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1. NGUY N HƯƠNG  

(Chủ lễ quì ngay thẳng, dâng ba nén hương lên ngang trán và 
xướng bài Nguyện Hương. Đại chúng cùng chắp tay thành kính 
mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện)  

   

      Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O 
Xin cho khói trầm hư ng  
Kết thành mây năm sắc  

Dâng lên khắp mư i phư ng  
Cúng dư ng vô lượng Phật  

Vô lượng các Bồ-tát  
Cùng các Thánh Hiền Tăng  
N i pháp giới dung thông  

Kết đài sen rực rỡ  
Nguyện làm ngư i đồng hành  

Trên con đư ng giác ngộ  
Xin mọi loài chúng sanh  

Từ bỏ cõi u mê  
Theo đư ng giới định huệ  
Quay về trong tỉnh th c  

                   Tu hành Ba-la-mật.                      O  
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Gi  này chúng con dâng hết lòng thành 
hướng về Ba Ngôi Báu, phát nguyện thọ trì Pháp 
B o. Nguyện cho chánh pháp được lan truyền 
khắp chốn, kẻ mù được th y, kẻ điếc được nghe, 
ngư i đau khổ được an vui, tự t i.  O 

L i nguyện ngư i ngư i từ bỏ tham giận, si 
mê; tưới tẩm từ bi, h nh phúc; làm lành lánh dữ, 
thư ng yêu đùm bọc lẫn nhau; thế giới d t 
nghiệp binh đao; muôn loài an vui gi i thoát. O 

Chúng con nguyện đ i đ i kiếp kiếp thư ng 
làm bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bi, hộ trì 
Tam B o  mãi thế gian, sống trọn đ i trong an 
vui tự t i. Từ nay, s ch hết não phiền, thoát vòng 
mê muội. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh 
đều ch ng thành qu  Phật. O  

Giới định huệ hư ng  
Gi i thoát tri kiến quý khôn lư ng  
Ngào ng t khắp muôn phư ng  
Ba nén tâm hư ng  
Chúng con nguyện cúng dư ng. O

 Nam-mô Hư ng Cúng Dư ng Bồ-tát.  (3 lần) 
                                                                           OOO  
 (Ch  lễ xá 3 xá rồi cắm nhang vào lư hư ng)  
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2. CA NGỢI PH T VÀ QUÁN TƯỞNG  
 

(Đại chúng đứng chắp tay, hướng về Phật, cùng tụng)  
 
 

Đ ng Pháp Vư ng vô thượng,  
Ba cõi chẳng ai bằng,  

Thầy d y khắp tr i ngư i,  
Cha lành chung bốn loài.  
Nay con nguyện quy y,  
Diệt trừ vô lượng tội,  
Dâng lên l i tán thán,  

              c kiếp vẫn không cùng.  (1 xá)   O  
 

Phật, chúng sanh: tánh thư ng rỗng lặng,  
Đ o c m thông không thể nghĩ bàn.  

Lưới đế châu ví đ o tràng,  
Mư i phư ng Phật b o, hào quang sáng ng i.  

Trước b o tọa thân con nh hiện,  
         Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.  (1 xá) O  
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3. Đ NH L  TAM B O  
 

(Đại chúng đứng chắp tay, cung kính hướng về Phật, xướng lạy) 
 
  

Chí tâm đ nh l  t t c  Đ c Phật ba 
đ i thư ng trú trong mư i phư ng.  (1 l y)  O 

Chí tâm đ nh l  t t c  Tôn Pháp ba 
đ i thư ng trú trong mư i phư ng.  (1 l y) O 

Chí tâm đ nh l  t t c  Hiền Thánh 
Tăng ba đ i thư ng trú trong mư i 
phư ng. (1 l y)  OOO   

 
4. TÁN HƯƠNG   

(Đại chúng ngồi thẳng lưng theo tư thế hoa sen. Duy-na và 
Duyệt Chúng khai chuông mõ. Từ đây cho đến phần Xướng Lễ, 
chủ lễ xướng và đại chúng cùng tụng theo).  
 

Lò hư ng vừa bén chiên đàn  
Tỏa xông pháp giới đ o tràng mư i phư ng  

Hiện thành mây báu cát tư ng  
Xin Phật ch ng giám tâm hư ng chí thành  

Pháp thân các Phật tịnh thanh  
Ch ng minh hư ng nguyện, phước lành 

                                                       rưới ban.  
    Nam mô Hư ng Vân Cái Bồ-tát.    (3 lần) OOO  
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5. PHÁT NGUY N TRÌ KINH 
  

L y đ ng Thầy ba cõi,   
Quy m ng Phật mư i phư ng.  

Con nay phát nguyện lớn,  
Thọ trì t ng Pháp B o,  
Trên đền bốn n nặng,  

Dưới c u khổ ba đư ng.  
Nguyện cho ngư i th y nghe  

Đều phát tâm bồ-đề,  
                Sống an vui gi i thoát. O  

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.  
                                                                         (3 lần) OOO  
 

 
6. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP  

 

Pháp Phật cao siêu, vi diệu thay!  
Trăm ngàn muôn kiếp khó c  may,  
Thực hành con quyết khi nghe gặp,  

Nguyện hiểu nghĩa mầu c a Như Lai.  
   Nam-mô Khai Pháp T ng Bồ-tát. 

