thân này, 
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chẳng bị khổ vì, phong đao xẻ thân.  Do vì 
Phật tánh, được thân thường hằng, kim cang 
bất hoại, lóng trong thanh tịnh, của các Đức 
Phật, niệm niệm vững chắc, thường có Bồ-
Tát, là Quan Thế Âm, và Đại Thế-Chí, nương 
mây năm sắc, voi trắng sáu ngà, cầm đài hoa 
sen, đón người niệm Phật, sanh về cõi nước, 
của Phật A-Súc, tự nhiên vui sướng, chẳng 
qua tám nạn. 

 Văn Thù nên biết, chúng sanh ngu si, 
chẳng biết chẳng hay, thọ mạng ngắn ngủi, 
như lửa nháng đá, như bọt trên nước, như 
ánh điện chớp. Sao lại trong ấy, chẳng kinh 
chẳng sợ? Sao lại trong ấy, ham nhiều tài lợi? 
Sao lại trong ấy, sanh long ganh tỵ, để rồi trôi 
dạt, trong biển sanh tử?  Chỉ có chư Phật, các 
vị Bồ-Tát, mới đến bờ kia, chúng sanh phàm 
phu, quyết sẽ trầm luân.  Quỷ vô thường đến, 
bất cứ lúc nào, dầu có vô lượng, vô biên vàng 
bạc, tiền tài châu báu, muốn đem chuộc 
mạng, không thể nào được. Chúng sanh cần 
phải, quán xét thân mình, rồi nghĩ như vầy:  
Thân này cũng như, bốn con rắn độc, thường 
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bị vô lượng, vi trùng rúc rỉa.  Thân này hôi 
thúi, bị trói buộc trong, lao ngục tham dục. 
Thân này đáng ghét, dường như chó chết.  
Thân này chẳng sạch, chín lỗ thường chảy.  
Thân này như thành, La-sát trong đó. Thân 
này chẳng bền, sẽ bị diều quạ, chó đói ăn 
nuốt.  Hãy bỏ thân nhơ, cầu tâm Bồ-đề.  Nên 
quán thân này, lúc bỏ mạng sống, mồ hôi toát 
ra, hai tay trống rỗng, đau đớn khó nhẫn.  
Lúc mạng căn dứt, một ngày, hai ngày, cho 
đến năm ngày, sình chướng, bầm tím, máu 
mủ chảy ra, cha mẹ vợ con, chẳng ưa nhìn 
thấy.  Đến khi xương thân, rã ra trên đất, thì 
các lóng đốt, rơi rớt bừa bãi, xương tay, 
xương đùi, xương sườn, xương sống, xương 
đầu, xương sọ, mỗi cái mỗi nơi, da thịt ruột 
rà, gan, thận, tim, phổi, bị dòi rúc rỉa… Sao 
lại trong ấy, chấp càng có ngã?  Bấy giờ, tất 
cả vàng bạc, ngọc ngà, tiền của, kho đụn, 
trong lúc sanh tiền, đâu còn quan hệ gì với ta 
nữa? 

Nếu chúng sanh nào, muốn khỏi khổ ấy, 
thì chớ nên tiếc, nước thành vợ con, đầu mắt 
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tủy não, biên chép Kinh này, thọ trì đọc tụng, 
Mười hai nhân duyên, là tạng bí yếu, của các 
Đức Phật, lưu thông cúng dường, thì trong 
mỗi niệm, sẽ thành tựu tâm Vô thượng Bồ-đề, 
không một điều gì, có thể phá hoại, trọn 
chẳng chết non, vì nạn hoạnh tử.   

 Khi Đức Thế-Tôn, ở giữa đại chúng, nói 
về giáo pháp “Mười hai nhân duyên, Phật 
tánh thường trụ” thì cả đại hội, các vị Tỳ-
kheo, và Tỳ-kheo-ni, nam nữ cư sĩ, tám bộ 
trời rồng, hạng nhân phi nhân, vua Ba-Tư-
Nặc, cùng các quyến thuộc, vô số đại chúng, 
đều giác ngộ tâm Vô thượng Bồ-đề, chứng Vô 
sanh nhẫn, tất cả đều khen, là chưa từng có, 
một lòng đảnh lễ, hoan hỷ thực hành.  

ĐỨC PHẬT NÓI KINH TRƯỜNG-THỌ 
DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI. 

 

 

 

 



KinhTrường-Thọ Diệt Tội                                                                     399 
 

 

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM 
KINH. 

Bồ-Tát Quán Tự Tại, hành sâu vào Bát 
Nhã Ba La Mật Ða thì, thấy rõ năm- uẩn đều 
không, qua khỏi tất cả khổ ách.  Xá Lợi Tử! 
Sắc chẳng khác không, không chẳng khác 
sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức cũng đều như thế. 

Xá Lợi Tử! Các pháp đó không tướng, 
không sinh không diệt, không dơ không sạch, 
không tăng không giảm.  Cho nên trong 
không chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức; 
không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; 
không có nhãn giới, cho đến không có ý thức 
giới; không có vô minh, cũng không có hết vô 
minh, cho đến không có già chết, cũng không 
có hết già chết; không có khổ tập diệt đạo, 
không có trí huệ cũng không đắc được. 

 Vì không chỗ đắc, nên Bồ-Tát nương vào 
Bát Nhã Ba La Mật, tâm không quái ngại, vì 
không quái ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa 
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điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết-
Bàn. 

 Các Ðức Phật ba đời, đều nương vào Bát 
Nhã Ba La Mật, cho nên đắc được Vô 
Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.  Nên biết 
Bát Nhã Ba La Mật Ða là Chú đại thần, là 
Chú đại minh, là Chú vô thượng, là Chú vô 
đẳng đẳng, trừ được tất cả khổ, chân thật 
không hư.   

Cho nên nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Ða, 
bèn nói Chú rằng:  

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết 
đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần) 

 

VÃNG SANH TỊNH ÐỘ 

Nam mô a di đa bà dạ.  Ða tha dà đa dạ 
Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tì A di rị đa tất 
đam bà tì.  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) 
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KỆ TÁN PHẬT A DI ÐÀ 

A Di Ðà Phật thân sắc vàng, 
Tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời, 
Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển, 
Mắt trong ngần, bốn biển long lanh, 
Ánh hào quang hóa vô số Phật, 
Vô số Bồ-Tát hiện ở trong, 
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, 
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát. 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại- 
Từ Ðại-Bi A Di Ðà Phật.  (3 lần) 

Nam Mô A-Di-Ðà Phật. (108 lần) 

Nam Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.  
         (10 lần) 

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật. (10 lần) 

Nam Mô 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 Tiêu-Tai-Kiết-Tường Bồ-Tát. (3 lần) 

 



402                                                                           Nghi Thức Tụng Niệm 
 

 

HỒI HƯỚNG 

Tụng Kinh công đức hạnh thù thắng 
Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng 
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh 
Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng
              Quang 
Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não 
Nguyện được trí huệ hiểu chân thật 
Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ 
Ðời đời thường hành Bồ-Tát đạo 
Nguyện sinh sang cõi Tây phương Tịnh-  
               độ 
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ 
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh 
Bồ-Tát bất thối làm bạn lành 
Nguyện đem công đức nầy 
Hướng về khắp tất cả 
Ðệ tử và chúng sinh 
Ðều trọn thành Phật đạo. 
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TAM QUY Y 
 

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng 
sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô 
thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng 
sinh, thấu rõ tạng Kinh, trí huệ như biển. 
(1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng 
sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không 
ngại. (1 lạy) 



 
 

 

NGHI THỨC TỤNG 
ĐẠI BI SÁM PHÁP 

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

 
TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN: 

 
Án lam xóa ha. (3 lần) 

 
TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN: 

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

ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần) 
 

CÚNG HƯƠNG 
(Thắp ba cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang 
trán niệm lớn bài cúng hương) 

Nguyện đem lòng thành kính 
Gởi theo đám mây hương 
Phưởng phất khắp mười phương 
Cúng dường ngôi Tam Bảo 
Thề trọn đời giữ đạo 
Theo tự tánh lòng thành 



 
 

 

NGHI THỨC TỤNG 
ĐẠI BI SÁM PHÁP 

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

 
TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN: 

 
Án lam xóa ha. (3 lần) 

 
TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN: 

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

ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần) 
 

CÚNG HƯƠNG 
(Thắp ba cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang 
trán niệm lớn bài cúng hương) 

Nguyện đem lòng thành kính 
Gởi theo đám mây hương 
Phưởng phất khắp mười phương 
Cúng dường ngôi Tam Bảo 
Thề trọn đời giữ đạo 
Theo tự tánh lòng thành 

Nghi Thức Tụng Đại-Bi Sám-Pháp                                                       405 
 

 

Cùng pháp giới chúng sanh 
Cầu Phật từ gia hộ 
Tâm Bồ-Đề kiên cố 
Xa bể khổ vòng mê 
Chóng quay về bờ giác. 

 
TÁN THÁN PHẬT 

Đấng Pháp Vương vô thượng 
Ba cõi chẳng ai bằng 

Thầy dạy khắp trời người 
Cha lành chung bốn loài 

Quy-y trọn một niệm 
Dứt sạch nghiệp ba kỳ 

Xưng dương cùng thán tán 
Ức kiếp không cùng tận. 

 
QUÁN TƯỞNG 

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. 
Đạo cảm thông, không thể nghĩ bàn, 
Lưới đế châu ví đạo tràng. 
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, 
Trước bảo toạ thân con ảnh hiện, 
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Cúi đầu xin thệ nguyện quy-y. 

 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 chú Tam-Bảo. (O) 

 Chí tâm đảnh lể: 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 Bố-Tát, Linh Sơn Hội Thượng 
Phật Bồ-Tát. (O) 

 Chí tâm đảnh lể: 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, Thânh-Tịnh Đại-Hải Chúng 
Bồ-Tát. (O) 

TÁN LƯ HƯƠNG 
 

Lư hương sạ nhiệt, 
Pháp giới mông huân, 
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Chư Phật hải hội tất diêu văn, 
Tùy 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) 

 

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI-BI 

SÁM PHÁP 

Kính lạy đời quá khứ 
Chánh Pháp Minh Như-Lai 
Chính là đời hiện nay 
Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. 
Bậc thành công đức diệu 
Dũ lòng đại từ bi 
Nơi trong một thân tâm 
Hiện ra ngàn tay mắt 
Soi thấy khắp pháp giới 
Hộ trì các chúng sanh 
Kiến pháp lòng đạo sâu 
Dạy trì chú viên mãn 
Cho xa lìa đường ác 
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Được sanh trước Như-Lai 
Những tội nặng Vô-Gián 
Cùng bệnh ác lâm thân 
Khó nổi cứu vớt được 
Cũng đều kiến tiêu trừ. 
Các tam muội, biện bài 
Sự mong cầu hiện tại 
Đều cho được thành tựu 
Quyết định chẳng nghi sai 
Khiến mau được ba thừa 
Và sớm lên quả Phật. 
Sức oai thần, công đức 
Khen ngợi chẳng hay cùng 
Cho nên con một lòng 
Quy- mạng và đảnh-lể. 
 

