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LỜI NÓI ĐẦU
Như tên gọi của tác phẩm, Nghi thức tụng niệm này là
tuyển tập gồm 14 nghi thức phổ thông được sử dụng trong các
chùa Phật giáo Bắc tông. Nền tảng của nghi thức này gồm các
khóa lễ Công phu khuya, Cúng ngọ, Công phu chiều và Khóa
kinh Tịnh độ buổi tối (thường là kinh Phổ Môn hoặc kinh A
Di Đà) đã được biên soạn từ 1994. Vào thời điểm đó, để tiện
dụng cho từng khóa lễ, các nghi thức này được ấn hành độc
lập. Các nghi thức Hô chuông, An vị Phật, Phóng sanh, Tết
nguyên đán, Lễ thành hôn, Quy y Tam bảo và Xuất gia trong
Nghi thức tụng niệm này vốn được biên soạn năm 1998 và
2003, được bổ túc trong tác phẩm này để người đọc tụng có
được trọn bộ các nghi thức thông dụng đúng nghĩa.
Trong nghi thức Công phu khuya, ngoài thần chú Thủ
Lăng Nghiêm, Đại bi và Thập chú (nên tụng vào ngày 2, 4, 6),
soạn giả còn giới thiệu kinh Di Giáo (Kinh Lời dạy cuối cùng
của đức Phật – nên tụng vào ngày 3, 5, 7 và chủ nhật).
Nếu mục đích của thần chú là nhằm hỗ trợ người đọc tụng
thiết lập định tâm thì kinh Di Giáo giúp ta ôn lại tinh hoa
chánh pháp và đạo đức thanh cao mà người xuất gia cần thực
tập để đạt được sự chuyển hóa tâm thức khỏi tham sân si. Việc
đọc tụng xen kẻ thần chú và kinh vào ngày chẵn lẻ sẽ giúp
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người đọc tụng tăng cường định tâm và tuệ tâm, vốn là hai nền
tảng quan trọng của đời sống tâm linh.
Nghi thức công phu chiều là sự thực tập lòng từ bi trong
việc cứu độ các oan hồn uổng tử, giúp nhận thức được vô
thường và vô ngã, sớm được siêu sinh. Đây là nghi thức
chuyên dụng trong các chùa Bắc tông. Để việc siêu độ có tác
dụng hóa độ người mất, người tụng trì khi miệng niệm các
chân ngôn thì tâm đồng thời phải quán tưởng vào nội dung
của từng chân ngôn.
Ví dụ, khi đọc chân ngôn phá địa ngục, người đọc tụng
quán tưởng các tù ngục bị phá vỡ bằng trí tuệ và đời sống đạo
đức; khi tụng chân ngôn giải oan kiết, người đọc tụng quán
tưởng động tác mở trói các dây oan trái, nhờ đó an vui và hạnh
phúc có mặt.
Trọng tâm của nghi thức này là sự quán chiếu vừa nêu trong
mối liên hệ với những chấp mắc về hận thù, nỗi oan, tức tối,
tình yêu đắm đuối, tình thương quyến luyến và những luyến
tiếc về mọi sở hữu mà người chết thường bị kẹt trong tiến trình
sinh tử. Khi nào phá được chấp ngã, chấp ngã sở hữu và chấp
pháp, việc siêu độ mới thực sự có kết quả, nhờ đó, người chết
siêu thoát khỏi cảnh ngạ quỷ.
Trong Nghi thức cầu an, kinh Phổ Môn và kinh Dược
Sư được sử dụng thay thế. Thông thường, nếu kinh Phổ Môn
được sử dụng trong phần lớn các khóa kinh Tịnh độ thì kinh
Dược Sư thường được đọc tụng vào tháng chín âm lịch. Giới
thiệu hai bài kinh này trong cùng nghi thức cầu an, là nhằm
giúp hành giả có thể đọc tụng luân phiên hai bài kinh vào
những ngày chẵn lẻ.
Các bài quán tưởng và quán chiếu thực tại có sức truyền
dẫn cho người đọc tụng về kiến thức vô ngã và vô thường,
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theo đó, người bệnh không quan trọng hóa và cường điệu hóa
về bệnh tật đang đeo mang. Nhờ thực tập như vậy, nỗi đau
trên thân không ảnh hưởng đến nỗi khổ của tâm. Để cầu an có
kết quả, người làm lễ cần hướng dẫn bệnh nhân thực tập thiền
quán vô ngã, vượt qua tai ương và tật ách.
Phần Cầu siêu trong nghi thức này chủ yếu là kinh A Di Đà,
giới thiệu bao quát về cảnh giới cực lạc Tây Phương, sinh thái
tịnh độ, cư dân thánh giả và điều kiện chánh nhân ở hiện đời
và niệm Phật nhất tâm bất loạn. Chánh nhân trong kinh A Di
Đà bao gồm gieo căn lành lớn (không còn tham, sân, si), trồng
phước báo lớn (bao gồm vạn thiện công đức), tạo nhân duyên
tốt lớn (xây dựng môi trường lành mạnh cho nhiều người cùng
tu) và sử dụng dữ liệu Ta bà xây dựng Tịnh độ hiện tiền.
Các bài sám nguyện được luân phiên tụng niệm trong các
ngày khác nhau, để thời kinh đựơc phong phú, mặt khác sử
dụng đúng căn cơ của người được siêu độ sẽ phát huy tối đa
tác dụng của nghi thức.
Trong Nghi thức sám hối, sám hối hồng danh của các Tổ
Trung Quốc và sám hối sáu căn của Thiền sư Trần Thái Tông
được sử dụng làm bản tụng chính. Người sám hối có thể sử
dụng hai tụng bản xen kẻ nhau để tạo sự phong phú về giá trị
sám hối và chuyển hóa.
Ví dụ ngày 14 sử dụng sám hối hồng danh và ngày cuối
tháng sử dụng sám hối sáu căn. Trong nghi thức sám hối sáu
căn có 18 lễ bao gồm Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật Thích Ca
lịch sử, 10 vị Bồ tát lịch sử (thập đại đệ tử, hay còn gọi 10 đại
A-la-hán) và năm vị Bồ tát đại thừa. Phần sám văn của nghi
thức này có thể thay thế với phần sám văn ngay sau danh hiệu
các đức Phật trong nghi thức sám hối hồng danh.
Sám hối là nghệ thuật chuyển hóa và làm mới, có khả năng
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thanh tẩy tội lỗi và mặc cảm bất toàn về bản thân, giúp cho
người lễ bái khôi phục niềm tin, phấn đấu và vươn lên trong
cuộc đời. Ngoài tác dụng trị liệu mặc cảm tội lỗi, người lạy
Phật được tăng trưởng phước báu do tôn kính Phật pháp và
tăng cường sức khỏe do hít thở sâu đều và vận động toàn thân.
Sám hối lợi lạc như thế, mong mọi người nỗ lực lạy Phật sám
hối như một thói quen chuyển hóa.
Pháp kệ Hô chuông trong nghi thức này bao gồm 37 bài
thiền kệ theo thể song thất lục bát được soạn giả phóng tác từ
tinh thần của kinh điển Pali và Đại thừa. Số 37 tượng trưng
cho 37 phẩm trợ đạo, vốn là những yếu tố quan trọng của con
đường tâm linh được đức Phật giảng dạy. Trong trường hợp
thời gian ít, người hô chuông có thể dừng lại ở các con số biểu
tượng tâm linh Phật giáo như bài kệ thứ 18 (tượng trưng thập
bát giới) hoặc 21 (cấp số nhân 3 lần của số 7, biểu tượng của
sự trọn vẹn và đầy đủ).
Sau mỗi bài kệ là danh hiệu của Phật, các Bồ tát lịch sử và
các Bồ tát Đại thừa. Chú cát tường, chú vãng sanh, hồi hướng
công đức và đảnh lễ ba ngôi báu được đưa vào cuối nghi thức
như phần hỗ trợ thực tập rất phổ biến trong các khóa lễ. Mỗi
vòng tròn sau danh hiệu hay cuối đoạn thi kệ tượng trưng cho
tiếng chuông. Dọng chuông trong chánh niệm sẽ giúp hành
giả và mọi người được thư lắng tâm trần, rũ bỏ não phiền và
hướng đến an vui.
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.
Nghi thức phóng sanh là sự trải nghiệm lòng từ bi thương
vật, trao tặng tự do và sự sống lần thứ hai cho các động vật
bị giam cầm. Vì các loài chim cá không hiểu được ngôn ngữ
của con người, khi sử dụng nghi thức này, người đọc tụng
phải thực tập quán chiếu. Kệ giải nghiệp cho các vật bị giam
cầm có ý nghĩa đổi đời súc sinh thành con người. Quán tưởng
chuyển nghiệp có sức trợ dẫn, nhằm giúp loài bị giam cầm
tiêu trừ túc nghiệp. Kệ quy y và sám hối có ý nghĩa to lớn cho
sự chuyển nghiệp súc sinh và ba đường khổ nói chung.
Thông qua sự quán chiếu, chân ngôn diệt tội và thần chú
cát tường là một năng lượng hỗ trợ có khả năng giúp loài bị
giam cầm chuyển nghiệp chướng để được an vui. Để phóng
sanh có kết quả ban tặng sự sống, gia chủ không nên mặc cả
mạng sống của chúng với sức khỏe và tuổi thọ của bản thân và
gia đình. Thực tập từ bi, bảo vệ tự do và mạng sống sẽ mang
lại nhiều kết quả an lạc và như ý cho người thực hiện.
Nghi thức Tết nguyên đán thường được sử dụng trong
đêm giao thừa tại các chùa Bắc tông, một mặt kỷ niệm ngày
đản sanh của đức Phật Di Lặc từ biểu tượng hóa thân của Hòa
thượng Bố Đại, mặt khác đây là sự thực tập năng lượng từ bi,
góp phần xây dựng thế giới hòa bình, quốc gia thịnh vượng
và phát triển, nhà nhà hòa thuận và no ấm, người người hạnh
phúc và bình an.
Nghi thức có thể được bắt đầu vào lúc 23 giờ 30 của đêm
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30, theo sau là lời chúc tết của Thầy trụ trì và phát “lộc chánh
mạng” cho thập phương bá tánh. Lời chúc tết ngoài các câu
chúc an lành nên đi sát biểu tượng năm âm lịch ứng với các
con giáp, theo tinh thần Phật pháp. Ví dụ nhân năm con mèo
nên nói về hình ảnh con mèo trong Phật giáo; năm con cọp
nên nói về chuyển nghiệp con cọp trong Phật giáo. Áp dụng
công thức tương tự cho các năm tương ứng với các con giáp
còn lại trong 12 con giáp.
Trong Nghi thức quy y Tam bảo, điều quan trọng là làm
thế nào nói rõ được giá trị vì sao ta theo đạo Phật và hạnh phúc
khi là Phật tử. Khi nhận Phật làm Thầy, người Phật tử không
còn yêu cầu thờ Thượng đế và các thần linh vốn không có thật.
Khi nương tựa chánh pháp, người Phật tử không theo các tôn
giáo và tín ngưỡng ngoài đạo Phật vì chất liệu Phật pháp đủ
khả năng giải quyết các vấn nạn con người. Nương tựa Tăng
đoàn, người Phật tử thực tập hạnh hòa hợp, đoàn kết và dấn
thân phụng sự.
Điều không kém phần quan trọng là người truyền giới nên
phân tích ứng dụng năm điều đạo đức dưới góc độ hạnh phúc
cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Làm thế nào để
trỗi dậy được sự chấn động tâm thức của người quy y để từ đó
giúp họ trở thành người hạnh phúc mà về sau, dầu có bị áp lực
hay cám dỗ của bất kỳ tôn giáo nào họ vẫn giữ vững chánh tín
Phật pháp, không bỏ đạo vì lý do kinh tế hay sức ép.
Các hướng dẫn về cách thờ phượng Phật, bàn thờ gia tiên,
lễ Phật, tụng kinh, ăn chay vào ngày sóc vọng, sinh hoạt gia
đình Phật tử và nghe giảng vào các ngày chủ nhật, đi chùa vào
các ngày lễ hội văn hóa và thực tập chuyển hóa… là những
điều không thể thiếu ngay sau khóa lễ quy y.
Nghi thức lễ thành hôn cũng là yếu tố mới trong các kinh
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nhật tụng, có ý nghĩa to lớn đối với hạnh phúc của người tại
gia. Tổ chức lễ cưới tại chùa giúp cho đôi tân hôn hiểu rõ về
sáu tương quan gia đình và xã hội: Vợ - chồng, cha mẹ - con
cái, thầy cô – học trò, chủ lao động – người lao động, quốc gia
– công dân và tâm linh – tín đồ, nhờ đó cuộc sống hạnh phúc
gia đình của đôi tân hôn được đảm bảo.
Ngoài các điều đạo đức mà vợ chồng cùng phát nguyện
giữ gìn để xây dựng hạnh phúc cho nhau, nghi thức này còn
hướng dẫn vợ chồng phát nguyện giữ gìn truyền thống văn
hóa của dân tộc và hướng dẫn con em trở thành Phật tử từ nhỏ.
Để việc tổ chức lễ cưới không bị khô khan, ta nên mời 1 MC
chuyên nghiệp dẫn chương trình, phối hợp với nhạc lễ Phật
giáo và các ca khúc ca ngợi đời sống hạnh phúc chân chính.
Đây là lần đầu tiên Nghi thức lễ thế phát xuất gia được
giới thiệu trong kinh Nhật Tụng, nhằm phát họa động cơ xuất
gia chân chính và khẳng định các giá trị đạo đức và tâm linh
mà người xuất gia có thể đạt được trong sự chuyển hóa bản
thân và phụng sự chúng sinh.
Ba điều phát nguyện xuất gia trở nên quan trọng vì nó giúp
cho giới tử ý thức được lý tưởng xuất trần cao cả, tự nguyện
cắt bỏ đời sống ái dục, giữ giới hạnh thanh cao, vượt qua các
chướng duyên, giúp lý tưởng độ sinh của Phật, từng bước hoàn
thành chí nguyện xuất trần và thành tựu con đường giải thoát.
Khi xuống tóc cho giới tử thầy bổn sư cần giải thích rõ ý
niệm biểu tượng của việc làm này: Râu tóc vốn là niềm hãnh
diện về sắc đẹp của người đời thì trong Phật giáo chúng tượng
trưng cho phiền não và nghiệp trần. Cạo bỏ râu tóc là thông
điệp trút bỏ các nghiệp chướng.
Sau lễ thế phát việc đặt pháp danh cần thể hiện sự chuyển
nghiệp và soi sáng lý tưởng cho giới tử. Hướng dẫn hành trì
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và trình tự thực tập được xem là rất cần thiết, nhằm giúp người
phát tâm xuất gia đạt được hạnh phúc hiện tiền và đủ nghị lực
để thực hiện lý tưởng cao cả.
Với ngôn ngữ thuần Việt và sự phong phú về thể loại nghi
thức, soạn giả hy vọng rằng Nghi thức tụng niệm này là cẩm
nang hành trì căn bản của người Phật tử. Việc sử dụng các
nghi thức tụng niệm trong sự hiểu nghĩa có khả năng dẫn
đến sự thực tập chuyển hóa thành công. Vì là nghi thức phổ
quát, trong Nghi thức tụng niệm này chưa có các bài kinh
chuyên dùng cho giới xuất gia, ngoài những gì đã được biết
qua hai thời công phu sáng tối tại các chùa. Trong khi chờ
đợi Kinh điển cho người tại gia và Kinh điển cho người
xuất gia ra đời để đáp ứng nhu cầu tu học chuyên biệt, sử
dụng Nghi thức tụng niệm này sẽ giúp hành giả sống an lạc
và hạnh phúc trong đời.
Giác Ngộ, ngày 27-4-2011
Thích Nhật Từ
Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM
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1. NGUYกN 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,
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
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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.
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 Tăng
ba đời thường trú trong mười phương.
(1 lạy) OOO
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3. 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
4A. THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM

Nam-mô Lăng-nghiêm Hội thượng Phật
Bồ-tát (3 lần) OOO
Tâm thiền định an nhiên chẳng động,
Thủ-lăng-nghiêm mầu nhiệm khó tìm,
Dứt trừ vọng tưởng, đảo điên,
Chứng nên thân pháp, kết duyên niết-bàn.
Nay con nguyện chứng thành chánh giác
Độ chúng sinh như cát sông Hằng,
Ngõ hầu báo Phật thâm ân,
Trải trăm ngàn kiếp hồng trần cũng cam.
Kính cung thỉnh Thế Tôn chứng giám,
Cõi trược nhơ, con nguyện xung phong,
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Còn ai giác ngộ chưa xong,
Con nguyền chưa chứng niết-bàn làm chi.
Đại hùng, đại từ bi, đại lực,
Dứt sạch trơn vi tế não phiền.
Chứng vô thượng giác hiện tiền,
Đạo tràng dựng khắp các miền trầm luân.
Hư không dù có tan tành,
Nguyện hùng con giữ vững vàng trước sau.
Nam-mô thường trú mười phương Phật O
Nam-mô thường trú mười phương Pháp O
Nam-mô thường trú mười 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
Bấy giờ trong Hội, từ nhục kế Phật,
trăm hào quang báu chiếu soi sáng ngời,
thành sen ngàn cánh. Trong mỗi hoa sen,
có một hóa Phật. Đỉnh đầu mỗi Phật đồng
loạt phóng ra mười hào quang quý. Từng
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tia hào quang có vô số thần Kim Cang
Mật Tích; có vị cầm chày, có vị bưng núi,
cùng khắp hư không. Mọi người nhìn
thấy, vừa mừng, vừa sợ, cầu Phật thương
xót, bảo hộ, chở che; một lòng lắng nghe
Phật nói thần chú:
4.1. ÐỆ NHẤT

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-bồđà cu-tri nẩm. Ta xá ra bà ca tăng-già nẩm.
Nam-mô lô kê a-la-hán đa 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 sắt nỏa.
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.
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Nam-mô bạt ra ha ma ni.
Nam-mô nhơn đà ra da.
Nam-mô bà già bà đế, lô đà ra da. Ô ma
bát đế, ta hê dạ da.
Nam-mô bà già bà đế.
Na ra dả noa da. Bàn-giá ma-ha tam mộ
đà ra.
Nam-mô tất yết rị đa da.
Nam-mô bà già bà đế, ma ha ca ra da.
Ðịa 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. Ða tha già đa cu
ra da.
Nam-mô bát đầu ma cu na da.
Nam-mô bạt xà ra cu ra da.
Nam-mô ma ni cu ra da.
Nam-mô già xà cu ra gia.
Nam-mô bà già bà đế, đế rị trà du ra tây
na, ba ra ha ra noa ra xà dà, đa tha già đa da.
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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.
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, tammiệu tam-bồ-đà da.
Nam-mô bà già bà đế, lặc đác na kê đô
ra xà da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tammiệu tam-bồ-đà da, đế biều nam-mô tát
yết rị đa, ế đàm bà già bà đa, tát đác tha
già đô sắc ni sam, tát đác đa bác đác 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, bạc ra bí địa da
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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, giả 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 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 đác ra,
a kiết ni ô đà ca ra nhã xà, a bát ra thị đa cu
ra ma ha bác ra chiến trì, ma ha điệp đa, ma
ha đế xà, ma ha thuế đa xà bà ra, ma ha bạt
ra bàn đà ra bà tất nể, a rị da đa ra, tỳ rị cu
tri, thệ bà tỳ xà da, bạc xà ra ma lễ để, tỳ xá
lô đa, bột đằng dõng ca, bạt xà ra chế hắt na
a giá, ma ra chế bà bác ra chất đa.
Bạc xà ra thiện trì, tỳ xá ra giá, phiến đa
xá bệ đề bà bổ thị đa, tô ma lô ba, ma ha
thuế đa, a rị da đa ra, ma ha bà ra, a bác ra,
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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
sắc 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 xa thi ba ra bà,
ế đế di đế, mẫu đà ra yết noa, ta bệ ra sám,
quật phạm đô, ấn thố na mạ mạ tỏa.
4.2. ÐỆ NHỊ

Ô hồng, rị sắt yết noa, bác lặc xá tất đa,
tát đát tha già đô sắc ni sam. Hổ hồng, đô
lô ung chiêm bà na. Hổ hồng, đô lô ung
tất đam bà na. Hổ hồng, đô lô ung ba ra
sắc địa da tam bác 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
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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 bà na, man trà na, ô hồng, ta tất đế
bạc bà đô, mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.
4.3. ÐỆ TAM

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 nể bà dạ, a ca ra mật rị trụ
bà dạ, đà ra ni bộ di kiếm ba già ba đà bà dạ,
ô ra ca bà đa bà dạ, lặc xà đàng 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 độ 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
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nẩm, yết bà ha rị nẩm, lô địa ra ha rị nẩm,
mang ta ha rị nẩm, mê đà ha rị nẩm, ma
xà ha rị nẩm, xà đa ha rị nữ, thị tỷ đa ha
rị nẩm, tỳ đa ha rị nẩm, bà đa ha rị nẩm,
a du giá ha rị nữ, chất đa ha rị nữ, đế sam
tát bệ sam, tát bà yết ra ha nẩm.
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 bát du bác đát dạ, lô đà ra hất rị
đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di,
na ra dạ noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân
đà dạ di, kê ra dạ di, đát 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
dạ 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.
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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 bác đế,
sách hê dạ hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà
dạ di, kê ra dạ di, na yết na xa ra bà noa
hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra
dạ di.
A-la-hán hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà
dạ di, kê ra dạ di, tỳ đa ra già hất rị đởm,
tỷ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, bạt
xà ra ba nể, 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 thoa vỏng, bà dà phạm, ấn thố
na mạ mạ tỏa.
4.4. ÐỆ TỨ

Bà già phạm, tát đát đa bác đá ra, Nammô tý đô đế, a tất đa na ra lặc ca, ba ra bà tất
phổ tra, tỳ ca tát đát đa bát đế 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
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ha, hê hê phấn, a mâu ca da phấn, a ba ra đề
ha đa phấn, ba ra bà 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 kiền 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 ma 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 tỳ đà da 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 nể tệ phấn, bạt xà ra cu ma rị,
tỳ đà dạ ra thệ tệ phấn, ma ha ba ra đinh
dương xoa tỳ rị tệ phấn, bạt ra xa thương
yết ra dạ, ba ra 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,
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a kỳ ni duệ phấn, ma ha yết rị duệ phấn,
yết ra đàn trì duệ phấn, miệc đát rị duệ
phấn, lao đát rị duệ phấn, giá văn trà duệ
phấn, yết la ra đát rị duệ phấn, ca bác rị
duệ phấn, a địa mục chất đa ca thi ma xá
na, bà tư nể duệ phấn, diễn kiết chất, tát
đỏa bà tỏa, mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.
4.5. ÐỆ NGŨ

Ðột 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, bạc lược dạ ha ra, kiền đà ha ra,
bố sử ba ha ra, phả ra ha ra, bà tỏa ha ra.
Bác 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 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

NGHI THกC CÔNG PHU KHUYA •

17

ni yết ra ha, lao đà ra nan địa ca yết ra ha,
a lam bà yết ra ha, kiền độ ba ni yết ra ha.
Thập Phật ra yên ca hê ca, trụy đế dược
ca, đát lệ đế dược ca, giả đột thác ca, ni đề
thập phạt ra, tỷ sam ma thập phạt ra, bạc để
ca, tỷ để ca, thất lệ sắt mật ca, ta nể bác đế
ca, tát bà thập phạt ra, thất lô kiết đế.
Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm, a ỷ lô kiềm,
mục khê lô kiềm, yết rị đột lô kiềm, yết
ra ha yết lam, yết na 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 lô du lam, thường già du lam, hắc tất đa
du lam, bạt đà du lam, ta phòng án già bác
ra trượng già du lam, bộ đa tỷ đa trà.
Trà kỳ ni thập bà ra, đà đột lô ca kiến
đốt lô kiết 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 liểm bộ ca, địa lật
lặc tra, tỷ rị sắc chất ca, tát bà na cu ra, tứ
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dẫn già tệ yết ra, rị dược xoa, đác ra sô,
mạt ra thị phệ đế sam, ta bệ sam, tất đát
đa bác đát ra, ma ha bạc xà lô sắc ni sam,
ma ha bác 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 nể, bạt xà ra báng ni phấn.
Hổ hồng, đô lô ung phấn, ta bà ha. (3 lần) O
CHÚ ÐẠI-BI

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 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
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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. OOO
THẬP CHÚ
1. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ÐÀ LA NI

Nam-mô Phật-đà-da.
Nam-mô Ðạt-ma-da.
Nam-mô Tăng-dà-da.
Nam-mô Quán Tự Tại Bồ-tát ma-hatát, 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.
O
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2. 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.
O
3. CÔNG ÐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ

Nam-mô Phật-Ðà-da.
Nam-mô Ðạt-Ma-da.
Nam-mô Tăng-Dà-da.
Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba,
kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha. O
4. PHẬT MẪU CHUẨN ÐỀ THẦN CHÚ

Khể thủ quy-y Tô-tất-đế, đầu diện đảnh
lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Ðại
Chuẩn Ðề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồđề, cu chi nẩm, đát điệt tha.
Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Ðề, ta bà ha. O
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5. THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ÐỊNH
QUANG MINH VƯƠNG ÐÀ LA NI

Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật
đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp
đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a
ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể
dã tháp.
Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật
đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột
cả đế, ta ba ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nại
dã, bát rị ngỏa rị tá hắt.
O

6. DƯỢC SƯ QUÁN ÐẢNH CHƠN NGÔN

Nam-mô bạt dà phạt đế, bệ sát xả, lụ rô
thích lưu ly, bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát
tha yết đa da, a ra hắt đế, tam miệu tam
bột đà da. Ðát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ
sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tá ha. O

7. QUÁN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔN

Án, ma ni bác di hồng, ma hắt nghê nha
nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi
đạt rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất
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tháp cát nạp, bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu
thất ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết ra da,
tá ha.
O
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 nể đế, ma ha dà đế,
chơn lăng càng đế, ta bà ha.
O
9. VÃNG SANH TỊNH ÐỘ THẦN CHÚ

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.

10. THIỆN NỮ THIÊN CHÚ

Nam-mô Phật-đà.
Nam-mô Ðạt-mạ.
Nam-mô Tăng-dà.