(3 lần)  OOO  
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( 1 ) 
 

KINH T  TÂM 
 

Tôi nghe rằng có một th i,  
 T i thành Xá-vệ,  n i Kỳ Hoàn.  

Thế Tôn cho gọi chúng tăng,  
Các thầy cung kính thưa vâng đáp l i.  

Thế Tôn thuyết gi ng pháp lành  
   Khuyên ngư i tu tập nên hành từ tâm.  O  

Là ngư i nên tập ân cần  
Thư ng yêu tr i khắp kẻ gần ngư i xa.  

T m lòng nhân ái bao la,  
Thật là thuần khiết, thật là cao thâm.  

Hướng về t t c  chúng sanh,  
    Tâm từ tu tập quên mình mà thư ng.  O    

Không vì ái luyến v n vư ng,  
Không vì mong đợi chút đư ng lợi danh,  

Không vì ân nghĩa riêng tình,  
Cũng đừng cân nhắc với mình l  quen.  

Thư ng ngư i quen, lẽ t t nhiên,  
Cũng thư ng những kẻ chưa quen bao gi   
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 Xoá đi ngăn cách th  ,  
       Xóa đi ngần ng i hững h  b y lâu.  O  

Tình thư ng lan tỏa đến đâu,  
Giúp xây n i y nhịp cầu c m thông.  

Ngư i từ tâm đ  bao dung,  
Đ  lòng độ lượng, đ  lòng thư ng yêu.  

Với ngư i mưu h i đ  điều,  
B t nhân ác c m gây nhiều thư ng đau  

            Ngư i từ tâm trước như sau:  O    
Tr i lòng ra mãi, thư ng nhau tình ngư i.  

Với ngư i oán ghét bao đ i,  
Nguồn thư ng yêu y làm v i tị hiềm.  
Chuyện không hay, chẳng trách phiền,  

Để cho v i bớt nghiệp duyên với ngư i.  
Ngư i từ tâm trước muôn loài,  

Đem lòng thư ng xót c nh đ i không may.  
Thư ng ngư i sống kiếp đọa đày,  

Làm thân cầm thú nghiệp gây chẳng lành.  
      O   

Hoặc loài ng  quỷ vô hình,  
Hoặc trong địa ngục tội tình vư ng mang.  

Tâm từ như ánh trăng ngàn,  
Dịu dàng soi th u mọi đàng trầm luân.  
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 đâu có chúng hữu tình  
       Thì ngay n i y từ tâm hướng về.  O   

Như tàng lá mát rộng che,  
Chúng sanh vô lượng tâm từ vô biên.  

Tâm từ như suối triền miên,  
Th m vào m ch sống mọi miền an vui.  

Tâm từ làm gốc vun bồi,  
Cho ngư i cao thượng cho đ i vinh hoa.  O   

Th y ngư i khổ n n khó qua,  
Lòng mình đau xót như là khổ chung.  

Th y ngư i h nh phúc thành công,  
Lòng mình sung sướng như cùng vui theo.  

Th y ngư i lầm lỗi ít nhiều,  
Lòng mình tha th  mến trìu càng h n.  

Ngư i từ tâm sống vẹn toàn,  
Thư ng yêu bình đẳng, sắt son bền lòng.  

Cho dù không ước không mong,  
     Phước lành tự đến do công đ c thành:  O   

Một là ng  được an lành,  
B i lòng mình đã chân thành thư ng yêu,  

B i không lừa lọc dệt thêu,  
B i không toan tính lắm điều chua ngoa.  

Tâm tình không gợn x u xa,  
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Tham lam, sân hận, cùng là si mê.  
Đầu hôm đến lúc tinh m ,  

        Khổ ưu tắt lịm, thới th  gi c nồng.  O   
Hai là r i bước khỏi giư ng,  

Lòng mình một mực bình thư ng yên vui.  
Khi đi đ ng, lúc nằm ngồi  

Không còn tiếc nhớ đua đòi ước ao.  
Từ tâm hóa gi i đẹp sao,  

Muộn phiền sân hận tan vào hư không.  
Lòng mình luôn giữ trắng trong,  

Nguồn an l c tr i tựa đồng bao la.  
                     Ba là từ ái lan xa,  O   

Làm cho c m ng chan hòa cùng nhau.  
Ai ai cũng th y mến yêu,  

Đem lòng ngưỡng mộ ngư i nêu tâm từ.  
          Bốn là loài chẳng ph i ngư i,  O   

Một khi c m nhận biết ngư i từ tâm,  
Cũng dành cho những tình thân,  

Hộ trì ngư i được những thành tựu vui.  
              Năm là thiên chúng cõi tr i,  O   

Nh  công tu tập nên ngư i từ tâm.  
Th y ngư i nào tính ai lân,  

Nay theo gia hộ để cùng tiến tu.  
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              Sáu là hiểm n n đang ch ,   O   
Dầu sôi lửa bỏng mịt m  kiếm cung,  

Cùng bao nhiêu th  độc trùng  
Không sao xâm ph m đến vùng trú thân.  

                B y do huân tập từ tâm,  O   
Thác sanh Ph m Chúng, làm dân cõi tr i,  

Được nhiều phước báo tuyệt v i,  
Và tâm từ được trau dồi thêm lên.  