(Đứng lên xướng lễ) 

NHỨT TÂM ĐẢNH LỄ 

1. Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Thế-Tôn. (O) 

2. Tây Phương Cực-Lạc Thế-Giới A-Di-Đà 
Thế-Tôn. (O) 
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3. Quá Khứ Vô-Lượng Ức Kiếp Thiên- 
Quang-Vương Tịnh-Trụ Thế-Tôn. (O) 

4. Quá Khứ Cửu-Thập Cửu-Ức Căng Già 
Sa Chư Phật Thế-Tôn. (O) 

5. Quá Khứ Vô-Lượng Kiếp-Chánh Pháp-
Minh Thế-Tôn. (O) 

6. Thập Phương Nhứt Thế Chư-Phật Thế-
Tôn. (O) 

7. Hiền Kiếp Thiên Phật, Tam-Thế Nhứt-
Thế Chư Phật Thế-Tôn. (O) 

8. Quảng Đại Viên-Mãn Vô-Ngại Đại-Bi 
Tâm Đà-La-Ni Thần Diệu Chương Cú. 
(xưng lể 3 lần) (O) 

9. Quán-Âm Sở Thuyết Chư Đà-La Ni, 
Cập Thập Phương Tam Thế Nhứt Thế-
Tôn Pháp. (O) 

10. Thiên-Thủ, Thiên-Nhãn, Đại-Từ Đại-Bi, 
Quán-Thế-Âm Tự Tại Bồ-Tát Ma-Ha-
Tát. (xưng lể 3 lần) (O) 

11. Đại Thế-Chí Bồ-Tát Ma Ha Tát. (O) 
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12. Tổng Trì Vương Bồ-Tát Ma Ha Tát. (O) 

13. Nhựt-Quang Bồ-Tát, Nguyệt-Quang Bồ-
Tát Ma Ha Tát. (O) 

14. Bảo Vương Bồ-Tát, Dược-Vương Bồ-
Tát, Dược-Thượng Bồ-Tát Ma Ha Tát. 
(O) 

15. Hoa Nghiêm Bồ-Tát, Đại-Trang Nghiêm 
Bồ-Tát, Bảo-Tạng Bồ-Tát Ma Ha Tát. 
(O) 

16. Đức Tạng Bồ-Tát, Kim-Cang Tạng Bồ-
Tát, Hư-Không Tạng Bồ-Tát Ma Ha 
Tát. (O) 

17. Di-Lặc Bồ-Tát, Phổ-Hiền Bồ-Tát, Văn-
Thù Sư-Lợi Bồ-Tát Ma Ha Tát. (O) 

18. Thập Phương tam thế Nhứt-Thế Bồ-Tát 
Ma Ha Tát. (O) 

19. Ma Ha Ca-Diếp Tôn Giả, Vô-Lượng Vô 
số Đại Thânh-Văn Tăng. (O) 

20. Xiển Thiên-Thai Giáo Quán, Tứ Minh 
Tôn Giả, Pháp-Trí Đại Sư. (O) 
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21. Nhứt tâm đại vị: Thiện Tra Phạm Ma, 
Cù-Bà-Dà Thiên Tử, Hộ Thế Tứ Vương, 
Thiên Long Bát Bộ, Đồng Mục Thiên 
Nữ, Hư Không Thần, Giang Hải Thần, 
Tuyền Nguyên Thần, Hà Chiểu Thần, 
Dược Thảo Thọ Lâm Thần, Xá Trách 
Thần, Thủy Thần, Hỏa Thần, Phong 
Thần, Thổ Thần, Sơn Thần, Địa Thần, 
Cung Điện Thần, Tỉnh thủ hộ trì chú 
nhứt thế, Thiên, Long, Quỷ, Thần cập 
các quyến thuộc đảnh lễ Tam-Bảo. (O) 

 Kinh nói: Nếu có vị tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, 
ưu-bà-tắc, ưu-bà-di hay đồng-nam, đồng-nữ 
nào muốn tụng trì chú này, trước tiên phải 
phát tâm từ-bi đối với chúng sanh và sau đây 
y theo tôi mà phát nguyện: 

 Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, nguyện 
con mau biết tất cả pháp. 

 Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, nguyện 
con sớm được mắt trí-tuệ. 

 Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, nguyện 
con mau độ chúng-sanh. 
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 Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, nguyện 
sớm được phương tiện khéo. 

 Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, nguyện 
con mau lên thuyền bát nhã. 

 Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, nguyện 
con sớm được qua biển khổ. 

 Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, nguyện 
con mau được đạo giới định. 

 Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, nguyện 
con sớm lên non Niết-Bàn. 

 Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, nguyện 
con mau về nhà vô-vi. 

 Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm, nguyện 
con sớm đồng thân pháp tánh. 

Nếu con hướng về nơi non đao, 
Non đao tức thời liền sụp đổ. 
Nếu con hướng về lửa, nước sôi, 
Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt. 
Nếu con hướng về cõi địa-ngục, 
Địa ngục liền tự mau tiêu tan. 
Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, 
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Ngạ quỷ liền được tự no đủ. 
Nếu con hướng về chúng Tu-La, 
Tu-La tâm ác tự điều phục. 
Nếu con hướng về các súc sanh,  
Súc sanh tự được trí huệ lớn. 

Nam mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. (10 lần) 

Nam mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

Quán-Thế-Âm Bồ-Tát lại bạch Phật: 

 Bạch Đức Thế-Tôn: Nếu chúng sanh nào 
tụng trì thần thú Đại-Bi, mà còn bị đoạ vào 
ba đường ác, tôi thề không thành chánh-
giác. Tụng trì thần chú Đại-Bi, nếu không 
được sanh về các cõi Phật, tôi thề không 
thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại-Bi, 
nếu không được vô lượng tam muội biện tài, 
tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì 
thần chú Đại-Bi tất cả sự mong cầu trong đời 
hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này 
không được gọi là Đại-Bi Tâm Đà La Ni.  Khi 
Đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát nói lời ấy rồi, 
liền ở trước chúng hội chắp tay đứng thẳng, 
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đối với chúng sanh khởi lòng từ-bi, nở mặt 
mỉm cười, nói chương cú mầu nhiệm: 

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. 
Nam-mô a rị da, bà lô yết 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 thâu 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 y 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 
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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 du 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. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na 
ra cẩn trì bàn đà 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 yết 
đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.  

 Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta 
bà ha.  (bài chú Đại-Bi này, tùy sức tụng 3, 7, 21 lần hoặc 
nhiều càng tốt) 

Bồ-Tát thuyết chú xong, cõi đất sáu 
phen biến động, trời mưa hoa báu rơi xuống 
rải rác, mười phương chư Phật thảy đều vui 
mừng, thiên ma ngoại đạo sợ dựng lông tóc, 
tất cả chúng hội đều được chứng quả. 

Hoặc có vị chứng quả Tư-đà-hoàn, hoặc 
có vị chứng quả A-na-hàm, hoặc có vị chứng 
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quả A-la-hán, hoặc có vị chứng được Sơ-điạ, 
Nhị-điạ, Tam-địa, Tứ-địa, Ngũ-địa cho đến 
Thập-điạ.  Vô lượng chúng sanh pháp lòng 
Bồ-Đề. 

Chí tâm sám hối: 

Đệ tử … cùng pháp giới chúng sanh, hiện 
tiền một tâm, vẫn đủ ngàn pháp, đều có sức 
thần, cùng với trí sáng, trên sáng chư Phật, 
dưới đồng muôn loài. Bỡi niệm vô minh, che 
ánh sáng kia, nên đối cảnh hôn mê, khởi lòng 
chấp nhiễm, trong pháp bình đẳng, sanh 
tưởng ngã nhơn.  Lại do ái kiến làm gốc, thân 
miệng làm duyên, trong nẻo luân hồi, gây 
nên đủ tội: thập ác ngũ nghịch, báng pháp, 
báng người, phá giới, phạm trai, hủy hoại 
chùa tháp, trộm của tăng kỳ, bức người tịnh 
hạnh, xâm tổn thường trụ, đồ vật thức ăn, dù 
ngàn Phật ra đời khó bề sám hối.  Những tội 
như thế không lường không ngằn, khi bỏ báo 
thân, phải đoạ tam đồ, chịu vô lượng khổ. 
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Lại trong đời này, do túc, hiện chướng 
hoặc bị các nghiệp: lửa phiền thiêu đốt, tật 
bệnh vây quanh, duyên ngoài lôi cuốn, tà ma 
quấy nhiễu, làm ngăn đạo pháp, khó nổi tiến 
tu. 

May gặp thần chú, viên mãn Đại-Bi (xá) 
có thể mau trừ, những tội như thế, cho nên 
nay con hết lòng tụng trì, con nguyện nương 
về Quán-Ám Bồ-Tát, cùng Phật mười 
phương (xá), phát lòng Bồ-Đề, tu hạnh chơn 
ngôn, cùng với chúng sanh, tỏ bày các tội, 
cầu xin sám hối, nguyện đều tiêu trừ. 

Nguyện đấng Đại-Bi Quán-Âm Bồ-Tát 
ngàn tay nâng đở, ngàn mắt chiếu soi, khiến 
cho chúng con duyên chướng trong ngoài, 
thảy đều dứt sạch, mình, người hạnh nguyện 
cùng được viên thành, mở tánh bản tri, dẹp 
trừ ma ngoại, ba nghiệp siêng cần tu nhân 
tịnh độ. 

Nguyện cho chúng con, khi bỏ thân này, 
không vào đường ác, quyết được sanh về thế 
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giới Cực-Lạc của Phật A-Di Đà, rồi được 
thừa sự, Đại-Bi Quán-Thế-Âm, đủ các tổng 
trì, rộng độ quần phẫm, đồng thoát khỏi 
luân hồi đề thành Phật đạo. 

Đệ tử sám hối phát nguyện rồi, xin quy 
mạng đảnh lể Tam-Bảo. (1 lạy) 

 
MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA 

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, diệc 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, tỷ, thiệt, 
thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; 
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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 diệc vô đắc.  Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-
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 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. (3 lần) 
 

VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH  
CHƠN-NGÔN 

 Nam-mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, 
Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất 
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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. 
 

TÁN PHẬT 

A-Di-Ðà Phật thân kim sắc 
Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân 
Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di 
Cám mục trừng thânh 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-Ðà Phật. 

Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (Niệm nhiều ít tùy ý) 
Nam-mô Ðại-bi Quán-thế-âm Bồ-Tát. (3 lần) 
Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-Tát. (3 lần) 
Nam-mô Ðại-Tạng Vương Bồ-Tát. (3 lần) 
Nam-mô Thânh-tịnh Ðại-Hải chúng Bồ-Tát. 
     (3 lần) 
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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. 
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.  
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PHỤC NGUYỆN 
(Vị chủ lễ xướng một mình như sau): 
 
 Hiện tiền chư Phật tử ……. đẳng thân 
xu khướng 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, âm 
siêu dương thới, pháp giới chúng-sanh, tình 
dữ vô tình, tề thành Phật đạo. 

Nam-mô A-Di-Ðà Phật.  (Ðồng niệm) 

 
LỂ SÁM 

Xướng: Phật tại thế thời ngã đẳng trầm luân, 
kim đắc nhơn thân Phật dĩ diệt độ. Khả lân 
mẫn giả nghiệp trọng phước kinh nhất 
nhiệm chí thành cầu ai sám hối. 
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Hoà: Vãng tích sở tại chư ác nghiệp, giao do 
vô thỉ tham sân si, tùng thân, ngữ, ý, chi sở 
sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối. 

Xướng: Đệ tử chúng đẳng tự vi chơn tánh, 
uổng nhập mê lưu. Tùy sanh tử dĩ phiêu 
trầm, trục sắc thânh nhi tham nhiễm.  Thập 
triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân.  
Lục căn, lục trần vọng tác vô biên chi tội, 
ngưỡng Tam Bảo dĩ Từ-Bi, lịch nhất tâm nhi 
sám hối. 

Hoà: Vãng tích sở tại chư ác nghiệp, giao do 
vô thỉ tham sân si, tùng thân, ngữ, ý, chi sở 
sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối. 

Xướng: Tội tùng tâm khởi, tương tâm sám 
Tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong 
tâm diệt, lưỡng câu không.  Thị tắc danh vi 
chơn sám hối. 

Hoà: Vãng tích sở tại chư ác nghiệp, giao do 
vô thỉ tham sân si, tùng thân, ngữ, ý, chi sở 
sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối. 
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Nam mô Cầu Sám hối Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. 
    (3 lần) 

 
PHÁT NGUYỆN 

Chúng con xin dốc lòng phát nguyện. 

 Nguyện cho con đời hiện tại đây Phước 
duyên trí vẹn đầy. Tội tình, báo chướng mảy 
may chẳng còn. Bao phiền não làm con khổ 
sở.  Cùng duyên trần xin dũ sạch không. 
Thân tâm như thể gương trong. Bao pháp 
mầu nhiệm con thong hiểu liền. Chúng sanh 
dẫu vô-biên vô-lượng. Độ cho đều sung 
sướng yên vui. Ngôi chánh giác là ngôi cao 
nhất. Ngày đêm con xin dốc lòng cầu. Giữ 
gìn trọn vẹn trưóc sau. Ngàn kia đi chẳng 
bao lâu tới liền.  Xin cho con được như 
nguyện. 

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ-Tát. (3 lần) 

 -o0o-  
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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) 
 

Nguyện dỉ thử công đức 
Phổ cập ư nhứt thiết 
Ngã đẳng dử chúng sanh 
Giai cộng thành Phật đạo. 