O
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Nam-mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể
dã tha, ba lỵ phú lầu na giá lỵ, tam mạn
đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam
mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể
ba ra, ba nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà,
tu bác lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế,
ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di-Lặc đế, lâu
phã tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế,
tam mạn đà, a tha a nậu, đà-la-ni.
O
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4B. KINH DI GIÁO
Chính tôi được nghe, lần chuyển bánh
xe chánh pháp đầu tiên, đức Thế Tôn độ
tôn giả Kiều-trần-như và lần thuyết pháp
sau cùng, Ngài độ tôn giả Tu-bạt-đà-la.
Những người có thể hóa độ, Ngài đã hóa
độ tất cả. Vào đêm cuối trước ngày Niếtbàn vô dư, giữa rừng Sa-la, dưới cây song
thọ, không gian thật vắng lặng, yên tĩnh,
đức Phật đã nhắn nhủ những điều cốt lõi
của chánh pháp như sau.
O
ĐẠO ĐỨC THANH CAO

Này các đệ tử, sau khi Như Lai qua đời,
các vị phải trân trọng, cung kính giới luật
như kẻ nghèo hèn được giàu có, như kẻ
đui mù được sáng mắt. Phải biết rằng giới
luật là bậc Thầy tối thượng. Dẫu có sống
thêm ở đời bao nhiêu năm nữa, Như Lai
cũng không ngoài mục đích răn dạy các
vị về giới luật ấy thôi.
O
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Người giữ giới thì không được kinh
doanh, thương mại, xây dựng nhà
cửa, cày cấy ruộng vườn, đầu tư nông
nghiệp, thuê người giúp việc, theo kiểu
thế tục. Không được chặt đốn cây cối, đào
đất, móc hang, điều chế dược liệu, đoán
quẻ tốt xấu, xem sao đoán mạng, nghiên
cứu địa lý, tìm tòi hưng suy, hay coi lịch
đoán số.
O
Các vị nên sống tiết chế thân mạng, ăn
uống điều độ, duy trì nếp sống thanh cao,
giải thoát. Không tham dự chính trị, lãnh
sứ mạng liên lạc, thông tin. Không được
luyện bùa chú, chế linh dược, giao hảo
người quyền quý, kết thân kẻ ngạo mạn.
Cần phải giữ tâm chân thật, sống chánh
niệm và tỉnh thức trong từng phút giây,
mong cầu đạo quả giải thoát. Không được
che giấu lỗi lầm, bày điều mê hoặc để thu
hút quần chúng. Phải sống ít muốn, biết
đủ đối với bốn phẩm vật cúng dường.
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Sống vừa đủ để hành đạo, không cất chứa
tài sản và tiền bạc.
O
Như Lai vừa nói tóm tắt về sự giữ giới.
Giới luật đó là căn bản, là gốc rễ của đạo
giải thoát. Nhờ giữ giới trang nghiêm,
thiền định và trí tuệ phát sanh, có thể tiêu
diệt tất cả đau khổ. Thế nên các vị hãy giữ
gìn giới luật một cách trọn vẹn. Người
giữ giới thanh tịnh sẽ nuôi lớn pháp lành.
Người thiếu mất giới thì không thể phát
sinh công đức.
O
LÀM CHỦ GIÁC QUAN

Này các đệ tử, các vị phải chế ngự năm
giác quan không để chúng dong ruổi theo
trần cảnh, dục lạc. Người tu phải như chú
mục đồng cầm roi chăn, không để trâu
giẫm đạp lúa mạ của người. Một khi các vị
buông lung năm giác quan, không những
các vị không chế ngự được năm thứ dục
lạc, mà các vị cũng không thể dừng được
vòng cương tỏa của phóng túng, như con
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ngựa chứng nếu không dây cương, nó
sẽ lao xuống hầm hố. Nạn khổ của giặc
cướp chỉ có một đời, trong khi nạn giặc
giác quan làm chúng sanh đau khổ nhiều
kiếp. Tai họa của nó vô cùng nguy hiểm.
Các vị phải cẩn thận.
O
Thế nên, người có trí cần phải chế ngự
các giác quan chứ không phục tùng nó, giữ
gìn chúng như là canh chừng giặc cướp,
không để chúng hoành hành, thao túng.
Này các đệ tử, trong các giác quan của
con người, ý là quan trọng nhất. Các vị
phải thận trọng chế ngự tâm ý mình. Tâm
ý rất đáng sợ, nguy hiểm còn hơn thú dữ,
rắn độc, thậm chí nguy hại hơn cả nạn hỏa
hoạn. Cũng như có người mải mê cầm giữ
chén mật trên tay và quên đi hầm hố trên
đường, sẽ bị vấp ngã. Cũng như voi say
mà không có móc sắt, như khỉ vượn gặp
được cây rừng tha hồ mà chuyền nhảy,
muốn chế ngự chúng thì thật là khó. Vì
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vậy các vị siêng năng chế ngự tâm mình,
để giữ gìn tất cả các pháp thiện. Khi tâm
được chế ngự một chỗ thì không việc gì
không thành.
O
KHÔNG MÀNG HƯỞNG THỤ

Này các đệ tử, khi thọ dụng phẩm vật
cúng dường, các vị nên quan niệm như
uống thuốc. Ngon không ham, dở không
chê. Ăn uống chỉ để cho khỏi đói khát.
Như ong hút mật trong hoa, chỉ lấy mùi vị,
không làm tổn thương hương sắc. Người
xuất gia cũng vậy: Thọ dụng sự cúng
dường để đủ sức khỏe tu tập, không được
ham cầu quá nhiều, làm tổn thất tín tâm
của tín thí. Hãy như người trí biết lượng
sức kéo và chịu đựng của trâu, không nên
dùng trâu quá sức, đến nỗi kiệt lực.
O
VƯỢT QUA THÓI QUEN

Này các đệ tử, ban ngày thì nỗ lực tu tập
pháp lành, không để thời gian trôi qua uổng
phí. Đầu hôm, cuối đêm cũng không luống
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bỏ. Giữa đêm tụng niệm, tu trì. Đừng vì
chuyện ngủ nghỉ mà để cuộc đời trôi qua
vô ích. Hãy tâm niệm rằng ngọn lửa vô
thường đang đốt cháy thế gian, để tự tinh
tấn độ mình, khắc phục sự lười biếng, ngủ
nghỉ. Giặc phiền não luôn rình rập giết các
vị, còn nguy hiểm hơn kẻ thù, làm sao các
vị có thể mặc tình ngủ nghỉ mà không cảnh
giác! Phiền não ngủ trong tâm người cũng
như rắn độc nằm trong nhà, phải dùng móc
sắt giới hạnh mà lôi kéo nó ra gấp. Rắn độc
ra rồi ta mới an tâm ngủ nghỉ. Rắn độc chưa
ra mà mải mê ngủ nghỉ thì thật là người
không biết hổ thẹn.
O
TRANG SỨC HỔ THẸN

Này các đệ tử, sự hổ thẹn là trang sức
đẹp nhất trong mọi trang sức. Sự hổ thẹn
có khả năng chế ngự mọi thứ bất thiện
và phi pháp của con người. Thế nên hãy
sống với tâm niệm hổ thẹn, đừng bao giờ
lãng quên đức tính ấy. Mất tâm hổ thẹn là
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mất tất cả công đức. Có hổ thẹn là có tất
cả thiện pháp. Không hổ thẹn thì có khác
chi loài cầm thú.
O
CHUYỂN HÓA SÂN HẬN

Này các đệ tử, nếu có ai xúc phạm,
thương tổn thân thể các vị, các vị nên kiềm
chế tâm mình, đừng để lửa sân hận thiêu
đốt. Lại phải giữ lời ăn, tiếng nói, đừng
buông lời ác độc để trả đũa ai. Tâm sân
hận trỗi dạy sẽ làm băng hoại đạo nghiệp,
cháy hết công đức tu tập. Đức tánh của
kham nhẫn, ngay cả giữ giới và khổ hạnh
cũng không thể sánh bằng.
Thực hành đức nhẫn mới xứng danh là
bậc thượng nhân có sức mạnh. Người nào
chưa có thể chịu đựng sự nhục mạ một cách
hoan hỷ, như uống cam lộ thì chưa thể
xứng danh là người vào đạo có trí. Sự sân
hận sẽ thiêu hủy tất cả pháp lành, nó nguy
hiểm hơn lửa dữ. Các vị phải canh phòng
cẩn mật, đừng cho sân hận xâm nhập.
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Trong các loại giặc cướp công đức thì
sân hận là nguy hiểm bậc nhất. Người thế
gian sống thọ hưởng dục lạc, thiếu phương
pháp chế ngự, nếu có sân hận còn có thể tha
thứ được. Người xuất gia hành đạo loại bỏ
mọi thứ vui của đời mà không loại bỏ được
sân hận thì thật đáng trách, cũng giống như
bầu trời quang đãng mà có sấm sét nổi lên
là điều không thích hợp.
O
TỪ BỎ KIÊU MẠN VÀ DUA NỊNH

Này các đệ tử, các vị hãy tự xoa đầu
mình và ghi nhớ rằng: Các vị đã bỏ tất cả
các mỹ phẩm và trang sức của thế gian,
khoác trên mình chiếc áo cà-sa hoại sắc,
sống bằng cách khất thực. Khi nào tâm
lý kiêu mạn, cao ngạo nổi lên thì lập tức
chế ngự nó. Kiêu ngạo là tánh xấu mà
thế nhân còn không nên có, huống chi
là người xuất gia vì đạo giải thoát, sống
bằng khất thực hay sao!
O
Này các đệ tử, tâm lý dua nịnh trái ngược
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hoàn toàn với đạo giải thoát. Thế nên, các
vị hãy huấn luyện tâm cho thật chất trực.
Nên biết rằng: Dua nịnh là điều dối trá mà
người xuất gia không nên có. Phải làm cho
tâm ý đoan chánh, phát huy đức tánh trung
trực. Đó là con đường vào đạo.
O
ÍT MUỐN, BIẾT ĐỦ

Này các đệ tử, các vị nên biết rằng
người nào tham muốn nhiều thì nhu cầu
lợi dưỡng cũng nhiều, do vậy mà đau khổ
càng tăng. Người ít muốn thì không ham
cầu, không đắm nhiễm nên không có tệ
hại ấy. Chỉ với lợi ích ấy thôi cũng đủ để
các vị phải trau dồi, thực tập, huống là
khi hạnh này còn có công năng phát triển
các công đức! Người ít muốn thì không
lấy lòng người bằng cách dua nịnh, lòn cúi
và cũng không bị các giác quan sai sử, thao
túng. Hành giả ít muốn, tâm ý được thanh
thản, không còn những ưu tư, phiền muộn,
gặp việc thì đủ nghị lực để ứng phó, không
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việc gì không làm được. Nói chung, sống
hạnh ít muốn tất gần Niết-bàn.
O
Này các đệ tử, nếu các vị muốn giải
thoát mọi đau khổ thì nên thường xuyên
tu tập quán biết đủ. Pháp biết đủ là cơ
sở của sự an lạc, hạnh phúc và sung mãn.
Người biết đủ dẫu nằm trên đất vẫn thấy an
lạc. Người không biết đủ dẫu sống ở thiên
đường vẫn chưa thấy toại nguyện. Không
biết đủ tuy giàu mà rất nghèo. Biết đủ thì
tuy nghèo nhưng rất giàu có. Người không
biết đủ là kẻ nô lệ của năm thứ dục lạc thấp
kém và còn là tấm bia đời đáng thương xót
đối với hành giả biết đủ.
O
TÂM HẠNH THOÁT TỤC

Này các đệ tử, muốn đạt đạo tịch tịnh,
vô vi, an lạc, các vị phải xa lìa những
chốn huyên náo, sống một mình ở những
nơi an nhàn, thanh vắng. Người ở chỗ
yên tĩnh thì trời Đế-thích và chư Thiên
đều kính trọng.
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Vì thế, các vị nên xa lìa hội chúng,
sống đơn độc thư thái và cắt đứt gốc
rễ đau khổ bằng tư duy trí tuệ. Người
thích hội chúng thì bị hội chúng nhiễu
loạn, như cây cổ thụ mà có nhiều chim
tụ tập thì có thể bị hư cành. Thế gian
trói buộc con người trong đau khổ cũng
giống như con voi già bị sa lầy, khó
mong thoát khỏi. Đó là hạnh siêu thoát,
các vị cần ghi tâm.
O
TINH TẤN KHÔNG DỪNG

Này các đệ tử, nỗ lực tinh tấn thì
không việc gì khó khăn. Thế nên các
vị phải siêng năng, tinh tấn như giọt
nước thường nhỏ có thể xuyên thủng
đá. Người tu hành mà biếng nhác thì
khác nào như người cọ cây lấy lửa,
cây chưa kịp nóng đã nghỉ, dầu tha
thiết muốn có được lửa, lửa cũng không
vì thế mà có được. Hãy siêng năng tinh
tấn không dừng.
O
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THẮP SÁNG CHÍNH NIỆM

Này các đệ tử, thực ra cầu cạnh thiện
tri thức hay người trợ lực không bằng tự
mình đề cao chánh niệm, tỉnh thức. Có
chánh niệm thì giặc phiền não không thể
xâm nhập được. Thế nên các vị phải sống
trong sự nhiếp niệm. Mất chánh niệm là
đồng nghĩa với mất công đức. Có được
chánh niệm vững chãi thì dù sống trong
môi trường ngũ dục cũng chẳng hề gì,
như người chiến sĩ vào trận có áo giáp thì
không còn sợ gì nữa.
O
THỂ NGHIỆM CHÁNH ĐỊNH

Này các đệ tử, nhiếp phục được tâm ý
là làm cho tâm an trụ vào định. Tâm trụ
thiền định thì sẽ thấu triệt được trạng thái
sinh diệt, chuyển biến của thế giới. Các vị
phải tinh tấn tu tập thiền định. Tâm định
thì trạng thái chao động, tán loạn sẽ tiêu
mất cũng như người biết cách giữ nước
thì phải bảo vệ tốt đê điều. Cũng vậy,
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muốn có nước trí tuệ, các vị phải khéo tu
tập thiền định, không để cho rỉ chảy. O
NUÔI LỚN TRÍ TUỆ

Này các đệ tử, có trí tuệ thì không có
tham trước, luôn luôn tự tỉnh thức và tự
dò xét, nhờ đó người ấy có khả năng giải
thoát trong giáo pháp của Như Lai. Nếu
không có trí tuệ thì không xứng danh là
bậc xuất gia.
Trí tuệ là chiếc thuyền vững chắc vượt
qua biển sanh tử, là ngọn đèn sáng chói
trong hắc ám vô minh, là dược liệu thần
y của mọi bịnh tật và là lưỡi búa bén chặt
đứt cây phiền não. Vì thế, các vị cần trau
dồi tuệ giác “văn, tư, tu” để tăng trưởng
lợi ích. Người có trí tuệ soi chiếu thì dẫu
là mắt thịt vẫn là người chánh kiến, thấy
rõ bản chất mọi vật.
O
TỪ BỎ HÝ LUẬN

Này các đệ tử, hý luận chỉ làm cho tâm
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trí rối loạn. Người xuất gia mà sống hý
luận thì không thể đạt được tuệ giác giải
thoát. Vì thế các vị phải nhanh chóng từ
bỏ vĩnh viễn tâm lý hý luận, vô ích. Diệt
trừ các hý luận tạp loạn mới có thể đạt
được an lạc tịch diệt.
O
TỰ MÌNH CẤT BƯỚC

Này các đệ tử, hãy thường xuyên nhớ
đến các công đức để từ bỏ tất cả mọi
phóng dật, như là tránh xa bọn giặc cướp
tài sản thánh. Thể hiện lòng đại bi, Như
Lai đã tuyên nói chánh pháp lợi ích rốt
ráo. Về phần mình, các vị hãy nỗ lực tinh
tấn thường xuyên, đừng để cuộc đời trôi
qua vô ích, sau này ăn năn, hối hận đã
muộn. Như Lai như là vị lương y, rõ biết
bịnh lý, cho toa thuốc hợp bịnh trạng từng
người. Uống hay không uống không phải
là lỗi của lương y. Như Lai lại cũng như
người chỉ đường, chỉ rõ đâu là con đường
nên đi và hướng đến giải thoát. Biết rõ
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đường lành mà không chịu cất bước lên
đường không phải là lỗi của vị đạo sư! O
BỐN CHÂN LÝ THÁNH

“Này các đệ tử, đối với bốn chân lý
thánh, nếu có chỗ nào chưa thấu đáo thì
nên thưa hỏi, Như Lai sẽ chỉ bày cho các
con.” Thế Tôn khuyên nhắc ba lần như
vậy, bốn chúng đều im lặng, không ai còn
thắc mắc.
O
Lúc ấy, tôn giả A-nậu-lâu-đà bạch Phật
rằng:
- Bạch Thế Tôn, dù cho mặt trăng có
thể trở nên nóng, mặt trời có trở nên lạnh,
nhưng Bốn Chân Lý Thánh mà Như Lai
đã dạy không thể nào thay đổi được. Khổ
đế là thực trạng đau khổ của cuộc đời:
Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết
là khổ, mong muốn mà không được toại
nguyện, thù ghét mà phải gặp mặt là khổ,
thương yêu mà phải chia lìa là khổ, chấp
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vào năm nhóm nhân thể là khổ. Tập đế
là nguyên nhân của khổ đau, bao gồm
dục ái, hữu ái, vô hữu ái; tham, sân, si và
chấp thủ. Diệt đế là trạng thái hết sạch
mọi đau khổ và nguyên nhân đau khổ,
là an lạc, Niết-bàn. Đạo đế là con đường
dẫn đến an lạc, là tám chánh đạo, là trung
đạo, không có con đường nào khác, đó là
tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính,
lời nói chân chính, việc làm chân chính,
nghề nghiệp chân chính, tinh tấn chân
chính, chính niệm hiện tại và thiền định
chuyển hóa. Bạch Thế Tôn, cả bốn chúng
đều không còn thắc mắc gì về bốn chân
lý cao thượng này nữa.
O
SINH TỬ AN NHIÊN

Lúc bấy giờ trong chúng, hàng đệ tử
hữu học phải đối diện sự kiện đức Phật
sẽ vô dư Niết-bàn, đều bi cảm, đau xót.
Hàng đệ tử mới vào đạo nghe những lời
dạy cuối cùng đều được hóa độ, như trong
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đêm tối nhờ có ánh sáng, nên thấy đường
đi. Các hàng đệ tử vô học đã dứt sạch
các phiền não, vượt ra khỏi sanh tử, vẫn
không ngăn được sự ngậm ngùi: “Tại sao
đức Thế Tôn vô dư Niết-bàn quá sớm!”
Lúc đó, đức Phật vì thương bốn chúng
nên dạy thêm rằng:
O
- Này các đệ tử, chớ có thảm sầu, đau xót.
Dẫu Như Lai có sống thêm ở đời một kiếp
nữa, rồi cũng phải đến ngày Niết-bàn. Hội
ngộ mà không chia tay, kết hợp mà không
tan rã là điều không thể có được.
O
Đối với Như Lai, kinh nghiệm và pháp
thức lợi mình, lợi người, Như Lai đều đã
tuyên bố. Thật chẳng có lợi ích gì, nếu
Như Lai sống lâu nơi đời mà các vị không
thực hành chánh pháp.
Những chúng sanh đáng độ, Như Lai
đã độ hết. Những chúng sanh chưa được
độ, Như Lai cũng đã tạo nhân duyên để họ
được hóa độ. Từ nay trở đi, đệ tử của Như
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Lai hãy noi theo truyền thống chánh pháp
mà thực hành. Đó là cách làm cho pháp
thân Như Lai thường còn và mãi mãi bất
diệt ở thế gian. Như Lai vô dư Niết-bàn hay
không, việc đó không quan trọng.
O
Này các đệ tử, các vị nên nhận thức rằng
mọi vật thể, hiện tượng trên thế gian này
đều chuyển biến, vô thường, có kết hợp
thì phải có tan rã, chẳng có gì để quyến
luyến, thương tâm.
Cuộc đời là như thế, các vị phải nỗ lực
tinh tấn để tự giải thoát. Dùng ánh sáng
trí tuệ để tiêu diệt bóng tối si mê. Đời là
một sự vận hành không kiên định.
Như Lai vô dư Niết-bàn như bỏ đi một
căn bệnh dữ. Đó là năm nhóm nhân tính,
mang tính tội lỗi, tạm gọi là thân, vì thế,
nó phải chịu sự chi phối không thương tiếc
của già, bệnh và chết. Bậc tuệ trí khi thoát
khỏi nó có cảm tưởng như là dẹp xong
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được bọn cướp. Như vậy, chết không đáng
để hoan hỷ, an lạc hay sao?
O
Này các đệ tử, các vị phải tha thiết tìm
kiếm con đường giải thoát. Toàn thể thế
giới từ những vật thể đang vận động cho
đến các vật thể không vận động cũng đều
không thường còn và không có thực thể,
rồi phải đến lúc hoại diệt.
Thôi, các vị hãy yên lặng, đừng nói
thêm lời nào nữa! Đã đến lúc Như Lai vô
dư Niết-bàn.
Đó là những lời dạy cuối cùng của
Như Lai. O
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
(3 lần, xá 3 xá) OOO
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5. BÁT NHÃ TÂM KINH

Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,
Bấy giờ Bồ-tát quán soi,
Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. O
Vượt tất cả các vòng khổ ách,
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!
Sắc nào có khác gì không,
Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. O
Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế,
Tánh chân không các pháp viên thành
Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,
Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì. O
Trong chân không chẳng hề có sắc,
Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,
Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. O
Không nhãn thức đến không ý thức,
Không vô minh hoặc hết-vô-minh,
Không điều già chết chúng sanh,
Hết già, hết chết thực tình cũng không.
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Không trí huệ cũng không chứng đắc,
Bởi có gì là chỗ đắc đâu.
Bấy lâu Bồ-tát dựa vào,
Trí ba-la-mật, thẳm sâu thực hành,
Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,
Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,
Xa lìa mộng tưởng đảo điên,
Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn.O
Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,
Mà ba đời chư Phật nương vào,
Chứng thành quả giác tối cao,
Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là:
O
Lời thần chú sâu xa bậc nhứt,
Lời chú thần rất mực quang minh,
Chú thần cao cả anh linh,
Là lời thần chú thật tình cao siêu,
Trừ dứt được mọi điều đau khổ,
Đúng như vầy muôn thuở không sai.
Ngài liền tuyên nói chú này,
Để người trì niệm sáng bày chơn 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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6. TÁN DƯƠNG

Chúng đệ tử giữ tâm thanh tịnh,
Tụng Lăng-nghiêm mầu nhiệm chú thần.
Nguyện xin Tam bảo, trời, rồng,
Bốn hàng bậc Thánh tòng lâm giữ gìn.
Dứt tám nạn, ba đường khổ ải,
Đền bốn ân, sáu cõi không cùng.
Chiến tranh chấm dứt, thái bình,
Mưa hòa, gió thuận, muôn dân an lành.
Khắp mọi giới thực hành, tiến bộ,
Mười tâm linh chứng ngộ dễ dàng.
Cửa thiền thanh tịnh, sạch phàm,
Đời tăng phước huệ, chí thành quy y.
Triệu tâm niệm trôi đi đếm được,
Nước đại dương uống sạch dễ thôi,
Hư không tỏ rõ nguồn khơi,
Bạt ngàn công đức Như Lai khó bàn.
Trong trời đất không ai bằng Phật,
Khắp mười phương tuệ giác vô song,
Xem trong ba cõi bụi hồng,
Phật là số một, ngộ thông đạo mầu.
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Nam-mô Ta-bà giáo chủ, tam giới Đạo
sư, tứ sinh Từ phụ, nhân thiên Giáo chủ,
thiên bá ức hóa thân, Bổn sư Thích-ca
Mâu-ni Phật.
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật (18 lần) O
Nam-mô Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát O
Nam-mô Đại hạnh Phổ-hiền Bồ-tát O
Nam-mô Hộ pháp chư Tôn Bồ-tát O
Nam-mô Đạo tràng Hội thượng Phật
Bồ-tát (3 lần) OOO
7.A) SÁM MƯỜI NGUYกN 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,
Tám là học Phật an vui tuyệt vời,
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Chín là luôn thuận mọi người
Mười là hồi hướng muôn nơi an lành. O
7.B) SÁM QUY MẠNG

Con nương tựa mười phương đức Phật,
Pháp cao siêu tuệ giác, tịnh thanh,
Tăng đoàn chứng quả thánh nhân,
Từ bi cứu độ chúng sinh thoát nàn.
Đã bao kiếp bỏ quên chân tánh
Luỵ cõi mê, nhiễm đắm tham, sân
Bập bềnh sinh tử bao lần
Chạy theo thanh, sắc vướng chân bụi trần.
Mười trói buộc làm nhân hữu lậu,
Sáu giác quan gây tạo tội khiên.
Sông sầu, bể khổ đắm chìm,
Vướng vòng nhân ngã, bỏ quên đạo lành.
Bao kiếp sống lằng nhằng dây nghiệp,
Rồi kiếp này oan trái dùng dằng.
Ngưỡng cầu Tam bảo xót thương,
Cho con sám hối lỗi lầm bấy lâu. O

NGHI THกC CÔNG PHU KHUYA •

49

Nhờ Phật lực nhiệm mầu soi chiếu,
Bạn đồng tu nhiệt huyết chỉ nhau,
Thoát ra vực thẳm khổ sầu,
Đến bờ giác ngộ nhiệm mầu xưa nay. O
Gieo phước đức kiếp này sống thọ,
Trồng trí nhân, sáng tỏ tâm linh.
Sanh ra ở chốn đô thành,
Minh sư dẫn dắt, thực hành đạo chơn.
Vì chính tín, phát tâm xuống tóc,
Theo đạo mầu, thể đắc huyền vi.
Sáu căn lanh lợi hành trì,
Giữ gìn ba nghiệp hành vi mạnh lành.
Duyên thế tục tịnh thanh, không nhiễm,
Đời thanh cao, chẳng dính bụi trần.
Giữ gìn đạo đức, lương tâm,
Oai nghi, tế hạnh trang nghiêm trong, ngoài.
Tám nạn lớn không tày xâm phạm,
Cùng bốn duyên chẳng dám bủa giăng.
Liễu thông trí tuệ sâu ngần,
Tâm bồ-đề ấy chưa từng thoái lui.
O
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Nương Phật pháp, an vui tu học,
Ngộ Đại thừa, lập cước tánh “không,”
Thực hành lục độ pháp môn,
Vượt bao kiếp sống trầm luân biển dài.
Xây chùa tháp khắp nơi tu học,
Phá lưới nghi, ba độc trùng trùng,
Tà ma hàng phục đến cùng,
Trùng hưng Tam bảo, khơi nguồn tâm linh.
Noi gương Phật, dấn thân không mệt,
Các pháp môn thông suốt ngày đêm,
Rộng tu phước huệ thâm huyền,
Cứu người, giúp vật trọn nên đạo vàng.
Sớm chứng đắc thần thông sáu loại,
Rồi viên thành quả Phật hiện đời,
Ngay trong pháp giới chẳng rời,
Ra vào sanh tử, cứu người trầm luân. O
Tập thương xót Quan Âm quảng đại,
Noi Phổ Hiền hạnh nguyện không cùng,
Cõi này, chốn khác hiện thân,
Xiển dương Phật pháp, cứu nhân, độ đời.
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Đem tuệ giác chiếu soi cõi dữ,
Dùng thần thông hóa độ quỷ ma,
Nơi nào nghe tiếng, gặp ta,
Cũng đều giác ngộ, vượt qua khổ sầu.
Chốn ngục lạnh, lửa màu đỏ rực,
Thành rừng hoa, thơm phức mùi hương.
Ngục đồng nuốt sắt thảm thương,
Biến thành Tịnh độ, thiên đường nhân gian.
Loài chở nặng, khổ hờn bao nỗi,
Giống mang lông, đầu đội sừng dài,
Không còn khổ luỵ, nạn tai,
Hưởng bao lợi lạc, tháng ngày bình an. O
Trong dịch bệnh, phát minh thuốc thánh
Cứu bao người khỏi bệnh trầm kha
Đói nghèo đều được ấm no,
Cho tiền, giúp vốn, bần cơ không còn.
Bao lợi ích hưng sùng tất cả,
Lòng vị tha chẳng kể oán, thân,
Người xa rồi lại kẻ gần,
Xem như quyến thuộc, ban ân đồng đều.
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Cắt lưới ái nổi chìm nhiều kiếp,
Cạn sông mê, bao hiệp tử sinh,
Quyết tâm cứu giúp hàm linh,
Lên đường giác ngộ, chứng thành Như Lai.
Hư không dù có chuyển dời,
Nguyện con muôn kiếp không hề rung rinh.
Nguyện cầu tất cả chúng sinh,
Chứng nên Phật trí, tâm linh rạng ngời.OOO
8. TÁN LỄ

Kính lễ Thế Tôn,
Vô thượng Năng Nhơn,
Trải qua nhiều kiếp tu nhân,
Đâu-suất giáng thần,
Giả từ ngôi vị quốc vương.
Dưới cội Bồ-đề,
Chiến thắng ma quân,
Sao mai vừa mọc đạo thành,
Chuyển pháp luân.
Ba thừa quy hướng nhất tâm,
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Vô sanh sẽ chứng.
Muôn loài quy hướng nhất tâm,
Vô sanh nguyện chứng.
Bốn loài, chín cõi
Cùng vào biển tánh Tỳ-lô;
Tám nạn, ba đường
Đồng đến cửa mầu Hoa tạng.
O
9. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐกC

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,
Mẹ cha: Chín phẩm sen vàng nêu danh,
Hoa cười, chứng ngộ vô sanh,
Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. O
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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
10. LỜI NGUYกN 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 đức này hồi hướng về:
Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ,
Bánh xe pháp vận chuyển không dừng.
Mong hoa Đàm lại nở giữa mùa xuân,
Nguyện cây Giác trổ hoa đầu tháng hạ. O
Tái hiện đạo tràng Pháp Hoa, Bát-nhã,
Dựng nên pháp hội Phương Đẳng, A-hàm.
Vẻ vang dòng họ Thế Tôn,
Rạng rỡ tông môn Ca-diếp.
Nghìn thu vàng son Tổ nghiệp,
Muôn thuở rạng rỡ tông phong. O
Tăng ni, đạo lực thậm thâm,
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Phật tử, tín tâm kiên cố.
Nguyện nhà nhà hạnh phúc, an khang,
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, sớm thành Phật đạo. O
(Đại chúng cùng niệm)

Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo.
(3 xá) OOO
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11. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

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

12. TÁN DƯƠNG THIÊN LONG BÁT BỘ

Trời, thần, quỷ, dạ xoa, các chúng
Nghe pháp mầu, tâm nguyện chí thành,
Giúp xe chánh pháp lăn nhanh,
Siêng năng tu niệm, pháp lành dựa nương.
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Người các cõi, mười phương tụ hội,
Trên đất liền hoặc tại hư không,
Gieo trồng hạt giống tình thương,
Đêm ngày, thân thể sống trong pháp mầu.
Nguyện các cõi trước sau an ổn,
Phước trí này nuôi lớn quần sanh.
Bao nhiêu tội chướng tan nhanh,
Xa lìa khổ ách, niết-bàn thảnh thơi.
Hương đạo đức tô bồi vóc dáng,
Áo định thiền tỏa sáng thân tâm.
Hoa mầu tuệ giác trang nghiêm,
Tuỳ theo chỗ ở, tâm thường an vui.
Nam-mô Tồi tà, Phụ Chánh Hộ Pháp
(3 lần) OOO
chư Tôn Bồ-tát ma-ha-tát.
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13. TÁN DƯƠNG HỘ PHÁP

Nam-mô Phật-đà. Nam-mô Đạt-mạ.
Nam mô Tăng-già. Nam-mô thất lỵ, ma
ha để tỷ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na
giá lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha
ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha
ca rị dã, ba nể ba ra, ba nể tát rị phạ lặt tha,
tam mạn đà, tu bác lê đế, phú lệ na, a rị na,
đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di-Lặc
đế, lâu phã tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê
đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà-la-ni.
Nam-mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp
(3 lần) O
Vi-đà Tôn Thiên Bồ-tát
Đức Vi-đà, tướng trời hiển thánh,
Là hoá thân Bồ-tát độ đời,
Làm cho Phật pháp rạng ngời,
Giúp đời biết đạo, thật dầy thâm ân.
Cầm chày tuệ xua tan ma chướng,
Giúp nước dân được hưởng thái bình,
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Nguyện lành sẽ ứng theo tâm,
Ngập tràn công đức, sáng danh đạo đời. O
Nam-mô Phổ Nhãn Bồ-tát Ma-ha-tát
(3 lần) O
Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật.
OOO
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II
NGHI THกC CÚNG NGỌ

62

63

1. NGUYกN 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
Hương đốt, khói trầm xông ngát
Kết thành một đóa tường vân
Đệ tử đem lòng thành kính
Cúng dường chư Phật mười phương
Giới luật chuyên trì nghiêm mật
Công phu thiền định tinh cần
Trí tuệ hiện dần quả giác
Dâng thành một nén tâm hương.
O
Chúng con cúi đầu lễ bái,
Cầu mọi người 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 Hương Cúng Dường Bồ-tát
Ma-ha-tát (3 lần) OOO
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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.
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 Tăng ba
đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) OOO
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3. 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
4. BÁT NHÃ TÂM KINH

Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,
Bấy giờ Bồ-tát quán soi,
Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. O
Vượt tất cả các vòng khổ ách,
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!
Sắc nào có khác gì không,
Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. O
Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế,
Tánh chân không các pháp viên thành
Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,
Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì. O
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Trong chân không chẳng hề có sắc,
Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,
Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. O
Không nhãn thức đến không ý thức,
Không vô minh hoặc hết-vô-minh,
Không điều già chết chúng sanh,
Hết già, hết chết thực tình cũng không.
Không trí huệ cũng không chứng đắc,
Bởi có gì là chỗ đắc đâu.
Bấy lâu Bồ-tát dựa vào,
Trí ba-la-mật, thẳm sâu thực hành,
Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,
Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,
Xa lìa mộng tưởng đảo điên,
Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O
Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,
Mà ba đời chư Phật nương vào,
Chứng thành quả giác tối cao,
Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O
Lời thần chú sâu xa bậc nhứt,
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Lời chú thần rất mực quang minh,
Chú thần cao cả anh linh,
Là lời thần chú thật tình cao siêu,
Trừ dứt được mọi điều đau khổ,
Đúng như vầy muôn thuở không sai.
Ngài liền tuyên nói chú này,
Để người trì niệm sáng bày chơn tâm: O
Ga-tê ga-tê, Pa-ra ga-tê, Pa-ra san-ga-tê,
Bô-dhi Sva-ha. (3 lần) OOO
5. TÁN DƯƠNG

Trí Phật sáng ngời như trăng tỏ,
Thân Phật thanh tịnh như lưu ly,
Phật sống ở đời thường cứu khổ,
Tâm Phật bình đẳng ánh từ bi.

O

Ba mươi hai tướng tốt,
Trăm ngàn ức hoá thân.
Hàng phục các ma quân,
Trời người đều quy ngưỡng.
Thế Tôn đức tướng
Cúi đầu tán dương.

O
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6. CÚNG DƯỜNG

Nam-mô thường trụ thập phương Phật.
Nam-mô thường trụ thập phương Pháp.
Nam-mô thường trụ thập phương Tăng.
Nam-mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam-mô Cực lạc thế giới A Di Ðà Phật.
Nam-mô Ðương lai hạ sanh Di-lặc
Tôn Phật.
Nam-mô Thập phương tam thế nhứt
thiết chư Phật.
Nam-mô Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát.
Nam-mô Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.
Nam-mô Ðại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.
Nam-mô Ðại Thế Chí Bồ-tát.
Nam-mô Ðịa Tạng Vương Bồ-tát.
Nam-mô Hộ pháp Chư tôn Bồ-tát.
Nam-mô Lịch Ðại Tổ sư Bồ-tát.
Nam-mô Già Lam Thánh Chúng Bồ-tát.
Nam-mô Giám Trai Sứ Giả Bồ-tát.
Nam-mô Thập Điện Minh Vương Bồ-tát.
Nam-mô Ðạo tràng Hội thượng Phật,
Bồ-tát.
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CHƠN NGÔN BIẾN THỰC

Nẳng mồ tát phạ đác tha, nga đa, phạ
lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng.
(3 lần) O
CHƠN NGÔN BIẾN THỦY

Nẳng mồ tô rô bà da, đác tha nga đa da,
đát điệt tha. Án, tô rô, tô rô, bác ra tô rô,
bác ra tô rô, ta bà ha.
(3 lần) O
Cơm thượng vị đượm mùi giải thoát,
Cúng dường lên các Phật mười phương,
Thanh Văn, Bồ-tát, thánh Tăng,
Và xin phổ cập sáu đường chúng sinh.
Cúng bình đẳng, không phân cao thấp,
Mong mọi loài tràn ngập an vui,
Cầu mong thí chủ thảnh thơi,
Phước duyên tăng trưởng, qua bờ bên kia.
Đủ ba đức, hưởng qua sáu vị
Xin cúng dường pháp giới các loài,
Thánh tăng, Bồ-tát, Như Lai,
Thân no pháp hỷ, tâm say đạo mầu.
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Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt
ra hồng. (3 lần) O
TÁN PHỔ CÚNG DƯỜNG

Thành tâm dâng cúng hương cam lộ,
Núi lớn Tu-di không thể hơn,
Hương vị ngát thơm trùm pháp giới,
Cúi đầu phụng hiến bậc Năng Nhơn. O
Vừa cúng Phật xong,
Nguyện cho chúng sanh
Sự nghiệp hanh thông
Thấm nhuần pháp Phật.
O
Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ-tát (3 lần) O
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7. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

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
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III
CÔNG PHU CHIỀU
Mông Sơn Thí Thực
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75

1. NGUYกN HƯƠNG

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật .O
Giờ này, chúng con tại đạo tràng (nêu tên
Chùa), sắm sửa hương hoa phẩm vật, cúng thí
thập loại cô hồn, vất vưởng thê lương, đói khát
thảm thương, bỏ mạng chiến trường, sông sâu
biển rộng, chết ở đồng bằng, hoặc nơi hoang
dã, hoặc bị nạn tai, tan thây nát thịt. Rất mong
oan hồn yểu tử, núp bóng Từ Quang, dự đàn thí
thực, nương nhờ Phật lực, siêu sinh Tịnh độ.
Những thương, đời hồ điệp biệt ly, mơ
màng hồn mộng! Luống khóc, kiếp phù du
tụ tán, thương tiếc ngỡ ngàng. Sống ở thác
về, cũng chẳng ra ngoài bốn loại. Lên trời
xuống đất đều là quanh quẩn sáu đường.
Cầu chư Phật thương chúng sinh phóng
quang tiếp dẫn. Mong Bồ-tát giáo hóa trời
người thoát khỏi trầm luân. Nay con phúng
tụng kinh văn, mong độ vong siêu thoát. Cúi
xin chư Phật xót thương, rũ lòng từ bi cứu bạt.
Nam-mô Siêu Lạc Độ Bồ-tát Ma-ha-tát
(3 lần)

OOO
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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.
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, giã 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 Tăng
ba đời thường trú trong mười phương.
(1 lạy) OOO
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3. 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
4. MÔNG SƠN THÍ THỰC

Nam-mô Diệm Nhiên Vương Bồ-Tát
Ma-ha-tát. (3 lần) O
Lửa bừng cháy bốn bên khủng khiếp,
Bao cô hồn đói khát trầm luân.
Muốn lìa khổ, về Tây phương,
Hoa Nghiêm kinh dạy tỏ tường như sau:
“Ai muốn biết vì sao có thể,
Phật ba đời giác ngộ, Niết-bàn?
Nên xem pháp giới nhân duyên,
Do tâm đạo diễn, làm nên bao điều.” O

78 • NGHI THกC TกNG NIกM

CHƠN NGÔN PHÁ ĐỊA NGกC

Án, dà ra đế da ta bà ha.

(3 lần)

O

CHƠN NGÔN THỈNH CÔ HỒN

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

Án, tam đà ra, dà đà ta bà ha. (3 lần) O
Nam-mô Đại Phương Quảng Phật Hoa
Nghiêm Kinh.
(3 lần) O
Nam-mô thường trụ thập phương PhậtO
Nam-mô thường trụ thập phương Pháp O
Nam-mô thường trụ thập phương Tăng O
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni PhậtO
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát O
Nam-mô Minh Vương Cứu Khổ Địa
Tạng Vương Bồ-tát
O
Nam-mô khải giáo A-nan-đà Tôn giả O
Quy ngưỡng Phật, bậc phước trí vẹn
toàn, giúp con giải phóng khổ đau.
O
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Quy ngưỡng Pháp, nguồn tuệ giác từ
bi, giúp con sống trong hạnh phúc.
O
Quy ngưỡng Tăng, đoàn thể sống thanh
cao, giúp con tinh tấn thực tập.
O
Phật tử đã tạo bao nghiệp ác,
Đều do nguồn gốc tham, sân, si
Ý, thân, ngôn ngữ dấy hành vi
Phật tử hồi tâm mong chuyển nghiệp.O
Các loài đã tạo bao nghiệp ác,
Đều do nguồn gốc tham, sân, si
Ý, thân, ngôn ngữ dấy hành vi
Các loài hồi tâm mong chuyển nghiệp.O
Cô hồn đã tạo bao nghiệp ác,
Đều do nguồn gốc tham, sân, si
Ý, thân, ngôn ngữ dấy hành vi
Cô hồn hồi tâm mong chuyển nghiệp.O
Nguyện cứu độ chúng sinh các cõi,
Nguyện dứt trừ nghiệp tội, khổ đau,
Nguyện tu pháp Phật nhiệm mầu,
Nguyện thành quả Phật, thẩm sâu
đạo vàng. (3 lần) OOO
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CHƠN NGÔN DIกT ĐỊNH NGHIกP

Án, bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha.

(3 lần) O

CHƠN NGÔN DIกT NGHIกP CHƯỚNG

Án a lổ lặc kế ta bà ha.

(3 lần)

O

CHƠN NGÔN KHAI YẾT HẦU

Án, bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát đa nga
đa da. (3 lần) O
CHƠN NGÔN TAM MUỘI DA GIỚI

Án, tam muội da tát đỏa phạm.

(3 lần)

O

CHƠN NGÔN BIẾN THỰC

Nam-mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ
đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần) O
CHƠN NGÔN CAM LỒ THỦY

Nam-mô 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) O
CHƠN NGÔN NHกT TỰ THỦY LUÂN

Án, noan noan noan noan noan.

(3 lần)

O
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CHƠN NGÔN NHŨ HẢI

Nam-mô tam mãn đa mẫu đà nẩm án noan.
(3 lần) O
Nam-mô Đa Bảo Như Lai
O
Nam-mô Bảo Thắng Như Lai
O
Nam-mô Diệu Sắc Thân Như Lai
O
Nam-mô Quảng Bát Thân Như Lai O
Nam-mô Ly Bố Úy Như Lai
O
Nam-mô Cam Lồ Vương Như Lai O
Nam-mô A-di-đà Như Lai
(3 lần) O
Thần chú gia trì thức ăn pháp,
Cúng khắp mười phương các Phật tử.
Nguyện đều no đủ, bỏ xan tham,
Thoát cõi u mê, về Tịnh độ.
Quy y Tam bảo, tỏa bồ-đề,
Rồi sẽ chứng thành đạo giác ngộ.
Phước đức đi theo kiếp tương lai,
Tất cả Phật tử cùng tiếp nhận.

O

Thần chú gia trì thức ăn pháp,
Cúng khắp mười phương chúng mọi loài,
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Nguyện đều no đủ, bỏ xan tham,
Thoát cõi u mê, về Tịnh độ.
Quy y Tam bảo, tỏa bồ-đề,
Rồi sẽ chứng thành đạo giác ngộ.
Phước đức đi theo kiếp tương lai,
Tất cả mọi loài cùng tiếp nhận.

O

Thần chú gia trì thức ăn pháp,
Cúng khắp mười phương các cô hồn.
Nguyện đều no đủ, bỏ xan tham,
Thoát cõi u mê, về Tịnh độ.
Quy y Tam bảo, tỏa bồ-đề,
Rồi sẽ chứng thành đạo giác ngộ.
Phước đức đi theo kiếp tương lai,
Tất cả cô hồn cùng tiếp nhận.
Tất cả các Phật tử,
Tôi nay xin cúng dường,
Thức ăn biến mười phương,
Phật tử cùng tiếp nhận.
Nguyện đem công đức nầy,
Hướng về khắp tất cả.

O
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Tôi và các Phật tử,
Đều trọn thành Phật quả.
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O

Tất cả các hữu tình,
Tôi nay xin cúng dường,
Thức ăn biến mười phương,
Hữu tình cùng tiếp nhận.
Nguyện đem công đức nầy,
Hướng về khắp tất cả.
Tôi và các hữu tình,
Đều trọn thành Phật quả.

O

Tất cả các cô hồn,
Tôi nay xin cúng dường,
Thức ăn biến mười phương,
Cô hồn cùng tiếp nhận.
Nguyện đem công đức nầy,
Hướng về khắp tất cả.
Tôi và các cô hồn,
Đều trọn thành Phật quả.

O

CHƠN NGÔN THÍ VÔ GIÁ THỰC

Án, mục lực lăng ta bà ha.

(3 lần)

O
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CHƠN NGÔN PHỔ CÚNG DƯỜNG

Án, nga nga nẳng, tam bà phạ, phiệt
nhựt ra hồng. (3 lần) O
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5. BÁT NHÃ TÂM KINH

Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,
Bấy giờ Bồ-tát quán soi,
Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. O
Vượt tất cả các vòng khổ ách,
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!
Sắc nào có khác gì không,
Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng.O
Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế,
Tánh chân không các pháp viên thành
Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,
Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì. O
Trong chân không chẳng hề có sắc,
Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,
Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. O
Không nhãn thức đến không ý thức,
Không vô minh hoặc hết-vô-minh,
Không điều già chết chúng sanh,
Hết già, hết chết thực tình cũng không.
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Không trí huệ cũng không chứng đắc,
Bởi có gì là chỗ đắc đâu.
Bấy lâu Bồ-tát dựa vào,
Trí ba-la-mật, thẳm sâu thực hành,
Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,
Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,
Xa lìa mộng tưởng đảo điên,
Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O
Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,
Mà ba đời chư Phật nương vào,
Chứng thành quả giác tối cao,
Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là:
O
Lời thần chú sâu xa bậc nhứt,
Lời chú thần rất mực quang minh,
Chú thần cao cả anh linh,
Là lời thần chú thật tình cao siêu,
Trừ dứt được mọi điều đau khổ,
Đúng như vầy muôn thuở không sai.
Ngài liền tuyên nói chú này,
Để người trì niệm sáng bày chơn 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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6. VÃNG SANH TỊNH ÐỘ THẦN CHÚ

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.
O
7. CHƠN NGÔN PHỔ HỒI HƯỚNG

Án, sa ma ra, sa ma ra, di ma nẵng, tát
(3 lần) O
cáp ra, ma ha, thính cáp ra hồng
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,
Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàng.
Bốn mươi tám nguyện vì sinh chúng,
Chín loại noi đường, bến giác sang. O
Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế
Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật
O
Nam-mô A Di Đà Phật
(18 lần) O
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Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát
(3 lần) O
(3 lần) O
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
Bồ-tát (3 lần) OOO
8. TÁN LỄ

Xưng tán Tây Phương,
Cực Lạc thanh lương,
Sen vàng chín phẩm ngát hương,
Cây báu bảy hàng,
Nhạc trời reo vang.
Phật A-di-đà phóng ánh hào quang,
Hóa độ chúng sanh vô lượng,
Giáng cát tường.
Hiện tiền đệ tử tán dương,
Cầu sanh nước An Dưỡng
Hiện tiền đại chúng tán dương
Cùng sanh nước An Dưỡng.
O
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9. KHUYẾN TU

Một ngày nữa sẽ qua,
Mạng sống rút ngắn dần,
Như cá vướng nước cạn,
Có gì đâu vui mừng?
Mọi người nên tinh tấn,
Như cứu lửa cháy đầu.
Quán dòng đời biến đổi
Thận trọng, chớ buông lung.

O

10. SÁM CกU ĐỘ VONG HỒN

Hỡi cô hồn trước sau tề tựu,
Nghe lời khuyên để sửa lỗi mình.
Quán Âm, Địa 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.
Ta-bà cực khổ trăm đường,
Xả buông thì được Phật thương cứu độ. O
Hỡi hương hồn chết chìm đáy biển,
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Và bao người ngộ độc bỏ thân,
Nghe chuông thức tỉnh dần dần,
Đừng ham danh lợi phù trần nhiễu nhương.
Hỡi cô hồn chết thiêu chết chém,
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.
Khi nghe chuông giục boong boong,
Hương thơm tỏa khắp, hồn còn nghe kinh.
Hỡi hồn ở đầu gành cuối bãi,
Nương gió mây, phảng phất lời xưa.
Hồn ơi, hồn hỡi tránh chừa,
Những người gian ác dối lừa Phật tiên. O
Các hồn bị gấu, beo, rắn cắn,
Cùng những hồn số vắn vô danh.
Hãy nghe Kinh kệ ăn năn,
Rồi đây hồn sẽ vô ngần thảnh thơi.
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Hỡi những hồn vì lời dèm xiểm,
Đã hủy mình, chết lụn căm gan,
Sớm nghe Kinh kệ, lời vàng,
Phật liền chỉ lối chỉ đàng hồn tu.
Xin hồn tỉnh hướng về Phật tổ,
Đấng từ bi cứu độ vong linh.
Bao hồn sinh tử, tử sinh,
Hôm nay hồn được nghe Kinh pháp mầu. O
11. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐกC

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,
Mẹ cha: Chín phẩm sen vàng nêu danh,
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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
12. LỜI NGUYกN CUỐI

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O
Lạc bang giáo chủ, y chánh trang nghiêm,
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng mong giải thoát.
Tiếp dẫn Đạo sư A-di-đà Phật.
Nguyện dùng từ lực, tiếp độ hàm linh.O
Nay đại chúng vì các vong hồn:
Ruổi vào âm cảnh vội bỏ dương trần,
Ngại ngùng đường lạ thiếu đỡ nâng,
Xin nguyện Phật từ bi gia hộ,
Phóng hào quang đưa về Tịnh độ.
Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ-tát,
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Nguyện dùng từ lực, tiếp độ chúng sanh.
Thần về an dưỡng, nghiệp bỏ trần lao,
Sen vàng chín phẩm nở hoa,
Pháp thân Phật Di-đà thọ ký.
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, sớm thành Phật đạo. O
Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. (3 xá) OOO
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13. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

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

IV
NGHI THกC CẦU AN
Kinh Phổ Môn
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1. NGUYกN HƯƠNG

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O
Đốt nén tâm hương trước Phật đài,
Ngũ phần dâng trọn đức Như Lai,
Cầu xin nhân loại lên bờ giác,
Hạnh phúc bình an khắp muôn loài. O
Đệ tử chúng con, một dạ chí thành, quỳ
trước điện Phật, thiết lễ cầu an, trì kinh Phổ
Môn, nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng
kiết tường. Ngưỡng nguyện đức Bồ-tát
Quán Thế Âm gia hộ cho kẻ mù được thấy, kẻ
điếc được nghe, người đau khổ được an vui. O
Lại nguyện chúng sanh: Não phiền dứt
sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu
trừ, bốn mùa khỏe mạnh, thân tâm an lạc,
niềm tin vững chắc, phước thọ tăng long,
mọi việc hanh thông, gia đình hưng thịnh,
quyến thuộc khương ninh, pháp giới chúng
sinh, cùng lên bờ giác.
O
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát

(3 lần) O
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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. O
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 sinh,
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, giã 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 Tăng
ba đời thường trú trong mười phương.
(1 lạy) OOO
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3. PHÁT NGUYกN TRÌ KINH

Lạy đấng Thầy ba cõi,
Quy mạng Phật mười phương.
Nay con phát nguyện lớn,
Thọ trì Kinh Phổ Môn,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ ba đường.
Nguyện cho người thấy nghe
Đều phát tâm bồ-đề,
Sống an vui giải thoát.
O
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
(3 lần) OOO
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) O
Nam-mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật
Bồ-tát.
(3 lần) OOO
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5. KINH PHỔ MÔN
DANH HIỆU QUAN ÂM

Tôi nghe như vầy: Bấy giờ trong hội
Hoa Sen Chánh Pháp, có vị Bồ-tát hiệu
Vô Tận Ý, cung kính chỉnh y, chắp tay thưa
Phật: “Bạch đức Thế Tôn, ngài Quán Thế
Âm do nhân duyên gì được danh hiệu ấy?”
Đức Phật liền dạy: Này các Bồ-tát, nếu
có muôn ức các loài chúng sanh chịu
nhiều khổ nạn, khi được nghe tên Bồ-tát
Quán Âm, một lòng xưng danh, thọ trì
miên mật, đều được giải thoát.
O
NĂNG LỰC TRÌ DANH

Có người bất hạnh, lâm cảnh hoả hoạn,
xưng niệm Quan Âm, nhờ sức oai thần,
lửa chẳng cháy đặng.
Lại nếu có người bị nước cuốn trôi,

NGHI THกC CẦU AN - KINH PHỔ MÔN •

101

xưng niệm Quan Âm, nhờ sức oai thần,
liền đến chỗ cạn.
Nếu kẻ đi thuyền vì tìm châu báu: Vàng,
bạc, mã não, hỗ phách, trân châu, xa cừ, lưu
ly, san hô ngọc quý, lênh đênh biển lớn, bão
táp dập dồn, rồi bị trôi dạt vào nước La-sát
thì nên thành tâm, trì niệm Quan Âm, nhờ
sức oai thần, bình an vô sự.
O
Lại nếu có kẻ sắp bị hãm hại bằng
trượng dao gậy thì nên thành tâm, trì
niệm Quan Âm, lúc đó dao gậy liền gãy
từng khúc và được cứu thoát. Nếu bị Lasát hoặc quỷ Dạ-xoa, hãm hại thân ta, nên
niệm Quan Âm, quỷ dữ không dám dùng
mắt dọa người, huống là hãm hại.
Nếu như có người, do nghiệp hay tội,
bị cảnh lao lung, xiềng xích gông cùm,
trói buộc khắp thân, nhờ niệm Quan Âm,
thoát cảnh tù đày, dứt hẳn họa tai.
O
Nếu đoàn thương gia, trên đường hiểm
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trở, mang nhiều của báu, bị cướp tấn
công thì đừng hốt hoảng. Chỉ cần người
biết khuyên các đồng nghiệp: “Hết lòng
trì niệm, danh hiệu Quan Âm, vị Ban Vô
Uý, cho nguồn hoan hỷ”. Thương buôn
nghe xong, trì niệm hết lòng: “Nam-mô
Bồ-tát đức Quán Thế Âm”. Nhờ sức oai
thần, thoát khỏi tai nạn.
Này Vô Tận Ý, Bồ-tát Quan Âm có sức
oai thần rộng sâu như biển, công đức hiển
hiện, không thể nghĩ bàn, lợi lạc quần
sanh. Vì thế các ông thường phải một
lòng, trì danh Bồ-tát.
O
Nếu có chúng sanh bản tánh tham lam,
ngu si hờn giận, thường cung kính niệm
Bồ-tát Quan Âm thì tham sân si, thảy đều
tan biến. Nếu có gia quyến cầu sanh con
trai thì nên lễ lạy, thành khẩn trì danh Bồtát Quan Âm, liền sanh nam tử, phước đức
đầy đủ, trí tuệ hơn người. Nếu cầu con
gái, chí thành lễ bái Bồ-tát Quan Âm thì
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sẽ hạ sanh hằng nga thục nữ, công hạnh
đầy đủ, xinh đẹp đoan trang, mọi người
thương mến.
O
Sức thần Quan Âm nhiệm mầu như thế!
Cung kính đảnh lễ, tán thán trì danh, công
đức tăng nhanh, được nhiều phúc lợi. Ta
khuyên mọi người trì danh Bồ-tát.
O
BĂM BA ỨNG THÂN

Ngài Vô Tận Ý liền hỏi Phật rằng: “Bạch
đức Thế Tôn, trong cõi trần gian, Bồ-tát
Quan Âm ứng dụng thế nào, phương tiện
quyền xảo, hoằng pháp lợi sinh, giúp cho
hữu tình thảy đều tỏ ngộ?”
Này Vô Tận Ý: “Nếu có chúng sanh,
đáng dùng Phật thân, để được độ thoát,
chứng nên quả giác thì Quán Thế Âm thị
hiện Phật thân vì họ thuyết pháp”.
O
Tương tự như vậy, tùy theo căn tánh
của các chúng sanh, Bồ-tát Quan Âm
ứng hiện nhiều thân: Như thân Thanh
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Văn, thân Bích-chi Phật, hoặc Trời Đếthích, hoặc thân Phạm Vương, thân Tự
Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Thiên
Đại Tướng Quân, hoặc Tỳ-sa-môn, tiểu
vương, trưởng giả, tể quan, cư sĩ, hoặc
Bà-la-môn, tín nữ, thiện nam, hoặc làm
Tăng Ni, hoặc thân phụ nữ của hàng
trưởng giả, cư sĩ, tể quan và Bà-lamôn, đồng nam đồng nữ, thậm chí hiện
thân: trời, rồng, dạ-xoa, hoặc càn-thátbà, hoặc a-tu-la, hoặc ca-lâu-la, hoặc
khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, thần Chấp
Kim Cang, tất cả băm ba ứng thân sai
khác, giúp người giải thoát thì Quan
Thế Âm sẵn sàng hóa thân, không chút
quản ngại.
O
Này Vô Tận Ý, Bồ-tát Quan Âm ứng
hiện nhiều thân, cứu độ chúng sanh, khắp
các cõi nước, không thể kể xiết. Vì thế
các ông hãy nên một lòng, tán thán cúng
dường Bồ-tát Quan Âm.
O
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BẬC BAN VÔ UÝ

Này Vô Tận Ý, ban niềm vô uý trong
chốn khổ nạn, sợ hãi kinh hoàng, chính
là hạnh nguyện của Quán Thế Âm, nên
cõi Ta-bà còn gọi ngài là Đấng Thí Vô
Uý.
O
BÌNH ĐẲNG CÚNG DƯỜNG

Ngài Vô Tận Ý thưa đức Phật rằng:
“Bạch đức Thế Tôn, con xin cúng dường
Bồ-tát Quan Âm”. Nói xong ngài đem
chuỗi ngọc như ý, tặng làm pháp thí, giá
trị nghìn vàng, cúng Quan Thế Âm. Quan
Âm bồ-tát, không chịu nhận chuỗi. Phật
liền dạy rõ về pháp cúng dường, khuyên
Quán Thế Âm, hãy vì bốn chúng, tám bộ
trời rồng và Vô Tận Ý, nhận chuỗi pháp
thí, lợi ích trời người.
Phật vừa dứt lời, Bồ-tát Quan Âm hoan
hỷ đón nhận, chia làm hai phần, một phần
dâng cúng đức Phật Thích-ca, còn lại
phần kia, cúng tháp Đa Bảo.
O

106 • NGHI THกC TกNG NIกM

THI KỆ TRÙNG TUYÊN

Bấy giờ trong hội, ngài Vô Tận Ý, trùng
tuyên tỉ mỉ, những điều vừa nghe, bằng
lời thơ kệ:
Đức Thế Tôn tướng tốt,
Con xin được hỏi Người:
Vì sao có Bồ-tát
Hiệu là Quan Thế Âm?