             Tám là đầy đ  thiện duyên,  O   
 Ngư i từ tâm biết thư ng xuyên chuyên cần.  

Làm cho đ c h nh được thuần,  
Thành vư n ruộng tốt gieo trồng đ i bi.  

Đượm nhuần vô ngã, vô si,  
Con đư ng gi i thoát bước đi thêm gần.  

Khéo an trú, khéo tác thành,  
    Thân tâm an ổn, vững vàng, lắng sâu. O    

Tâm từ khi được khéo tu,  
Làm cho trói buộc được mau tháo dần.  

Không còn d u vết tham sân,  
Niết-bàn hiển lộ thênh thang giữa đ i.  

Thế Tôn thuyết gi ng m y l i,  
     Mọi ngư i vui nhận tin rồi làm theo.  O  

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 
                                          (3 lần, xá 3 xá)  OOO 
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( 2 ) 

KINH PHƯỚC ĐỨC 
 

Đây là những điều tôi được nghe th i 
Đ c Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá-vệ, 
t i tu viện C p Cô Độc, trong vư n cây 
Kỳ-đà. Hôm đó tr i đã vào khuya, có một 
vị thiên hiện xuống tham v n Ngư i, hào 
quang và vẻ đẹp c a thiên gi  làm sáng c  
vư n cây. Sau khi đ nh lễ Đ c Thế Tôn, 
vị thiên gi  xin tham v n Ngư i bằng một 
bài kệ: O 

Thiên và nhân thao th c  
Muốn biết về phước đ c  
Để sống đ i an lành  
Xin Thế Tôn chỉ d y.  

Khi y, Đ c Thế Tôn tán thán vị thiên 
nhân và lần lượt chỉ d y mư i phư ng 
pháp nuôi lớn phước đ c như sau: O 

1. Phư ng pháp th  nh t là  
"Lánh xa kẻ x u ác,  
Luôn thân cận ngư i hiền,  
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Tôn kính bậc đáng kính,  
Là phước đ c lớn nh t."  O  
 

2. Phư ng pháp th  hai là  
"Sống trong môi trư ng tốt,  
Được t o tác nhân lành,  
Được đi trên đư ng chánh,   
Là phước đ c lớn nh t." O  
 

3. Phư ng pháp th  ba là  
"Có học có nghề hay,  
Biết hành trì giới luật,  
Biết nói l i ái ngữ,   
Là phước đ c lớn nh t." O  
 

4. Phư ng pháp th  tư là  
"Được cung phụng mẹ cha,  
Yêu thư ng gia đình mình,  
Được hành nghề thích hợp,  
Là phước đ c lớn nh t." O  

 

5. Phư ng pháp th  năm là  
"Sống ngay thẳng bố thí,  
Giúp quyến thuộc thân bằng,  
Hành xử không tỳ vết,  
Là phước đ c lớn nh t."  O 
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6. Phư ng pháp th  sáu là  
"Tránh không làm điều ác,  
Không say sưa nghiện ngập  
Tinh cần làm việc lành,  
Là phước đ c lớn nh t." O  

 

7. Phư ng pháp th  b y là  
"Biết khiêm cung lễ độ  
Biết đ  và nhớ n,  
Không bỏ dịp học đ o,  
Là phước đ c lớn nh t." O  

 
8. Phư ng pháp th  tám là  

"Biết kiên trì, phục thiện,  
Thân cận giới xu t gia,  
Dự pháp đàm học hỏi,  
Là phước đ c lớn nh t." O  

 
9. Phư ng pháp th  chín là  

"Sống tinh cần tỉnh th c,  
Học chân lý nhiệm mầu,  
Thực ch ng được Niết-bàn,  
Là phước đ c lớn nh t." O  
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10. Phư ng pháp th  mư i là  
"Hành xử trong nhân gian,  
Tâm không hề lay chuyển,  
Phiền não hết, an nhiên,  
Là phước đ c lớn nh t." O  

 

Để ch m d t bài pháp ngắn gọn nhưng 
sâu xa và thiết thực này, Đ c Phật đã khuyến 
khích đ i chúng bằng bài kệ sau đây:  

   
"Ai sống được như thế  

Đi đâu cũng an toàn,  
Tới đâu cũng vững m nh,  
Phước đ c c a tự thân."  
 

Sau khi nghe Đ c Phật tuyên dư ng 
mư i cách th c t o phước đ c, toàn thể đ i 
chúng đều vui mừng chưa từng có và phát 
nguyện làm theo. O 

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 
                                                           (3 lần, xá 3 xá)  OOO 
 



 
 
 

( 3 ) 
 

KINH NGƯỜI ÁO TR NG 
   

Đây là những điều tôi nghe, Đ c Phật 
vào một th i mà Ngư i còn lưu trú t i tu 
viện C p Cô Độc, trong vư n cây Kỳ-đà. 
Hôm y cư sĩ C p Cô Độc cùng với năm 
trăm vị cư sĩ khác đã tìm đến n i cư ngụ 
c a tôn gi  Xá-lợi-ph t. Các vị cúi đầu làm 
lễ tôn gi  rồi ngồi xuống một bên. Tôn gi  
Xá-lợi-ph t đã sử dụng nhiều phư ng tiện 
khéo léo để thuyết pháp cho các vị cư sĩ 
này, đem l i cho họ niềm vui và làm phát 
kh i n i họ niềm khát ngưỡng đối với Tam 
B o và sự hành trì chánh pháp. Sau đó Tôn 
gi  tới viếng và đ nh lễ Đ c Phật rồi ngồi 
dưới chân Ngư i. Sau khi th y mọi ngư i 
đã an tọa, Đ c Phật b o tôn gi  Xá-lợi-
ph t: O 