 

KINH CỨU KHỔ 

Nam mô đại từ đại-bi quảng đại linh 
cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.  Nam mô cứu 
khổ cứu nạn Quán Thế-Âm Bồ-Tát. Bách 
thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, Phật 
cáo A-Nan ngôn, thử kinh đại-thánh, năng 
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cứu ngục tù, năng cứu trọng bịnh, năng cứu 
tam tai bá nạn khổ.  Nhược hửu nhơn tụng 
đắc nhất thiên biến, nhứt thân ly khổ nạn, 
tụng đắc nhứt vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn, 
Nam mô Phật Lực oai, nam mô Phật lực hộ, 
sử nhơn vô ác tâm, linh nhơn thân đắc độ, 
hồi quang Bồ-Tát, hồi thiện Bồ-Tát, A nậu 
đại thiên-vương, chánh-điện Bồ-Tát, Ma 
kheo ma kheo. Thânh tịnh Tỳ-kheo, quán sự 
đắc tán, tùng sự đắc ưu, chư Đại Bồ-Tát, 
ngủ-bá A-La Hán, cứu-độ đệ-tử …. (Họ tên 

tuổi) Nhất thân ly khổ nạn, tự ngôn Quán-
Thế-Âm Bồ-Tát ân lạc bất tu giãi, cần đọc bá 
thiên vạn biến, tai nạn tự nhiên đắc giải 
thoát. Tín thọ phụng hành. Tức thuyết chơn-
ngôn viết: ly bà, ly bà đế. cầu ha cầu ha đế, 
đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế chơn lăng 
càng đế, bồ đề tát bà ha.  (3 lần) 

 Nam mô Đại Từ Đại-Bi Cứu Khổ, cứu 
nạn Quán Thế-Âm Bồ-Tát. (Niệm 3 lần, 10 lần, hoặc 
108 lần, càng nhiều, càng tốt.) 
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               BẠCH Y THẦN CHÚ 

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN 

Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, ta bà ha. (3 lần) 

 
TỊNH THÂN NGHIỆP CHƠN NGÔN 

Tu đa rị, tu đa rị, tu ma rị, tu ma rị, ta bà ha.
  (3 lần) 

 
ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN 

Nam mô tam mãn đà, một đà nẫm, án tô rô, 
tô ra, địa vĩ ta bà ha. (3 lần) 
 
Nam mô Đại Từ Đại-Bi Cứu Khổ, cứu nạn 
Quảng đại linh cảm Bạch-Y Quán Thế-Âm 
Bồ-Tát. (3 lần) 

Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Nam Mô 
cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ-Tát. Đát 
chỉ đá. Án dà la phạt đá. Dà la phạt đá. Dà ha 
phạt đá. La dà phạt đá. La dà phạt đá, ta ha. 
Thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly 
thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần. (3 lần) 



 
 

 

NGHI THỨC LỄ PHẬT ĐẢN 
 

Tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn: 
Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha.  
         (3 lần) 

Tịnh pháp giới chơn ngôn: 
Án lam tóa ha. (3 lần) 

 

Tịnh tam nghiệp chơn ngôn: 
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta 

phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) 

 

Phổ cúng dường chơn ngôn: 
Án nga nga nẳng, tam bà phạt phiệt nhựt ra 

hồng. (3 lần) 

 

CÚNG HƯƠNG 
Nguyện đem lòng thành kính 

Gởi theo đám mây hương 
Phảng phất khắp mười phương 
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Cúng dường ngôi Tam-Bảo 
Thề trọn đời giữ đạo 

Theo tự tánh làm lành 
Cùng pháp giới chúng sanh, 

Cầu Phật từ gia hộ,  
Tâm Bồ-Đề kiên cố 

Xa bể khổ nguồn mê 
Chóng quay về bờ giác. 

Nam mô Hương Cúng Dường, Lâm Tỳ 
Ni Thị Hiên, Ta-Bà Giáo Chủ Bổn-Sư Thích-
Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần) 

 
CẦU NGUYỆN 

Nay chính là ngày Đức Thích-Ca Giáo 
Chủ Bổn Tôn giáng thế để hóa độ chúng sanh.  
Chúng con một dạ chí thành, cúng dường kỷ 
niệm.  Kính dâng một nén tâm hương, ba 
nghiệp tinh cần, cúi đầu đảnh lể, nguyện y lời 
Phật dạy, tụng kinh niệm Phật chuyên cần. 
Quyết theo Phật Pháp làm lành, báo đền công 
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ơn hoá độ.  Tâm Bồ-Đề kiên cố, chí tu học 
vững bền, cùng pháp giới chúng sanh, nghiệp 
chướng căn trừ, căn lành viên mãn, mau 
chứng quả Vô Thượng Bồ-Đề.  Ngưỡng mong 
Phật tổ cao vời, từ-bi gia hộ. 

Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.  
 

TÁN PHẬT 
Đấng Pháp-Vương vô-thượng, 

Ba cõi chẳng ai bằng, 
Thầy dạy khắp trời người 
Cha lành chung bốn loài. 

Quy-y tròn một niệm, 
Dứt sạch nghiệp ba kỳ, 

Xưng dương cùng tán thán,  
Ức kiếp không cùng tận. 

 

QUÁN TƯỞNG 

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, 
Đạo cãm thông không thể nghĩ bàn. 
Lưới đế châu ví đạo tràng, 
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Mười phương Phật bảo hào quang sáng
            ngời 

Trước bảo toà thân con ảnh hiện, 
Cúi đầu xin thệ nguyện quy-y. 

 

ĐẢNH 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 
chú Tam-Bảo. (O) 

 Chí tâm đảnh lể: 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 Bố-Tát, Linh Sơn Hội Thượng 
Phật Bồ-Tát. (O) 

 Chí tâm đảnh lể: 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 
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Vương Bồ-Tát, Thânh-Tịnh Đại-Hải Chúng 
Bồ-Tát. (O) 
 

CHÚ ĐẠI BI 

Nam mô Ðại bi Hội thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)  

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

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam 
mô a rị da, bà lô yết 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 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 
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Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, 
mục đế lệ, y hê y 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 
du 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. 
Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì 
bàn đà 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 yết đế, thước bàng ra dạ, ta 
bà ha.  

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà 
ha.  (3 lần) 

Nam mô Thập phương thường trụ Tam 
bảo.  (3 lần) 
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Cung duy, Trung thiên điều ngự, vô 
thượng y vương, khai vạn tự ư hung tiền, kim 
thân tú dị; nhiếp thiên luân ư túc hạ, ngọc 
tướng trang nghiêm. Thất thất niên chi giáo 
pháp tuyên dương, vô lượng vô biên vô 
số kiếp; vạn vạn thế chúng sanh chi hóa 
đạo, đại hùng đại lực đại từ bi. Thiệt 
duy công đức vô biên, tán thán mạc cập giả 
dả. 

Hoặc bài: Tán lễ Thích tôn, vô thượng y 
vương, tam kỳ quả mãntu nhơn, Đâu 
suất giáng trần, trường từ bửu vị kim luân, 
tọa bồ đề tòa, đại phá ma quân, nhất đổ minh 
tinh đạo thành, giáng pháp lâm, tam 
thừa chúng đẳng quy tâm, vô sanh dĩ 
chứng. Hiện tiền chúng đẳng quy tâm, vô 
sanh tốc chứng. 

 

ĐẢNH LỄ 

Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện 
tâm, 
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Chúng hòa: Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Tam kỳ quả mãn, bách 
kiếp nhơn viên,  

Chúng hòa: Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Nhất sanh bổ xứ, hiện 
trú Đâu suất, 

Chúng hòa: Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Ta bà hóa độ, ứng 
hiện sanh thân, 

Chúng hòa: Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Đâu suất giáng trần, Ma 
da ứng mộng, 

Chúng hòa: Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Hoàng cung thác chất, hiện 
trú thai tạng,  

Chúng hòa: Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Vô ưu thọ hạ, thị hiện đản 
sanh,  

Chúng hòa: Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. 
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Nhất tâm đảnh lễ Hiện thọ dục lạc, yếm ác vô 
thường, 

Chúng hòa: Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Du quán tứ môn, yếm 
lão bệnh tử,  

Chúng hòa: Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Bán dạ du thành, xuất 
gia học đạo, 

Chúng hòa: Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Thanh sơn đoạn phát, 
phỏng đạo tầm sư, 

Chúng hòa: Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Tuyết lãnh tu hành, lục 
niên khổ hạnh,  

Chúng hòa: Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Bồ đề thọ hạ, hàng 
phục ma quân 

Chúng hòa: Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. 
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Nhất tâm đảnh lễ Công viên quả mãn, 
đổ tinh thành đạo,  

Chúng hòa: Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Tứ thập cửu niên thuyết 
pháp độ sanh, 

Chúng hòa: Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Tam thừa giáo bị, hóa độ dỉ 
tất,  

Chúng hòa: Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Ta la song thọ thị hiện Niết-
Bàn,  

Chúng hòa: Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Lưu bố xá lợi phước lợi 
nhơn thiên, 

Chúng hòa: Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Ta bà giáo chủ đại từ 
đại bi phụ, (Đại chhúng hòa:) Bổn-Sư Thích-
Ca Mâu-Ni Phật. 
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KẾ TỤNG BÀI KHÁNH ĐẢN  

Đệ tử hôm nay, 
Gặp ngày Khánh đản 
Một dạ vui mừng, 
Cúi đầu đảnh lễ 
Thập phương tam thế 
Điều ngự Như lai, 
Cùng Thánh Hiền Tăng. 
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh, 
Bởi thiếu nhơn lành, 
Thảy đều sa đọa; 
Tham sân chấp ngã, 
Quên hẳn đường về,  
Tình ái si mê, 
Tù trong lục đạo, 
Trăm dây phiền não, 
Nghiệp báo không cùng. 
Nay nhờ Phật tổ năng nhân,  
Nhũ lòng lân mẫn, 
Không nỡ sinh linh thiếu phước, 
Nặng kiếp luân hồi. 
Đêm dày tăm tối 
Đuốc tuệ rạng soi,  
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Nguyện cứu muôn loài, 
Pháp dùng phương tiện,  
Ta bà thị hiện, 
Thích chủng thọ sanh, 
Thánh Ma da mộng ứng điềm lành, 
Vua Tịnh Phạn phước sanh con thảo, 
Ba mươi hai tướng tốt, 
Vừa mười chín tuổi xuân,  
Lòng từ ái cực thuần, 
Chí xuất trần quá mạnh, 
Ngai vàng quyết tránh,  
Tìm lối xuất gia, 
Sáu năm khổ hạnh rừng già, 
Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa, 
Chứng thành đạo quả, 
Hàng phục ma binh, 
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh, 
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ, 
Chúng con nguyện: 
Dứt bỏ dục tình ngoan cố, 
Học đòi đức tánh quang minh, 
Cúi xin Phật tổ giám thành, 
Từ bi gia hộ,  
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Chúng con cùng pháp giới chúng sanh, 
Chóng thành đạo quả. 

 

XƯNG TÁN HỒNG DANH 

Thích-Ca thị hiện Ta-Bà, 
Trời, người hớn hở dâng hoa cúng dường, 

Báu thân rực rỡ phi thường, 
Mâu-Ni là đấng Pháp Vương cứu đời. 

 

KỆ TẮM PHẬT 

Ngã kim quán mộc chư Như-Lai, 
Tịnh trí trang nghiêm công-đức tụ, 
Ngũ trược chúng sanh linh ly cầu, 
Đồng chứng Như-Lai tịnh pháp thân. 
Tỳ gia thành lý bất tằng diệt, 
Bất sanh, bất diệt lão Cù-Đàm. 
Nhãn trung khán kiến trùng thiêm tiết 
Kim triêu chánh thị tứ ngoạt bát, 
Tịnh-Phạn Vương-Cung sanh Tất-Đạt 
Cửu-Long phúng thủy thiên ngoại lai 
Bồng túc liên hoa tùng địa phát. 
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Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu ni Phật. (3 lần)  

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát. (3 lần)  

Nam mô Đại-Hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát. (3 lần)  

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

Nam mô  Đạo-Tràng Hội Thượng Phật  Bồ-
Tát. (3 lần)  

 

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM 
KINH. 

Bồ-Tát Quán Tự Tại, hành sâu vào Bát 
Nhã Ba La Mật Ða thì, thấy rõ năm- uẩn đều 
không, qua khỏi tất cả khổ ách.  Xá Lợi Tử! 
Sắc chẳng khác không, không chẳng khác 
sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức cũng đều như thế. 