O

Phật chỉ dạy ân cần,
Hỡi này Vô Tận Ý,
Vì hạnh nguyện Quan Âm
Hiện thân khắp các cõi.
Lời thề sâu như biển,
Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn,
Theo hằng nghìn đức Phật,
Phát nguyện lớn thanh tịnh.
Ai thấy hình, nghe danh,
Tâm khơi nguồn tỉnh thức,
Thoát đau khổ tử sanh,
Nay Ta chỉ nói lược.

O
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Hoặc bị người độc thâm,
Xô vào hầm lửa lớn,
Niệm thần lực Quan Âm,
Hầm lửa biến hồ sen.
Hoặc trôi dạt biển lớn,
Gặp nạn quỷ, cá, rồng.
Niệm thần lực Quan Âm,
Sóng dữ không chìm đặng.
Hoặc từ đỉnh Tu-di,
Bị người xô rớt xuống,
Niệm thần lực Quan Âm,
Như mặt trời trên không.
Hoặc bị người dữ rượt,
Rớt xuống núi Kim Cương,
Niệm thần lực Quan Âm
Chẳng tổn đến mảy lông.
Hoặc bị giặc vây hãm,
Cầm đao trượng sát hại,
Niệm thần lực Quan Âm,
Liền thoát khỏi nạn tai.

O
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Hoặc bị nạn vua quan,
Hành hình đến sắp chết,
Niệm thần lực Quan Âm,
Kiếm đao gãy từng khúc.

O

Hoặc ngục tù tội vương,
Tay chân bị xiềng xích,
Niệm thần lực Quan Âm,
Tự do, khỏi khổ ách.
Hoặc bị kẻ ác tâm,
Trù, ếm, phục thuốc độc,
Niệm thần lực Quan Âm,
Nhân ác theo kẻ ác.
Gặp La-sát bạo hung,
Rồng độc và quỷ đói,
Niệm thần lực Quan Âm,
Không loài nào dám hại.
Bị thú dữ vây quanh,
Nanh vuốt đáng sợ hãi,
Niệm thần lực Quan Âm,
Chúng cúp đuôi bỏ chạy.

O
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Bò cạp, rắn hổ mang,
Hơi độc phun thiêu đốt,
Niệm thần lực Quan Âm,
Nghe danh, đều lùi bước.
Sấm sét xé mây đen,
Mưa đá tuôn khắp chốn,
Niệm thần lực Quan Âm,
Tất cả liền tiêu tán.

O

Bị tranh chấp, kiện tụng,
Hay chiến sự hãi hùng,
Niệm thần lực Quan Âm,
Oán thù liền lui tan.
Chúng sanh bị khổ nạn,
Thân chịu nhiều bức bách,
Sức trí diệu Quan Âm,
Cứu thế gian thoát khổ.
Đầy đủ sức thần thông
Khéo tu pháp phương tiện,
Trong quốc độ mười phương,
Không cõi nào chẳng hiện.

O
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Địa ngục, quỷ, súc sanh,
Khổ sinh, già, bệnh, chết,
Nhờ thần lực Quan Âm
Khổ đau đều chấm dứt.

O

Quán Chơn, quán Thanh Tịnh,
Quán Trí Tuệ rộng lớn,
Bi quán và Từ quán,
Thường cầu, thường chiêm ngưỡng.
“Thanh tịnh” nên không nhơ,
“Trí tuệ” phá tà ám,
Điều phục nạn gió lửa,
Soi sáng khắp thế gian.
O
“Tâm bi” như sấm nổ,
“Lòng từ” tợ mây lành,
Mưa tuôn pháp cam-lộ,
Dập tắt lửa não phiền.
“Tiếng Diệu,” “tiếng Quan Âm,”
“Tiếng Phạm,” “tiếng Hải Triều,”
“Tiếng hơn Tiếng Thế Gian,”
Hãy thường xuyên quán chiếu. O
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Mỗi niệm chớ sanh nghi,
Quan Âm bậc Tịnh Thánh,
Ngài là nơi quy y
Trong chết, sầu, khổ nạn.
Ngài đủ các công đức,
Mắt thương nhìn chúng sanh,
Ngài chính là biển phước,
Nên đảnh lễ chí thành.

O

CÔNG ĐỨC NGHE KINH

Bấy giờ trong Hội, có vị Bồ-tát, tên là
Trì Địa, chắp tay thưa Phật: “Bạch đức
Thế Tôn, nếu có chúng sanh, nghe được
đạo nghiệp, cũng như công đức và các hiện
thân của ngài Quan Âm thì phải biết rằng
phước của người ấy chẳng phải là ít.” O
Khi nghe Phật nói phẩm Phổ Môn này,
tám mươi bốn ngàn các loài chúng sanh,
thảy đều phát tâm Vô Thượng Chánh Giác.
Nam-mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật
Bồ-tát (3 lần) OOO
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Kก TÁN QUAN ÂM

Quan Âm đại sĩ,
Đức hiệu Viên Thông.
Mười hai nguyện lớn,
Phát khởi từ tâm.
Tầm thanh cứu khổ,
Chốn chốn hiện thân.
Vân du các cõi,
Cứu thoát trầm luân.
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát

(3 lần) OOO
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6. KINH TINH HOA TRÍ TUก

Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,
Bấy giờ Bồ-tát quán soi,
Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. O
Vượt tất cả các vòng khổ ách,
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!
Sắc nào có khác gì không,
Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. O
Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế.
Tánh chân không các pháp viên thành,
Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,
Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì. O
Trong chân không chẳng hề có sắc.
Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,
Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. O
Không nhãn thức đến không ý thức,
Không vô minh hoặc hết-vô-minh,
Không điều già chết chúng sanh,
Hết già, hết chết thực tình cũng không.
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Không trí huệ cũng không chứng đắc,
Bởi có gì là chỗ đắc đâu.
Bấy lâu Bồ-tát dựa vào
Trí ba-la-mật thẳm sâu thực hành,
Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,
Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,
Xa lìa mộng tưởng đảo điên,
Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O
Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,
Mà ba đời chư Phật nương vào,
Chứng thành quả giác tối cao,
Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O
Lời thần chú sâu xa bậc nhứt,
Lời chú thần rất mực quang minh,
Chú thần cao cả anh linh,
Là lời thần chú thật tình cao siêu.
Trừ dứt được mọi điều đau khổ,
Đúng như vầy muôn thuở không sai.
Ngài liền tuyên nói chú này,
Để người trì niệm sáng bày chơn tâm: O
Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-săn-ga-tê
bô-dhi sva-ha. (3 lần) OOO
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7. NIกM BỒ-TÁT

Trí tuệ bừng lên đoá biện tài,
Đứng yên trên sóng sạch trần ai.
Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh,
Hào quang quét sạch buổi nguy tai.
Liễu biếc phất bày muôn thế giới,
Sen hồng nở hé vạn lâu đài.
Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh,
Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay.
O
Nam-mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn
Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ-tát. O
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (18 lần) O
Nam-mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát
(3 lần) O
Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát
(3 lần) O
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát
(3 lần) O
Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương
Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
Bồ-tát. (3 lần) OOO
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8. MƯỜI HAI LỜI NGUYกN

Nguyện thứ nhất, khi hành Bồ-tát,
Danh hiệu tôi: Tự Tại Quan Âm,
Viên Thông, thanh tịnh căn trần,
Nơi nào đau khổ, tầm thanh cứu liền.
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy) O
Nguyện thứ hai, không nài gian khổ,
Quyết một lòng cứu độ chúng sinh.
Luôn luôn thị hiện biển đông,
Vớt người chìm đắm, khi dông gió nhiều.
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy) O
Nguyện thứ ba, Ta-bà ứng hiện,
Chốn U minh nhiều chuyện khổ đau,
Oan gia tương báo hại nhau,
Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy) O
Nguyện thứ tư, hay trừ yêu quái,
Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê,
Độ cho chúng hết u mê,
Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy) O
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Nguyện thứ năm, tay cầm Dương liễu,
Nước cam lồ rưới mát nhân thiên.
Chúng sanh điên đảo, đảo điên,
An vui, mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy)O
Nguyện thứ sáu, thường hành bình đẳng,
Lòng từ bi thương xót chúng sanh,
Hỷ xả tất cả lỗi lầm,
Không còn phân biệt sơ thân mọi loài.
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy) O
Nguyện thứ bảy, dứt ba đường dữ,
Chốn ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh,
Cọp beo, thú dữ vây quanh,
Quan Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn.
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy) O
Nguyện thứ tám, tội nhân bị trói,
Bị hành hình rồi lại khảo tra,
Thành tâm lễ bái thiết tha,
Quan Âm phù hộ, thoát ra nhẹ nhàng.
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy) O
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Nguyện thứ chín, làm thuyền cứu vớt,
Giúp cho người vượt khúc lênh đênh,
Bốn bề biển khổ chông chênh,
Quan Âm độ hết, an nhiên Niết-bàn
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy) O
Nguyện thứ mười, Tây Phương tiếp dẫn,
Vòng hoa thơm, kỷ nhạc, lộng tàn,
Tràng phang, bảo cái trang hoàng,
Quan Âm cứu độ, đưa đường về Tây.
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy) O
Nguyện mười một, Di-đà thọ ký,
Cảnh Tây Phương, tuổi thọ không lường,
Chúng sanh muốn sống miên trường,
Quan Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về.
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy) O
Nguyện mười hai, tu hành tinh tấn,
Dù thân này tan nát cũng đành,
Thành tâm nỗ lực thực hành,
Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy) OOO
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9. A) NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG
(Hoặc đọc bài Quán Chiếu Thực tại)

Thế Tôn lời dạy tỏ tường
Năm điều quán tưởng phải thường xét ra:
Ta đây phải có sự già,
Thế nào tránh khỏi lúc qua canh tàn. O
Ta đây bệnh tật phải mang,
Thế nào tránh khỏi đặng an, mạnh lành.
Ta đây sự chết sẵn dành,
Thế nào tránh khỏi tử sanh đến kỳ.
Ta đây phải chịu phân ly,
Nhơn vật quí mến ta đi biệt mà.
Ta đi với nghiệp của ta,
Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình,
Theo ta như bóng theo hình,
Ta thọ quả báo phân minh kiết tường. O
9. B) QUÁN CHIẾU THỰC TẠI

Không truy tìm quá khứ,
Không ước vọng tương lai.
Quá khứ đã qua rồi,
Tương lai lại chưa đến.
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Chỉ có pháp hiện tại,
Tuệ quán chính là đây.
Không động, không lung lay.
Hãy thực hành như thế!
Không một ai biết trước
Cái chết đến lúc nào;
Tử thần có đợi đâu,
Làm sao điều đình được.
Vì thế nên nỗ lực,
Tinh tấn suốt đêm ngày,
Tỉnh thức từng phút giây,
An trụ bằng chánh niệm.
Như vậy mới xứng đáng
Người biết sống một mình,
Người ấy đã tôn vinh
Đạo nhiệm mầu vô thượng.
10. A) SÁM QUY NGUYกN

Trầm hương xông ngát điện,
Sen nở Phật hiện thân,
Pháp giới thành thanh tịnh,
Chúng sanh lắng nghiệp trần.

O

O
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Đệ tử tâm thành
Hướng về Tam bảo:
Phật là thầy chỉ đạo,
Bậc tỉnh thức vẹn toàn,
Tướng tốt đoan trang,
Trí và bi viên mãn.
Pháp là con đường sáng,
Dẫn người thoát cõi mê,
Đưa con trở về
Sống cuộc đời tỉnh thức.
Tăng là đoàn thể đẹp
Cùng đi trên đường vui,
Tu tập giải thoát,
Làm an lạc cuộc đời.
Đệ tử nương nhờ Tam bảo,
Trên con đường học đạo,
Biết Tam bảo của tự tâm.
Nguyện xin chuyên cần,
Làm sáng lòng ba viên ngọc quý.
Nguyện theo hơi thở,
Nở nụ cười tươi.
Nguyện học nhìn cuộc đời,
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O

O

122 • NGHI THกC TกNG NIกM

Bằng con mắt quán chiếu.
Nguyện xin tìm hiểu
Nỗi khổ của mọi loài.
Tập từ bi, hành hỷ xả,
Sáng cho người thêm niềm vui,
Chiều giúp người bớt khổ.
O
Đệ tử nguyện sống đời thiểu dục,
Nếp sống lành mạnh an hòa,
Cho thân thể kiện khương.
Nguyện rủ bỏ âu lo,
Học tha thứ bao dung,
Cho tâm tư nhẹ nhõm.
Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo: O
Ơn cha mẹ, ơn thầy,
Ơn bè bạn, chúng sanh,
Nguyện tu học tinh chuyên
Cho cây bi trí nở hoa.
Mong một ngày kia,
Có khả năng cứu độ mọi loài,
Vượt ra ngoài cõi khổ,
Xin nguyện Phật Pháp Tăng chứng minh,
Gia hộ cho đệ tử chúng con
Viên thành đại nguyện.
OOO
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10. B) SÁM CẦU AN

Con quỳ lạy Phật chứng minh,
Với lòng thành kính tụng kinh cầu nguyền.
Cầu cho tín chủ hiện tiền,
Nội gia quyến thuộc bình yên điều hoà.
Thọ trường hưởng phước nhàn ca,
Phổ Môn Kinh tụng trong nhà thảnh thơi.
Quan Âm phù hộ an vui,
Mười hai lời nguyện độ đời nên danh. O
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 đức Quan Âm,
Tai qua nạn khỏi định tâm sáng lòa.
Đương cơn lửa cháy đốt ta,
Niệm danh Bồ-tát hóa ra sen vàng. O
Gió đông đi biển chìm thuyền,
Niệm danh Bồ-tát sóng tan hết liền.
Tà ma quỷ quái khùng điên,
Niệm danh Bồ-tát bình yên thoát nàn.

124 • NGHI THกC TกNG NIกM

Vào rừng cọp rắn nghinh ngang,
Niệm danh Bồ-tát chúng liền tránh xa.
Tội tù ngục tối khảo tra,
Quan Âm tưởng niệm, thoát ra nhẹ nhàng. O
Bị trù bị ếm mê man,
Quan Âm niệm niệm vái van tịnh bình.
Quan Âm thọ ký làm tin,
Tuỳ 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 rưới khắp thế gian,
Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn.
Quan Âm cứu hết tai nàn,
Độ đời an lạc mười phương thái bình.
Quan Âm điểm đạo độ mình,
Quan Âm Bồ-tát chứng minh độ đời. O

***
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11. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐกC

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,
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
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12. PHกC NGUYกN

Đức Quan Âm cứu khổ,
Với hạnh nguyện ban vui.
Băm hai thân độ đời,
Bằng tình thương cao cả.
Tự tại từng ý niệm,
Viên thông giữa các căn.
Tuệ giác khế lý ứng cơ,
Quán chiếu cứu sanh tiếp vật.
Độ tai qua nạn khỏi,
Giúp tật bệnh tiêu trừ.
Phước lộc thọ đủ đầy,
Giới định tuệ viên mãn.
Bốn loài lên đất Tịnh,
Ba cõi thác tòa Sen.
Ngạ quỷ chứng Tam Hiền,
Hữu tình lên Thập Địa.
Pháp môn xin nguyện học,
Ân nghĩa xin nguyện đền,

O

O
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Phiền não xin nguyện đoạn,
Quả Phật xin nguyện thành.
O
Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. (3 xá) OOO
13. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

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

***
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V
NGHI THกC CẦU AN
Kinh Dược Sư
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1. NGUYกN HƯƠNG

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O
Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền,
Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên,
Giới đức vót thành hình núi thẳm,
Hương lòng thắp sáng nguyện dâng lên.O
Đệ tử chúng con, một dạ chí thành, quỳ
trước điện Phật, thiết lễ cầu an, trì kinh Dược
Sư, nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết
tường. Ngưỡng nguyện đức Phật Dược Sư
Lưu Ly, Thất Bảo Như Lai, cùng mười hai vị
đại tướng Dược Xoa, gia hộ chúng con:
O
Oan trái nhiều đời đều được tháo mở,
Oán thù bao kiếp thảy đều tiêu tan.
Não phiền dứt sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp
chướng tiêu trừ, bốn mùa khỏe mạnh, thân
tâm an lạc, niềm tin vững chắc, phước thọ
tăng long, mọi việc hanh thông, gia đình
hưng thịnh, quyến thuộc khương ninh, pháp
giới chúng sinh, cùng lên bờ giác.
O
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát
(3 lần)

O
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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. O
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 sinh,
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, giã 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 Tăng
ba đời thường trú trong mười phương.
(1 lạy) OOO
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3. PHÁT NGUYกN TRÌ KINH

Lạy đấng Thầy ba cõi,
Quy mạng Phật mười phương.
Nay con phát nguyện lớn,
Thọ trì Kinh Dược Sư,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ ba đường.
Nguyện cho người thấy nghe
Đều phát tâm bồ-đề,
Sống an vui giải thoát.
O
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
(3 lần) OOO
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) O
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5. 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 lễ,
Tiêu tai, thọ miên trường.
O
Nam-mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ-tát
(3 lần) O
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. (3 lần) OOO
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6. KINH BỔN NGUYกN
CÔNG ĐกC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ
CƠ DUYÊN THUYẾT KINH

Tôi nghe như vầy: Có một thuở nọ,
trên đường du hóa, đức Phật ngồi nghỉ
dưới cây Nhạc Âm, thuộc thành Quảng
Nghiêm. Trong hội bấy giờ, ba mươi sáu
ngàn vị đại Bồ-tát, tám ngàn tỳ-kheo,
nhiều vị quốc vương, đại thần cư sĩ, các
bà-la-môn, bát bộ thiên long, cung kính
chí thành, thỉnh Phật thuyết pháp.
O
Đại diện pháp hội là đức Bồ-tát Văn
Thù Sư Lợi chắp tay cung kính, bạch đức
Phật rằng:
- Bạch đức Thế Tôn, xin ngài nói rõ
danh hiệu, hạnh nguyện, công đức rộng
lớn của các đức Phật, để cho nhân loại ở
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đời tượng pháp nương theo tu hành, được
nhiều lợi lạc.
Đức Phật khen rằng, lành thay lành thay,
Văn Thù Sư Lợi, hãy lắng lòng nghe, ta
sẽ tuyên thuyết công đức hạnh nguyện
của Phật Dược Sư.
O
MƯỜI HAI NGUYỆN LỚN

Văn Thù Sư Lợi, đức Phật Dược Sư,
khi còn hành đạo Bồ-tát cứu đời, đã phát
mười hai lời nguyện rộng lớn, cứu giúp
mọi loài, cầu chi được nấy, thoát khỏi
khổ đau.
O
Nguyện thứ nhất là: Khi ta chứng được
đạo quả bồ-đề, hào quang sáng rực, tỏa từ
thân ta, soi các hành tinh, khiến cho chúng
sinh, được thân tướng hảo, trang nghiêm
như Phật, không thua không kém.
O
Nguyện thứ hai là: Khi ta chứng được
đạo quả bồ-đề, thân ta đẹp đẽ như ngọc
lưu ly, không chút bợn nhơ, tợ vầng nhật
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nguyệt, chiếu soi muôn vật. Các loài
hữu tình ở chốn u minh, nương ánh hào
quang, tâm như hoa nở, trí tuệ sáng ra,
siêng năng làm việc, thành tựu sự nghiệp,
hạnh phúc tràn đầy.
O
Nguyện thứ ba là: Ta dùng vô số trí tuệ
vô sư, giúp cho mọi người được tâm sáng
ngời, biết cách tự chủ, nhu cầu đầy đủ, gia
quyến sum vầy, an lạc thảnh thơi, không
còn lo toan những điều thiếu thốn.
O
Nguyện thứ tư là: Nếu có người nào
lỡ theo đường tà thì ta khiến họ trở về
đường chánh. Nếu có người nào tâm hành
nhỏ hẹp, thiếu lòng vị tha thì ta giúp họ
lập chí nguyện lớn, tu hạnh bồ-tát, lợi lạc
nhiều người.
O
Nguyện thứ năm là: Nếu có người nào,
trong giáo pháp Phật, nỗ lực tu tập, giữ gìn
đạo hạnh, ta sẽ giúp họ thành tựu trọn vẹn:
giới nhiếp luật nghi, giới tăng pháp lành,
giới lợi chúng sinh. Nếu ai lỡ phạm, thành
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tâm trì niệm danh hiệu Dược Sư, lại được
thanh tịnh, chẳng sa đường ác.
O
Nguyện thứ sáu là: Nếu có người
nào, không đủ các căn, thân hình khiếm
khuyết, mắt mù tai điếc, tay chân tật
nguyền, ngọng nghệu cà lăm, kém trí
tối tăm, điên cuồng lác hủi, chịu nhiều
khổ não thì hãy gắng công trì pháp
Dược Sư, liền được khỏi bệnh, các căn
đầy đủ, thân hình đoan chánh, tâm tánh
thông minh.
O
Nguyện thứ bảy là: Nếu có người nào
mắc nhiều chứng bệnh, nghèo cùng khốn
khổ, không ai giúp đỡ, không nơi nương
tựa, không gặp thầy thuốc, khi nghe danh
ta, trì pháp Dược Sư, sẽ chóng lành bệnh,
khổ não tiêu trừ, thân tâm an lạc, quyến
thuộc sum vầy, của cải sung túc, gặp
nhiều thuận duyên, tấn tu đạo nghiệp. O
Nguyện thứ tám là: Nếu có người nữ,
chịu nhiều khổ sở, muốn thoát khỏi cảnh
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thân gái đoạn trường, khi nghe danh ta, một
lòng trì niệm, hành pháp Dược Sư, được
tướng trượng phu, xứng bậc anh thư, gặp
nhiều duyên tốt, chứng quả bồ-đề.
O
Nguyện thứ chín là: Nếu có hữu tình,
sa vào lưới ma, lạc rừng tà kiến, hành
theo ngoại đạo, chấp mắc buộc ràng, ta
sẽ trợ duyên, khai tâm điểm trí, bằng
phương tiện quý, khiến khỏi đường mê,
trau giồi chánh kiến, học hạnh Bồ-tát, lần
lần chứng được đạo quả bồ-đề.
O
Nguyện thứ mười là: Nếu có người
nào, do tâm phiền não, vi phạm pháp luật,
nên bị giam nhốt trong chốn lao linh, hoặc
bị hành hình, nhất sinh thập tử, chịu nhiều
nhục khổ, sầu đau buồn bã, hễ nghe danh
ta, hành pháp Dược Sư thì các khổ ấy đều
được tiêu trừ.
O
Nguyện thứ mười một: Nếu có những
người, vì cơn đói khát, tạo nhiều điều ác,
khi nghe danh ta, hành pháp Dược Sư thì
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ta khiến họ luôn được no đủ, lánh xa điều
dữ; sau đó ta ban thức ăn chánh pháp, cho
họ an lạc, vững tin tiến bước trên đạo
bồ-đề.
O
Nguyện thứ mười hai: Nếu ai lâm
cảnh màn trời chiếu đất, không có áo
mặc, muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh giãi
dầu, ngày đêm khổ bức, khi nghe danh ta,
hết lòng thọ trì Dược Sư thắng pháp thì ta
khiến họ cầu gì được nấy, y phục tốt đẹp,
của cải đủ đầy, đời sống vui vầy, để làm
việc tốt.
O
CÕI PHẬT DƯỢC SƯ

Văn Thù Sư Lợi, ở cõi Phương Đông,
cách mười muôn ức cõi nước chư Phật, có
một thế giới, tên là Lưu Ly, trang nghiêm
thanh tịnh. Đức Phật giáo chủ cõi ấy hiệu
là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như
Lai, đầy đủ mười hiệu của bậc đại giác.
Trong cõi Phật ấy, đất bằng lưu ly,
nhiều hàng cây quý, giăng làm ranh giới,
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thành quách cung điện, cửa sổ mái hiên,
nét đẹp trang nghiêm, toàn bằng thất bảo,
như cảnh Cực Lạc của Phật Di-đà.
Lại trong cõi ấy, có hai Bồ-tát: Nhật
Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến
Chiếu là bậc thượng thủ trong các bồ-tát,
giúp Phật Dược Sư truyền bá chánh pháp,
đem lại lợi lạc cho cho chúng hữu tình.
Cho nên Văn Thù, người đủ niềm tin
nên phát lòng thành, sinh về cõi ấy, đời
đời an vui, không còn thối chuyển.
O
QUẢ BÁO BỎN XẺN

Văn Thù Sư Lợi, trong thế giới này, có
rất nhiều người không biết lành dữ, ôm
lòng ích kỷ, không thích bố thí, ngu si vô
trí, bỏn xẻn tham lam, nhân quả không
tin, bo bo giữ gìn của cải vật chất; khi ai
đến xin, không màng chia sớt. Nếu phải
cho người, đem lòng tiếc nuối, dường
như lắt thịt trên thân thể mình, đau đớn
vô cùng!
O
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Lại cũng có người tánh tình tham lẫn, cất
giấu thật nhiều, không dám ăn tiêu, cho bản
thân họ. Ngay cả thân bằng: Cha mẹ vợ con,
bạn thân tôi tớ, lâm cảnh nghèo cùng, cần
sự giúp đỡ, vẫn không phát tâm, giúp người
đáng giúp. Những người như vậy, sau khi qua
đời, sanh làm quỷ đói, sống trong thiếu thốn.
Nhưng nếu nhớ niệm danh hiệu Dược Sư,
sẽ sanh làm người, không màng vật chất,
nhớ khổ ngạ quỷ, thực hành bố thí, giúp
người nghèo cùng, hy sinh bản thân, phát
triển thiện căn, hành Bồ-tát đạo.
O
HỒI ĐẦU HƯỚNG THƯỢNG

Lại nữa Văn Thù, trong đời mạt pháp,
có người phá giới, đánh mất niềm tin, hủy
hoại chánh kiến, lười tu kém học, tự cao
chấp mắc, đố kỵ ghét ganh, khen mình
chê người, phỉ báng chân lý, kết bạn kẻ
ngu, lún sâu tà kiến. Những người như thế
sẽ bị đọa sa, trôi lăn sáu nẻo, chịu nhiều
đau khổ, không khi nào cùng.
O
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Nhưng nếu nghe được, danh hiệu
Dược Sư, làm lành lánh dữ, từ bỏ đường
mê, nẻo chánh hướng về, điều hòa tâm
ý, bỏ tục xuất gia, kính tin Tam Bảo,
học rộng nghe nhiều, mở mang trí tuệ,
lìa thói kiêu ngạo, tùy hỷ với người, tán
dương chánh pháp, thân cận người hiền,
xé lưới vô minh, tát sông phiền não, tu
hạnh Bồ-tát đến khi thành tựu đạo quả
bồ-đề.
O
HÓA GIẢI OAN TRÁI