- Này Xá-lợi-ph t, ông có biết rằng nếu 
một vị đệ tử áo trắng có đ o h nh, biết hộ 
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trì năm giới pháp và tu tập bốn tâm cao 
thượng thì có thể đ t tới r t dễ dàng và 
không khó khăn gì kh  năng an trú h nh 
phúc ngay trong hiện t i, và biết chắc chắn 
rằng mình sẽ không còn đọa l c vào địa 
ngục, ng  quỷ, bàng sanh và các nẻo ác 
khác trong tư ng lai ? 

Một ngư i như thế là đã đắc qu  Vào 
Dòng, không sợ còn bị r i vào đư ng ác, 
chắc chắn đang đi về nẻo chánh giác. 
Ngư i y chỉ cần qua l i tối đa là b y lần 
nữa trong các cõi tr i và ngư i là có thể 
đ t tới sự hoàn toàn gi i thoát, diệt khổ. O 

***  
- Này Xá-lợi-ph t, vị đệ tử áo trắng hộ 

trì năm giới pháp và tu tập bốn tâm cao 
thượng như thế nào ? 

1- Vị đệ tử áo trắng xa lìa sự giết h i, 
ch m d t sự giết h i, buông bỏ khí giới, 
biết hổ, biết thẹn, tập từ, tập bi, b o hộ cho 
mọi loài sinh vật, kể c  các loài côn trùng. 
Vị y trừ tận gốc tâm niệm giết h i. Đó là 
giới pháp th  nh t mà ngư i đệ tử áo trắng 
giữ gìn. O 
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2- Vị đệ tử áo trắng xa lìa sự không cho 
mà l y, ch m d t sự không cho mà l y, 
thư ng ưa bố thí, tìm niềm vui trong sự bố thí 
và bố thí mà không cần đền đáp. Vị này 
không bị tâm tr ng tham lam che l p, luôn 
luôn b o hộ sự liêm khiết c a mình và diệt trừ 
tận gốc sự không cho mà l y. Đó là giới pháp 
th  hai mà ngư i đệ tử áo trắng giữ gìn. O 

3- Vị đệ tử áo trắng xa lìa ngo i tình, 
ch m d t ngo i tình, b o vệ cho b t c  ai, 
dù ngư i y nằm trong sự b o hộ c a cha, 
mẹ, hoặc c  cha và mẹ, hoặc chị em, hoặc 
anh em, hoặc cha mẹ bên sui gia, hoặc gia 
đình sui gia, hoặc b i ngư i đồng tính, 
hoặc là vợ con hay chồng con kẻ khác, kể 
c  kẻ bị cuồng dâm kh ng bố, hoặc kẻ bán 
ph n buôn hư ng. Vị này diệt trừ tận gốc 
tâm niệm ngo i tình. Đó là giới pháp th  
ba mà ngư i đệ tử áo trắng giữ gìn. O 

4- Vị đệ tử áo trắng xa lìa nói dối, 
ch m d t sự nói dối, chỉ nói sự thật, tìm 
niềm vui trong sự nói lên sự thật, an trú n i 
sự thật không lúc nào đổi d i, có thể được 
tin cậy hoàn toàn và không bao gi  dám 
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miệt thị kẻ khác. Vị y diệt trừ tận gốc sự 
nói dối. Đó là giới pháp th  tư mà ngư i đệ 
tử áo trắng giữ gìn. O 

5- Vị đệ tử áo trắng xa lìa rượu, ch m 
d t sự uống rượu, diệt trừ tận gốc thói 
quen uống rượu, cũng như các ch t kích 
thích nguy h i cho s c khỏe và tâm trí. Đó 
là giới pháp th  năm mà ngư i đệ tử áo 
trắng giữ gìn. O 

***  

Này Xá-lợi-ph t các đệ tử áo trắng làm 
thế nào để đ t tới bốn tâm cao thượng và 
an trú h nh phúc trong hiện t i một cách dễ 
dàng và không có khó khăn ? Trước hết, vị 
đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Như 
Lai. Vị y quán niệm như sau: Như Lai là 
bậc Giác Ngộ Chân Chánh, là bậc Minh 
H nh Túc, là bậc Thiện Thệ, là bậc Thế 
Gian Gi i, là bậc Vô Thượng Sĩ, là bậc 
Điều Ngự Trượng Phu, là bậc Thiên Nhân 
Sư, là Phật, là Thế Tôn. Quán niệm về Như 
Lai như thế thì những dục vọng x u xa đều 
được tiêu diệt, trong tâm ngư i quán niệm 
không còn những yếu tố b t thiện, uế 
nhiễm sầu khổ và lo âu. 
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Nh  tư ng niệm Như Lai mà tâm tư 
ngư i y lắng trong, có được niềm vui, và 
ngư i y đ t tới tâm cao thượng th  nh t, 
an trú h nh phúc trong hiện t i một cách dễ 
dàng, không khó khăn gì. O 

***  
- Này Xá-lợi-ph t, vị đệ tử áo trắng 

thực tập quán niệm về Pháp. Vị y quán 
niệm như sau: Giáo pháp được Đ c Thế 
Tôn gi ng d y là giáo pháp diễn bày khéo 
léo, có kh  năng đưa tới gi i thoát hoàn 
toàn, đưa tới tr ng thái không phiền não, 
không nóng b c, có tính cách thư ng t i và 
không d i đổi. Quán niệm và giác tri pháp 
như thế thì những dục vọng x u xa đều 
được tiêu diệt, trong tâm ngư i quán niệm 
không còn những yếu tố b t thiện, uế 
nhiễm, sầu khổ và lo âu. 