Xá Lợi Tử! Các pháp đó không tướng, 
không sinh không diệt, không dơ không sạch, 
không tăng không giảm.  Cho nên trong 
không chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức; 
không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; 
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không có nhãn giới, cho đến không có ý thức 
giới; không có vô minh, cũng không có hết vô 
minh, cho đến không có già chết, cũng không 
có hết già chết; không có khổ tập diệt đạo, 
không có trí huệ cũng không đắc được. 

 Vì không chỗ đắc, nên Bồ-Tát nương vào 
Bát Nhã Ba La Mật, tâm không quái ngại, vì 
không quái ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa 
điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết-
Bàn. 

 Các Ðức Phật ba đời, đều nương vào Bát 
Nhã Ba La Mật, cho nên đắc được Vô 
Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.  Nên biết 
Bát Nhã Ba La Mật Ða là Chú đại thần, là 
Chú đại minh, là Chú vô thượng, là Chú vô 
đẳng đẳng, trừ được tất cả khổ, chân thật 
không hư.   

Cho nên nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Ða, 
bèn nói Chú rằng:  

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết 
đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần) 
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VÃNG SANH TỊNH ÐỘ 

Nam mô a di đa bà dạ.  Ða tha dà đa dạ 
Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tì A di rị đa tất 
đam bà tì.  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) 

 

KỆ TÁN PHẬT A DI ÐÀ 

A Di Ðà Phật thân sắc vàng, 
Tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời, 
Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển, 
Mắt trong ngần, bốn biển long lanh, 
Ánh hào quang hóa vô số Phật, 
Vô số Bồ-Tát hiện ở trong, 
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, 
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát. 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại- 
Từ Ðại-Bi A Di Ðà Phật.  (3 lần) 

Nam Mô A-Di-Ðà Phật. (108 lần) 

Nam Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.  
         (10 lần) 
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Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật. (10 lần) 

Nam Mô 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 Tiêu-Tai-Kiết-Tường Bồ-Tát. (3 lần) 

 
HỒI HƯỚNG 

Tụng Kinh công đức hạnh thù thắng 
Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng 
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh 
Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng
              Quang 
Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não 
Nguyện được trí huệ hiểu chân thật 
Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ 
Ðời đời thường hành Bồ-Tát đạo 
Nguyện sinh sang cõi Tây phương Tịnh-  
               Độ 
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ 
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh 
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Bồ-Tát bất thối làm bạn lành 
Nguyện đem công đức nầy 
Hướng về khắp tất cả 
Ðệ tử và chúng sinh 
Ðều trọn thành Phật đạo. 
 
 

TAM QUY Y 

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng 
sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô 
thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng 
sinh, thấu rõ tạng Kinh, trí huệ như biển. 
(1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng 
sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không 
ngại. (1 lạy) 



 
 

 

NGHI THỨC PHÓNG SANH 
 

(Trước niệm hương, khấn tên … người phóng sanh muốn 
cầu những gì … Nguyên thả sinh-linh được tự-do giải thoát) 
 

Tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn: 
Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha.  
         (3 lần) 

Tịnh pháp giới chơn ngôn: 
Án lam tóa ha. (3 lần) 

 

Tịnh tam nghiệp chơn ngôn: 
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta 

phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) 

 

TÁN DƯƠNG CHI 
Dương chi tịnh thủy 
Biến sái tam thiên 

Tánh không bát đức lợi nhơn thiên 
Pháp giới quảng tăng diên 

Diệt tội tiêu khiên 
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Hỏa diệm hóa hồng liên. 

Nam mô Thanh lương địa Bồ-Tát. (3 lần) 

 

CHỦ LỄ SÁI TỊNH 
Phù thử thuỷ giả bát công đức thuỷ tại 
       thiên chơn 
Tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần  
Biến nhập tỳ lô hoa tạng giới 
Cá trung vô sứ bất siêu luân 
Thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân 
Trần bất nhiễm trần phản tát tự kỷ 
Quên trừ nội ngoại đản địch đàn tràng 
Sái khô mộc nhi tác dương xuân 
Kiết uế ban nhi thành tịnh độ 
Sở vị đạo nội ngoại trung giai vô trược uế 
Thánh phàm u hiển tổng thanh lương. 

                  *** 

Bồ-Tát liễu đầu cam lồ thuỷ 
Năng linh nhất đích biến thập phương 
Tinh chuyên cấu uế tận quên trừ, 
Phổ sái pháp diên thường thanh tịnh. 
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Chủ Lễ Rưới Nước Sái Phóng Sanh, Đại Chúng Tụng: 

 

CHÚ ĐẠI BI 
Nam mô Ðại bi Hội thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)  

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

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam 
mô a rị da, bà lô yết 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 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 y hê, thất na thất na, a ra sâm 
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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 
du 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. 
Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì 
bàn đà 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 yết đế, thước bàng ra dạ, ta 
bà ha.  

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà 
ha.  (3 lần) 

Nam mô Thập phương thường trụ Tam 
bảo.  (3 lần) 

Nam mô Thường-Trụ Thập Phương Phật. 
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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-Lạc Tôn 
           Phật. 

Nam mô Dược-Sư Lưu-Ly-Quang Vương
           Phật. 

Nam mô Đại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát. 

Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. 

Nam mô Đạo-Tràng Hội Thượng Phật Bồ
             Tát. 

 

XƯỚNG GIẢI NGHIỆP KỆ: 
Chúng sanh đây có bao nhiêu 
Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn 
Các ngươi trước lòng trần tục lắm 
Nên đời này chìm đắm sông mê  
Tối tăm chẳng biết tu trì 
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Gây bao tội ác lại về mang thân 
Sống đọa đày, chết thường đau khổ 
Lông vảy sừng có đỡ được đâu, 
Dù là bay trước lặn sâu, 
Lưới vây, tên bắn, móc câu thả mồi, 
Tát cạn bắt, cùng phun hơi độc  
Lúc đó dù kêu khóc ai thương, 
Hồn còn phảng phất, nấu rang xong rồi. 
Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc,  
May sao nhờ các vị thượng nhân 
Cứu cho ngươi được thoát thân, 
Đến đây lại được nhờ ơn phép mầu. 

 
 

QUY Y TAM BẢO: 
Chúng sanh quy y Phật, quy y Pháp, quy y 

Tăng.  (3 lần) 

Quy y Phật rồi, khỏi đọa địa ngục.  
Quy y Pháp rồi, khỏi đọa ngạ quỷ. 
Quy y Tăng rồi, khỏi đọa bàng sanh. (3 lần) 

Chúng sanh quy-y Phật không đoạ địa ngục 
Chúng sanh quy-y Pháp không đoạ ngạ quỷ, 
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Chúng sanh quy-y Tăng không đoạ bàng 
        sanh. (3 lần)  
Quy rồi tội chướng sạch băng 
Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi 
Pháp tâm tu sau rồi được hưởng 
Về Phương Tây sung sướng đời đời 
Lên toà sen hưởng thảnh thơi 
Không hề luân chuyển yên vui tháng ngày, 

-o0o- 
Xin đại chúng ra tay cứu khổ 
Phát tâm cầu Phật độ chúng sanh 
Cùng nhau dốc một lòng thành 
Cầu cho thoát khỏi trong vòng trầm luân, 
Hết lòng sám hối, thân tâm nhẹ nhàng. 

Án, linh cảm ứng tóa ha. (3 lần) 

 
SÁM HỐI: 

Chúng sanh vốn tạo các vọng nghiệp 
Đều do vô thỉ tham sân si  
Từ thân miệng ý phát sanh ra 
Tất cả chúng sanh xin sám hối. 
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Nam mô Cầu sám hối Bồ-Tát Ma ha tát. 
         (3 lần) 

 

XƯỚNG TAM TỤ TỊNH GIỚI: 
Dứt tất cả các nghiệp ác 
Làm tất cả các nghiệp lành 
Giữ tâm mình trong sạch  
Là lời chư Phật dạy. 

 

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA 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, diệc 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, tỷ, thiệt, 
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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 diệc vô đắc.   

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát 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 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. (3 lần)   
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VÃNG SANH QUYẾT ÐỊNH CHƠN NGÔN: 
Nam mô a di đa bà dạ,  
Ða tha dà đa dạ, Ða địa 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. 

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. 
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-Âm Bồ-Tát. (3 lần) 
Nam mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát. (3 lần) 
Nam mô Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát. (3 lần) 
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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, 
Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não 
Nguyện được trí huệ rõ Chơn Như 
Nguyện mọi tội chướng đều tiêu diệt  
Đời đời thường tu Bồ-Tát đạo. 
Nguyện sanh Tịnh độ ở phương Tây 
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ  
Hoa nở thấy Phật, chứng vô sanh Bồ-Tát  
Bất thối là bè bạn. 
Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 
Đều trọn thành Phật đạo. 
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TỰ QUY Y PHẬT, 

 Tự quy-y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể 
giải đại đạo, phát lòng vô thượng. (1 xá) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, 
thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 xá) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh bao 
gồm đại chúng, hết thảy không ngại. (1 xá) 
(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 kỳ tín chủ phúc hà sa. 

Nam mô Trường-Thọ Vương Bồ-Tát ma-ha-
             tát. (3 lần) 

(Niệm Phật, mang cá, rùa đem đến sông mà thả, chim đem 
ra trước sân hay sau nhà mà thả.) 

 



 
 

 

NGHI THỨC THỈNH ĐẠI-HỒNG-
CHUNG 

 
HT Huyền Tôn dịch 

(Trước khi vào thỉnh Đại-Hồng-Chung, phải đánh 3 hồi 
khánh (chuông nhỏ), lại 4 tiéng rồi tiếp Hồng chung. 

Thức Hồng Chung 7 tiếng nhỏ và 3 tiếng lớn. (O) là 1 tiếng 
chuông) 

Nguyện tiếng chông này ngân khắp cõi 
Thiết-Vi ngục tối thảy xa nghe 
Cõi trần trong sạch đều thông suốt, 
Giác-ngộ sanh linh cả mọi loài. (O) 

Nghe chuông phiền não nhẹ lâng lâng 
Bồ-Đề thêm lớn tuệ sáng ngần 
Xa rời Điạ-Ngục qua hầm lữa 
Nguyện thanh như Phật độ chúng-sanh. 
        (O) 
Thần Chú: Phá Địa Ngục: 

Án Già Ra Đế Da Toá Ha (hay: Ta Bà Ha)
        (3 lần) 
Sơ khấu: (khấu thỉnh đoạn nhứt) 

Hồng chung khởi thỉnh tiếng ban đầu, 
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Bảo kệ ngâm cao thoát nhiệm mầu, 
Trên thấu Thiên Đàng vui an lạc 
Dưới thông Địa Ngục diệt đau sầu! (O) 

Nam mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ 
bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện 
Điạ Tạng Vương Bồ-Tát Ma Ha Tát. (O) 
Nhị khấu: (khấu thỉnh đoạn hai) 

Hồng chung khấu thỉnh lần thứ hai. 
Bảo kệ ngâm cao giọng ngân dài, 
Trên thấu thiên đường trời niệm Phật 
Dưới thông địa ngục, ngục tiêu tai! (O) 

Nam mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ 
bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện 
Điạ Tạng Vương Bồ-Tát Ma Ha Tát. (O) 
Tam khấu: (khấu thỉnh đoạn ba) 
Hồng chung kính thỉnh lần thứ ba, 
Bảo kệ ngân cao chiếu bảo toà, 
Trên thấu thiên đường thông sáu nẻo, 
Dưới sâu địa ngục độ bao la! (O) 
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Nam mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ 
bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện 
Điạ Tạng Vương Bồ-Tát Ma Ha Tát. (O) 
Tam khấu: (khấu thỉnh đoạn ba) 
Nam mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ 
bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện 
Điạ Tạng Vương Bồ-Tát Ma Ha Tát. (O) 

Nguyện cầu Phật Nhựt Tăng Huy, 
Pháp luân thường chuyển gió hoà dân an 
Tứ sinh ba cõi nhờ ân, 
Luân hồi sáu đạo lụy thân đã nhiều 
Nguyện cầu báo chướng đều tiêu, 
Mười loài, chín cõi An, Siêu vẹn toàn! (O) 

Trần gian duyên nghiệp lầm than 
Nguyện tiêu tất cả tội mang nhiều loài. 
Bão lụt đói khát nạn tai, 
Nam hoà Đông thuận như đời Thuấn  
            Nghiêu! (O) 
Nghiệp phiền khổ chướng tiêu diêu 
Trận vọng binh tướng nguyện siêu liên 
         hồng 
Nhân hoà địa lợi đều thông, 
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Chim ba thú chạy bẫy vòng chớ vương. 
            (O) 
Cô thân lãng tử tha hương 
Mau về quê mẹ trọn thương nghĩa tình 
Nguyện cầu chư Phật độ sinh 
Vô biên thế giới đất trời gần xa, (O) 

Viễn cận Tăng tín đàn na 
Thiền môn an tịnh lợi tha đạo vàng 
Long thần thổ địa hân hoan, 
Hộ tăng, hộ pháp đạo tràng hưng long. 
Mẹ, cha, sư, hữu tồn vong, 
Mất còn lợi lạc vẫn trong chơn thường. 
           (O) 
Đồng về bến giác quê hương, 
Đồng đăng bỉ ngạn Tây-Phương Di Đà. 