Lại nữa Văn Thù, ai sống trong cảnh bị
người thù hận, tranh chấp kiện tụng, não
loạn thân tâm, rước quỷ cầu thần, ếm đối
hãm hại, khổ sở kéo dài, năm này tháng
nọ, nên trì danh hiệu đức Phật Dược Sư
thì những tà thuật không thể hại được,
còn kẻ hung dữ trở nên hiền từ; hai bên
hòa hảo như bạn tâm giao, hiềm hận tiêu
tan, oan khiên dứt sạch.
O
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PHƯỚC BÁO TRÌ DANH

Lại nữa Văn Thù, nếu có tỳ-kheo, hoặc
tỳ-kheo-ni, thiện nam tín nữ, giữ gìn giới
hạnh, làm nhân vãng sanh thế giới an lành
A-di-đà Phật, mà chưa nhất tâm, đến lúc
mạng chung nên niệm danh hiệu đức Phật
Dược Sư thì tám Bồ-tát: Văn Thù Sư Lợi,
đức Quán Thế Âm, đức Đại Thế Chí, đức
Vô Tận Ý, đức Bảo Đàn Hoa, Bồ-tát Di-lặc,
Bồ-tát Dược Vương và đức Dược Thượng,
đến bên tiếp dẫn, đưa đường chỉ lối, khiến
cho hoá sanh, bằng hoa sen báu, về cảnh an
lành, Tây Phương Cực Lạc.
O
Nếu sanh cõi trời, hưởng phước đời đời,
không còn đọa lạc. Khi bỏ cõi trời sẽ sanh
cõi người, làm Chuyển Luân Vương, đức
rạng mười phương, uy nhiếp bốn biển,
giáo hoá hữu tình theo đường thập thiện,
hòa bình hưng thịnh ở khắp mọi nơi,
người người tinh tiến hoàn tất hạnh lành.
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Hoặc làm vua chúa, tỷ phú đại gia, thân
quyến thuận hoà, của tiền dư dã, vật dụng
đủ đầy, tướng mạo đoan trang, tư cách
vượt phàm, thông minh sáng láng.
O
THẦN CHÚ DIỆT KHỔ

Lại nữa Văn Thù, đức Phật Dược Sư
biết loài hữu tình mắc nhiều bịnh khổ,
hoặc bị chết ngang, hoặc bị chết yểu, nên
ngài phát nguyện, dùng sức đại từ vào
trong đại định “diệt trừ khổ não của các
chúng sinh.” Từ đỉnh đầu ngài, hào quang
chiếu rọi, nói chú tiêu tai, ba cõi bốn loài,
dứt hết bệnh khổ, hưởng được an vui:
Nam-mô Bạc-già-phạt-đế, bệ-sát-xã,
lũ-lô-thích-lưu-ly, bác-lặc-bà, hắc-raxà-giả. Đát-tha yết-đa-gia, a-ra-hắc-đế.
Tam-miệu tam-bột-đà-gia, đát-điệt-tha.
Án bệ-sát-thệ, bệ-sát-thệ, bệ-sát-xã, tammột yết-đế xóa-ha.
O
Nếu có người nào mắc bệnh nan y thì hãy
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niệm trì Dược Sư thần chú trăm lẻ tám biến
vào trong nước sạch, không có vi trùng,
cho bệnh nhân dùng, liền được khoẻ mạnh,
lại thêm sống lâu, sở nguyện tuỳ tâm, cát
tường như ý. Cõi Phật Lưu Ly, an vui hạnh
phúc, đến khi nghiệp hết, liền được sinh về,
Bồ-tát đề huề, phóng quang tiếp dẫn, không
còn thối chuyển trong cõi luân hồi, dần dần
chứng đắc vô thượng chánh giác.
O
TRUYỀN BÁ HÀNH TRÌ

Những ai cầu phúc thì phải siêng năng,
dâng quả thắp hương, cúng dường Phật
tượng. Đối với kinh điển, phát tâm phổ
biến, ấn tống thọ trì, suy nghiệm nghĩa lý.
Đối với pháp sư, giảng nói kinh pháp thì
nên cung kính, thân cận cúng dường, học
hỏi tận tường, thực hành áp dụng, đến khi
chứng đặng đạo quả Bồ-đề.
Với người tín tâm thì nên khuyến khích,
khiến họ tỉnh thức, ngày cũng như đêm,
hành trì danh hiệu của Phật Dược Sư. O
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HÀNH PHÁP DƯỢC SƯ

Lại nữa Văn Thù, nếu chúng sinh nào
muốn khỏi hoạnh tử, giải ách trừ tai thì
phải miệt mài làm lành lánh dữ, thỉnh bảy
hình tượng đức Phật Dược Sư, thờ trên
tòa cao, trang nghiêm sạch sẽ, rải hoa
dâng hương, đốt đèn tục mạng, suốt bảy
ngày đêm.
Giữ tâm thanh tịnh, thọ trì giới hạnh, ăn
món thanh trai, không giận không buồn,
thương xót mọi loài như mình không
khác. Phát triển từ bi, ban vui cứu khổ,
giữ lòng hoan hỷ, buông xả thứ tha, khen
ngợi hạnh lành, tán dương người thiện.
Luôn nhiễu quanh Phật, đảnh lễ cúng
dường, khắc ghi bổn nguyện của Phật
Dược Sư, đọc tụng suy tư, dạy người
làm phước. Mỗi khi thọ trì, suy nghiệm
nghĩa lý, diễn nói khai thị cho người
khác biết.
O
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LỢI ÍCH THỌ TRÌ

Làm được như vậy, sở cầu toại ý, giàu
sang quan vị, khỏe mạnh sống lâu. Nếu
trong giấc ngủ, gặp toàn mộng dữ, hoặc
đang lúc thức, thấy điều quái dị thì nên
thọ trì danh hiệu Dược Sư, điềm xấu tiêu
trừ, không còn lo sợ.
Bất cứ lúc nào, gặp những nạn tai, lụt trôi
lửa cháy, giặc giã xăm lăng, trộm cướp nhiễu
nhương, bất công áp bức, tự do mất hết, dân
chủ không còn, nạn quan lộng hành; dưới
biển cá kình, trên non hổ dữ, cọp sói độc
xà, nhất sinh thập tử thì nên chuyên niệm
danh Phật Dược Sư, đọc tụng thần chú, tất
cả nạn tai thảy đều tan biến.
O
Nếu có người nào quy y Tam bảo, lỡ
phạm giới luật, sợ bị sa đọa vào ba đường
ác thì nên thọ trì danh hiệu Dược Sư; nhờ
công đức này, thoát khỏi đường dữ.
Nếu có phụ nữ, đau đớn lúc sanh, sức
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lực không còn, tưởng chừng như chết.
Cũng nhờ phước đức, niệm Phật Dược
Sư, đau khổ tạ từ, hạ sinh an ổn, mẹ tròn
con vuông. Nhờ phước báu đó, con được
đoan trang, thông minh sáng láng, không
có bệnh hoạn, ai thấy cũng thương.
O
LỜI PHẬT KHÔNG SAI

Đức Phật liền hỏi tôn giả A-nan có tin
được rằng công đức của Phật Dược Sư
Lưu Ly sâu xa ngần ấy?
Tôn giả A-nan bạch đức Phật rằng:
“Mặt trời mặt trăng còn có thể rơi, núi
Tu-di cao có thể lay động, nhưng lời của
Phật không thể sai được.” Những việc Phật
làm, nhiệm mầu khó hiểu; chỉ Phật với Phật
mới hiểu tột cùng. Những kẻ không tin, sinh
lòng phỉ báng, sẽ bị đọa lạc trong đường ác
thú, lưu chuyển không cùng.
Lại nữa A-nan, thân người khó đặng.
Tin ba Ngôi Báu lại còn khó hơn. Thọ trì
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danh hiệu, hành pháp Dược Sư còn khó
hơn nữa.
O
PHƯƠNG PHÁP DIÊN THỌ

Bấy giờ trong hội, Bồ-tát Cứu Thoát
chắp tay bạch Phật: “Bạch đức Thế tôn,
trong thời tượng pháp, có nhiều chúng
sinh, khốn khổ hoạn nạn, bệnh tật triền
miên, đi đứng không yên, thân thể yếu
ớt, mắt mờ tai điếc, uống ăn không được,
môi cổ khô ran, tướng chết hiện ra, thân
quyến mẹ cha, buồn thương lệ đổ. Thân
tuy nằm liệt, thức thần nhớ hết việc làm
thiện ác; những gì đã tạo trong thời gian
qua, quyết định tội phước, khổ đau hạnh
phúc, thành bại trong đời. Lúc đó thân
nhân nên quy y Phật, tụng kinh Dược Sư,
đốt đèn bảy từng, treo phan tục mạng,
suốt bảy ngày đêm, cho đến bảy tuần.
Nhờ công đức này, thần thức người bệnh
như tỉnh chiêm bao, hiểu rõ nghiệp báo,
nhân quả thiện ác. Từ đó về sau, dẫu cho
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có được tiền tài danh vọng, cũng không
dám tạo những nghiệp ác nữa.”
O
Tôn giả A-nan hỏi ngài Cứu Thoát:
“Phải làm thế nào để được sống lâu?” O
Bồ-tát Cứu Thoát liền đáp lời rằng:
“Những ai đau bệnh, muốn được bình an
thì những người thân giữ gìn tám giới,
trong suốt một tuần, sắm sanh vật dụng,
cúng dường chư tăng, làm việc từ thiện,
ngày đêm sáu thời, đốt bảy ngọn đèn,
dâng lên cúng dường bảy đức Dược Sư, lễ
bái thọ trì danh hiệu của Phật, phóng sanh
thả vật, bảo vệ môi trường thì những tai
ương, thảy đều dứt sạch, những nạn chết
ngang không thể nhiễu hại”.
O
MƯA HÒA GIÓ THUẬN

Lại nữa A-nan, những bậc vua chúa làm
lễ quán đảnh, gặp lúc có nạn, nước khác
xâm lăng, hoặc bị nội loạn, nhật thực
nguyệt thực, mưa gió trái mùa, hạn hán
không mưa, hoặc lũ ngập tràn, nạn dịch
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lan truyền, trăm điều khổ sở. Lúc ấy quốc
vương phải khởi từ bi, thương xót mọi
loài, ân xá người tội, trợ giúp dân lành,
thành khẩn ân cần, lập đàn cúng Phật
Dược Sư Lưu Ly; nhờ sức gia trì, nước
an dân mạnh, mưa hoà gió thuận, nông
nghiệp được mùa, tất cả tai ương thảy đều
biến mất. Nhờ vậy, quốc vương sống lâu
trăm tuổi, tại vị lâu dài, nhân dân vui vẻ
trong cảnh thái bình.
O
CHÍN THỨ HOẠNH TỬ

Tôn giả A-nan thưa ngài Cứu Thoát:
“Tại sao mạng hết mà vẫn không chết, lại
được sống thêm?”
Bồ-tát Cứu Thoát ân cần trình bày, đức
Phật có dạy chín loại hoạnh tử làm giảm
tuổi thọ của các chúng sinh. Nếu biết tu
hành, làm phan tục mạng, để khỏi tai nạn,
phước thọ gia tăng, sống lâu mạnh khỏe. O
Hoạnh tử thứ nhất: Bệnh không đáng
chết, nhưng lại chết ngang, do thiếu thuốc
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thang, không người chăm sóc. Khi gặp được
thầy cho uống lầm thuốc. Lại tin họa phước
của bọn tà ma, giết hại loài vật, hiến tế thần
linh, gây thêm nghiệp sát, bệnh không đáng
chết mà phải qua đời.
Hoạnh tử thứ hai: Do bị họa lây, từ
người thân thuộc, phép vua tru lục, nên
phải chết oan.
Hoạnh tử thứ ba: Do sống đọa sa, buông
lung vô độ, đam mê tửu sắc, chơi bời săn
bắn, không biết giữ thân, nên phải yểu thọ.
Hoạnh tử thứ tư: Gặp phải hoả hoạn,
cháy rụi cả thân.
Hoạnh tử thứ năm: Đó là chết chìm ở
sông biển hồ, do không biết bơi, hoặc bị
kiệt sức.
Hoạnh tử thứ sáu: Là bị thú dữ xé xác
ăn thịt.
Hoạnh tử thứ bảy: Té núi rớt hầm, thân
thể nát tan, vô cùng đau đớn.
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Hoạnh tử thứ tám: Là do thuốc độc, thư
yếm trù ẻo, quỷ thần hãm hại.
Hoạnh tử thứ chín: Lâm cảnh đói khát,
khốn khổ mà chết.
O
Lại nữa A-nan, ở trên thế gian, có người
bất hiếu, phạm tội tày trời, phỉ báng Tam
bảo, làm điều phạm pháp thì luật nhân
quả không thể dung tha, gieo gì gặt nấy,
đừng mong trốn chạy. Tội ác chất đầy,
tuổi thọ sẽ giảm. Ta khuyên mọi người
phóng sanh tu phước, gieo nhân tích đức,
mới lìa khổ ách, hưởng được an vui. O
MƯỜI HAI THẦN TƯỚNG

Bấy giờ, mười hai thần tướng Dượcxoa: Thần Cung-tì-la, thần Phạt-chiếc-la,
thần Mê-suý-la, thần An-để-la, thần Átnể-la, thần San-để-la, thần Nhơn-đạt-la,
thần Ba-di-la, thần Ma-hổ-la, thần Chânđạt-la, thần Chiêu-đổ-la, thần Tỳ-yết-la,
cùng với hàng ngàn quyến thuộc Dược-
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xoa, đều phát tâm lành, quy y Tam Bảo,
hết lòng vì đạo, cứu giúp người đời, làm
việc nghĩa lợi, mang lại an vui.
O
Bạch đức Thế Tôn, chúng con phát
nguyện, hết lòng phò hộ người trì kinh
này, thoát khỏi ách tai, cát tường như ý. Ai
muốn cầu gì, dùng “niệt năm sắc,” gút tên
chúng con, trì tụng chú thần, ước nguyện
trọn phần, mới mở gút ra. Đức Phật Thíchca khen các Dược-xoa, tâm nguyện bao la,
phò sinh cứu khổ, đáp đền ân Phật.
O
TÊN GỌI CỦA KINH

Tôn giả A-nan cung kính bạch Phật:
“Kinh này tên gì, làm sao thọ trì, để được
phước báo, xin Phật chỉ bảo.”
Thế Tôn dạy rằng đây chính là Kinh
Bổn Nguyện Công Đức của Phật Dược
Sư, hay còn gọi là Thần Chú Tiêu Tai của
Mười Hai vị Thần Tướng Dược Xoa, còn
gọi là Kinh Diệt Trừ Nghiệp Chướng.
Đọc tụng thọ trì, công đức vô lượng. O

156 • NGHI THกC TกNG NIกM

Nghe Phật nói xong, các bậc Bồ-tát,
các hàng Thanh Văn, các vị quốc vương,
đại thần cư sĩ, bát bộ long thiên, người và
quỷ thần, vô cùng hoan hỷ, phát nguyện
thọ trì, truyền bá kinh này.
O
Nam-mô Dược Sư Hải Hội Phật
Bồ-tát. (3 lần) OOO
CHÂN NGÔN DƯỢC SƯ

Nam-mô Bạc-già-phạt-đế, bệ-sát-xã,
lũ-lô-thích-lưu-ly, bác-lặc-bà, hắc-raxà-giả. Đát-tha yết-đa-gia, a-ra-hắc-đế.
Tam-miệu tam-bột-đà-gia, đát-điệt-tha.
Án bệ-sát-thệ, bệ-sát-thệ, bệ-sát-xã, tam(3 lần) O
một yết-đế xoá-ha.
Tháo mở hận thù, buông oan trái.
Nghiệp chướng bao đời đều rụng hết.
Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính.
Quỳ trước Phật đài, xin giải oan nghiệt.
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.
Tiêu Tai Tăng Thọ Dược Sư Phật.
Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. O

NGHI THกC CẦU AN - KINH DƯỢC SƯ •

157

TÁN DƯƠNG DƯỢC XOA

Mười hai thần tướng Dược-xoa,
Giúp Phật Dược Sư,
Phù hộ chúng sanh.
Bùa năm sắc kết thần danh,
Nguyện ước đều viên thành,
Oan nghiệp tan nhanh,
Phước thọ mãi an lành.
OOO

158 • NGHI THกC TกNG NIกM

7. KINH TINH HOA TRÍ TUก

Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,
Bấy giờ Bồ-tát quán soi,
Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. O
Vượt tất cả các vòng khổ ách,
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!
Sắc nào có khác gì không,
Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng.O
Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế.
Tánh chân không các pháp viên thành,
Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,
Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì. O
Trong chân không chẳng hề có sắc.
Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,
Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. O
Không nhãn thức đến không ý thức,
Không vô minh hoặc hết-vô-minh,
Không điều già chết chúng sanh,
Hết già, hết chết thực tình cũng không.
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Không trí huệ cũng không chứng đắc,
Bởi có gì là chỗ đắc đâu.
Bấy lâu Bồ-tát dựa vào
Trí ba-la-mật thẳm sâu thực hành,
Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,
Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,
Xa lìa mộng tưởng đảo điên,
Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O
Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,
Mà ba đời chư Phật nương vào,
Chứng thành quả giác tối cao,
Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O
Lời thần chú sâu xa bậc nhứt,
Lời chú thần rất mực quang minh,
Chú thần cao cả anh linh,
Là lời thần chú thật tình cao siêu.
Trừ dứt được mọi điều đau khổ,
Đúng như vầy muôn thuở không sai.
Ngài liền tuyên nói chú này,
Để người trì niệm sáng bày chơn tâm: O
Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-săn-ga-tê
bô-dhi sva-ha. (3 lần) OOO
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8. NIกM DANH HIกU
BẢY PHẬT DƯỢC SƯ

Dược Sư Quang Phật,
Bậc Đại Y Vương,
Mười hai nguyện lớn,
Cứu khổ trầm luân.
Thành tâm quy ngưỡng,
Trang nghiêm đạo trường.
Niệm trì danh hiệu,
Đèn hoa cúng dường.
Đảnh lễ Phật tượng,
Cung kính tán dương.
Làm phan tục mạng,
Tuổi thọ miên trường.
Diệt trừ tội chướng,
Oan nghiệp không còn.
Phước lộc tăng trưởng,
Quả chứng chân thường.
O
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang
Như Lai. (18 lần) O
Nam-mô Thiện Xưng Danh Cát Tường
Vương Như Lai. (3 lần) O
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Nam-mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang
Âm Tự Tại Vương Như Lai. (3 lần) O
Nam-mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu
Hạnh Thành Tựu Như Lai. (3 lần) O
Nam-mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường
Như Lai. (3 lần) O
Nam-mô Pháp Hải Lôi Âm Như Lai.
(3 lần) O
Nam-mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí
Thần Thông Như Lai. (3 lần) OOO
9. NGUYกN CẦU AN LÀNH

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.
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Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời đều an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ.
Nam-mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường
Bồ-tát. O
10.A) MẤY ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

Thế Tôn lời dạy tỏ tường
Mấy điều quán tưởng phải thường xét ra:
Chúng sanh rồi phải bị già,
Không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. O
Chúng sanh bệnh tật phải mang,
Không ai sống mãi bình an, mạnh lành. O
Chúng sanh, sự chết sẵn dành,
Không ai tránh khỏi tử sanh đến kỳ. O
Chúng sanh phải chịu chia ly,
Giã từ tất cả, ra đi một mình
Mang theo gánh nghiệp ba sinh,
Theo ta như bóng theo hình không buông. O
Nay con nương đấng Pháp Vương
Niết-bàn chứng đắc, cát tường an vui. O
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10.B) SÁM MƯỜI NGUYกN

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,
Tám là học Phật an vui tuyệt vời,
Chín là luôn thuận mọi người
Mười là hồi hướng muôn nơi an lành.
O
11. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐกC

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.
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Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn,
Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gương. O
Nguyện sanh cõi tịnh Tây Phương,
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
12. LỜI NGUYกN CUỐI

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O
Mười hai Dược-xoa thần tướng,
Giúp Phật hộ trì chúng sinh.
Tám vị Bồ-tát anh minh,
Mở lòng từ bi tế độ.
Nhật Quang, Nguyệt Quang Bồ-tát,
Soi đường dẫn dắt hàm linh.
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Tai ương rời khỏi bệnh nhân,
Phước thọ luôn theo gia quyến.
Chúng con thành tâm đồng nguyện:
Trời giác ngộ luôn sáng tỏ,
Xe chánh pháp chuyển không dừng.
Nhà nhà hạnh phúc, khương ninh,
Đất nước thái hòa, hưng thịnh.
Năm châu an định,
Bốn biển thanh bình,
Tình với vô tình,
Đều thành Phật đạo.
O
(Đại chúng cùng niệm)

Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo.
(3 xá)

OOO
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13. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

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

VI
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1. NGUYกN HƯƠNG

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O
Đốt nén tâm hương trước Phật đài,
Ngũ phần dâng trọn đức Như Lai,
Cầu xin nhân loại lên bờ giác,
Hạnh phúc bình an đến mọi loài.

O

Đệ tử chúng con, một dạ chí thành, quỳ
trước điện Phật, thiết lễ cầu siêu, trì Kinh
A-di-đà, nguyện cho chánh pháp được lan
truyền khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến
muôn nơi. Người người từ bỏ tham, giận, si
mê; tưới tẩm từ bi, hạnh phúc. Làm lành lánh
dữ, thương yêu đùm bọc lẫn nhau; thế giới dứt
nghiệp binh đao, muôn loài an vui, tự tại. O
Ngưỡng nguyện hương linh . . . thấu rõ
vô thường, vô ngã; xả bỏ huyễn thân tứ
đại, tiêu dao miền Tịnh cảnh, thác hóa chín
phẩm sen, nghiệp dứt khỏi ba đường, làm
bà con Phật pháp. Cầu pháp giới chúng sinh
đồng lên bờ giác ngộ.
O
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát
(3 lần)

O
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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. O
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 sinh,
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, giã 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 Tăng
ba đời thường trú trong mười phương.
(1 lạy) OOO
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3. PHÁT NGUYกN TRÌ KINH

Lạy đấng Thầy ba cõi,
Quy mạng Phật mười phương.
Nay con phát nguyện lớn,
Trì Kinh A-di-đà,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ ba đường.
Nguyện cho người thấy nghe
Đều phát tâm bồ-đề,
Sống an vui giải thoát.
O
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
(3 lần) OOO
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) O
Nam-mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ-tát
(3 lần) O
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5. KINH A DI ĐÀ
NHÂN DUYÊN PHÁP HỘI

Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật ở
chùa Kỳ Viên, thuộc thành Xá-vệ, do Cấp
Cô Độc và ông Kỳ-đà phát tâm hiến cúng.
Pháp hội bấy giờ có khoảng một nghìn
hai trăm năm mươi Tỳ-kheo xuất chúng,
trong đó nhiều vị là A-la-hán, danh vang
khắp chốn: Ngài đại Ca-diếp, ngài Xá-lợiphất, ngài Mục-kiền-liên, ngài Ca-chiêndiên, ngài Câu-hy-la, Châu-lợi-bàn-đà,
ngài Ly-bà-đa, ngài A-nan-đà, ngài Lahầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, ngài Tân-đầulô, ngài Phả-la-đoạ, Ca-lưu-đà-di, ngài
Kiếp-tân-na, ngài Bạt-câu-la, A-nậu-lâuđà và ngài Nan-đà.
Các đại Bồ-tát như A-dật-đa, Càn-đàha-đề, Văn-thù Sư-lợi và Thường Tinh
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Tấn cùng dự pháp hội. Vua trời Đế-thích
và hàng chư thiên cũng đều có mặt. O
THẾ GIỚI CỰC LẠC

Bấy giờ đức Phật bảo Xá-lợi-phất,
hướng về phương Tây, khoảng mười
muôn ức cõi nước chư Phật, có một thế
giới, tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật,
hiệu A-di-đà, hiện đang thuyết pháp. O
Này Xá-lợi-phất, vì sao cõi ấy gọi là
Cực Lạc?
Dân chúng nước ấy không còn đau khổ,
ngay cả từ “khổ” còn không có mặt, huống
chi có thật; luôn sống an vui, thân tâm thơi
thới, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc.
O
Ở cõi nước ấy, núi non đất đai, thành
quách cung điện, các thứ phương tiện,
nhà cửa phố xá, hạ tầng cơ sở, cho đến
hàng cây, đều nạm bảy báu: vàng, bạc,
trân châu, pha lê, mã não, lưu ly, xà cừ.
Cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc.
O
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Ở cõi Cực Lạc, có ao thất bảo, nước tám
công đức, chảy hoài không dứt. Cát dưới
hồ ấy là vàng đá quý. Dọc theo bờ hồ, có
những lối đi với nhiều lầu các, trang nghiêm đẹp mắt. Hoa sen năm sắc, lớn như
bánh xe, nở bày cánh nhuỵ, rực rỡ lạ kỳ:
sen xanh ánh biếc, sen vàng ánh rực, sen
đỏ ánh hồng, sen trắng ánh tuyết, hương
thơm toả ngát, tinh khiết nhiệm mầu. O
Này Xá-lợi-phất, ở cõi Cực Lạc, nhạc
trời réo rắc, vẳng vọng tầng xanh, như
rời khỏi cành, hoa mạn-đà-la, điểm thêm
hương sắc. Dân chúng cõi này thường
nhặt hoa ấy, vận sức thần thông, bay khắp
mười phương, cúng dường chư Phật. Trưa
về bổn quốc, ăn trong tỉnh thức, xong rồi
kinh hành, từng bước thảnh thơi.
O
Này Xá-lợi-phất, ở cõi Cực Lạc, có
nhiều chim quý: Xá-lợi, Anh Vũ, Bạch
Hạc, Khổng Tước, Ca-lăng-tần-già và
chim Cộng Mạng, ngày đêm sáu thời,
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cất tiếng hót vang, pháp âm vi diệu: Bảy
bồ-đề phần, tám con đường thánh, giúp
người nhiếp tâm, niệm Phật Pháp Tăng,
trở về tỉnh thức.
O
Này Xá-lợi-phất, ở cõi Cực Lạc, gió
nhè nhẹ thổi, xao động hàng cây, màn
lưới lung lay, tạo ra âm hưởng, du dương
trầm bổng, vi diệu khôn cùng, cũng như
trăm ngàn các loại nhạc cụ, hoà tấu một
lần, giúp cho người nghe, hân hoan vui
vẻ, niệm Phật Pháp Tăng.
Này Xá-lợi-phất, thế giới Cực Lạc với
nhiều công đức, trang nghiêm đặc sắc. O
Ý NGHĨA PHẬT HIỆU

Này Xá-lợi-phất, ông hãy nghĩ xem, vì
sao đức Phật hiệu A-di-đà?
O
Này Xá-lợi-phất, vì đức Phật ấy là Vô
Lượng Quang, chiếu soi khắp cùng thế
giới mười phương, ngay cả thành quách
không thể ngăn cách.
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Này Xá-lợi-phất, thọ mạng của Phật
và hàng thánh chúng, ở cõi Tây Phương,
dài lâu vô lượng, không thể nghĩ bàn. Do
vậy, Phật ấy hiệu A-di-đà.
O
DÂN CHÚNG TỊNH ĐỘ

Này Xá-lợi-phất, đức A-di-đà, từ khi
thành Phật, đã hơn mười kiếp, giúp
người chứng đắc quả vị Duyên Giác,
cũng như Bồ-tát, nhiều như số cát,
không thể kể xiết.
O
Này Xá-lợi-phất, người sanh cõi Phật
Cực Lạc Tây Phương, không còn vấn
vương, dục lạc thế gian, được bất thối
chuyển. Trong đó, có vị đã được thăng
tiến, làm Phật tương lai. Những vị như
vầy số không thể đếm.
O
ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH

Này Xá-lợi-phất, do vậy khi nghe danh
Phật Di-đà, hãy nên nhiếp tâm, phát
nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc,
làm bạn Bồ-tát, tròn đầy trí đức.
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Này Xá-lợi-phất, người “làm phước
lớn, có căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn”
mới có khả năng sinh về cõi ấy.
O
Này Xá-lợi-phất, bất luận nữ nam, muốn
được vãng sanh thì hãy chuyên cần, khởi
lòng khát ngưỡng, nhớ nghĩ không quên,
thực tập quán niệm, “nhất tâm bất loạn”,
trong vòng một ngày, cho đến bảy ngày.
Trong giờ phút này, tâm ý người ấy phải
thật yên tĩnh, như vào thiền định, không
còn tán loạn, đảo điên mộng tưởng. Đến lúc
qua đời, Phật A-di-đà, thánh chúng hà sa,
dang tay tiếp dẫn, khiến được vãng sanh,
dự hàng chúng thánh, không hề chia phân.
Này Xá-lợi-phất, vì nhìn thấy được
lợi lạc hà sa do niệm Di-đà, ta khuyên
các vị, hãy nên chuyên tâm, niệm Phật
vãng sanh.
O
CHƯ PHẬT TÁN DƯƠNG

Này Xá-lợi-phất, khi ta tán dương Phật
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A-di-đà thì ở phương Đông, A-súc Bệ
Phật, Tu-di Tướng Phật, Đại Tu-di Phật,
Tu-di Quang Phật, đức Diệu Âm Phật và
các Phật khác, nhiều như số cát, ở tại bổn
quốc, dùng lưỡi dài rộng, phát âm vang
vọng, khắp cõi hư không, nói lời khuyên
dạy tất cả mọi người nên tin kinh này,
kinh được các Phật tán thán hộ niệm. O
Còn ở phương Nam: Nhật Nguyệt Đăng
Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm
Kiên Phật, Tu-di Đăng Phật, Vô Lượng
Tinh Tấn Phật và các Phật khác . . . ; O
Còn ở phương Tây: Vô Lượng Thọ
Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng
Tràng Phật, đức Đại Quang Phật, đức Đại
Minh Phật, đức Bảo Tướng Phật, đức
Tịnh Quang Phật và các Phật khác . . . ; O
Còn ở phương Bắc: có Diệm Kiên Phật,
Tối Thắng Âm Phật, đức Nan Trở Phật,
đức Nhật Sanh Phật, đức Võng Minh Phật
và các Phật khác . . . ;
O
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Còn ở phương Dưới: có Sư Tử Phật, đức
Danh Văn Phật, đức Danh Quang Phật,
đức Đạt-ma Phật, đức Pháp Tràng Phật,
đức Trì Pháp Phật và các Phật khác . . . ; O
Còn ở phương Trên: có Phạm Âm Phật,
đức Tú Vương Phật, đức Hương Thượng
Phật, đức Hương Quang Phật, đức Diệm
Kiên Phật, đức Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm
Thân Phật, Ta-la Thọ Vương Phật, Bảo
Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa
Phật, Như Tu-di Sơn Phật và các Phật
khác, nhiều như số cát, ở tại bổn quốc,
dùng lưỡi dài rộng, phát âm vang vọng,
khắp cõi hư không, nói lời khuyên dạy tất
cả mọi người nên tin kinh này, kinh được
các Phật tán thán hộ niệm.
O
Này Xá-lợi-phất, theo ông tại sao Kinh
này là Kinh được các đức Phật tán thán
hộ niệm?
Sở dĩ như thế, là vì bất cứ người nam
hay nữ, biết được kinh này và danh hiệu
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Phật Cực Lạc Tây Phương, thọ trì hết
lòng, chánh niệm tỉnh thức, chuyên tâm
niệm Phật thì những người ấy, chư Phật
hộ trì, cho đến khi được giác ngộ vô
thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói, như
các Phật nói.
O
Này Xá-lợi-phất, ai đã phát nguyện,
hoặc đang phát nguyện, hoặc sẽ phát
nguyện, sanh về Cực Lạc thì ngay lúc
nguyện, đã được bất thối, nơi đạo Vô
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và đã
có mặt tại Cực Lạc rồi.
O
Này Xá-lợi-phất, khi ta tán dương công
đức của Phật Cực Lạc Tây Phương thì
vô số Phật cũng đang ca tụng công đức
ta rằng: “Đức Phật Thích-ca thật là hy
hữu, trong đời năm trược: thế giới mong
manh, thấy biết sai lầm, chúng sinh cang
cường, não phiền nghiệp chướng, tuổi
thọ ngắn ngủi, mà vẫn tu tập, đắc được
đạo quả vô thượng bồ-đề; lại còn tuyên
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thuyết pháp môn niệm Phật, mang lại an
lạc, hạnh phúc đời đời, giúp cho mọi loài
thoát khỏi ba cõi”.
O
TÍN THỌ PHỤNG HÀNH

Phật vừa dứt lời, ngài Xá-lợi-phất,
cùng các Bồ-tát, các A-la-hán, các hàng
Thanh Văn, tại gia xuất gia, thiên a-tula, vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì,
truyền bá kinh này.
OOO
Nam-mô Liên trì hải hội Phật Bồ-tát. O
BẠT TRỪ NHẤT THIẾT NGHIกP CHƯỚNG
ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ-LA-NI

Nam-mô a-di-đa-bà-dạ, đa-tha-dà-đadạ. Đa-điệt-dạ-tha, a-di-rị-đô-bà-tỳ, a-dirị-đa, tất-đam-bà-tỳ, a-di-rị-đa, tỳ-calan-đế, a-di-rị-đa, tỳ-ca-lan-đa, dà-di-nị,
dà-dà-na, chỉ-đa-ca-lợi, ta-bà-ha. (3 lần) O
***
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6. KINH TINH HOA TRÍ TUก

Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,
Bấy giờ Bồ-tát quán soi,
Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. O
Vượt tất cả các vòng khổ ách,
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!
Sắc nào có khác gì không,
Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. O
Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế.
Tánh chân không các pháp viên thành,
Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,
Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì. O
Trong chân không chẳng hề có sắc.
Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,
Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. O
Không nhãn thức đến không ý thức,
Không vô minh hoặc hết-vô-minh,
Không điều già chết chúng sanh,
Hết già, hết chết thực tình cũng không.
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Không trí huệ cũng không chứng đắc,
Bởi có gì là chỗ đắc đâu.
Bấy lâu Bồ-tát dựa vào
Trí ba-la-mật thẳm sâu thực hành,
Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,
Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,
Xa lìa mộng tưởng đảo điên,
Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O
Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,
Mà ba đời chư Phật nương vào,
Chứng thành quả giác tối cao,
Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O
Lời thần chú sâu xa bậc nhứt,
Lời chú thần rất mực quang minh,
Chú thần cao cả anh linh,
Là lời thần chú thật tình cao siêu.
Trừ dứt được mọi điều đau khổ,
Đúng như vầy muôn thuở không sai.
Ngài liền tuyên nói chú này,
Để người trì niệm sáng bày chơn tâm: O
Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-săn-ga-tê
bô-dhi sva-ha. (3 lần) OOO
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7. NIกM PHẬT

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,
Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàn.
Bốn mươi tám nguyện vì sanh chúng,
Chín loại noi đường, bến giác sang. O
Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế
Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư
A-di-đà Phật. O
(18 lần) O
Nam-mô A-di-đà Phật
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
Bồ-tát. (3 lần) OOO
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8. MƯỜI HAI LỜI NGUYกN

1. Cầu về An Dưỡng Di-đà,
Nước tên Cực Lạc thật là nghiêm trang.
Hiệu ngài Vô Lượng Thọ Quang,
Liên trì hải hội Niết-bàn Như Lai.
Nam-mô Sanh Tịnh Độ Bồ-tát.
O
2. Nguyện về An Dưỡng hằng ngày,
Nước tên Cực Lạc hiện nay Di-đà
Liên trì hải hội hằng hà,
Như Lai công đức thật là vô biên.
Nam-mô Sanh Tịnh Độ Bồ-tát. O
3. Chúng con Tịnh Độ hữu duyên,
Nguyện qua An Dưỡng tinh chuyên tu hành.
Liên trì hải hội xưng danh,
Hiệu ngài Vô Ngại đức lành Như Lai.
Nam-mô Sanh Tịnh Độ Bồ-tát. O
4. Cầu về Cực Lạc liên đài,
Nước tên An Dưỡng hiện nay Di-đà.
Độ người vượt thoát ái hà,
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Hào quang vô đối khắp toà Như Lai.
Nam-mô Sanh Tịnh Độ Bồ-tát. O
5. Nguyện về An Dưỡng nước Ngài,
Là nơi Cực Lạc liên đài Tây Phương.
Chúng con lễ bái cúng dường,
Liên trì hải hội, xin thương rước về.
Nam-mô Sanh Tịnh Độ Bồ-tát. O
6. A-di-đà Phật Bồ-đề,
Nước tên An Dưỡng, hầu kề Tây Phương.
Hào quang thanh tịnh không lường,
Liên trì hải hội cúng dường Như Lai.
Nam-mô Sanh Tịnh Độ Bồ-tát. O
7. Cầu về Cực Lạc nước Ngài,
Hiệu là Hoan Hỷ, thiệt là Như Lai.
Độ người chín phẩm liên đài,
Chứng ngôi bất thối đời đời vô sanh.
Nam-mô Sanh Tịnh Độ Bồ-tát. O
8. Nguyện về An Dưỡng quốc thành,
Là cõi Cực Lạc vãng sanh Di-đà.

NGHI THกC CẦU SIÊU - KINH A DI ĐÀ •

187

Hào quang trí huệ hiện ra,
Liên trì hải hội cùng là Như Lai.
Nam-mô Sanh Tịnh Độ Bồ-tát. O
9. Cầu về Cực Lạc liên đài,
Là nơi an Dưỡng, hiện nay Di-đà.
Độ con ra khỏi Ta-bà,
Nan tư công đức thật là Như Lai.
Nam-mô Sanh Tịnh Độ Bồ-tát. O
10. Chí thành đảnh lễ đức ngài,
Nước kia Cực Lạc tỏ bày hiện ra.
Chúng con phát nguyện thiết tha.
Phóng quang bất đoạn sáng lòa kim thân.
Nam-mô Sanh Tịnh Độ Bồ-tát. O
11. Cúi đầu làm lễ tứ ân,
Cầu về Cực Lạc hóa thân liên trì.
Đức ngài giáo chủ A-di,
Hiệu là Vô Xứng đồng thì phóng quang.
Nam-mô Sanh Tịnh Độ Bồ-tát. O
12. Nguyện về Tịnh Độ lạc bang,
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A-di-đà Phật hào quang sáng lòa.
Sáng hơn nhật nguyệt hiện ra,
Chí nguyền độ khắp Ta-bà chúng sinh.
Nam-mô Sanh Tịnh Độ Bồ-tát. OOO
9.A) SÁM DI ĐÀ

Muốn đi có một đường này:
Nhất tâm niệm Phật, có ngày thoát qua.
Tụng Kinh niệm Phật Di-đà,
Hồng danh sáu chữ thật là rất cao.
Năng trừ tám vạn trần lao,
Tham thiền, trì chú pháp nào cũng thua. O
Di-đà xưa cũng làm vua,
Bỏ ngôi, bỏ nước, vào chùa mà tu.
Xét ra từ kiếp đã lâu,
Hiệu là Pháp Tạng Tỳ-kheo đó mà.
Trong khi ngài mới xuất gia,
Bốn mươi tám nguyện phát ra một lần.
Nguyện nào cũng lắm oai thần,
Nguyện nào cũng trọng về phần độ sinh. O
Vì thương thế giới bất bình,
Nên chi đầu Phật mà đành bỏ ngôi.
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Thầy là Bảo Tạng Như Lai,
Bạn là Bảo Hải, tức ngài Thích-ca.
Thích-ca nguyện độ Ta-bà,
Di-đà nguyện mở cửa nhà Lạc Bang. O
Mở ao chín phẩm sen vàng
Xây thành bát bửu, đổ đàng thất trân.
Lưu ly quả đất sáng ngần,
Lầu châu gát ngọc mười phần trang nghiêm.
Hoa trời rưới cả ngày đêm,
Có cây rất quý, có chim lạ kỳ.
Lạ lùng cái cảnh Phương Tây,
Mười phương cõi Phật, cảnh nào cũng thua.
Phong quang vui vẻ bốn mùa,
Nước reo pháp Phật, giáo khua nhạc trời.
Di-đà có thệ một lời,
Mở ra cõi ấy tiếp người vãng sanh.
O
Mười phương ai phát lòng thành,
Nhất tâm mà niệm hồng danh của Ngài.
Hằng ngày trong lúc hôm mai,
Niệm từ mười tiếng đến vài ba trăm.
Khi đi, khi đứng, khi nằm,
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Chuyên trì niệm Phật, lòng chăm
phát nguyền. O
Nguyện sanh về cõi bảo liên
Là nơi Cực Lạc ở miền Tây Phương.
Đến khi thọ mạng vô thường,
Thì ngài phóng ngọn hào quang rước liền,
Biết bao phước đức nhân duyên,
Đã về Cực Lạc còn phiền não chi.
Sự vui, trời cũng chẳng bì,
Đêm đêm thong thả, ngày ngày thảnh thơi.
Sống lâu kiếp kiếp đời đời,
Không già, không chết, không dời đi đâu. O
9.B) SÁM NIกM PHẬT

Một lòng giữ niệm Di-đà,
Hồng danh sáu chữ thật là rất cao.
Năng trừ tám vạn trần lao,
Niệm thời phải tính cách nào cho hay.
Tham lam dứt bỏ mê si,
Tĩnh tâm niệm Phật việc gì cũng an.
Niệm Phật tội nghiệp tiêu tan,
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Những điều tai họa khỏi mang vào mình.
Niệm Phật phát huệ thông minh,
Bao nhiêu nghiệp chướng chẳng sinh
vào lòng.
Niệm Phật cứu được tổ tông,
Ông bà cha mẹ thoát dòng sông mê.
Niệm Phật hoan hỷ mọi bề,
Thương người lẫn vật chẳng hề khác nhau.
Niệm Phật nhớ trước biết sau,
Thông minh sáng suốt, trí cao lòng hiền.
Niệm Phật ắt gặp phước duyên,
Tài danh chẳng nhiễm, bình yên cửa nhà.
Niệm Phật chẳng sợ tà ma,
Những hàng yêu quái tránh xa chẳng cùng.
Niệm Phật được lợi ích chung,
Gặp loài ác thú hóa hung ra hiền.
Niệm Phật thân thể được yên,
Trong khi tĩnh tọa tham thiền tâm minh.
Niệm Phật chẳng có chống kình,
Nhu hòa là pháp đã in vào lòng.
Niệm Phật mười tiếng cũng xong,

192 • NGHI THกC TกNG NIกM

Hành theo nhân quả, ý mong giúp đời.
Niệm Phật phổ độ khắp nơi,
Lợi mình lợi kẻ trời người mến thương.
Niệm Phật lòng dạ hiền lương,
Từ bi hỷ xả dẫn đường chúng sanh.
Niệm Phật rõ thấu ngọn ngành,
Biết từ kiếp trước rõ rành đời sau.
Niệm Phật như kẻ thả phao,
Trôi qua khổ ải, trần lao khỏi chìm.
Bước lên bờ giác trang nghiêm,
Thấy toàn Phật Thánh chớ tìm đâu xa.
Niệm Phật ắt Phật rước ta,
Về nơi An Dưỡng một nhà vui thay.
Nhắc người niệm Phật đó đây,
Chí tâm niệm Phật có ngày thoát thân. O
9.C) SÁM NHẤT TÂM

Một lòng mỏi mệt không nài,
Cầu về Cực Lạc ngồi đài liên hoa.
Cha lành vốn thiệt Di-đà,
Soi hào quang tịnh chói lòa thân con.
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Thẳm sâu ơn Phật hằng còn,
Con nay chánh niệm lòng son một bề. O
Nguyện làm nên đạo bồ-đề,
Chuyên lòng niệm Phật, cầu về Tây Phương.
Phật xưa lời thệ tỏ tường,
Bốn mươi tám nguyện dẫn đường
chúng sanh.
Thề rằng ai phát lòng thành,
Nước ta báu vật để dành các ngươi.
Thiện nam tín nữ mỗi người,
Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra. O
Ta không rước đến nước ta,
Thề không thành Phật chắc là không sai.
Bởi vì tin tưởng Như Lai,
Có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng.
Lời thề biển rộng mênh mông,
Nhờ nương đức Phật thoát vòng trần lao.
Tội mòn như đá mài dao,
Phước lành thêm lớn, càng cao càng dày. O
Cầu cho con thác biết ngày,
Biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh.
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Cầu cho bệnh khổ khỏi mình
Lòng không trìu mến chuyện tình thế gian.
Cầu cho thần thức nhẹ nhàng,
In như thiền định họ Bàng thuở xưa.
Đài vàng tay Phật bưng chờ,
Các ông Bồ-tát bấy giờ đứng trông.
Rước con thiệt đã nên đông,
Nội trong giây lát thảy đồng về Tây. O
Xem trong trong cõi Phật tốt thay,
Hoa sen đua nở tánh nay sạch trần.
Hội này thấy Phật phân thân,
Đặng nghe pháp nhiệm tinh thần
sáng trưng.
Quyết tu độ chúng phàm dân.
Đủ lời thệ nguyện Phật ân rộng dài.
Phật thề chắc thiệt không sai,
Cầu về Tịnh Độ ai ai tin lòng.
Nguyện về Tịnh Độ một nhà,
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình.
Hoa nở rồi biết tánh linh,
Các ngài Bồ-tát bạn lành với ta. O
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9.D) SÁM PHÁT NGUYกN

Nương Phật A-di-đà
Nơi bản môn mầu nhiệm,
Con dốc lòng quay về
Duy trì nguồn chánh niệm.
Con đã nguyện trở lại,
Nương Phật A-di-đà.
Cúi xin Phật nhiếp thọ,
Cõi Tịnh Độ bày ra.

O

Xin lấy đuốc ánh sáng,
Soi vào tâm tư con.
Xin lấy thuyền thọ mạng,
Chuyên chở hình hài con.
Cho sự sống an lạc,
Cho lý tưởng vẹn toàn.
Xin Bụt luôn bảo hộ,
Để tâm không buông lơi.
Cho con phá tà kiến,
Làm phiền não rụng rơi.

O

196 • NGHI THกC TกNG NIกM

Trong giây phút hiện tại,
Có Phật trong cuộc đời.
Tịnh độ đi từng bước,
Vững chãi và thảnh thơi.
Hiện tại sống chánh niệm,
Tịnh Độ đã thật rồi.

O

Sau này đổi thân khác,
Thế nào cũng an vui.
Niệm Phật A-di-đà,
Được nhất tâm bất loạn.

O

Chín phẩm sen hiện tiền,
Tự tha đều thọ dụng.
Biết trước giờ mạng chung,
Tâm con không nao núng.
Thân con không bệnh khổ,
Ý con không ngại ngùng.
Di-đà cùng thánh chúng
Tay nâng đóa sen vàng.
Có mặt trong giây lát,
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Cùng lên đường thong dong.
Sen nở là thấy Phật,
Tịnh Độ là quê hương.
Cúi xin Phật chứng giám,
Hành trì không buông lung.
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O

O

9.E) SÁM TỐNG TÁNG

Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán,
Kiếp phù sinh tụ tán mấy hồi,
Người đời có biết chăng ôi,
Thân người tuy có, có rồi hoàn không!O
Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng,
Mơ màng trong một giấc nồng mà chi,
Làm cho buồn bã thế ni!
Hình dung mới đó bữa nay đâu rồi?
Khi nào đứng đứng ngồi ngồi
Bây giờ lặng ngắt như chồi cây khô.
Khi nào du lịch giang hồ
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài.
Khi nào lược giắt trâm cài
Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang.
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Khi nào trau ngọc chuốt vàng
Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh. O
Khi nào mắt đẹp mày xanh
Bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu.
Khi nào lên các xuống lầu
Bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh.
Khi nào liệt liệt oanh oanh
Bây giờ một trận tan tành gió mưa.
Khi nào ngựa lọc xe lừa
Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng.
Khi nào ra trướng vào màn
Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa.
O
Khi nào mẹ mẹ cha cha
Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng.
Khi nào vợ vợ chồng chồng
Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn.
Khi nào cháu cháu con con
Bây giờ hai ngã nước non xa vời.
Khi nào cốt nhục vẹn mười
Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì.
Khi nào bạn hữu sum vầy
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Bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiu. O
Cái thân như tấc bóng chiều
Như chùm bọt nước phập phều biển khơi.
Xưa ông Bành Tổ sống đời
Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu!
Sang mà đến bậc Công Hầu
Giàu mà đến bậc bấy lâu Thạch Sùng.
Nghèo mà đói khát lạnh lùng
Khổ mà tóc cháy da phồng trần ai.
O
Phù du sớm tối một mai
Giàu sang cũng thác, sạt sài cũng vong
Thông minh tài trí anh hùng
Si mê dại dột cũng chung một gò.
Biển trần nhiều nỗi gay go
Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê.
Sự đời nên chán nên chê
Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn. O
Lắng tâm quyết tỏ nguồn chơn
Gương xưa lau sạch không còn trần ô.
Tu hành phải đợi kiếp mô
Sông tình biển ái đã khô bao giờ.
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Lựa là phải ngộ thiền cơ
Mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu.
Nguồn tâm phải tỏ trước sau
Nguyện cho thành Phật để mau độ đời.
Ban niềm an lạc muôn nơi
Niết-bàn tỏ ngộ, sáng ngời chân tâm. O
10. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐกC

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,
Mẹ cha chín phẩm sen vàng nêu danh,
Hoa cười, chứng ngộ vô sanh,
Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. O
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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. PHกC NGUYกN

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O
Nam-mô giáo chủ cõi Tây Phương,
Năng Nhân Tịnh Độ Pháp Vương Di-đà.
Bốn mươi tám nguyện rộng xa,
Độ sanh tất cả về tòa Kim liên.
Nguyện hương linh sớm được an lành,
Nghe kinh kệ siêu sinh Tịnh Độ.
Vượt qua bể khổ, thoát khỏi Ta-bà.
Sen vàng chín phẩm nở hoa,
Pháp thân Phật Di-đà thọ ký.
Chúng con nhất tâm cầu nguyện:
Bốn loài sinh lên đất Tịnh,
Ba cõi thác hóa tòa Sen.
Hằng sa ngạ quỷ chứng Tam Hiền,
Vạn loại hữu tình lên Thập Địa.
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Khắp nguyện:
Người mất siêu sinh, kẻ còn phúc lạc.
Năm châu an định, bốn biển thanh bình.
Tình với vô tình, đều thành Phật đạo.O
(Đại chúng cùng niệm)

Nam-mô A-di-đà Phật.

(3 xá)

OOO

12. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

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

VII
NGHI THกC SÁM HỐI
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1. NGUYกN HƯƠNG
(Chủ lễ quỳ 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
Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền,
Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên,
Đao giới vót thành hình núi thẳm,
Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên. O
Chúng con ở đạo tràng . . . . . . . cung
kính quỳ trước điện Phật, tán dương công
đức bậc thầy ba cõi, đảnh lễ hồng danh
chư Phật ba đời, chí thành cầu xin sám
hối tất cả tội lỗi, cố ý hay vô ý, đã tạo ra
trong quá khứ cũng như trong hiện tại. O
Chúng con nguyện cho chánh pháp
được lan truyền khắp chốn; lời Phật dạy
được phổ biến muôn nơi; người người từ
bỏ tham giận, si mê; tưới tẩm từ bi, hạnh
phúc; làm lành lánh dữ, thương yêu đùm
bọc lẫn nhau; thế giới dứt nghiệp binh
đao; muôn loài an vui giải thoát.
O
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Lại nguyện đời đời kiếp kiếp thường
làm bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bi,
hộ trì Tam bảo ở mãi thế gian, sống trọn
đời trong an vui, tự tại. Từ nay, sạch hết
não phiền, thoát vòng mê muội. Nguyện
cùng pháp giới chúng sanh đều chứng
thành quả Phật.
O
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát
Ma-ha-tát. (ba lần) OOO
(Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm nhang vào lư hương)

2. TÁN PHẬT VÀ ĐẢNH LỄ TAM BẢO
(Đại chúng đứng chắp tay, hướng về Phật, cùng tụng)

Đấng Pháp Vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.
Nay con nguyện quy y,
Diệt trừ vô lượng tội,
Dâng lên lời tán thán,
Ức kiếp vẫn không cùng.