Nh  tư ng niệm Pháp mà tâm tư ngư i 
y lắng trong, có được niềm vui và đ t tới 

tâm cao thượng th  hai, an trú h nh phúc 
trong hiện t i một cách dễ dàng, không khó 
khăn gì. O 

***  
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- Này Xá-lợi-ph t, vị đệ tử thực hành 
quán niệm về Tăng đoàn. Vị y quán niệm 
như sau: Thánh chúng c a Như Lai đang đi 
về nẻo thiện, đang đi trên đư ng chánh, 
đang hướng theo giáo pháp, đang thực tập 
theo giáo pháp và sống đúng tinh thần giáo 
pháp. Trong Thánh chúng y có các bậc A-
la-hán đã thành và đang thành, các bậc A-
na-hàm đã thành và đang thành, các bậc 
Tư-đà-hàm đã thành và đang thành, các 
bậc Tu-đà-hoàn đã thành và đang thành, 
t c là có đ  bốn đôi và tám bậc. Thánh 
chúng c a Như Lai đã thành tựu được giới, 
được định, được trí tuệ, được gi i thoát, 
được tri kiến gi i thoát. Thánh chúng này 
đáng được tôn kính, đáng được quý trọng, 
đáng được phụng sự, đáng được cúng 
dư ng, và đó là ruộng phước tốt đẹp cho 
cuộc đ i. 

Nh  tư ng niệm Tăng mà tâm tư ngư i 
quán niệm lắng trong, có được niềm vui và 
ngư i y đ t tới tâm cao thượng th  ba, an 
trú h nh phúc trong hiện t i một cách dễ 
dàng, không khó khăn gì. O 
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- Này Xá-lợi-ph t, vị đệ tử áo trắng 
thực tập quán niệm về Giới. Vị y quán 
niệm như sau: Giới luật này không có 
khuyết điểm, không bị s t mẻ, không bị 
c u uế, không bị ô trược, có kh  năng giúp 
ta an trú trong đ t lành c a Như Lai. Giới 
luật này không có tính cách gi  dối, thư ng 
được các bậc hiền thánh khen ngợi, tiếp 
nhận, thực tập và hộ trì. 

Nh  tư ng niệm Giới mà tâm tư ngư i 
y lắng trong, có được niềm vui và ngư i 
y đ t tới tâm tư cao thượng th  tư, an trú 

h nh phúc trong hiện t i một cách dễ dàng, 
không khó khăn gì. O 

***  
- Này Xá-lợi-ph t, ông nên ghi nhớ 

rằng một ngư i đệ tử áo trắng nếu thực tập 
được như thế là đã ch m d t được sự sa 
đọa vào địa ngục, ng  quỷ, súc sanh và các 
đư ng dữ khác, đã ch ng đ t được qu  vị 
Tu-đà-hoàn, không còn thối đọa vào các ác 
pháp. Ngư i y chắc chắn đang đi về nẻo 
chánh giác và chỉ cần qua l i tối đa b y lần 
nữa trong các cõi tr i và ngư i là có thể 
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đ t tới biên giới c a sự hoàn toàn gi i thoát 
diệt khổ.”  

***  
B y gi , Đ c Thế Tôn tuyên l i ý trên 

bằng bài kệ sau đây: O 

Bậc trí sống t i gia  
Th y sợ c nh địa ngục  
Nên thọ trì chánh pháp  
D t trừ mọi nẻo ác.  
Học hiểu mà hành trì:  
Không giết h i chúng sanh,  
Chân thật không nói dối,  
Không l y c a không cho,  
Trung kiên với b n đ i,  
Thói ngo i tình lìa bỏ.  
Nh t quyết không uống rượu,  
Để tâm chẳng lo n cuồng. O  
Thư ng thực tập niệm Phật,  
Thư ng thực tập niệm Pháp,  
Niệm Tăng và niệm Giới,  
Tâm an l c th nh th i.  
Muốn thực tập bố thí,  
Để vun trồng phước đ c  
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Ngư i y hành chánh pháp  
Gi i thoát và Giác Ngộ. O  
Xá-lợi-ph t lắng nghe  
Ta nói về điểm này  
Hãy nhìn đàn bò kia  
Và thử quan sát chúng  
Có con vàng, con trắng  
Có con đỏ, con đen  
Màu nâu có đốm vàng  
Hoặc màu chim bồ câu  
Dù chúng màu sắc gì  
Hoặc chúng từ đâu đến  
Giá trị thật c a chúng  
Là  s c chuyên ch   
Những con nào m nh khỏe  
Kéo xe m nh và nhanh  
Chuyên ch  được nhiều chuyến  
Là những con hữu dụng.  
Trong cõi nhân gian này  
Có các hàng Ph m chí  
Sát-đế-lợi, cư sĩ  
Thư ng gia và công nhân  
Những ai trì tịnh giới  
Thực ch ng được gi i thoát  
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Tr  thành bậc cao đ c  
Bậc Thiện Thệ th nh th i.  
Cúng dư ng những bậc y  
Là được qu  phúc lớn. O  
Ta không cần phân biệt  
Giai c p và nguồn gốc.  
Kẻ thiếu đ c nghèo tuệ  
Không soi sáng cho ai.  
Cúng dư ng những kẻ y  
Qu  phúc không có nhiều.  
Ngư i con Phật tu huệ  
Tâm hướng về Thế Tôn  
Gốc lành thêm vững chãi  
Chỉ sinh về nẻo lành  
Qua l i cõi nhân thiên  
Nhiều lắm là b y lần  
Cuối cùng sẽ đ t được  
C nh Niết-bàn tịnh l c. O  
Nghe Đ c Phật nói xong, tôn gi  Xá-

