NGHI THกC AN Vก PHกT

TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
Chủ nhiệm & biên tập: Thích Nhật Từ
Phó chủ nhiệm: Thích Quảng Tâm
Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Nhật Từ chủ
biên bao gồm các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và
trên 200 đầu sách nghiên cứu và ứng dụng về Phật
học, thuộc loại sách gối đầu giường cần thiết cho
mọi đối tượng độc giả.
Quý tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên
cứu và ứng dụng Phật học, quý Phật tử muốn ấn tống
kinh sách Phật giáo, các đại lý cần nhận sách phát
hành, xin vui lòng liên hệ:
NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
Chùa Giác Ngộ
92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM
ĐT: 0958-430-222; (08) 3839-4121; (08) 3833-5914
www.daophatngaynay.com
www.tusachphathoc.com

TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

THÍCH NHẬT TỪ
- soạn dịch -

NGHI THỨC

AN VỊ PHẬT

NXB PHƯƠNG ĐÔNG

MỤC LỤC
Lời nói đầu ................................................vii
1. Nguyện hương ........................................ 1
2. Đảnh lễ tam bảo ..................................... 2
3. Tán hương ............................................... 4
4. Tán dương giáo pháp ............................. 5
5. Phật nói kinh Phước Đức ...................... 6
6. Sái tịnh thủy .......................................... 11
7. Tiêu tai cát tường thần chú ................. 12
8. Nguyện an lành .................................... 13
9. Sám mười nguyện phổ hiền ................ 14
10. Hồi hướng công đức .......................... 15
11. Phục nguyện ....................................... 16
10. Đảnh lễ ba ngôi báu ........................... 19

LỜI NÓI ĐẦU
Nghi thức này có thể sử dụng trong các
trường hợp động thổ và khánh thành nhà
để cầu phúc.
Trong Nghi thức An vị Phật, bài kinh
Phước Đức dạy về 38 yếu tố tạo phước
báu và hạnh phúc, là trọng tâm của nghi
thức. Bài kinh chia làm 10 phân đoạn, mỗi
đoạn 4 câu 5 chữ, chứa đựng các phước
báu có cùng nội dung. Trình tự còn lại của
nghi thức gồm sái tịnh thủy, chú cát tường,
nguyện an lành, 10 nguyện Phổ Hiền và
hồi hướng công đức… là những yếu tố
không thể thiếu của nghi thức.
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Trong nghi thức an vị Phật cần thể hiện
hai nội dung: Tôn trí thánh tượng Phật và
Bồ tát trên trang thờ và cầu nguyện an lành
đến với gia chủ. Người chủ lễ cần giải
thích và hướng dẫn việc thờ cúng Phật và
thọ trì đọc tụng hằng ngày tại tư gia. Được
thế, ngoài phước báu do tôn kính và đảnh
lễ Tam bảo, gia chủ có cơ hội mở mang tuệ
giác nhờ đọc kinh.
Trong ngày An vị Phật, gia chủ nên
phóng sanh tạo phúc tham gia các hoạt
động từ thiện hoặc góp phần công đức cho
các Phật sự được thành công. Được vậy lễ
an vị Phật còn là cơ duyên để tạo phúc cho
hiện tại và tương lai.
Giác Ngộ, ngày 7-4-2011
TT. Thích Nhật Từ
Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM
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1. NGUYỆN HƯƠNG
(Chủ lễ quỳ ngay thẳng, xướng bài Nguyện
hương. Gia chủ đồng mặc niệm và quán tưởng theo
lời nguyện)

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.O
Trên đài sen báu, trong ánh hào quang,
Đức Năng Nhơn tướng hảo huy
hoàng,
Đấng Đại giác từ bi viên mãn,
An vị tôn tượng, cầu Phật chứng tri.
Lòng từ rộng lớn, thương xót
chúng sanh,
Gia chủ lòng thành, dâng hương
hiến cúng.
Phép màu khó nghĩ, đạo lực
khôn bàn,
Xin xuống đạo tràng, chứng minh
công đức.
Cúi đầu lễ bái,
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Cầu gia đình hạnh phúc, an khương;
Ngửa mặt dâng hương,
Nguyện nước nhà hòa bình, hưng
thịnh.
Năm châu được an định,
Bốn biển luôn thanh bình,
Hữu tình và vô tình,
Đồng thành tựu Phật đạo.
Nam-mô Đăng Bảo Tọa Bồ-tát
Ma-ha-tát. (3 lần) OOO
2. ĐẢNH LỄ TAM BẢO
Phật là đấng giác ngộ mình,
Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời,
Từ bi, trí tuệ rạng ngời,
Là thầy ba cõi trời người xưa nay.
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Chí tâm đảnh lễ tất cả đức Phật ba
đời thường trú trong mười phương.
(1 lạy) O
Pháp là phương thuốc diệu thay,
Chữa lành bệnh khổ bao loài
chúng sanh,
Như vầng trăng sáng lung linh,
Soi đường ra khỏi u minh mê mờ.
Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba
đời thường trú trong mười phương.
(1 lạy) O
Tăng là những bậc chân tu,
Biết đời huyễn mộng, giả từ ra đi,
Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,
Độ đời thoát khỏi tham ... si khổ sầu.
Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh
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Tăng ba đời thường trú trong mười
phương.(1 lạy) OOO
3. TÁN HƯƠNG
(Đại chúng đứng thẳng và chắp tay trước ngực.
Duy-na và Duyệt Chúng khai chuông mõ. Từ đây
trở đi, chủ lễ xướng và gia chủ cùng tụng theo).