(mỗi câu nam mô đều xá) 

Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô 
      Giá Na Phật. 

Nam mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na
        Phật. 

Nam mô Thiên Bá Ức Hoá Thân Thích 
         Ca Mâu Ni Phật. 
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Nam mô Đương Lai Từ-Thị Hạ-Sanh  
        Di-Lạc Tôn Phật. 

Nam mô Cực-Lạc Thế-Giới Từ-Phụ  
        Tiếp Dẫn A-Di-Đà Phật. 

Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhứt 
      Thế Chư Phật. 

Nam mô Đại Phương Quảng Diệu Liên 
Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đa 
        La Ni. 

Nam mô Đại Phương Quảng Phật, Hoa 
Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm Hội Thượng 
       Phật Bồ-Tát, Ma Ha Tát. 

Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ- 
        Tát, Ma Ha Tát. 

Nam mô Đại-Hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát,  
        Ma Ha Tá. 

Nam mô Hư-Không-Tạng Bồ-Tát, Ma 
            Ha Tát. 

Nam mô Từ-Hàn Cứu-Khổ Đại-Bi Linh-
Cảm Quan-Thế-Âm Bồ-Tát, Ma Ha Tát. 
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Nam mô Đại-Lực Đại-Thế-Chí Bồ-Tát, 
            Ma Ha Tát. 

Nam mô Đại-Nguyện Địa-Tạng Vương 
          Bồ-Tát, Ma Ha Tát. 

Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp 
Vi Đà Tôn Thiên Bồ-Tát. 

Nam mô Già Lam Thánh-Chúng, Thiên-
Long Bát-Bộ Nhứt Thiết Chư Thiện  
        Thần. 
Nguyện: 

Mười phương ba đời đấng Như-Lai 
Tám mươi tám Phật, toạ bảo đài; 
Sáu nẻo sanh linh cầu cứu khổ, 
U Linh mười loại thoát trần ai. (O) 

Nam mô Siêu Tịnh-Độ Bồ-Tát.  (3 lần) 

Thán: 

Chùy chạm chuông ngân chín chục lần, 
Chúng tăng thanh-tịnh lộ nghiêm thân, 
Bốn thời tinh-tấn tham-thiền tịnh 
Nhẹ bưới rời đơn niệm độ sinh. (O) 
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Kệ: 

Trăm tám chuông vàng lễ Phật danh 
Trên thông dưới thấu diệu vô ngần 
Sáu nẻo sinh linh cầu giải cứu 
U đồ thập loại thoát hỏa khanh. (O) 

Nam mô Siêu Thập Điạ Bồ-Tát, Ma ha tát.  

 

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA 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, diệc 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, tỷ, thiệt, 
thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; 
vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô 
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minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, 
diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô 
trí diệc vô đắc.   

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát 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 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. (3 lần)   
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VÃNG SANH QUYẾT ÐỊNH CHƠN 
NGÔN: 

Nam mô a di đa bà dạ,  
Ða tha dà đa dạ, Ða địa 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. 

 

TÁN PHẬT 

A Di-Đà Phật thân kim sắc 
Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân, 
Bạch hảo uyển-chuyển ngũ Tu-Di, 
Cám 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 phẫm hàm-linh đăng bỉ ngạn. 
Nam mô Tây-Phương Cực-Lạc Thế-
Giới, Đại-từ Đại-bi, A-Di-Đà Phật. 
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Nam mô A-Di-Đà Phật. (30 lần) 
Nam mô 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) 

 
HỒI HƯỚNG 

Kệ chuông công đức thù thắng hạnh, 
Vô-biên thắng phước giai hồi-hướng, 
Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não 
Nguyện được trí huệ rõ Chơn Như 
Nguyện mọi tội chướng đều tiêu diệt  
Đời đời thường tu Bồ-Tát đạo. 
Nguyện sanh Tịnh độ ở phương Tây 
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ  
Hoa nở thấy Phật, chứng vô sanh Bồ-Tát.  
Bất thối là bè bạn. 
Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 
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Đều trọn thành Phật đạo. 

 

TỰ QUY Y PHẬT, 

 Tự quy-y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể 
giải đại đạo, phát lòng vô thượng.  (1 xá) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, 
thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.  (1 xá) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh 
bao gồm đại chúng, hết thảy không ngại.  
         (1 xá) 

 

 



 
 

 

NGHI THỨC CÚNG NGỌ 
 

Tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn: 
Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha.  
         (3 lần) 

Tịnh pháp giới chơn ngôn: 
Án lam tóa ha. (3 lần) 

 

Tịnh tam nghiệp chơn ngôn: 
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta 

phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) 

 

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 
Xưng tánh tác Phật-sự 
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Phổ luân chư chúng-sanh, 
Giai pháp Bồ-Đề tâm, 
Viễn-ly chư vọng-nghiệp 
Viên-thành vô-thượng đạo. 

 

KỲ NGUYỆN 

Kim thời đệ tử …. Phát nguyện phụng 
Phật, thỉnh Tăng, chú nguyện, mong chư 
Phật oai lực phổ trì, hiện kim chư Phật-tử 
đẳng thân tâm thanh-tịnh, tinh-tấn tu-hành, 
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. 

 
TÁN DƯƠNG PHẬT BẢO 

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 
Năm diệt tam-kỳ nghiệp 
Xưng dương nhược tán-thán 
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Ức kiếp mạc năng tận. 
 

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. 

Chủ lễ xướng: 

Thế-Tôn sắc tướng như kim sơn, 
Diệc như thiên nhựt chiếu thế gian, 

Năng bạt nhất thế chư khổ não, 
Ngã kim khể thủ đại pháp vương. 

(Vị Chủ lễ xá ba xá, rồi niệm lớn hoặc đồng niệm) 

 

ĐẢNH LỄ 

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không 
biến pháp giới quá, hiện, vị lai chư Phật, tôn 
Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam 
Bảo. (1 lạy) 
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Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà giáo chủ 
Bổn-Sư Thích-Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ 
sanh Di Lạc 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 nguyệ-n Địa Tạng Vương Bồ-Tát, 
thanh tịnh đại hải chúng Bồ-Tát. (1 lạy) 

 

TÁN HƯƠNG 

Hương tài nhiệt, lư phần bảo đảnh 
         trung 

Chiên-đàn trầm nhũ chơn kham cúng, 

Hương yên liêu nhiễu Liên-Hoa động, 

Chư Phật, Bồ-Tát hạ Thiên-cung, 

Thiên-Thai sơn La-Hán, Lai thọ nhơn-gian
               cúng. (3 lần) 
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Nam mô Hương-Vân-Cái Bồ-Tát. (3 lần) 

Nam mô Bát-Nhã Hội-Thượng Phật 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 thế 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 diệc 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 tỷ thiệt thân ý, 
vô sắc thanh 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 tư tận, 
vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô 
sở đắc cố. Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật 
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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 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 thế khổ, 
chân thật 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.” (3 lần) 

 

Thiên-thượng, thiên-hạ vô như Phật, 

Thập-phương thế-giới diệt vô tĩ, 

Thế-gian sỡ hữu ngã tận kiến 

Nhứt thiết vô hữu như Phật giả. 

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

Nam mô Thường-Trụ Thập-Phương Pháp. 
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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-Lạc-Tôn 
          Phật. 
Nam mô Thập-Phương Tam-Thế Nhứt- 
           Thiết chư 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 Đại-Thế-Chí Bồ-Tát. 
Nam mô Điạ-Tạng-Vương Bồ-Tát. 
Nam mô Hộ-Pháp Chư-Tôn Bồ-Tát. 
Nam mô Già-Lam Thánh-Chúng Bồ-Tát. 
Nam mô Lịch-Đại Tổ-Sự Bồ-Tát.Nam mô 
Thường-Trụ Thập-Phương Phật. 
 

Nam mô Đạo-Tràng Hội-Thượng-Phật, Bồ-
            Tát. 

Nẳng mồ tát phạt đác tha nga đa, phạ lồ 
chỉ đế, án tam bạc ra, tam bạc ra hồng.  (3 lần) 



476                                                                           Nghi Thức Tụng Niệm 
 

 

Nẳng mồ tô rô bà da, đác điệt tha. Án tô 
rô, tô rô, bác ra tô rô, bác ra tô rô, ta bà ha.
            (3 lần) 

-o0o- 

Thử thực sắc hương vi, 
Thượng cúng thập phương Phật, 
Trung phụng chư Hiền-Thánh, 
Hạ cập lục đạo phẩm, 
Đẳng thí vô sai biệt, 
Tùy nguyện giai bảo mãn. 
Linh kim thí giả, 
Đắc vô-lượng Ba-la-mật. 
Tam-đức lục-vi, 
Cúng Phật, cập Tăng,  
Pháp-giới hữu tình, 
Phổ đồng cúng-dường. 

 Án nga nga nẳng tam bà, phạt nhiệt nhựt 
ra hồng. (3 lần) 

 

BÀI TÁN PHỔ CÚNG-DƯỜNG 

Ngã kim phụng hiến cam-lồ vị, 
Lượng đẳng Tu-Di vô quá thượng, 
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Sắc hương mỹ-vị biến hư-không, 
Duy nguyện từ-bi ai nạp thọ. 

 Nam mô Phổ-Cúng-Dường Bồ-Tát. 

Tứ-sanh, cửu-hữu đồng đăng hoa tạng huyền 
            môn, 
Bát nạn, tam-đồ cộng nhập Tỳ-Lô tánh hải. 

Cúng Phật dĩ ngật  
Đương nguyện chúng sanh 
Sở tác giai biện   
Cụ chư Phật Pháp. 

 

PHỤC NGUYỆN 

Thần siêu nơi cõi Tịnh 
Nghiệp dứt chốn trần ai, 

Bông sen chín phẩm vừa khai, 
Phật bèn thọ-ký cho ngay nhứt thừa. 

Cầu xin chư-Phật tiếp đưa, 
Hồn về Cực-Lạc say-sưa pháp-mầu. 

Nguyện cho hết thảy đâu đâu, 
Ba đường sáu nẻo đồng cầu nguyện sanh. 

Tất cả thập loại hàm linh, 
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Đều cùng chung hưởng, nghe kinh thoát 
 nàn. 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 
 

 

TỰ QUY-Y 

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-
sanh thể giải đại-đạo, phát vô thượng tâm. 

Tự quy-y Pháp, đượng nguyện chúng-
sanh thấm nhập kinh-tạng, trí-huệ như hải. 

Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-
sanh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. 

 



 
 

 

NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG 
 

(Đại chúng đứng sắp hàng tề chỉnh nghe tiếng khánh, chắp tay 
đồng xá ngồi xuống, nhiếp tâm trì chú) 

I. ĐOAN-TOẠ (NGỒI THẲNG) 

Chánh thân đoan-tọa, 
Đương nguyện chúng-sanh, 
Toạ Bồ-Đề toà 
Tâm vô sở trụ. 

 Án phạt tất ba ra a ni bát ra ni ấp đa da
         tá ha. (3 lần) 

II. TRIỂN-BÁT (GIỞ BÁT) 

Như-Lai ứng lượng khí, 
Ngã kim đắc phi triển, 
Nguyện cúng nhứt-thiết chúng, 
Đẳng tam-luân không tịch. 