lợi-ph t, các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cư sĩ 
C p Cô Độc và năm trăm cư sĩ khác đều 
vui vẻ và phát nguyện làm theo. 

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.    
                                                  (3 lần, xá 3 xá) OOO 



 
 

1. BÁT-NHÃ TÂM KINH  
 

 Quán Tự T i thực hành trí tuệ,  
Bát-nhã ba-la-mật sáng ng i,  

B y gi  Bồ-tát quán soi,  
   Th y rằng năm uẩn ba đ i đều không.   O  

Vượt t t c  các vòng khổ ách,  
Hãy nghe này, Xá-lợi-ph t ông!  

Sắc nào có khác gì không,  
 Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng.  O  

C  thọ, tư ng, th c, hành cũng thế,  
Tánh chân không các pháp viên thành  

Th y đều chẳng diệt, chẳng sanh,  
Chẳng nh , chẳng s ch, chẳng tăng gi m gì.
 O  

Trong chân không chẳng hề có sắc,  
Chẳng thọ, tư ng, hành, th c trong không.  

Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,  
Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hư ng không còn. O  

Không nhãn th c đến không ý th c,  
Không vô minh hoặc hết-vô-minh,  
Không điều già chết chúng sanh,  
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Hết già, hết chết thực tình cũng không.  
Không trí huệ cũng không ch ng đắc,  

B i có gì là chỗ đắc đâu.  
B y lâu Bồ-tát dựa vào,  

Trí ba-la-mật, thẳm sâu thực hành,  
Mọi chướng ng i quanh mình tan biến,  
Mọi việc đều chẳng khiến ho ng kinh,  

Xa lìa mộng tư ng đ o điên,  
Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O  

Bát-nhã y rõ ràng trí tuệ,  
Mà ba đ i chư Phật nư ng qua,  

Bồ-đề vô thượng ch ng ra,  
          Nên xem Bát-nhã ba-la-mật là:    O  

L i thần chú sâu xa bậc nh t,  
L i chú thần r t mực quang minh,  

Chú thần cao c  anh linh,  
Là l i thần chú thật tình cao siêu.  
Trừ d t được mọi điều đau khổ,  

Đúng như vầy muôn thu  không sai.  
Ngài liền tuyên nói chú này,  

      Để ngư i trì niệm sáng bày ch n tâm:  O  

Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra-san-ga-tê 
Bô-dhi Sva-ha.         (3 lần) OOO 
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2-A) NI M PH T A-DI -ĐÀ VÀ THÁNH CHÚNG  
(Hoặc đọc bài 2-b) 

 

A-di-đà Phật sắc thân vàng,  
Tướng tốt không gì thể sánh ngang.  
Mắt biếc lắng trong trùm bốn biển,  

Tu-di rực rỡ ngập hào quang.  
Trong ánh quang minh vô số Phật,  

ng thân Bồ-tát hiện vô vàn.  
Bốn mư i tám nguyện vì sanh chúng,  

      Chín lo i noi đư ng, bến giác sang.    O  

Nam-mô Tây Phư ng Cực L c Thế 
Giới Đ i Từ Đ i Bi Tiếp Dẫn Đ o Sư A-
di-đà Phật. O 

Nam-mô A-di-đà Phật.             (18 lần)  O  

Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát    (3 lần)O  
Nam-mô Đ i Thế Chí Bồ-tát          (3lần)O  
Nam-mô Địa T ng Vư ng Bồ-tát (3 lần)O  
Nam-mô Thanh Tịnh Đ i H i Chúng 

Bồ-tát.  (3 lần) OOO  
 
 
 
 
 



 24     KINH T  TÂM & PHƯỚC ĐỨC 

2-B) SÁM QUY Y     
 

Phật là đ ng giác ngộ mình, 
Độ ngư i thoát khỏi tử sinh bao đ i, 

Từ bi, trí tuệ r ng ng i,  
        Là thầy ba cõi tr i ngư i xưa nay. O  

Pháp là phư ng thuốc diệu thay, 
Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh, 

Như vầng trăng sáng lung linh,  
        Soi đư ng ra khỏi u minh mê m . O  

Tăng là những bậc chân tu, 
Biết đ i huyễn mộng, gi  từ ra đi, 

Th m nhuần trí tuệ, từ bi,  
     Độ đ i thoát khỏi tham ... si khổ sầu. O  

Con nay giác ngộ quay đầu, 
Quy y Tăng, Phật, Pháp mầu Như Lai, 

Cho con h nh phúc hôm nay,  
      Cho đ i an l c t i ngay dư ng trần. O  

Con nguyền từ bỏ sát sanh, 
Tôn trọng sự sống, tâm lành r i ban. 