(1 xá)

O

NGHI THกC SÁM HỐI •

207

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. O
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 sinh,
Như vầng trăng sáng lung linh,
Soi đường ra khỏi u minh mê mờ.
Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời
(1 lạy) O
thường trú trong mười phương.
Tăng là những bậc chân tu,
Biết đời huyễn mộng, giã 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 Tăng
ba đời thường trú trong mười phương.
(1 lạy) OOO
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3. PHÁT NGUYกN TRÌ KINH

Lạy đấng Thầy ba cõi,
Quy mạng Phật mười phương.
Con nay phát nguyện lớn,
Thọ trì hồng danh Phật,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ ba đường.
Nguyện cho người thấy nghe
Đều phát tâm bồ-đề,
Sống an vui giải thoát.
O
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
(3 lần) OOO
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-A. LẠY SÁM HỐI SÁU CĂN

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài,
Tướng Phật trang nghiêm, hào quang tỏa,
Chúng con kính lễ, hướng tâm về. O
(Chủ lễ xướng lạy trước, sau đó đại chúng đồng xướng lạy)

Nam-mô Quá Khứ Nhất Thiết Phật. O
Nam-mô Vị Lai Nhất Thiết Phật.
O
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật
O
Nam-mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát.O
Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. O
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. O
Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát.O
Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương
Bồ-tát. O
Nam-mô Đại Ca-diếp Bồ-tát.
O
Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát.
O
Nam-mô Mục-kiền-liên Bồ-tát.
O
Nam-mô A-nan-đa Bồ-tát.
O
Nam-mô Tu-bồ-đề Bồ-tát.
O
Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát.
O
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Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát.
O
Nam-mô A-na-luật Bồ-tát.
O
Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát.
O
Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát.
O
Từ vô thủy đến nay muôn kiếp,
Quên bản tâm, đâu biết đạo mầu.
Ba đường khổ ải sa vào,
Sáu căn lầm lạc nhân sâu bao đời.
Nay con nguyện làm vơi tội lỗi
Để tránh điều thống hối về sau,
Xét soi nhân quả đuôi đầu,
Chúng con xin nguyện trồng
sâu căn lành. O
SÁM HỐI NGHIกP CỦA MẮT

Lầm hoa giả mà quên trăng thật,
Yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh,
Xa đường chánh kiến lầm mình,
Phân chia vàng đỏ, trắng xanh mê mờ.
Mắt nhìn lệch khác gì như quáng,
Gặp vẻ xinh duyên dáng trộm nhìn,
Chưa mù mà mắt không tinh,
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Chẳng hay ‘mặt thật’ của mình ra sao.
Gặp kẻ giàu, tranh nhau nhướng mắt,
Thấy người nghèo muốn khuất cho xong,
Người dưng chết chóc ngoài lòng,
Bà con tạ thế, lệ dòng khóc than.
Đến Tam bảo, Già Lam, chùa tháp,
Thấy tượng, kinh chẳng chút đoái hoài,
Tại chùa lại đoái gái trai,
Mải mê liếc mắt đưa mày sắc dâm.
Chẳng nể sợ Long Thần, Hộ Pháp,
Làm ố hoen cửa Phật trang nghiêm,
Tội này vô lượng vô biên,
Phát sinh từ cửa mắt nhìn mà ra.
Nghiệp ác này phải sa địa ngục,
Bao kiếp dài mới được làm người,
Làm người lại bị mắt đui,
Nếu không sám hối hẳn thời khó xong.
Nay con nguyện một lòng sám hối,
Biết bao điều tội lỗi xưa nay,
Thành tâm quỳ trước Phật đài,
Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn.
O
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SÁM HỐI TỘI CỦA TAI

Thích lời tà, ghét nghe chánh pháp,
Gốc “thật” quên, mải miết theo ngoài,
Sáo đàn inh ỏi khoái tai,
Mõ chuông tu niệm tưởng loài ếch kêu.
Câu vè ví ham vui để dạ,
Lời kinh cùng tiếng kệ ngoài tai,
Lời dua nịnh lại vui vầy,
Những lời “ngọt mật” khen hay mong cầu.
Nghe lời phải đã nào tin nhận,
Ba chén vào đôi bạn gái trai,
Châu đầu áp má kề tai,
Ba điều bốn chuyện dông dài dễ quen.
Lời thầy dạy chẳng thèm nghe tới,
Lời bạn hiền khuyên chói cả tai,
Hiếu trung lễ nghĩa gác ngoài,
Chạy theo tiếng ái, vui vầy giai nhân.
Lời kinh kệ chẳng màng, chẳng thích,
Tội như vầy chứa chất vô biên,
Dẫy đầy một khối trần duyên,
Hết đời, đường ác phải liền đọa sa.
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Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp,
Sinh làm người bị điếc hai tai,
Dốc lòng sám hối từ nay,
Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn.
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O

SÁM HỐI TỘI CỦA MŨI

Về mùi lạ, mũi tham trăm thứ,
Chẳng kể gì hương tuệ sạch trong,
Thích tìm sạ ướp, lan xông,
Mùi hương giới định, mũi không biết gì.
Trước bàn Phật mỗi khi nhang đốt,
Khói quyện quanh phảng phất hương trầm;
Trộm hương phẩy khói hít thầm,
Long thần há nể, quỷ thần xem khinh.
Mùi son phấn hồng nhan luyến chặt,
Chẳng đoái hoài cây giác hoa tâm,
Chợ xa rồi lại bếp gần,
Của ngon vật lạ chẳng cần sạch dơ.
Chẳng kể chi mùi như thịt cá,
Dù tanh hôi dùng cả, chẳng tha,
Đàm vàng nước mũi chảy ra,
Dơ thềm bẩn đất, lê la say nằm.
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Chốn cửa Phật phòng tăng chẳng kể,
Mùi nặc nồng hơi thở mà kinh,
Ngửi sen ý trộm khởi sinh,
Nghe mùi má phấn tư tình phát ra.
Nào hay đó đều là nghiệp mũi,
Những thứ này tội lỗi vô biên,
Dẫy đầy một khối trần duyên,
Chết rồi đường ác phải liền đọa sa.
Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp,
Làm thân người bệnh nghiệp khổ thay,
Dốc lòng sám hối từ nay,
Con xin quỳ trước Phật đài ăn năn. O
SÁM HỐI TỘI CỦA LƯỠI

Tham mọi vị mà mình ưa thích,
Chẳng kể gì xấu tốt, dở ngon,
Nếm vào thứ béo, thứ còm,
Sát sinh hại vật chỉ dồn nuôi thân.
Gà, vịt, cá, chim… hầm cho kỹ,
Lại thêm vô ngũ vị tỏi hành…
Kể gì mùi vị hôi tanh,
Miễn sao khoái khẩu là sinh lưỡi thèm.
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Nay chưa đã, mai tìm ăn nữa,
Gặp phải kỳ đến bữa đàn chay,
Cầu thần lễ Phật lời hay,
Cố để bụng đói qua ngày cho xong.
Thức ăn chay lỏng lòng lạt miệng,
Khi phải ăn chẳng luyến, chẳng màng,
Như người bệnh phải vương mang,
Ăn không ngon miệng cốt dùng qua loa.
Thấy thịt cá lòng đà hoan hỷ,
Cơm rượu nồng bí tỉ vui vầy,
Gặp khi cưới gả đêm ngày,
Cùng là rượu thịt ma chay tiệc tùng.
Rồi sát sinh mà dùng lấy thịt,
Khiến trùng trùng tội nghiệp manh nha,
Lại ba tấc lưỡi như là:
Dệt thêu, đâm thọc, ác tà, dối gian.
Vô lễ với họ hàng, Tam bảo,
Mắng chửi người, ráo nạo mẹ cha,
Dèm pha, dè bỉu người ta,
Luận bàn kim cổ nào là khen chê.
Lỗi bản thân giấu che đây đó,
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Khoe giàu sang, nghèo khó miệt khinh,
Tăng Ni xua đuổi, chẳng gần,
Kẻ ăn người ở, chửi inh cả ngày.
Lời dèm xỉa như bày thuốc độc,
Nịnh hót như cung bậc phím đàn,
Lấy điều sai quấy điểm trang,
Nói không thành có, oán than lạnh nồng.
Việc như vậy trùng trùng vô kể,
Như hà sa chẳng thể đếm cùng,
Chết sa địa ngục nấu nung,
Lưỡi môi cày kéo, nước đồng rót vô,
Quả báo ấy bao giờ mới hết,
Sanh làm người câm điếc suốt đời,
Nay con quỳ trước Phật đài,
Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn.
O
SÁM HỐI TỘI CỦA THÂN

Xét thân xác tinh cha, huyết mẹ,
Phối hợp nên nhờ thế thành hình,
Trăm hài năm tạng kết sinh,
Chấp cho là thật thân hình của ta.
Tự quên mất bỏ qua “thân pháp”,
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Rồi dâm tà, trộm cướp, sát sanh,
Khiến cho ba nghiệp hoành hành,
Để rồi quả báo quẩn quanh luân hồi.
Nghiệp sát sinh nơi người tàn ác,
Chẳng lòng từ hạ sát chúng sinh,
Đâu hay sinh vật với mình,
Vốn cùng một thể, vốn sinh một nguồn.
Khi sát hại chẳng buồn thương tiếc,
Chỉ lợi mình mà giết chúng sinh,
Nào làm thuốc độc cho tinh,
Ngải bùa trù yểm gian manh rợn người.
Người còn hại, dễ thời thương vật,
Nào đốt rừng, săn thú, lấp khe,
Bẫy chim, bắt cá, hội hè,
Niệm vừa dấy nghĩ thấy nghe vui làm.
Mỗi hành động đều mang tội lỗi,
Phải siêng năng sám hối, xa lìa,
Cho hay trộm cắp nghiệp tà,
Của người nhìn thấy đã là nổi tham.
Vướng lòng tham việc làm chẳng ngại:
Móc túi rồi cạy cửa, cạy rương,
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Đến nơi chùa tháp, thiền đường,
Lòng tham thấy của dễ thường bỏ qua.
Không chỉ cắp ngọc ngà châu báu,
Mới tạo thành tội báo nghiệp sinh.
Cho dù cọng cỏ cây kim,
Không cho mà lấy đều sinh nghiệp này.
Mê nhan sắc, tơ lòng bủa khắp,
Thích phấn son mắt đắm ái tình.
Quên đi hai chữ liêm trinh,
Chỉ vì tham dục, ngục hình khổ đau.
Lòng chung thủy bắt đầu vơi cạn,
Lén tư tình đụng chạm gái trai.
Nắm tay âu yếm kề vai,
Trèo tường khoét ngạch chỉ vì nghiệp dâm.
Tội lỗi ấy vô phương kể xiết,
Địa ngục sa muôn kiếp chẳng sanh,
Bao đời tội báo không cùng,
Gái nằm giường sắt, cột đồng trai ôm.O
SÁM HỐI TỘI CỦA Ý

Dòng suy nghĩ quẩn quanh không dứt,
Chấp tướng nên dính mắc tình trần,
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Như tầm kia nhả tơ giăng,
Kết thành cái kén giam thân chính mình.
Như “thiêu thân” tự tìm vào lửa,
Khiến lửa hồng thiêu hủy xác thân,
U mê chưa tỉnh tâm thần,
Đảo điên vọng tưởng mê lầm mà ra.
Các nghiệp ấy chẳng qua ba độc,
Đó chính là tham dục, sân, si,
Mưu thần chước quỷ chi chi,
Tham bòn vơ vét từng ly từng đồng.
Một lời mười vẫn còn tham lấy,
Lòng như thùng không đáy đâu hay,
Bao giờ rót được cho đầy,
Rừng vàng biển bạc keo thì vẫn keo.
Dù có thấy kẻ nghèo đói khát,
Cũng không cho một cắc một đồng,
Gạo hư tiền mục mặc lòng,
Vốn người bủn xỉn đừng hòng cho ai.
Đói khổ mặc, chẳng hoài giúp đỡ,
Mất một đồng một chữ đã to,
Tiền trăm vào túi mặc dù,
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Vẫn cho là ít bo bo chẳng dùng.
Chẳng cho ai một đồng một chữ,
Dẫu của tiền tích trữ đầy kho,
Ngày thì tính toán, đêm lo,
Lao tâm khổ trí vốn do nghiệp này.
Do nền tảng tham sân làm gốc,
Lửa giận hờn cao ngất tự thiêu,
Trợn tròng quắc mắt to điều,
Làm cho hòa khí tan theo lửa này.
Không riêng chỉ người đời kẻ tục,
Cả Tăng Ni lắm lúc vẫn còn,
Miệng tranh kinh luận hơn thua,
Giận chê sư trưởng, trách hờn mẹ cha.
Như cành úa cỏ khô vẫn thấy,
Hẳn có hồi lửa cháy tan thôi,
Nói ra chết vật hại người,
Từ bi không nghĩ, xa rời đạo tâm.
Mở miệng thì nói thần nói thánh,
Gặp duyên thì khó tránh ngu si.
Cửa “không” dù ở bao thì,
Vẫn còn chấp mắc, chỉ vì “cái ta.”
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Như cây vốn sinh ra gốc lửa,
Lửa lại về thiêu hủy cả cây,
Những điều tội lỗi trên đây,
Đều do nóng giận nghiệp nầy mà ra.
Bởi căn tánh đọa sa mê muội,
Ý thức thành tăm tối chẳng ngay,
Dữ lành trên dưới nào hay,
Giết người hại vật chặt cây tan tành.
Mắng hiền thánh, rẻ khinh đức Phật,
Ngược nghĩa tình, quên đức quên ân,
Đã không suy xét xa gần,
Ngu si mê muội: Làm nhân đọa đày.
Nghiệp báo ác đã gây rất nặng,
Đến cuối đời dứt mạng ra đi,
Rơi vào địa ngục A-tỳ,
Trải muôn ngàn kiếp dễ gì đầu thai.
Khi tái sanh ngu si mê muội,
Nếu không lo sám hối tiêu trừ,
Khó mà dứt nghiệp ngu si,
Trăm ngàn vạn kiếp như mù khó thông.
Nay con nguyện một lòng sám hối,
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Biết bao điều tội lỗi xưa nay,
Thành tâm quỳ trước Phật đài,
Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn.
Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát
Ma-ha-tát. O
Kก SÁM HỐI

Con đã gây ra bao lầm lỗi,
Khi nói, khi làm, khi tư duy,
Tham lam, hờn giận và ngu si,
Nay con cúi đầu xin sám hối.
Một lòng con cầu Phật chứng tri,
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới,
Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm,
Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.
Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm,
Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm.
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm,
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.
(3 xá) OOO
Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát.O
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5-B. LẠY SÁM HỐI HỒNG DANH

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ, đại xả cứu muôn loài,
Tướng Phật trang nghiêm, hào quang tỏa,
Chúng con kính lễ hướng tâm về.
O
Nam-mô quy y Kim-Cang Thượng Sư:
Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. O
Nay chúng con lòng thành phát nguyện,
Chẳng cầu mong được chuyện trần đời,
Không cầu phước báo trời người.
Thanh Văn, Duyên Giác hay nơi Quyền thừa.
Chỉ nương Tối thượng thừa tâm nguyện,
Mà phát tâm vô thượng trong lành,
Nguyện cầu tất cả chúng sanh,
Thảy đều thành đạo sáng danh Phật-đà. O
Nam-mô quy y thập phương tận
hư không giới nhất thiết chư Phật. O
Nam-mô quy y thập phương tận
hư không giới nhất thiết tôn Pháp. O
Nam-mô quy y thập phương tận hư
không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng.O
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Nam-mô Như Lai, Ứng cúng, Chánh Biến
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
O
Nam-mô Phổ Quang Phật.
O
Nam-mô Phổ Minh Phật.
O
Nam-mô Phổ Tịnh Phật.
O
Nam-mô Đa-ma-la Bạt-chiên-đàn
Hương Phật. O
Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật.
O
Nam-mô Ma-ni Tràng Phật.
O
Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Ma-ni
Bảo Tích Phật. O
Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo
Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. O
Nam-mô Ma-ni Tràng Đăng Quang Phật.O
Nam-mô Huệ Cự Chiếu Phật.
O
Nam-mô Hải Đức Quang Minh Phật. O
Nam-mô Kim Cang Lao Cường Phổ
Tán Kim Quang Phật. O
Nam-mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng
Mãnh Phật. O
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Nam-mô Đại Bi Quang Phật.
O
Nam-mô Từ Lực Vương Phật.
O
Nam-mô Từ Tạng Phật.
O
Nam-mô Chiên-đàn Khốt Trang Nghiêm
Thắng Phật. O
Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật.
O
Nam-mô Thiện Ý Phật.
O
Nam-mô Quảng Trang Nghiêm
Vương Phật. O
Nam-mô Kim Hoa Quang Phật.
O
Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại
Lực Vương Phật. O
Nam-mô Hư Không Bảo Hoa
Quang Phật. O
Nam-mô Lưu Ly Trang Nghiêm
Vương Phật. O
Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.O
Nam-mô Bất Động Trí Quang Phật. O
Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma
Vương Phật. O
Nam-mô Tài Quang Minh Phật.
O
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Nam-mô Trí Huệ Thắng Phật.
O
Nam-mô Di-lặc Tiên Quang Phật. O
Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu
Tôn Trí Vương Phật. O
Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật.
O
Nam-mô Long Chủng Thượng Tôn
Vương Phật. O
Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật. O
Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.O
Nam-mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. O
Nam-mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực
Vương Phật. O
Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật.
O
Nam-mô Thường Quang Tràng Phật. O
Nam-mô Quán Thế Đăng Phật.
O
Nam-mô Huệ Oai Đăng Vương Phật.O
Nam-mô Pháp Thắng Vương Phật. O
Nam-mô Tu Di Quang Phật.
O
Nam-mô Tu-ma-na Hoa Quang Phật. O
Nam-mô Ưu-đàm Bát-la Hoa Thù
Thắng Vương Phật. O
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Nam-mô Đại Huệ Lực Vương Phật. O
Nam-mô A-súc-tỳ Hoan Hỷ Quang Phật.O
Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh
Vương Phật. O
Nam-mô Tài Quang Phật.
O
Nam-mô Kim Hải Quang Phật.
O
Nam-mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông
Vương Phật. O
Nam-mô Đại Thông Quang Phật.
O
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn
Vương Phật. O
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
O
Nam-mô Kim Cang Bất Hoại Phật. O
Nam-mô Bảo Quang Phật.
O
Nam-mô Long Tôn Vương Phật.
O
Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật.
O
Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật.
O
Nam-mô Bảo Hỏa Phật.
O
Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật. O
Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật.
O
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.
O
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Nam-mô Vô Cấu Phật.
O
Nam-mô Ly Cấu Phật.
O
Nam-mô Dõng Thí Phật.
O
Nam-mô Thanh Tịnh Phật.
O
Nam-mô Thanh Tịnh Thí Phật.
O
Nam-mô Ta-lưu-na Phật.
O
Nam-mô Thủy Thiên Phật.
O
Nam-mô Kiên Đức Phật.
O
Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Phật. O
Nam-mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.O
Nam-mô Quang Đức Phật.
O
Nam-mô Vô Ưu Đức Phật.
O
Nam-mô Na-la-diên Phật.
O
Nam-mô Công Đức Hoa Phật.
O
Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần
Thông Phật. O
Nam-mô Tài Công Đức Phật.
O
Nam-mô Đức Niệm Phật.
O
Nam-mô Thiện Danh Xưng Công
Đức Phật. O
Nam-mô Hồng Diệm Đế Tràng
Vương Phật. O
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Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O
Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật.
O
Nam-mô Thiện Du Bộ Phật.
O
Nam-mô Châu Tráp Trang Nghiêm
Công Đức Phật. O
Nam-mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.
O
Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ
Ta-la Thọ Vương Phật. O
Nam-mô Pháp Giới Tạng Thân
A-di-đà Phật. O
Giữa thế giới gần xa các xứ,
Trước Phật đương cư trú tại trần,
Cúi xin các Phật Thế tôn,
Nhủ lòng thương xót chúng con đoái hoài.
Thương chúng sinh đời này đời trước,
Đã luân hồi bao lượt tử sinh,
Từ nơi vô thủy thành hình,
Đã từng lặn ngụp tội tình đến nay. O
Hoặc tội ác tự tay tạo tác,
Hoặc đã xui kẻ khác từng làm,
Hoặc nhìn việc ác không can,
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Lại còn sinh dạ hân hoan đồng tình.
Những tội lỗi tự mình trộm cắp,
Của chùa chiền, bảo tháp, chư tăng,
Tự tay mình lấy, giả lầm,
Hoặc xui người lấy, vui thầm đứng xem. O
Phải năm tội đắm chìm vô gián,
Hoặc tự làm chuốc oán, gây oan,
Hoặc từng bảo kẻ khác làm,
Hoặc nhìn người khác hân hoan tỏ lòng. O
Trong mười điều ác hung vô đạo,
Hoặc tự tay gây tạo tham tàn,
Hoặc từng sai kẻ khác làm,
Hoặc nhìn việc ác không can còn mừng.O
Hoặc tự tạo hoặc cùng gây tội,
Hoặc tự mình nông nổi bao che,
Hoặc làm chẳng giấu giếm gì,
Đều sa địa ngục A-tỳ đáng kinh.
Làm ngạ quỷ súc sinh đau khổ,
Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi,
Làm loài hèn hạ nhất đời,
Tội tình lầm lỗi bao thời gây ra.
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Nay con nguyện thật thà sám hối,
Biết bao điều tội lỗi khôn dung,
Cúi xin các Phật Thế Tôn,
Chứng minh cho nỗi khốn cùng của con. O
Xin Đức Phật rủ lòng thương xót,
Nay con xin quỳ trước Phật-đà,
Phát tâm thệ nguyện thật thà,
Đời này, đời tới, gần xa làm lành.
Xin phát nguyện thực hành bố thí,
Giữ giới hầu tâm ý sạch trong,
Nắm cơm chén nước nhủ lòng,
Nguyện đem cho cả khắp cùng chúng sanh.O
Hoặc tự nguyện tu hành trong sạch,
Có bao nhiêu thành đạt căn lành,
Mọi điều huân tập đã thành,
Vô biên công đức nơi mình bao nhiêu.
Nay tất cả xin đều hồi hướng,
Về con đường Vô Thượng xưa nay.
Giống như quá khứ vị lai,
Các Phật hồi hướng tỏ bày đại bi. O
Chúng con nguyện quay về hồi hướng,
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Sám hối cho tội chướng bao đời,
Phước lành tùy hỷ đời người,
Hướng về công đức nơi nơi Phật-đà.
Nguyện trí tuệ sâu xa vô thượng,
Phật qua rồi, hiện tại, vị lai,
Toàn năng, toàn thiện xưa nay,
Biển trời công đức đủ đầy vô biên. O
Nay con nguyện cúi mình kính lễ,
Sám hối điều tội lỗi bấy nay,
Cúi xin đức Phật Như Lai,
Sáng soi tâm trí con đây mê lầm.
Mười phương cõi xa gần bát ngát,
Phật ba đời cùng khắp không trung.
Bằng lời thân ý sạch trong,
Cúi đầu kính lễ một lòng tôn nghiêm. O
Nét oai phong Phổ Hiền hạnh nguyện,
Trước Như Lai thị hiện sức thần,
Một thân lại hiện muôn thân,
Hằng hà sa số ứng thân Phật-đà.
Hàng Bồ-tát nhiều như số cát,
Đến vô biên cõi pháp khắp cùng,
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Đủ đầy tin tưởng thật lòng,
Tựa hồ tiếng sóng mênh mông biển dài.O
Lời diệu pháp đó đây bất tận,
Biết bao đời mới đặng cơ may,
Tán dương công đức Như Lai,
Như hoa vi diệu hương bay khắp cùng.
Nhạc réo rắc, hương xông, lọng phủ,
Dáng tuyệt trần đầy đủ trang nghiêm,
Cúng dường chư Phật tự nguyền,
Thức ăn hoa quả, dâng lên lòng thành. O
Đèn nhang thắp lung linh sáng tỏ,
Dáng tuyệt vời như vẻ Tu-di,
Cúng dường đức Phật Mâu-ni,
Chiếu soi quảng đại từ bi nhiệm mầu.
Phật ba đời trước sau tin tưởng,
Hạnh Phổ Hiền nguyện hướng không sai,
Cúng dường, sám hối Như Lai,
Cho tiêu tội lỗi đã gây bao đời.
O
Tham, sân, si tự thời vô thỉ,
Miệng, ý, thân sinh khởi liền liền,
Nay con sám hối, lòng nguyền,
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Mười phương chư Phật khắp miền sớm trưa.
Bậc Vô Học, Nhị Thừa, Duyên Giác,
Như Lai cùng Bồ-tát viên thông,
Bao nhiêu công đức tựu trung,
Mười phương đức Phật cùng chung
hướng về. O
Phật thành tựu Bồ-đề Vô Thượng,
Nay con xin kính ngưỡng thỉnh cầu,
Cỗ xe chở pháp lăn mau,
Còn như Phật định tiêu dao Niết-bàn.
Chúng con nguyện hân hoan kính thỉnh,
Xin rủ lòng thương tưởng chúng sinh,
Hãy vì lợi lạc thế tình,
Chuyển vần xe pháp độ sinh Ta-bà. O
Nay kính lễ thật thà sám hối,
Công đức kia cùng với căn lành,
Thảy đều hồi hướng chúng sanh,
Nguyện thành như Phật, sáng danh đạo đời.
Đạo Vô Thượng không ngơi hồi hướng,
Phật, Pháp, Tăng tánh tướng khôn cùng,
Tục chơn tam-muội dung thông,
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Nay xin hồi hướng khắp cùng nhân gian. O
Chúng sanh có những thân, miệng, ý,
Bởi mê lầm miệt thị rẻ khinh,
Gây bao nghiệp chướng tội tình,
Thảy đều bị cảnh đắm chìm tương lai.
Niệm niệm trí tròn đầy cõi pháp,
Chẳng chuyển lùi rộng khắp quần sanh.
Dù cho thế giới tan tành,
Hư không, phiền não chúng sanh không còn.
Bốn thệ nguyện vô cùng rộng lớn,
Nay con xin hồi hướng ra đây,
Kiếp này đến kiếp tương lai,
Nguyện thành Phật đạo tròn đầy
“vô sanh.” O
Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.
(ba lần) OOO
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Kก SÁM HỐI

Con đã gây ra bao lầm lỗi,
Khi nói, khi làm, khi tư duy,
Tham lam, hờn giận và ngu si,
Nay con cúi đầu xin sám hối.
Một lòng con cầu Phật chứng tri,
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới,
Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm,
Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.
Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm,
Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm.
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm,
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. O
Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-hatát.
O
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6. BÁTNHÃ TÂM KINH

Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,
Bấy giờ Bồ-tát quán soi,
Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. O
Vượt tất cả các vòng khổ ách,
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!
Sắc nào có khác gì không,
Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. O
Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế,
Tánh chân không các pháp viên thành.
Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,
Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng
giảm gì. O
Trong chân không chẳng hề có sắc,
Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,
Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. O
Không nhãn thức đến không ý thức,
Không vô minh hoặc hết-vô-minh,
Không điều già chết chúng sinh,
Hết già, hết chết thực tình cũng không.
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Không trí tuệ cũng không chứng đắc,
Bởi có gì là chỗ đắc đâu.
Bấy lâu Bồ-tát dựa vào,
Trí ba-la-mật, thẳm sâu thực hành.
Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,
Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,
Xa lìa mộng tưởng đảo điên,
Niết-bàn rốt ráo, an nhiên thanh nhàn. O
Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,
Mà ba đời chư Phật nương vào,
Chứng thành quả giác tối cao,
Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O
Lời thần chú sâu xa bậc nhất,
Lời chú thần rất mực quang minh,
Chú thần cao cả anh linh,
Là lời thần chú thật tình cao siêu.
Trừ dứt được mọi điều đau khổ,
Đúng như vầy muôn thuở không sai.
Ngài liền tuyên nói chú này,
Để người trì niệm sáng bày chơn tâm: O
Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-san-ga-tê
(ba lần) OOO
bô-dhi sva-ha.
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7. NIกM PHẬT A DI ĐÀ VÀ THÁNH CHÚNG

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,
Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàn.
Bốn mươi tám nguyện vì sanh chúng,
Chín loại noi đường, bến giác sang. O
Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại
Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật. O
(18 lần) O
Nam-mô A-di-đà Phật
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần) O
(3 lần) O
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
Bồ-tát. (3 lần) OOO
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8.A) SÁM NGUYกN

(Hoặc đọc bài Sám Quy Nguyện ở mục 9B)

Đệ tử chúng con từ vô thỉ,
Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê,
Vào ra sinh tử đã bao lần,
Nay đến trước đài vô thượng giác.
Biển trần khổ lâu đời trôi dạt,
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng.
Con hướng về theo ánh từ quang,
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước.
Bao tội khổ trong đời ác trược,
Vì tham, sân, si, mạn gây nên.
Hôm nay đây khẩn thiết thệ nguyền,
Xin sám hối để lòng thanh thoát.
O
Trí tuệ quang minh như nhật nguyệt,
Từ bi vô lượng cứu quần sanh.
Con nhất tâm nguyện sống đời lành,
Đem thân mạng nương nhờ Tam bảo.
Lên thuyền từ vượt qua biển khổ,
Cầm đuốc thiền ra khỏi rừng mê.
Văn, Tư, Tu xin quyết hành trì,
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Thân, miệng, ý noi theo chánh kiến.
Đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm,
Vào ra cười nói tướng đoan nghiêm.
Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền,
Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở.
Mỗi bước chân đi vào Tịnh độ,
Mỗi cái nhìn thấy được pháp thân. O
Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần,
Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ.
Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa,
Vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa.
Niềm an vui đem khắp mọi nhà,
Hạt giống tốt gieo về muôn lối.
Cùng tăng thân xin nguyền ở lại,
Nơi cõi đời làm việc độ sinh.
Giờ phút này Tam bảo chứng minh,
Giúp chúng con viên thành đại nguyện.
(1 xá) OOO
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8.B) SÁM QUY NGUYกN
(Hoặc đọc bài Sám Nguyện ở mục 9A)

Trang nghiêm đài sen ngự tọa,
Đại hùng từ phụ Thích-ca.
Đệ tử lắng lòng thanh tịnh,
Bàn tay chắp búp liên hoa.
Cung kính hướng về Điều Ngự,
Dâng lời sám nguyện thiết tha.
O
Đệ tử phước duyên thiếu kém,
Sống trong thất niệm lâu dài,
Không được sớm gặp chánh pháp,
Bao nhiêu phiền lụy đã gây,
Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại,
Vô minh che lấp tháng ngày,
Vườn tâm gieo hạt giống xấu,
Tham, sân, tự ái dẫy đầy,
Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng,
Gây nên từ trước đến nay.
Những điều đã làm đã nói,
Thường gây đổ vỡ hàng ngày.
Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng,
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Nguyện xin sám hối từ đây.
Đệ tử thấy mình nông nổi,
Con đường chánh niệm lãng xao.
Chất chứa vô minh, phiền não,
Tạo nên bao nỗi hận sầu.
Có lúc tâm tư buồn chán,
Mang đầy dằn vặt lo âu,
Vì không hiểu được kẻ khác,
Cho nên hờn giận, oán cừu.
Lý luận xong rồi trách móc,
Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau.
Chia cách hố kia càng rộng,
Có ngày không nói với nhau,
Cũng không muốn nhìn thấy mặt,
Gây nên nội kết dài lâu.
Nay con hướng về Tam bảo,
Ăn năn khẩn thiết cúi đầu.
Đệ tử biết trong tâm thức,
Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi,
Hạt giống thương yêu, hiểu biết,
Và bao hạt giống an vui.
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Nhưng vì chưa biết tưới tẩm,
Hạt lành không mọc tốt tươi.
Cứ để khổ đau tràn lấp,
Làm cho đen tối cuộc đời.
Quen lối bỏ hình bắt bóng,
Đuổi theo hạnh phúc xa vời.
Tâm cứ bận về quá khứ,
Hoặc lo rong ruổi tương lai,
Quanh quẩn trong vòng buồn giận,
Xem thường bảo vật trong tay.
Giày đạp lên trên hạnh phúc,
Tháng năm sầu khổ miệt mài.
Giờ đây trầm xông Bảo Điện,
Con nguyện sám hối, đổi thay.
O
Đệ tử tâm thành quy ngưỡng,
Hướng về các Phật mười phương,
Cùng với các vị Bồ-tát,
Thanh Văn, Duyên Giác, Thánh Hiền,
Chí thành cầu xin sám hối,
Bao nhiêu lầm lỡ triền miên.
Xin lấy cam lồ tịnh thủy,
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Tưới lên dập tắt não phiền.
Xin lấy con thuyền chánh pháp,
Đưa con vượt nẻo oan khiên.
Xin nguyện sống đời tỉnh thức,
Học theo đạo lý chân truyền.
Thực tập nụ cười hơi thở,
Sống đời chánh niệm tinh chuyên.
Đệ tử xin nguyền trở lại,
Sống trong hiện tại nhiệm mầu.
Vườn tâm ươm hạt giống tốt,
Vun trồng hiểu biết, thương yêu.
Xin nguyện học phép quán chiếu,
Tập nhìn, tập hiểu thật sâu,
Thấy được tự tánh các pháp,
Thoát ngoài sanh tử trần lao.
Nguyện học nói lời ái ngữ,
Thương yêu chăm sóc sớm chiều.
Đem nguồn vui tới mọi nẻo,
Giúp người vơi nỗi sầu đau.
Đền đáp công ơn cha mẹ,
Ơn thầy, nghĩa bạn dày sâu.
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Tín thành tâm hương một nén,
Đài sen con nguyện hồi đầu.
Nguyện đức Từ Bi che chở,
Trên con đường đạo nhiệm mầu.
Nguyện xin chuyên cần tu tập,
Vuông tròn đạo quả về sau.
OOO
9. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐกC

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,
Mẹ cha chín phẩm sen vàng nêu danh,
Hoa cười, chứng ngộ vô sanh,
Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. O
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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
10. LỜI NGUYกN CUỐI

(Chủ lễ quỳ chắp tay, tha thiết nguyện; đại chúng mặc niệm)

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O
Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ,
Bánh xe pháp vận chuyển không dừng,
Cửa thiền luôn được trang nghiêm,
Tăng chúng sống trong hòa thuận,
Nơi nơi thấm nhuần mưa pháp,
Người người hướng đến đạo mầu,
Nhà nhà hạnh phúc, an khang,
Đất nước hòa bình, hưng thịnh.