Án tư ma ni tá ha. (3 lần) 

III. QUÁN KHÔNG BÁT 

Nhược kiến không bát, 
Đương nguyện chúng-sanh, 
Cứu-cánh thạnh-tịnh 
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Không vô phiền-não. 
(đổ nước vào trán rồi lau khô, xong để cơm vào bát) 

IV. THANH PHẠN MẶC-NIỆM 

Nhược kiến mãn bát, 
Đương nguyện chúng-sanh, 
Cụ túc thạnh mãn 
Nhất thiết thiện-pháp. 
 
(Tay trái co ngón giữa và ngón áp út, còn ba ngón dựng 
thẳng để bát lên; tay mặt kiết ấn cam lồ.  Nngón cái bên tay 
phải đè lên ngón áp. Để dựa ngang phía trong miệng bát, rồi 
đồng xư1ơng bài cúng-dường) 

 
V. CÚNG DƯỜNG 

Cúng-dường Thanh-Tịnh pháp thân Tỳ-
     Lô  Giá-Na Phật. 
Viên-mãn báo-thân Lô-Xá-Na Phật. 
Thiên bá ức hoá-thân Thích-Ca Mâu-Ni
                Phật. 
Đương-Lai Hạ-Sanh Di-Lạc Tôn Phật. 
Cực-Lạc Thế-Giới A-Di-Đà Phật. 
Thập-Phương Tam-Thế nhứt thiềt chư  
              Phật. 
Đại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát. 
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Đại-Hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát. 
Chư-tôn Bồ-Tát, Ma-Ha-Tát. 
Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật. 

Tam đức, lục vị cúng Phật cập Tăng, 
pháp-giới hữu-tình, phổ đồng cúng-
dường, nhược phạn thực thời, đương 
nguyện chúng-sanh, thiền-duyệt vi thực, 
pháp hỷ sung mãn. 
(Cúng dường rồi để bát xuống. 

Để chén chung trong lòng bàn tay tả, tay hữu gắp 7 hạt cơm 
để trong chung, quyết ấn cam-lồ mặc niệm như sau: ) 

VI. XUẤT-SANH (THẦY CẢ) 

Pháp lực bất tư nghì, 
Từ-bi vô chướng-ngại, 
Thất liệp biến thập-phương, 
Phổ thí châu-sa giới, 
Quỷ tử mẫu khoáng giả, 
Thần kim sí-điểu vương, 
Tất linh giai bảo mãn, 

Án độ lợi ích tá ha.  (3 lần) 
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BIẾN THỰC CHƠN NGÔN 

Nẳm mồ tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ 
chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần) 

 

CAM-LỒ THỦY CHƠN-NGÔN 

Nẳm-mồ tô rô bà da, đát tha nga đa da, 
đát điệt tha.  Án tô rô, tô rô bát ra, tô rô bát 
ra tô rô ta bà ha.  (3 lần) 

Nhữ đẳng quỷ thần chúng, 
Ngã kim thí nhữ cúng, 
Thử thực biến thập-phương, 
Nhứt thiết quỷ thần cộng. 

Án mục lục lăng tá ha. (3 lần) 

(khảy móng tay trên chén nhỏ 3 lần đưa thị-giả) 

VII. TỐNG-THỰC (THỊ GIẢ) 

Nhữ đẳng quỷ thần chúng, 
Ngã kim thí nhữ cúng, 
Thử thực biếtn thập-phương. 
Nhứt thiết quỷ thần cộng, 
Án mục lục lăng tá ha. (7 lần) 
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VIII. XƯỚNG TĂNG BẠT (DUY NA) 

Phật chế tỳ-kheo thực tồn ngũ quán tán 
tâm tạp thoại tín thí nam tiêu. 

Đại-chúng văn khánh thỉnh các chánh-
           niệm. 

Nam-mô A-Di-Đà Phật. 

“Tam bạt ra dà đa” (7 lần) 

(Hai tay bưng bát ngang trán, thầm đọc): 

Chấp trì ứng khí, 
Đượng nguyện chúng-sanh. 
Thành-tựu pháp-khí, 
Thọ thiên nhơn cúng. 

Án chỉ rị chỉ rị phạ nhựt ra hồng phấn ra. 
             (3 lần) 

IX. LƯU PHẠN KỆ-CHÚ 

Dĩ kim sở tu phúc, 
Phổ triêm ư quỷ chúng, 
Thực dĩ miễn cực khổ, 
Xả thân sinh lạc xứ, 
Bồ-Tát chi phước-báo, 
Vô tận nhược hư không, 
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Thí hoạch như thị quả,  
Tăng trưởng vô hưu tức. 

Án độ lợi ích tá ha. (3 lần) (Để chén xuống) 

X. TAM ĐỀ 
Muổng thứ nhất: 
Nguyện đoạn nhứt thiết ác. 
 
Muổng thứ hai: 
Nguyện tu nhứt thiết thiện. 
 
Muổng thứ ba: 
Nguyện độ nhứt thiết chúng-sanh. 
(trong khi thọ thực, phải tưởng ngũ-quán) 

 

1. Kể công nhiều ít so chỗ kia đem đến. 

2. Xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà 
thọ của cúng-dường. 

3. Ngừa tâm xa lìa các tội: tham, sân, si là 
cội gốc. 

4. Chính là vị thuốc hay để chữa lành bịnh 
khô gầy. 
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5. Vì thành đạo -nghiệp nên thọ cơm này. 

XI. TẨY BÁT KỆ-CHÚ 

Dĩ thử tẩy bát thủy, 
Như thiên cam-lồ vị, 
Thí dử chư quỷ thần, 
Tất giai hoạch bảo mãn. 

Án ma hưu ra tất tá ha. (3 lần)  

XII. THỦ DƯƠNG CHI KỆ-CHÚ 
(Tay cầm tăm xỉa răng) 

Thủ chấp dương chi, 
Đương nguyện chúng-sanh 
Giai đắc diệu-pháp, 
Cứu-cánh thạnh-tịnh. 

Án tát ba phạ thuật đáp, tát lị ba đáp lị 
mo, tát ba phạ, thuật đáp phấn, án lam 
tá ha.               (3 lần) 

XIII. TƯỚC DƯƠNG CHI KỆ-CHÚ (Xỉa Răng) 

Tước dương chi thời, 
Đương nguyện chúng-sanh. 
Kỳ tâm điều tịnh, 
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Phệ chư phiền não. 

Án, a mộ dà di ma lê, nhĩ phạ ca ra, tăng 
du đà nể, bát đầu ma câu ma ra, nhĩ phạ 
ca ra tăng thâu đà da, đà ra đà ra, tố di 
ma lệ, tá phạ hạ.   (3 lần) 

XIV. ẨM THỦY KỆ-CHÚ 

Phật quán nhứt bát thủy, 
Bát vạn tứ thiên trùng, 
Nhưỡc bất trì thử chú, 
Như thực chúng-sanh nhục 

Án phạ tất ba ra ma ni tá ha.  (3 lần) 

XV. KIẾT-TRAI KỆ CHÚ 

Nam-mô tát đa nẫm, tam-miệu tam bồ-
đề, cu chi nẫm, đát điệt tha.  Án chiếc lệ 
chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. (3 lần) 

Sở vị bố-thí giả,    
Tất hoạch kỳ lợi-ích.  
Nhược vị lạc cố thí.    
Hậu tất đắc an-lạc,  
Phạn thực dĩ ngật,  
Đương nguyện chúng-sanh.   
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Sở tác giai biện,  
Cụ chư Phật-Pháp. 

 

PHỤC NGUYỆN 

Thân phi nhứt lũ, thường tư chức n4ư chi 
lao, nhựt thực tam xang, mỗi niệm nông phu 
chi khổ.  Phổ nguyện hiện tiền tứ-chúng 
phước-huệ song tu, một hậu đắc Di-Đà thọ 
ký.  Âm siêu dương thới, pháp-giới chúng-
sanh tề thành Phật-đạo. 

(Đại chúng đồng niệm: Nam mô A-Di-Đà Phật, nghe 
khánh cùng đứng dậy chấp tay xá và lui ra.) 

 



 
 

 

SÁM NGÃ NIỆM 
 

 

Ðệ tử chúng con từ vô thỉ 
Gây bao tội-ác bởi lầm mê, 

Ðắm trong sanh-tử đã bao lần, 
Nay đến trước đài Vô-thượng giác 

Biển trần khổ lâu đời luân-lạc. 
Với sanh-linh vô số điêu tàn, 

Sống u hoài trong kiếp lầm than, 
Con lạc lõng không nhìn phương hướng, 

Ðàn con dại, từ lâu vất vưởng, 
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, 

Xin hướng về núp bóng từ quang, 
Lạy Phật-Tổ soi đường dẫn bước, 
Bao tội khổ trong đường ác trược, 

Vì tham, sân, si, mạn gây nên, 
Con hôm nay giữ trọn lời nguyền. 
Xin sám-hối để lòng thanh thoát. 

Trí-tuệ quang-minh như nhựt nguyệt 
Từ-bi vô-lượng cứu quần-sanh, 
Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình, 

Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi, 
Theo gót Ngài vượt qua khổ ải, 
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Nương thuyền từ vượt bể ái hà, 
Nhớ lời Ngài: "bờ giác không xa", 
Hành thập thiện cho đời tươi sáng, 

Bỏ việc ác cho đời quang-đảng, 
Ðem phúc lành gieo rắc phàm nhân, 

Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, 
Con nguyện được sống đời rộng rãi, 

Con niệm Phật để lòng nhớ mãi, 
Hình bóng người cứu khổ chúng-sanh 
Ðể theo Ngài trên bước đường lành, 
Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, 

Chúng con khổ nguyện xin tự độ, 
Những tham sân si mạn ngập trời. 

Phá si mê trí-huệ sáng ngời, 
Con nhớ đức Di Đà lạc quốc. 

Hư Không kia quyết có ngày thay, 
Lòng thệ nguyện hàng ngày vâng giữ 

Đệ tử và tất cả chúng sanh 
Đồng phát nguyện Phật đạo viên thành. 

 
II 

HT. Thích Thiền Tâm. 
 

Ta nghĩ lại từ bao kiếp trước, 
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Mất tánh linh nên chuốc trần lao, 
Luân hồi, sanh tử ra vào, 

Thay hình đổi xác khổ sầu phải cam. 
Có phước dư, đặng làm người thế, 

Gặp nếp xưa mới dễ xuất gia, 
Cạo đầu mặc áo Cà sa, 

Nỡ nào phá giới lại mà hủy trai. 
Không xót thương giết loài sinh vật, 

Dưỡng thân nhơ, dùng chất tanh hôi, 
Buông lòng lừa gạt của người, 

Của trong Tam Bảo dùng thôi đủ chiều. 
Làm tà mị không điều nhàm chán, 

Say rượu chè đắm sắc mê man, 
Khi Phật, hủy Pháp, báng Tăng, 

Vong ơn cha mẹ, phụ phàng đệ huynh. 
Ép người tài, lòng sanh tật đố, 

Lời chuốt trau, khoe thuở tài mình, 
Khống vu để đạt lợi danh, 

Phân bua phải quấy, tranh giành người ta. 
Hằng làm dữ, tưởng tà mãi mãi, 

Lại khua môi, đánh lưỡi vang rân, 
Tụng kinh niệm Phật bần thần, 

Chớ mà việc thế hằng làm tinh chuyên. 
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Ấy ngoài phô tướng thiền xảo trá, 
Lòng đảo điên, dối giả khinh người, 

Tu hành biếng nhác ngủ chơi, 
Xan than tật đố không hồi hổ ngươi. 

Có làm gì vốn lời vườn ruộng? 
Vớt được thây trôi chốn bể chăng? 

Không lo chút thiện cho thân, 
Dễ đâu thoát khỏi ba đàng khổ kia! 

Cúi xin Phật Di Ðà gia bị, 
Thánh hiền Tăng, Thế-Chí, Quan Âm, 

Phóng quang soi tỏ chiếu lâm, 
Ngưỡng trông lượng cả ơn thâm cứu rày. 

Bao tội chướng, từ nay về trước, 
Những khiên vưu, ba nghiệp sáu căn, 

Viên thành một niệm hồi quang, 
Tội và pháp giới, tánh hoàn lặng không. 