Lò hương vừa bén chiên đàn
Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười
phương
Hiện thành mây báu cát tường
Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành
Pháp thân các Phật tịnh thanh
Chứng minh hương nguyện, phước
lành rưới ban.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát.
(3 lần) OOO
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4. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP
Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Nay con gặp được xin trì tụng
Nguyện hiểu chân Kinh nghĩa
nhiệm mầu
Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát.
(3 lần) OOO
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5. PHẬT NÓI KINH PHƯỚC ĐỨC
Tôi nghe như vầy. Có một hôm
nọ, đức Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên
do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát
tâm hiến cúng. Vào khuya hôm ấy,
có một vị thiên, thân thể phát quang,
cung kính đảnh lễ, ngồi xuống một
bên, rồi thưa Phật rằng:
O
Xin Thế Tôn chỉ dạy
Cách thức tạo phước đức
Giúp trời người thực tập
Để sống đời hạnh phúc.
Sau khi khen ngợi, đức Phật tuần
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tự giảng dạy đại ý mười cách tạo
phước, để trời và người sống trong
hạnh phúc, gồm những điều sau: O
1. Phương pháp thứ nhất là
“Tránh người, cảnh xấu ác
Để không bị vạ lây
Thân cận bậc hiền đức
Tôn trọng, học điều hay.”

O

2. Phương pháp thứ hai là
“Xây dựng môi trường tốt
Để gây tạo nhân lành,
Quyết tâm theo đạo đức,
Để cuộc sống thanh bình.”

O

3. Phương pháp thứ ba là
“Siêng học, tay nghề hay,
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Có lương tâm, đạo đức,
Luôn nói lời chân thực
Từ ái với tha nhân.”

O

4. Phương pháp thứ tư là
“Luôn hiếu dưỡng song thân,
Thương, chăm sóc gia đình,
Chọn, làm nghề thích hợp,
Sự nghiệp phát triển nhanh.” O
5. Phương pháp thứ năm là
“Sống chân thật, bố thí,
Giúp xã hội, người thân,
Nhân cách luôn cao thượng,
Hành xử như chân nhân.”
O
6. Phương pháp thứ sáu là
“Quyết không làm điều ác,
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Bỏ rượu và ma túy,
Thích việc lành, đạo đức
Theo đuổi không hề buông.” O
7. Phương pháp thứ bảy là
“Sống lễ độ, khiêm cung,
Biết ơn và đền ơn,
Không tham và biết đủ,
Siêng học pháp cao sâu.”