Thư ng yêu ngư i, vật, môi sinh,  
     Cho đ i h nh phúc như mình l c an. O  

Con nguyền từ bỏ trộm gian, 



 PHẦN HỒI HƯỚNG     25 

Mánh mung, cướp c a, tham lam xin chừa. 
Sống chân thật, chẳng lọc lừa,  

    Giữ tròn đ o nghĩa, cho vừa nhân sinh. O  
Con nguyền từ bỏ ngoại tình, 

Một chồng một vợ, trung trinh t m lòng. 
Thư ng yêu, tôn trọng, c m thông,  

    Ngọt bùi chia sẻ, th y chung trọn đ i. O  
Con nguyền từ bỏ nói sai, 

Thêm thắt, chửi tục, móc moi hai đầu. 
Nói như chánh pháp cao sâu,  

  Im như bậc thánh nhiệm mầu th y nghe.O  
Con nguyện từ bỏ rượu chè, 

Say sưa, nghiện ngập, thần mê, trí m , 
Để không bệnh ho n, thẫn th ,  

        Để cho tâm trí lặng t  sáng trong. O  
Từ nay, con nguyện với lòng: 

Giữ gìn năm giới quyết không ph m vào, 
Để cho con sống thanh cao,  

       Để đ i an l c, d t dào tình thư ng. O  
Con nguyền noi đ ng Pháp Vư ng,  

Học tu chánh pháp, thoát vòng tử sanh.  
Tham thiền, niệm Phật chân thành,  

Tu tâm dưỡng tánh, d t phần ác duyên.  
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Nguyện cho sáu cõi ba miền  
        Thoát vòng tục lụy, an nhiên Niết-bàn. OOO  

 
   

3-A) SÁM QUY NGUY N   
 

Trầm hư ng xông ngát điện,  
Sen n  Phật hiện thân,  

Pháp giới thành thanh tịnh,  
            Chúng sanh lắng nghiệp trần. O  

Đệ tử tâm thành,  
Hướng về Tam B o.  
Phật là thầy chỉ đ o,  

Bậc tỉnh th c vẹn toàn,  
Tướng tốt đoan trang,  

Trí và bi viên mãn.  
               Pháp là con đư ng sáng, O  

Dẫn ngư i thoát cõi mê,  
Đưa con tr  về,  

               Sống cuộc đ i tỉnh th c. O  
Tăng là hàng giới đ c,  

Cùng đi trên đư ng vui,  
Tu tập gi i thoát,  

                  Làm an l c cuộc đ i. O  
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Đệ tử nư ng nh  Tam B o,  
Trên con đư ng học đ o,  
Biết Tam B o c a tự tâm,  
Nguyện xin chuyên cần,  

         Làm sáng lòng ba viên ngọc quý. O  
Nguyện theo h i th ,  

N  nụ cư i tư i.  
Nguyện học hỏi cuộc đ i,  
Bằng con mắt quán chiếu.  

Nguyện xin tìm hiểu,  
                Nỗi khổ c a muôn loài. O  

Tập từ bi, Hành hỷ x . 
Sáng cho ngư i thêm niềm vui,  

             Chiều giúp ngư i bớt khổ. O  
Đệ tử sống cuộc đ i thiểu dục,  
Nếp sống lành m nh an hòa,  
Cho thân thể kiện khư ng.  

Nguyện rũ bỏ âu lo,  
Học tha th  bao dung,  

                 Cho tâm tư nhẹ nhõm. O  
Đệ tử nguyện xin n sâu đền báo,  

n cha mẹ, n thầy,  
n bè b n, chúng sanh,  
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Nguyện tu học tinh chuyên,  
Cho cây bi trí n  hoa.  
Mong một ngày kia,  

Có kh  năng c u độ mọi loài,  
Vượt c  ngoài cõi khổ. 

Xin nguyện Phật, Pháp, Tăng  
Gia hộ cho đệ tử chúng con,  

                 Viên thành đ i nguyện. OOO  
 

 
 

3-B) SÁM TU LÀ CỘI PHÚC    
Chữ tu công đ c vô lư ng,  

Ba đ i chư Phật thư ng thư ng độ sanh.  
Ai i, gắng chí tu hành!  

Để sau đến bậc Vô sanh mà nh .  
Ngư i đ i sớm ph i tri c ,  

Gư ng lu vì bụi, trăng m  vì mây.  
Ch  che nh  đ c cao dầy,  

Dẫu tu cho m y chẳng tày tu tâm.  
Đư ng mê xin chớ bước lầm,  

   Não phiền cũng b i thân tâm c a mình. O  
Chớ nên h i vật sát sanh,  

Tu nhân tích đ c mới thành phẩm cao.  
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Cuộc đ i khác thể chiêm bao,  
Th y đều gi  huyễn, h i nào mà mong.  

Nhớ xưa Vư ng Kh i, Th ch Sùng,  
Công danh phú quý cũng chung một th i,  

C a đ i tr  l i cho đ i,  
Giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng?  