Nghĩ con trải tự kiếp nào, 
Chơn tâm mất hết trần lao khởi hoài, 

Ðường sanh nẻo tử vãng lai, 
Thay hình đổi dạng gặp tai nạn liền, 

Chút lành nhờ có túc duyên, 
Làm người lại được pháp truyền xuất gia, 

Hình dung tuy giống Tăng già, 
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Hủy trai phá giới tạo ra tội nhiều, 
Sát sanh hại vật đủ điều, 

Tham mùi huyết nhục tưng tiu xác phàm, 
Của người buông dạ tham lam, 

Của trong Tam Bảo dụng làm của riêng, 
Khởi tâm tà ác liền liền, 

Rượu ngon gái đẹp càng ghiền càng ưa, 
Khinh Tăng hủy báng Phật thừa, 
Mẹ cha thầy bạn, ơn xưa bạc tình, 

Khoe hay che lỗi của mình, 
Sự người tốt đẹp lại sanh chê gièm, 

Ðường danh nẻo lợi đua tìm, 
Thị phi nhơn ngã móng niềm đấu tranh, 

Lòng xằng dạ quấy hằng sanh, 
Khinh phù tán loạn vọng tình khởi luôn, 

Sự đời siêng sắn luôn luôn, 
Sự mình tụng niệm ra tuồng giểu chơi, 

Bề ngoài đạo đức lòe đời, 
Mà trong ngã mạn khinh người dám ghê. 

Biếng lười chỉ thích ngủ nghê, 
Tham lam bỏn xẻn ai chê cũng lỳ, 

Gốc nhơ nơi ruộng ích chi, 
Thây trôi giữa biển mấy khi cửu đình ? 
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Ðã không chút phước đở mình, 
Trong ba đường ác, khổ hình phải sa. 

Ngửa mong đức Phật Di Ðà, 
Quan Âm, Thế-Chí hai tòa Thánh Tăng, 

Phóng quang soi xuống cõi trần, 
Thương mà cứu độ cho thân mạng nầy, 

Tội tình kiếp trước đến nay, 
Sáu căn ba nghiệp tội gì cũng vong, 

Tỏ lòng tội tánh trống không, 
Một màu pháp giới vốn đồng thanh quang. 

 
III 

 
Con từ kiếp trước không lường, 

Mất chơn bản tánh nên vương cõi trần. 
Luân hồi sanh tử chút thân, 

Thay hình đổi dạng bao lần đắng cay. 
Phước dư nhờ chút thiện này, 

Thân người được gặp theo thầy xuất gia. 
Cạo đầu mặc áo cà sa, 

Hủy trai, phá giới tạo ra tội nhiều. 
Sát sanh hại vật đủ điều, 

Ăn nhai uế tạp đắm yêu thân hình. 
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Của người riêng chiếm vào mình, 
Nhờ duyên Tam bảo dụng tình tiêu hoang. 

Bôn xu cầu cạnh đủ đường, 
Rượu ngon, gái đẹp lòng thường say sưa. 

Khinh Tăng, hủy báng Phật thừa, 
Mẹ cha, thầy bạn u ơ bạc tình. 
Khoe hay, giấu dốt của mình, 

Sự người tốt đẹp lại sinh chê gièm, 
Lợi danh dối trá đã quen, 

Thị phi nhơn ngã đua chen với đời. 
Tưởng xằng chẳng lúc nào ngơi, 

Tấm lòng tán loạn suốt đời hư sinh, 
Việc người mách lẻo thời tinh, 

Việc mình niệm Phật tụng kinh thì lười. 
Bề ngoài đạo đức lòe đời, 

Mà trong ngã mạn khinh người gớm ghê. 
Biếng lười chỉ thích ngủ nghê, 

Tham lam bủn xỉn ai chê cũng liều. 
Gốc nhơ trồng cấy đã nhiều, 

Cánh bèo biển khổ theo chiều gió đưa! 
Ðã không chút thiện nương nhờ, 

Trong ba đường dữ bao giờ tránh qua ? 
Ngưỡng trông đức Phật A Di Ðà, 
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Quán Âm, Thế-Chí đôi tòa thần thông. 
Từ bi lượng cả bao dong, 

Cứu con tội cấu sạch không mọi màu. 
Ðời này cho chí đời sau, 

Sáu căn, ba nghiệp sạch làu như gương. 
Rỗng không tội tánh mọi đường, 

Khắp trong pháp giới chẳng vương bụi trần. 
 

 
SÁM NGÃ NIỆM NGHĨA (IV) 

 
Con từ kiếp trước không lường 

Mất chơn bản tánh nên vươn đọa trần 
Kể từ có đặng huyễn thân 

Gây oan tạo nghiệp muôn phần gớm ghê 
Miệng thời thô ác mắng thề 

Nghịch cha cải mẹ bộn bề nghinh ngang 
Chê bai chánh pháp điêu tàn 

Không ưa điều phải hiệp đoàn hung hăng 
Lại còn hủy Phật báng Tăng 

Khinh khi Tam Bảo dối văn lời Thầy 
Tạo nhiều nghiệp ác dẫy đầy 

Ý còn ham muốn tội lây thấu trời 
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Hôm nay bỏ hết việc đời 
Thành tâm sám hối xin rời nghiệp oan 

Bao nhiêu ác nghiệp lăng loàn 
Con xin dứt bỏ nguyện toàn thiện tâm 

Nghĩ mình đọa lạc thú cầm 
Nếu không chừa bỏ tội lâm ngục hình 

Khổ thân mất hết tánh linh 
Lạy cầu đức Phật thương tình cứu con 
Nguyện con nghiệp chướng tiêu mòn 
Tẩy từ oan báo chẳng còn chút chi 

Tránh xa địa ngục A Tỳ 
Nguyện làm con Phật sân si hết liền 

Dứt trừ quả báo nhãn tiền 
Gieo trồng cội phúc phước điền thêm lên 

Nguyện về cửu phẩm nêu tên 
Ðặng qua cực lạc ngồi trên liên tòa 

Bạn cùng Bồ-Tát một nhà 
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình 

Hóa thân độ chúng hữu tình 
Ðồng về cực lạc vô sinh đời đời 

Nguyện cho khắp cả nơi nơi 
Ðồng lo tu niệm thảnh thơi đạo mầu 

Ngày đêm sám hối khẩn cầu 
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Nguyện con ra khỏi biển dâu hồng trần 
Quyết lòng đền đáp bốn ân 

Vượt qua ba cõi tham sân dứt liền 
Nguyện sanh về cửu phẩm liên 

Là nơi cực lạc ở miền Tây phương 
Chúng con sám hối cúng dường 

Nguyện chung nam nữ Tây phương mau về. 
  

(V) 
 

Hòa Thượng Huệ Ðăng 
 

Ta từ kiếp trước không lường, 
Thất chơn bổn tánh nên duyên cõi trần. 

Chết đi sống lại xoay vần, 
Thay hồn đổi xác mấy lần vào ra. 

Phước lành mới đặng thân ta, 
Gặp chơn giáo pháp xuất gia tu hành. 

Cạo đầu mặc áo làm lành, 
Cớ sao phá giới lòng đành dạ ưng? 

Giết loài cầm thú không chừng, 
Ham ăn cá thịt dưỡng thân nhơ này. 

Của người lấy đã liền tay, 
Của trong Tam Bảo ăn rày tham lam. 
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Làm theo tà mị không nhàm, 
Ðắm dâm thèm rượu mê man chơi bời. 

Hủy Tăng báng Phật khinh người, 
Nghịch cha cãi mẹ, dể lời Thầy răn. 

Thấy người tài đức áp dằn, 
Khua môi đánh lưỡi khoe khoang lẫy lừng. 

Ở chùa tụng niệm bần thần, 
Ra đi hớn hở việc trần thời siêng. 
Bề ngoài hình dạng tướng thiền, 

Trong lòng quỷ quyệt đảo điên khi người. 
Ăn no biếng nhác ngủ chơi, 

Cộc cằn ham hố người đời ghét thay! 
Tranh danh đua lợi tối ngày, 

Thây trôi bể cả ai rày xét đau? 
Việc làm không chút cấp thâu, 

Ba đường lợi hết dễ hầu dung tha! 
Ngưỡng cầu đức Phật Di Ðà, 

Quan Âm Thế-Chí cùng là Thánh Tăng. 
Oai thần cứu độ chúng nhân, 

Khỏi sa đường dữ mất thân tu hành. 
Tội từ muôn kiếp thiên sanh, 

Sáu căn ba nghiệp loanh quanh buộc vòng. 
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Nhứt tâm tội tánh đều không, 
Thảy trong pháp giới đều đồng thanh lương. 

 

 



 
 

 

KHUYẾN TU 
 

Vóc bào ảnh lắm người yêu tiếc 
Yêu tiếc thân cho thiệt vì thân, 
Cuộc vui những ước vô ngần, 
Nào hay vui vẫn là nhân chác sầu. 
Kiếp phù thế bóng câu cửa sổ, 
Chất huyễn hư giọt lệ lòng hoa, 
Đôi mươi trẻ, chín mươi già, 
Số phần yểu thọ khó qua vô thường. 
Dép dưới gường, lên gường vội biệt, 
Sống ngày nay dễ biết ngày mai, 
Mạng người hô hấp kinh thay? 
Nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. 
Xót duyên kiếp vì sao ngắn ngủi, 
Chấp thân chi để tủi cho thân, 
Da bao những thịt, xương, gân, 
Xác nầy dường thể đống phân sạch gì. 
Tóc, răng, móng khác chi đất bợn, 
Mũi, dãi, đàm nên tởm xiết bao, 
Bên ngoài rệp đút, muỗi đeo. 
Bên trong sán lãi lẫn vào nhớp chưa? 
Nỗi nóng bức ngày trưa tiết hạ, 



Khuyến Tu                                                                                             501 
 

 

Cơn lạnh lùng đêm giá trời đông, 
Xét thân nhơ khổ vô cùng 
Dứt lòng tham luyến khởi lòng thoát ly. 
Trách ngư2ơi thế mê chi lắm nhẻ, 
Sánh phong lưu phô vẻ y-quan, 
Kẻ khờ cũng học đài-trang. 
Để lòng điên đảo theo đàng sắc thanh. 
Đầu xương sọ cài trăm thắt lụa. 
Đảy da hôi ướp xạ xông hương, 
Khéo đòi nhung gấm phô trương 
Chỉ tuồng che lớp vô-thương hôi tanh. 
Những mãn tưởng ngày xanh muôn tuổi, 
Lắm cơ mưu đeo đuổi yên hoa. 
Ngờ đâu tai điếc, mắt loà, 
Diêm-Vương sắp rước đến toà U-Minh. 
Làn tóc bạc đưa tin quỷ-sứ. 
Gốc răng long điềm chỉ qui âm, 
Càng tài, càng sắc, càng dâm, 
Càng cho đoạ-lạc một thời than tiếc, 
Nẻo luân-hồi muôn kiếp đắng cay, 
Đến khi sắp xuống Diêm-đài. 
Thịt xương đau nhức, chân tay rụng rời, 
Vơ lưu luyến đầy vơi giọt lệ, 
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Con thảm thương kể lễ khóc than, 
Dù cho quyến thuộc trăm ngàn, 
Có ai thay đổi cho chàng được chăng? 
Kẻ sông ở nặng quằn gánh tủi, 
Ngưiờ chết đi dong ruỗi phách hồn. 
Đường âm mờ tựa đêm hôm, 
Trông ra quạnh-quẻ bồn-chồn thảm thê. 
Nại hà đến lạnh tê gió lốc, 
Quỷ môn sang ghê góc tiếng thương, 
Bảy ngày lìa quá cõi dương, 
Âm ty đã trải trăm đường hỏi tra. 
Tòa quan xử thét la chẳng vị, 
Ngục tốt hờm tay chủy, tay xoa, 
Ðài gương nghiệp cảnh sáng lòa, 
Soi tường thiện – ác, chối qua được nào? 
Người nhân đức cho vào cửa Phước, 
Kẻ hung hoang giải trước hình ty, 
Ðọa đày khổ sở xiết chi, 
Mới hay nhân-quả mấy khi sai lầm. 
Rừng đao kiếm bao năm hết tội, 
Kiếp sừng lông nhiều nỗi đa mang, 
Trả đền cho dứt nghiệp oan, 
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Mới mong thoát khỏi con đàng long 
         đong. 
Dù ai có to lòng, lớn mật, 
Mặc chàng hay báng Phật khinh Tăng, 
Chẳng qua đối trước Diêm quân, 
Cúi đầu co gối chịu phần xử tra. 
Hồn phách đã xa chơi âm giới, 
Thi hài còn ở cõi dương gian, 
Có tiền mua lớp áo quan, 
Không tiền vùi chốn núi hoang lạnh  
        lùng. 
Chất da thịt sẽ cùng tan rã. 
Tấm hình hài lần hóa tanh hôi, 
Chỉ trong chầy sớm mà thôi, 
Chầy năm bảy tháng sớm thời ít hôm. 
Nét kiều diễm chập chờn xuân mộng, 
Kiếp tài hoa hình bóng bạch vân, 
Khi xưa tài sắc mười phân, 
Mà nay một nắm cô phần lạnh tanh. 
Thời oanh liệt hùng anh đâu tá, 
Cuộc ái ân hư giả còn chi, 
Phất phơ cành liễu xanh rì, 
Giấy tiền treo đó dường ghi mối sầu. 
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Bóng chiều rũ xuống màu cỏ biếc, 
Bia mồ trơ một chiếc vắng không, 
Nghĩ thôi rơi lệ chạnh lòng, 
Ðời người đến thế là xong một đời! 
Ví chẳng biết tìm nơi giải thoát, 
Nương về ngôi Chánh Giác qui y, 
Luân hồi hẳn dứt có khi, 
Bên trời Bát Nhã còn chi lo phiền. 
Lối ma quỷ đừng riêng mưu sống, 
Ðất Từ Bi gieo giống hoa Ðàm, 
Giữ lòng Thiện, dứt lòng Tham, 
Gái, trai, Tăng, tục đều kham tu hành. 
Rõ cảnh mộng chớ quanh đường mộng, 
Biết miền Chơn, kíp chóng tu Chơn, 
Dần dà tính thiệt so hơn, 
Tuổi xuân qua mất để hờn về sau. 
Sáu chữ Phật cùng nhau gắng niệm, 
Chín phẩm đài sen chiếm ngôi vinh, 
Chớ nên mình phụ lấy mình, 
Trách sao Diêm lão vô tình chẳng dung. 
Bỏ điều ác xin làm theo thiện, 
Chừa lỗi xưa tu tiến đường sau, 
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Lại vì quyến thuộc bảo nhau, 
Cùng khuyên già trẻ sớm mau tu trì. 
Khiến mỗi kẻ đồng quy bến Giác, 
Cho mọi người đều thoát sông Mê, 
Dù trong lao khổ dám nề, 
Ðài sen đốt mảnh hương thề nguyền 
xin... 
Nguyền xin dốc tưởng tin lời Phật, 
Dám để cho rỗi rảnh ưu du, 
Kiếp nầy chẳng gắng chuyên tu, 
Còn e kiếp khác công phu lỡ làng. 
 