O

8. Phương pháp thứ tám là
“Sống kiên nhẫn, phục thiện,
Thân cận các bậc thầy,
Học hỏi và cầu tiến,
Nghe pháp, học điều hay.” O
9. Phương pháp thứ chín là
“Sống chánh niệm, tỉnh thức,
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Hành Phật pháp nhiệm mầu,
Quyết tâm theo chân lý,
Đạt niết-bàn an vui.”
O
10. Phương pháp thứ mười là
“Đến đi trong nhân gian
Tùy duyên nhưng bất biến,
Tâm không hề lay chuyển,
Chuyển hóa hết não phiền.” O
Sau khi giải thích mười cách tạo
phước, đức Phật khích lệ bằng bài
kệ sau:
“Ai tu tạo phước đức
Được an lạc luôn khi
Ở đâu cũng hạnh phúc,
Tới đâu cũng bình an.”
Nghe Phật dạy xong, vị thiên nhân
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ấy vô cùng hoan hỷ, làm theo lời
Phật, đồng thời phát nguyện truyền
bá khắp nơi các cách làm phước,
đem lại lợi lạc cho khắp mọi người.O
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni
Phật. (3 lần) OOO
6. SÁI TỊNH THỦY
Đây là nước chứa đầy công đức,
Phát sinh từ suối nước thiên chân,
Chảy vào biển tánh pháp thân,
Bao nhiêu trần cấu tiêu tan hết liền.
Nước tẩy tịnh, đàn tràng thanh tịnh,
Trong và ngoài thể tính trang nghiêm,
Cây khô tươi tốt hồi sinh,
Những nơi uế trược, tịnh thanh
rạng ngời.
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Không cấu uế trong, ngoài,
chính giữa,
Cõi thánh, phàm u, hiển thanh lương,
Tay cầm nước phép cành dương,
Lòng từ Bồ-tát mười phương tràn đầy.
Chân ngôn Phật dạy dưới đây:
Thành tâm trì tụng tháng ngày an vui.
7. TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ
Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm.
Á bát ra để, hạ đa xá, ta nẳng nẩm. Ðát
điệt tha. Án khê khê, khê hế, khê hế,
hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra,
bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra,
để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị,
ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất
rị duệ, ta phạ ha.
(3 lần) OOO
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Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường
Bồ tát O
8. NGUYỆN AN LÀNH
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời thường an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Xin Phật từ bi thường gia hộ. O
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời thường an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Cúi xin Tam bảo thường gia hộ. O
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời thường an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
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Cúi xin Hộ Pháp thường gia hộ.O
Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát
Ma-ha-tát. O
9. SÁM MƯỜI NGUYỆN PHỔ HIỀN
Đệ tử chúng con quyết lòng tu tập
Mười hạnh nguyện lớn Bồ-tát
Phổ Hiền:
Một là kính lạy Như Lai,
Hai là tán thán bậc Thầy nhơn thiên,
Ba là bố thí mọi miền,
Bốn là chuyển nghiệp oan khiên
khổ sầu,
Năm là tuỳ hỷ lẫn nhau,
Sáu là chuyển pháp nhiệm mầu,
thảnh thơi,
Bảy là thỉnh Phật ở đời,
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Tám là học Phật an vui tuyệt vời,
Chín là luôn thuận mọi người
Mười là hồi hướng muôn nơi
an lành. O
10. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
Tụng kinh tu tập, phước tăng,
Xin đem hồi hướng xa gần, khắp nơi.
Nguyện cho tất cả trời người,
Đều vào cõi Phật, sáng ngời
chân tâm. O
Nguyện trừ ba chướng trầm luân,
Sống trong trí tuệ, tịnh thanh cõi lòng.
Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn,
Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gương.O
Nguyện sanh cõi tịnh Tây Phương,
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Mẹ cha chín phẩm sen vàng nêu danh,
Hoa cười, chứng ngộ vô sanh,
Cùng hàng Bồ-tát đồng hành
tâm linh. O
Nguyện đem công đức tạo thành,
Hướng về tất cả chúng sanh mọi loài,
Rải ban hạnh phúc muôn nơi,
Giúp người giác ngộ, an vui
đạo mầu. (3 xá) OOO
11. PHỤC NGUYỆN
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật O
Trí tuệ rộng sâu đại biện tài,
Đứng trên sóng nước tuyệt trần ai.
Hào quang soi phá ngàn đời bệnh,
Cam lộ trừ sạch vạn kiếp tai.
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Thế giới vàng kim, liễu xanh phất,
Lâu đài châu ngọc, sen hồng khai.
Hương trầm cung thỉnh con đảnh lễ,
Xin Ngài ứng hiện độ muôn loài. O
Thế Tôn mặt đẹp như vầng nguyệt,
Rạng ngời ba cõi đều xưng tôn,
Đạo lực hàng phục mọi chướng ma,
Bậc Thầy trời người đều nép phục.O
Cúi đầu dưới chân Phật,
Quy mạng trước đài vàng.
Chiêm ngưỡng vành trăng sáng,
Tôn vinh đấng Giác hoàng.
Thế Tôn đức tướng,
Hết lời ca dương.
Cầu gia đạo an khang, hạnh phúc,
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Mong nước nhà thái bình, thịnh trị.
Đời đời làm bà con Phật pháp,
Kiếp kiếp làm quyến thuộc từ bi.
Mọi người biết tu học điều lành,
Bốn biển được mưa hòa, gió thuận. O
Chúng con phát nguyện:
Tạo thêm công đức, dứt hết lỗi lầm,
Phủi sạch não phiền, trau dồi tuệ giác.
Học theo Trung đạo, tu hạnh
nhất thừa,
Tinh tấn sớm trưa, cầu thành
Phật đạo. O
Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo.
(3 xá) OOO
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10. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU
(Tất cả chấp tay cùng tụng và cùng lạy)

Con xin nương tựa Phật,
Bậc Phước Trí Viên Thành,
Cầu tất cả chúng sanh
Giác ngộ, phát tâm lành. (1 lạy) O
Con xin nương tựa Pháp,
Nguồn tuệ giác, từ bi,
Cầu tất cả chúng sanh
Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm.

(1 lạy) O

Con xin nương tựa Tăng,
Đoàn thể sống an vui,
Cầu tất cả chúng sanh
Hòa hợp, thương mến nhau. (1 lạy) O
***