Đổi thay máy t o không ngằn,  
       B c tranh vân cẩu m y tầng xa xa. O  

Khuyên đừng trách lẫn tr i già,  
Tr i không hiện hữu, chánh tà do tâm.  

Một khi thiện ác gieo nhân,  
Qu  kia ph i trổ chậm nhanh m y hồi.  

Ngư i đ i nghĩ đó mà coi,  
Gi  không toan liệu sau rồi làm sao.  

Khuyên đừng n i chút công lao,  
Nhắm chừng b  giác tìm vào tận n i.  

Tâm minh vốn đã sẵn rồi,  
         trong mình có há ngoài đâu xa. O  

Trừ nghiệp chướng, gi i oan gia,  
Tham thiền, niệm Phật y là công phu.  

Tháng ngày th m thoát phù du,  
Bóng qua cửa sổ dễ hầu tr  lui.  

Thiện căn trước đã đền bồi,  
Đèn khêu mới sáng, ngọc dồi mới xinh.  
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Tránh vòng sáu dục b y tình,  
     y là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. O  

Rõ ràng phước tội t i tâm,  
Mình làm mình chịu chẳng lầm chẳng sai.  

Máu tham tràn khắp xưa nay,  
Lợi danh biết m y cho vừa lòng ai.  

Chớ ham chen l n đua đòi,  
Cũng đừng ỷ s c cậy tài mà ngông.  

Vượn còn biết mến trăng trong,  
Ngư i sa vào chốn bụi hồng làm chi ?  

Hãy theo chính pháp mà đi,  
       Xét cho th u đáo vô vi đ o thư ng. O  

Tu hành sớm tối lo lư ng,  
Đừng ham những c nh vô thư ng thế gian.  

Cho hay hoa n  cũng tàn,  
Pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều.  

Chi bằng tìm chốn tiêu diêu,  
Tu tâm dưỡng tánh, tránh điều thị phi.  

Không r i chánh niệm hào li,  
Sớm trừ vọng tư ng, d t kỳ tử sinh.  

Để cho tâm trí quang minh,  
 Quyết tâm độ tận chúng sinh muôn loài.OOO  
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4. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC   
(Người không tu Tịnh Độ có thể tỉnh lược 4 câu in nghiêng)  

   

Tụng kinh là h nh tốt lành,  
Vô biên phước đ c sẵn dành chúng sanh.  

Nguyện cho t t c  hàm linh,  
  Th y đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền. O  

Nguyện tiêu ba chướng não phiền,  
Được nguồn trí tuệ, phá xiềng vô minh.  

Nguyện trừ tội chướng điêu linh,  
    H nh lành Bồ-tát thư ng tinh t n làm. O  

“Nguyện sanh cõi Tịnh siêu phàm,  
Hoa sen chín phẩm là hàng mẹ cha.  

Hoa nở thấy Phật hiện ra,  
   Vô sanh chứng ngộ, bạn ta: Thánh hiền.” O  

Nguyện đem công đ c hiện tiền,  
Hướng về khắp c  các miền gần xa.  

Con và cha mẹ, ông bà,  
Chúng sanh giác ngộ, chan hòa pháp thân. 

                      (3 xá) OOO  
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5. LỜI NGUY N CUỐI   
(Chủ lễ quỳ chắp tay, tha thiết nguyện; đại chúng mặc niệm) 

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật   O 
Nguyện đem công đ c này hồi hướng về:  

Tr i giác ngộ muôn n i sáng tỏ,  
Bánh xe pháp vận chuyển không dừng.  
Mong hoa Đàm l i n  giữa mùa xuân,  

   Nguyện cây Giác trổ hoa đầu tháng h . O  
Tái hiện đ o tràng Pháp Hoa, Bát-nhã,  

Dựng nên pháp hội Phương Đẳng, A-hàm.  
Vẻ vang dòng họ Thế Tôn,  
R ng rỡ tông môn Ca-diếp.  

Nghìn thu vàng son Tổ nghiệp,  
          Muôn thu  r ng rỡ tông phong. O  

Tăng ni, đ o lực thậm thâm,  
Phật tử, tín tâm kiên cố.  

Nguyện nhà nhà h nh phúc, an khang,  
Cầu đ t nước hòa bình, hưng thịnh.  

Năm châu an định, bốn biển thanh bình,  
       Tình với vô tình đều thành Phật đ o. O  

(Đ i chúng cùng niệm)  

       Nam-mô Thư ng Trụ Tam B o.   
(3 xá) OOO  
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6. Đ NH L  BA NGÔI BÁU   
(Đại chúng đứng dậy, chắp tay trang nghiêm, cùng tụng và lạy) 

 

Con xin nư ng tựa Phật,  
Bậc Phước Trí Viên Thành,  
Cầu t t c  chúng sanh  
Giác ngộ, phát tâm lành.         (1 l y) O  
   

Con xin nư ng tựa Pháp,  
Nguồn tuệ giác, từ bi,  
Cầu t t c  chúng sanh  
Hiểu đ o, tỏ nguồn tâm.           (1 l y) O  
   

Con xin nư ng tựa Tăng,  
Đoàn thể sống an vui,  
Cầu t t c  chúng sanh  
Hòa hợp, thư ng mến nhau.   (1 l y) O  
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