Trí-Hiền. 

 

 
 



 
 

 

Tiểu sử Đại Danh Sư 
 Hoà Thượng Thích Thiên Ân 

 

HÒA THƯỢNG THÍCH THIÊN ÂN  
(1925 – 1980) 

Hòa thượng Thích Thiên Ân, thế danh Đoàn Văn An, sinh ngày 
22 tháng 9 năm Ất Sửu 1925, tại làng An Truyền, huyện Phú Vang, 
tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của Ngài là Đoàn Mễ, sau xuất gia là 
Thượng tọa Thích Tiêu Diêu một bậc tử đạo Vị pháp thiêu thân, thân 
mẫu là một tín nữ chuyên lo công quả ở chùa Báo Quốc và tu viện 
Quảng Hương Già Lam, Ngài là con trai thứ trong một gia đình có 4 
anh em. 

Ngài xuất thân trong một gia đình thế gia vọng tộc, có truyền 
thống kính tin Phật pháp lâu đời. Nhờ duyên gần gũi Tam bảo từ thuở 
nhỏ, Ngài đã sớm mến cảnh thiền môn với tiếng kệ câu kinh, nên năm 
lên 10 tuổi (1935), Ngài theo bước phụ thân xin xuất gia đầu Phật tại 
chùa Báo Quốc, làm đệ tử của Hòa thượng Phước Hậu, được Bổn-Sư 
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ban pháp danh là Thiên Ân, Ngài tinh tấn chấp tác, học tập thiền môn 
qui tắc, hầu cận sư trưởng. 

Năm Tân Tỵ 1941, khi được 16 tuổi, Ngài được Bổn-Sư cho 
thọ giới Sa di tại giới đàn chùa Quốc Ân – Huế, do Hòa thượng Đắc 
Quang làm Đường đầu truyền giới. 

Năm Mậu Tý 1948, Ngài thọ Cụ túc giới tại giới đàn Hộ Quốc 
Đàn, tổ chức tại Tổ đình Báo Quốc, do Hòa thượng Tịnh Khiết làm 
Đường đầu truyền giới. Đồng khóa với Ngài, còn có các vị Minh 
Châu; Đức Tâm; Minh Tánh... 

Năm Giáp Ngọ 1954, với khả năng Phật học và thế học xuất 
chúng, Ngài được chư tôn đức cho xuất dương du học tại Nhật Bản. 
Đến nước Nhật, Ngài vào học ở Đại học đường Waseda, là một 
trường đại học nổi tiếng. Trải qua 6 năm miệt mài đèn sách, Ngài đậu 
Tiến sĩ Văn Chương vào năm 1960, sau đó Ngài về nước, trong khi 
chờ Giáo hội bố trí công tác, Ngài nhận lời thỉnh giảng ở các trường 
đại học. 

Năm Tân Sửu 1961, với mơ ước thành lập một viện đại học 
riêng của Phật giáo. Ngài được lời khuyên của các vị tôn túc lãnh đạo 
Giáo hội, cần phải trau giồi thêm kinh nghiệm, phương pháp quản lý 
một đại học Phật giáo có tầm cỡ quốc tế. Vì thế Ngài lại xuất dương 
để tu nghiệp. Đến Nhật Bản lần này, Ngài đã tìm học pháp môn Thiền 
Rinzai (Lâm Tế) chính thống của các thiền sư Nhật Bản và thành tựu 
được sở nguyện này. 

Năm Quý Mão 1963, thời cuộc chính trị trong nước đã không 
thuận lợi như ý định, do sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô 
Đình Diệm, dẫn đến cuộc đấu tranh của Phật giáo đồ trên toàn miền 
Nam Việt Nam. Nặng lòng vì đạo pháp, Ngài bèn trở về nước cùng 
chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội và Tăng Ni Phật tử tham gia công cuộc 
đấu tranh. Ngài bị chính quyền Diệm bắt giam chung với chư tôn đức 
lãnh đạo trong cuộc tổng tấn công các chùa vào ngày 20 tháng 8 năm 
1963, đòn cuối cùng báo hiệu trước sự sụp đổ của một chính quyền 
bạo tàn. 
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Năm Giáp Thìn 1964, sau pháp nạn, Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất được thành lập. Ngài được cử làm Ủy viên Phật học 
vụ thuộc Tổng vụ Tăng sự. Ngày 13 tháng 3 cùng năm, Viện Cao 
đẳng Phật học được thành lập do Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Viện 
trưởng, Hòa thượng Thích Minh Châu làm Phó Viện trưởng, Ngài 
làm Giáo Thọ trưởng. Thời gian đầu tiên, Viện Cao đẳng Phật học 
đặt tại chùa Pháp Hội ở đường Phan Thanh Giản, Sài Gòn, có hai lớp 
học giảng dạy tại chùa Xá Lợi, quận Ba – Sài Gòn. 

Năm Bính Ngọ 1966, Ngài được Cơ quan Văn hóa Á Châu của 
Liên hiệp quốc mời hợp tác giảng dạy trong chương trình trao đổi 
giáo sư. Mùa hè năm ấy, Ngài lên đường sang Mỹ quốc, giảng dạy 
tại Đại học đường Nam California ở thành phố Los Angeles, với tư 
cách là Giáo sư thỉnh giảng về ngôn ngữ và triết học. Tại đây, Ngài 
được sinh viên yêu cầu dạy phương pháp thực hành thiền định và sau 
đó lập nên nhóm nghiên cứu Phật học đầu tiên. 

Năm Đinh Mùi 1967, sau khi kết thúc chương trình giảng dạy 
Đại học đường, Ngài dự định sẽ về Việt Nam, nhưng thiền sinh, sinh 
viên Mỹ thỉnh cầu Ngài ở lại để hướng dẫn tu học. Ngài được xem là 
vị Tăng sĩ Việt Nam đầu tiên hoằng pháp tại nước Mỹ. Khởi đầu, 
Ngài thuê một căn hộ ở phía nam đại lộ Vermont – Los Angeles để 
hướng dẫn sinh viên Mỹ học thiền theo truyền thống Nhật Bản. Do 
ngày càng đông giới thanh niên Mỹ theo học, Ngài thành lập Trung 
tâm Thiền học Quốc tế (International Buddhist Meditation Center) 
tọa lạc tại South New Hampshire – Los Angeles. Ngay từ những ngày 
đầu thành lập, đã có nhiều sinh viên Mỹ xin xuất gia tu học; nổi bật 
trong số đó có Sư cô Karuna Dharma, là một Tiến sĩ Phật học, người 
kế tiếp sự nghiệp của Ngài sau này. 

Kế tiếp ba năm sau đó, Ngài xây dựng một ngôi chùa lấy tên 
là chùa Phật Giáo Việt Nam, ngôi chùa Việt đầu tiên trên đất Mỹ cho 
cộng đồng người Việt ở California có nơi quy tụ chiêm bái và tu học. 

Tháng 10 năm 1973, Ngài kết hợp với các nhà giáo dục Mỹ, 
Nhật, Triều Tiên, Tây Tạng, Tích Lan để sáng lập trường Đại học 
Đông Phương (University of Oriental Studies), một nơi thu hút đông 
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đảo sinh viên Mỹ ghi danh học Phật học, ngôn ngữ và triết học 
phương Đông. 

Năm Giáp Dần 1974, Ngài tổ chức Đại giới đàn để truyền giới Tỳ 
kheo, Tỳ kheo ni và Pháp sư (Nhà truyền giáo cư sĩ 25 giới) cho người 
Mỹ đến tu học với Ngài. Trong quá trình hoằng pháp ở Mỹ, Ngài 
quan tâm đến việc đào tạo thêm nhiều Pháp sư cư sĩ, người có thể đi 
vào mọi tầng lớp xã hội phương Tây để truyền dạy chân lý nhà Phật. 

Đầu tháng 9 năm 1980, Ngài cảm thấy pháp thể khiếm an, bác 
sĩ cho biết Ngài mắc phải bệnh nan y do u não và ung thư gan, nhưng 
Ngài vẫn tiếp tục miệt mài với công tác hoằng pháp. Trong những 
tháng cuối cùng của cuộc đời, người ta thường nhìn thấy Ngài ngồi 
một cách thanh thản trên các bậc thang của tháp chuông, họ cảm phục 
năng lực tinh thần của Ngài kiên định vượt qua sự cam chịu của tật 
bệnh. 

Ngày 23 tháng 11 năm Canh Thân 1980, Ngài đã viên tịch ở 
tuổi 75, với 52 Hạ lạp. Ngài ra đi trong sự tiếc thương đưa tiễn của 
hàng trăm ngàn người Việt tại Mỹ và hàng ngàn thiền sinh người Mỹ 
học trò của Ngài. Một Thiền sinh người Mỹ nói : “Ngài là sức mạnh, 
là chỗ dựa trong đời sống tu tập của chúng tôi. Ngài đã dạy chúng tôi 
biết thế nào là sự vô thường, biến loạn của vạn vật, nhưng chúng tôi 
không nghĩ là mất Ngài sớm như vậy”. 

Trong cuộc đời hoằng pháp lợi sanh, Ngài đã để lại dấu ấn cho đời 
qua các tác phẩm : 

- Phật Pháp (viết chung với 3 tác giả)  

- Trao đổi văn hóa Việt – Nhật  

- Buddhism and Zen in Vietnam. 

Sự nghiệp hoằng pháp của Hòa thượng Thích Thiên Ân được 
các đệ tử của Ngài kế thừa và phát triển mạnh mẽ trên đất Mỹ. Ngài 



510                                                                           Nghi Thức Tụng Niệm 
 

 

xứng đáng là một Tăng sĩ Việt Nam tiêu biểu trong số các nhà Sư 
châu Á đầu tiên hoằng pháp trên đất Mỹ.  

Ven. Dr. Thích Thiên-Ân
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