Chúng con nguyện đem công đức sám
hối hôm nay hồi hướng cho Phật tử (tên
họ, pháp danh, tuổi), tai ách được tiêu trừ, oan
khiên đều dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm,
gia quyến an khang, lòng tin vào Tam bảo
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ngày càng sâu, tâm từ với chúng sinh thêm
tăng trưởng.
O
Chúng con đồng hồi hướng cho hương
linh (tên họ, pháp danh, ngày từ trần, hưởng thọ), phát
tâm tỉnh giác, lìa chốn u minh, khởi niệm
từ bi, xa lìa nẻo ác, tin sâu Tam bảo, sinh
về cõi Phật an vui.
O
Khắp nguyện: Người mất siêu thăng, kẻ
còn phúc lạc, năm châu an định, bốn biển
thanh bình, tình với vô tình đều thành
Phật đạo.
O
(Đại chúng cùng niệm)

Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. (3xá) OOO
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11. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU
(Đại chúng đứng dậy, chắp tay trang nghiêm, cùng tụng và 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
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1. PHÁP Kก HÔ CHUÔNG
1

Tiếng chuông vừa gióng ngân vang,
Khắp trong ba cõi, xa gần đều nghe.
Hiện tiền, đã tới, đã về,
Không còn xuôi ngược, bộn bề trần duyên.
Nam-mô Pháp Thân Tỳ-lô-giá-na Phật. O
2

Nghe chuông phiền não rụng rơi,
Bồ-đề tăng trưởng, thảnh thơi tinh thần.
Lìa ba cõi, thoát trầm luân,
Sống trong tỉnh thức, Niết-bàn ngay đây.
Nam-mô Báo thân Lô-giá-na Phật. O
3

Tiếng chuông lắng, cảnh trần yên lắng
Vọng tâm yên, thanh thản, nhất tâm.
Đời tục luỵ, đạo thậm thâm,
Đạo đời một cội, pháp thân chan hòa.
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.O
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4

Chuông tỉnh thức, hòa theo hơi thở
Điều thân tâm, thong thả, an nhiên,
Mặc đời suy thịnh, xuống lên
Thị phi, được mất, khen chê: Không màng.
Nam-mô Ðương lai Di-lặc Tôn Phật. O
5

Sống tỉnh thức, mỗi ngày qua,
Phúc trong hiện tại, sát-na định thiền.
Lắng lòng, giũ sạch não phiền,
Trở về chơn tánh, an nhiên tháng ngày.
Nam-mô Thiên bá ức Hiện kiếp Phật. O
6

Trời giác ngộ muôn phương sáng tỏ,
Hoa ưu-đàm rộ nở khắp nơi
Lăn xe chánh pháp vào đời,
Mở con mắt tuệ, cho người lạc an.
Nam-mô Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật. O
7

Cầu nghiệp Tổ ngàn năm hưng hiển,
Mong Tông phong phát triển không ngừng
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Tăng ni, đạo lực thậm thâm,
Người tu học Phật tín tâm vững vàng.
Nam-mô Tam thế nhứt thiết chư Phật. O
8

Đời bất hạnh, tham, sân làm gốc,
Vì si mê, chấp trước ngã nhân.
Khổ đau tù ngục hoành hành,
Siêng tu trí tuệ, trầm luân không còn.
Nam-mô Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. O
9

Nếu tù ngục nơi đâu còn chỗ,
Phật chưa thành, vì độ chúng sinh.
Muôn loài cứu thoát trầm luân,
Mới nên quả Phật, hoàn thành nguyện xưa.
Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. O
10

Lòng từ lớn dung thông hạnh thánh,
Trải bao đời độ tận muôn loài,
Ban “không sợ hãi” khắp nơi,
Vào trong biển khổ cứu người trầm luân.
Nam-mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. O
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11

Cõi này, chốn khác hiện thân,
Xiển dương Phật pháp, cứu nhân, độ đời.
Ngay trong pháp giới chẳng rời,
Ra vào sanh tử, cứu người trầm luân.
Nam-mô Đại lực Đại Thế Chí Bồ-tát. O
12

Đức giáo chủ ngục tù tối thẳm,
Bậc đại nhân Địa Tạng thương đời,
Từ bi cứu độ bao người,
Trải trăm ngàn kiếp không lui nguyện hùng.
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. O
13

Hàng Bồ-tát tầm thanh ứng hiện,
Chốn tối tăm nhiều chuyện khổ đau,
Oan gia tương báo hại nhau,
Nương nhờ pháp Phật thâm sâu thoát nàn.
Nam-mô Siêu Lạc Ðộ Bồ-tát.
O
14

Nhờ thực tập, dứt ba đường dữ
Chốn ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh,
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Không còn vọng tưởng, đảo điên,
An vui, mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.
Nam-mô Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát.
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O

15

Nguyện cho thế giới hoà bình,
Không còn khủng bố, chiến tranh, hận thù.
Mưa hòa, gió thuận, được mùa,
Sớm hôm hạnh phúc, xuân thu an lành.
Nam-mô Thiên Vương Hộ Thế Bồ-tát . O
16

Nguyện cho đất nước quang vinh,
Công bằng, dân chủ, văn minh rạng ngời.
Vua quan tài đức, thương người,
Dân giàu nước mạnh, cho đời thăng hoa.
Nam-mô Đồng Tâm Hộ Quốc Bồ-tát. O
17

Nguyện cho khắp chốn, mọi nhà
Thương yêu, đùm bọc, thuận hòa với nhau.
Tương thân như thể bí bầu,
An khang, thịnh vượng, khổ đau giã từ.
Nam-mô An Lạc Hạnh Bồ-tát.
O
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18

Cầu cha mẹ tăng thêm tuổi hạt,
Làm cội tùng âm đức cho con.
Nghĩa nhân, đức độ vuông tròn,
Tồn vong lợi lạc, nêu gương cho đời.
Nam-mô Tồi Tà Phụ Chánh Bồ-tát. O
19

Cầu tín chủ phát tâm làm phước,
Gieo giống lành, công đức, tu hành,
Quy y Tam bảo chí thành,
Đời này, kiếp tới quả lành an vui.
Nam-mô Ủng Hộ Đạo Tràng Bồ-tát. O
20

Mong người biết làm lành, lánh dữ,
Dứt si mê, rũ bỏ muộn phiền,
Làm bà con Phật, tu hiền,
Ta-bà hạnh phúc, an nhiên tháng ngày.
Nam-mô Già lam Thánh chúng Bồ-tát. O
21

Phường lãng tử, cô phương yếu thế,
Sống lang thang xó chợ, lề đường,
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Được người chia sẻ tình thương,
Khổ đau kết thúc, không còn cô đơn.
Nam-mô Thiền Duyệt Thực Bồ-tát. O
22

Vượt sông biển, núi rừng hiểm trở,
Giặc, gian manh, thú dữ đón đường,
Ác thần, quỷ độc, cuồng phong,
Không hề hại được, tâm thường an vui.
Nam-mô Pháp Hỷ Tạng Bồ-tát.
O
23

Kẻ nghèo khổ, vương mang tật bệnh,
Nghiệp lìa tan, hoạn nạn cửa nhà,
Nương nhờ Phật lực bao la,
Đủ đầy hạnh phúc, chan hòa niềm vui.
Nam-mô Hoa Nghiêm hội thượng
Phật Bồ-tát. O
24

Thân bệnh tật, khổ đau không kể
Nghiệp trả vay chẳng thể lạc an,
Quán “thân, cảm giác và tâm,”
Thảy đều vô ngã, đâu còn sầu bi.
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Nam-mô Pháp Hoa hội thượng Phật
Bồ-tát. O
25

Thân như đồ gốm mong manh,
Đời người như thể sương tan trên cành.
Tu tâm, dưỡng tánh tịnh thanh,
Bỏ ngoài danh lợi, an lành, thảnh thơi.
Nam-mô Liên trì hải hội Phật Bồ-tát. O
26

Bốn loại sinh trong vòng ba cõi,
Theo đạo vàng, thoát khỏi khổ đau.
Thực hành chánh pháp cao sâu,
Hôm nay hạnh phúc, ngày sau an lành.
Nam-mô Thanh tịnh đại hải chúng
Bồ-tát. O
27

Cầu ngục lạnh, lửa hồng đỏ rực,
Thành rừng hoa, thơm phức mùi hương.
Ngục đồng nuốt sắt thảm thương,
Biến thành Tịnh độ, thiên đường nhân gian.
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. O
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28

Mong thế giới của bao chim, thú
Loài côn trùng, sâu bọ nhỏ nhoi,
Sống thời mạnh khỏe, được nuôi,
Thác thời hóa kiếp làm người tự do.
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. O
29

Loài chở nặng, khổ hờn bao nỗi,
Giống mang lông, đầu đội sừng dài,
Không còn khổ luỵ, nạn tai,
Hưởng bao lợi lạc, tháng ngày bình an.
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. O
30

Đã bao kiếp bỏ quên chân tánh
Luỵ cõi mê, nhiễm đắm tham, sân
Bập bềnh sinh tử bao lần
Nương nhờ Tam bảo, bụi trần sạch trơn.
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. O
31

Bao kiếp sống lằng nhằng dây nghiệp,
Rồi kiếp này oan trái dùng dằng.
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Ngưỡng cầu Tam bảo xót thương,
Cho con chuyển nghiệp, không còn khổ đau.
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. O
32

Xây chùa tháp khắp nơi tu học,
Phá lưới nghi, ba độc trùng trùng,
Tà ma hàng phục đến cùng,
Trùng hưng Tam bảo, khơi nguồn tâm linh.
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. O
33

Cắt lưới ái nổi chìm nhiều kiếp,
Cạn sông mê, bao hiệp tử sinh,
Quyết tâm cứu giúp hàm linh,
Lên đường giác ngộ, chứng thành Như Lai.
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. O
34

Gìn tinh tấn, thực hành đạo giác,
Lòng từ bi thương xót chúng sanh.
Hỷ xả tất cả lỗi lầm,
Không còn phân biệt sơ thân mọi loài.
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. O
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35

Noi gương Phật, dấn thân không mệt,
Các pháp môn thông suốt ngày đêm,
Rộng tu phước huệ thâm huyền,
Cứu người, giúp vật trọn nên đạo vàng.
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. O
36

Do tâm chấp ngã chưa buông,
Ham vui một chút, đau thương khôn cùng.
Nay con nương đấng Pháp vương,
Niết-bàn chứng đắc, cát tường thiên thu.
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. O
37

Hư không dù có chuyển dời,
Nguyện con muôn kiếp không hề rung rinh.
Nguyện cầu tất cả chúng sinh,
Chứng nên Phật trí, tâm linh rạng ngời.
Nam-mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. O
38

Mấy tiếng chuông ngân, tỉnh cuộc đời,
Trên trời dưới đất, thấu nguồn khơi,
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Muộn phiền buông bỏ, tâm hoa nở,
Giác ngộ, an nhiên, sống thảnh thơi.
Nam-mô Công đức lâm Bồ-tát. (3 lần) O
2. HỒI HƯỚNG

Thỉnh chuông 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,
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. O
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3. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

Con xin nương tựa Phật,
Bậc Phước Trí Viên Thành,
Cầu tất cả chúng sanh
Giác ngộ, phát tâm lành.

(1 xá)

O

Con xin nương tựa Pháp,
Nguồn tuệ giác, từ bi,
Cầu tất cả chúng sanh
Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm.

(1 xá)

O

Con xin nương tựa Tăng,
Đoàn thể sống an vui,
Cầu tất cả chúng sanh
Hòa hợp, thương mến nhau.

(1 xá) O
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NGHI THกC AN VỊ PHẬT
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1. NGUYกN 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,
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
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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.
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 Tăng
ba đời thường trú trong mười phương.
(1 lạy) OOO
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3. 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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4. PHẬT NÓI KINH PHƯỚC ĐกC
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 tự
giảng dạy đại ý mười cách tạo phước, để
trời và người sống trong hạnh phúc, gồm
những điều sau:
O
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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,
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
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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,
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
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9. Phương pháp thứ chín là
“Sống chánh niệm, tỉnh thức,
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 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 Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) OOO
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5. 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.
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.

***
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6. 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
Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ tát O
7. NGUYกN 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
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Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời thường an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Cúi xin Hộ Pháp thường gia hộ.
O
Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát. O
8. SÁM MƯỜI NGUYกN 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,
Tám là học Phật an vui tuyệt vời,
Chín là luôn thuận mọi người
Mười là hồi hướng muôn nơi an lành. O
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9. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐกC

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,
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
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10. PHกC NGUYกN

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.
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.
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Cầu gia đạo an khang, hạnh phúc,
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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11. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU
(Tất cả chắp 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

X
NGHI THกC PHÓNG SANH

284

285

1. NGUYกN HƯƠNG

(Chủ sám thắp ba cây hương, thành tâm chú nguyện loài
hữu tình)

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O
Đệ tử chúng con (nêu tên và pháp danh), ngày
lành tháng tốt, noi gương đức Phật, học
hạnh từ bi, phóng sanh cứu vật.
Ngưỡng nguyện Tam bảo xót thương gia
hộ các loài hữu tình, khi hết kiếp này, sanh
làm thân người, gặp được Phật pháp, bỏ
tham sân si, tu các hạnh lành, sống trong
hạnh phúc. Cầu cho chúng con và các chúng
sinh nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng
trưởng, bốn mùa khỏe mạnh, thân tâm an
lạc, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý.
Nam-mô Tiêu Nghiệp Chướng Bồ-tát. O
2. CHƠN NGÔN GIA TRÌ

- Án lam xóa hoa.
(7 lần) O
- Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt
mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần) O
- Án ma ni bát di hồng.
(3 lần) O
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3. Kก GIẢI NGHIกP

Do nhiễm đắm ái tham làm gốc,
Nên làm loài thú vật khổ đau.
Thành tâm, sám hối, hồi đầu,
Hiện tiền hết tội, kiếp sau an nhàn.
Nay gặp Phật phước lành tăng trưởng,
Nghe kệ kinh, nghiệp chướng tiêu tan.
Quy y Tam bảo thành tâm,
Nghiệp lồng, lưới, chậu nhẹ nhàng
thoát thân.
Loài chở nặng, lầm than bao nỗi,
Giống mang lông, đầu đội sừng dài,
Không còn khổ lụy, nạn tai,
Hưởng bao lợi lạc, tháng ngày bình an.
Mong thế giới của hàng chim, thú
Loài côn trùng, sâu bọ nhỏ nhoi,
Sống thời mạnh khỏe, được nuôi,
Thác thời hóa kiếp làm người tự do.
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Cầu sinh loại trong vòng ba cõi,
Theo đạo vàng, thoát khỏi khổ đau.
Thực hành chánh pháp nhiệm mầu,
Hôm nay hạnh phúc, ngày sau an lành. O
Nam mô Thập Phương Thường Trú
(3 lần) O
Tam Bảo.
4. QUY Y VÀ SÁM HỐI

Quy ngưỡng Phật, bậc phước trí vẹn
toàn, giúp hữu tình giải phóng khổ đau. O
Quy ngưỡng Pháp, nguồn tuệ giác từ
bi, giúp hữu tình sống trong hạnh phúc.O
Quy ngưỡng Tăng, đoàn thể sống thanh
cao, giúp hữu tình tinh tấn chuyển nghiệp.O
Hữu tình đã tạo bao nghiệp ác,
Đều do nguồn gốc tham, sân, si
Ý, thân, ngôn ngữ dấy hành vi
Hữu tình hồi tâm mong chuyển nghiệp.O
Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát. (3 lần) O
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5. Kก PHÓNG SANH

Trời đất tự do cảnh bạt ngàn,
Lưới giăng, bẫy bắt... thảy tiêu tan.
Như Lai phù hộ không thù hận,
Hộ Pháp gia trì mãi mạnh an.
Thú chạy, chim bay về núi thẳm,
Cá bơi, rùa lặn hướng sông nguồn.
Muôn loài hết nghiệp giam cầm khổ,
Hạnh phúc, hòa bình khắp thế gian.
Án, linh cảm hồng phấn tra
(3 lần) O
6. THẤT PHẬT DIกT 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
(3 lần) O
đế. Chơn lăng càn đế, ta bà ha
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,
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sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra,
phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha. (3 lần) O
Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường
Bồ tát.O
8. NGUYกN 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,
Cúi xin Hộ Pháp thường gia hộ.
O
Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát
Ma-ha-tát.O
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9. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐกC

Phóng sanh cứu vật 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 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) O
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10. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

Hữu tình nương tựa Phật,
Bậc Phước Trí Viên Thành,
Cầu tất cả chúng sanh
Giác ngộ, phát tâm lành.

(1 xá)

O

Hữu tình nương tựa Pháp,
Nguồn tuệ giác, từ bi,
Cầu tất cả chúng sanh
Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm.

(1 xá)

O

Hữu tình nương tựa Tăng,
Đoàn thể sống an vui,
Cầu tất cả chúng sanh
Hòa hợp, thương mến nhau.

(1 xá)

OOO
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XI
NGHI THกC
CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN
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1. NGUYกN HƯƠNG

(Chủ lễ quỳ ngay thẳng, dâng ba nén hương lên ngang trán
và xướng bài Nguyện Hương. Tất cả đồng mặc niệm và quán
tưởng theo lời nguyện)

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O
Nam-mô Đương lai Di-lặc tôn Phật. O
Giao thừa Nguyên đán lễ thiêng liêng,
Cung thỉnh mười phương Phật thánh hiền,
Duyên giác, Thanh văn cùng liệt Tổ,
Thiên thần Hộ pháp với Long thiên.
Hôm nay năm cũ đã qua, năm mới vừa
đến, giờ phút giao thừa, chúng con câu hội
tại đạo tràng (nêu tên chùa), thành tâm đốt nén
hương lòng, hướng về Tam bảo, hiến cúng
cầu an. Cúi xin mười phương Tam bảo, nhủ
đức từ bi, xót thương chiếu giám.
Chúng con tuân lệ cổ tục ngày xưa,
Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước.
Truyền thừa di phong thuở trước,
Tâm thành lễ Phật dâng hương.
Cầu minh niên vạn sự cát tường,
Nguyện xuân nhật Tam nguyên như ý!
Nhớ xưa có Đại sĩ,
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Đức Di Lặc hóa sinh,
Ngài có một thân hình,
Đầy từ bi hoan hỷ.
Giờ này mọi nhà kính cẩn,
Xưng dương tán lễ Hồng danh,
Đêm nay trăm họ chí thành,
Trân trọng cúng dường vía Thánh.
Trăm hoa hân hạnh,
Mừng Phật Di Lặc giáng sinh;
Muôn vật vươn mình,
Đón xuân thiên khai thái.
Đến đây tất cả chúng con:
Cúi đầu lễ bái,
Cầu gia đình hạnh phúc an khương;
Ngửa mặt dâng hương,
Nguyện nước nhà hòa bình hưng thịnh.
Năm châu an định,
Bốn biển thanh bình,
Tình với vô tình,
Đồng thành Phật đạo.
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát
Ma-ha-tát. (3 lần) OOO
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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.
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 Tăng
ba đời thường trú trong mười phương.
(1 lạy) OOO
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3. 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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4. PHẬT NÓI KINH PHƯỚC ĐกC
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 tự
giảng dạy đại ý mười cách tạo phước, để
trời và người sống trong hạnh phúc, gồm
những điều sau:
O
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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,
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
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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,
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
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9. Phương pháp thứ chín là
“Sống chánh niệm, tỉnh thức,
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 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 Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) OOO
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5. 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
Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ tát O
6. NIกM PHẬT NGUYกN AN LÀNH
(Niệm mỗi danh hiệu ba lần và đánh một tiếng chuông)

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
Nam-mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. O
Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. O
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. O
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát.
O
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. O

304 • NGHI THกC TกNG NIกM

7. SÁM QUY NGUYกN

- Trang nghiêm đài sen ngự tọa
Đại hùng từ phụ Thích-ca
Đệ tử lắng lòng thanh tịnh
Bàn tay chắp thành liên hoa
Cung kính hướng về Điều ngự
Dâng lời sám nguyện thiết tha.

O

- Đệ tử phước duyên thiếu kém
Sống trong thất niệm lâu dài
Không được sớm gặp chánh pháp
Bao nhiêu phiền lụy đã gây
Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại
Vô minh che lấp tháng ngày
Vườn tâm gieo hạt giống xấu
Tham, sân, tự ái dẫy đầy
Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng
Gây nên từ trước đến nay
Những điều đã làm, đã nói
Thường gây đổ vỡ hàng ngày.
Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng
Nguyện xin sám hối từ đây.
O
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- Đệ tử thấy mình nông nổi
Con đường chánh niệm lãng xao
Chất chứa vô minh phiền não
Tạo nên bao nỗi hận sầu;
Có lúc tâm tư buồn chán
Mang đầy dằn vặt lo âu,
Vì không hiểu được kẻ khác
Cho nên hờn giận, oán cừu;
Lý luận xong rồi trách móc
Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau
Chia cách hố kia càng rộng
Có ngày không nói với nhau
Cũng không muốn nhìn thấy mặt
Gây nên nội kết dài lâu;
Nay con hướng về Tam bảo
Ăn năn khẩn thiết cúi đầu.
- Đệ tử biết trong tâm thức
Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi:
Hạt giống thương yêu, hiểu biết
Và bao hạt giống an vui.
Nhưng vì chưa biết tưới tẩm
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O
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Hạt lành không mọc tốt tươi
Cứ để khổ đau tràn lấp
Làm cho đen tối cuộc đời
Quen lối bỏ hình bắt bóng
Đuổi theo hạnh phúc xa vời
Tâm cứ bận về quá khứ
Hoặc lo rong ruổi tương lai
Quanh quẩn trong vòng buồn giận
Xem thường bảo vật trong tay
Giày đạp lên trên hạnh phúc
Tháng năm sầu khổ miệt mài;
Giờ đây trầm xông bảo điện
Con nguyền sám hối đổi thay.
- Đệ tử tâm thành quy ngưỡng
Hướng về chư Bụt mười phương
Cùng với các vị Bồ Tát
Thanh văn, duyên giác, thánh hiền
Chí thành cầu xin sám hối
Bao nhiêu lầm lỡ triền miên
Xin lấy cam lồ tịnh thủy
Tưới lên dập tắt não phiền

O
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Xin lấy con thuyền chánh pháp
Đưa con vượt nẻo oan khiên
Xin nguyện sống đời tỉnh thức
Học theo đạo lý chân truyền
Thực tập nụ cười hơi thở
Sống đời chánh niệm tinh chuyên.
- Đệ tử xin nguyền trở lại
Sống trong hiện tại nhiệm mầu
Vườn tâm ươm hạt giống tốt
Vun trồng hiểu biết, thương yêu.
Xin nguyện học phép quán chiếu
Tập nhìn tập hiểu thật sâu
Thấy được tự tánh các pháp
Thoát ngoài sinh tử trần lao
Nguyện học nói lời ái ngữ
Thương yêu, chăm sóc sớm chiều
Đem nguồn vui tới mọi nẻo
Giúp người vơi nỗi sầu đau
Đền đáp công ơn cha mẹ
Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu.
Tín thành tâm hương một nén
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O
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Đài sen con nguyện hồi đầu
Nguyện đức từ bi che chở
Trên con đường đạo nhiệm mầu
Nguyện xin chuyên cần tu tập
Vuông tròn đạo quả về sau.
OOO
8. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐกC

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,
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,
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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
9. PHกC NGUYกN

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O
Nam-mô Đương lai Di-lặc tôn Phật. O
Giao thừa mừng đón lễ Tân Xuân,
Mừng Phật Di-lặc giáng cõi trần
Mở pháp độ đời, xa khổ ải
An vui, hạnh phúc khắp muôn dân. O
Năm mới an khang cung chúc,
Đầu xuân phước thọ chào mừng.
Mạch đạo lưu chuyển không ngừng,
Dòng đời đổi thay chẳng dứt.
O
Phật từ quảng đại
Chánh pháp nhiệm mầu
Xin hộ độ cho:
Mọi người biết tu học điều lành
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Bốn biển được mưa hoà, gió thuận
Thế giới hoà bình, không còn khủng bố,
tai ương
Đất nước phát triển, có thêm tự do,
bình đẳng
Thiên nhiên được con người bảo vệ
Động vật sống trong sinh thái hài hoà
Trí tuệ chiếu soi, cuốn đi não phiền,
nghiệp chướng
Từ bi tưới mát, rửa sạch thù hận, khổ đau
Nhà nhà được cơm no, áo ấm
Chốn chốn thấm Phật pháp, an vui
Mọi người thương nhau như ruột thịt
Tu tập tinh tấn, tiến bộ đạo đức tâm linh
Hành trì miên mật, chuyển hoá ba độc
trần cấu
Trang nghiêm Tịnh độ tại chốn Ta bà
Đóng góp Phật sự làm hưng thịnh Tam bảo
Chúng con kính nguyện:
O
Tạo thêm công đức, tiêu bớt tội khiên,
Phủi sạch não phiền, trau dồi trí tuệ.
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Học đạo tứ đế, tu hạnh nhất thừa,
Tinh tấn sớm trưa, cầu thành Phật đạo.
(Đại chúng cùng niệm)

Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. (3 xá) OOO
10. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU
(Đại chúng 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

***
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1. NGUYกN HƯƠNG

(Thầy Bổn sư quỳ ngay thẳng, nâng ba nén hương lên
ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. Đại chúng mặc niệm
và quán tưởng theo lời nguyện)

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O
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
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật thương gia hộ:
Tâm bồ-đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
O

Chúng con ở đạo tràng (nêu tên chùa), cung
kính quỳ trước chánh điện, tán dương công
đức bậc thầy ba cõi, xưng tụng hồng danh
bậc giác ngộ của muôn loài, thành kính làm
lễ Quy Y Tam Bảo, giúp cho các thiện nam
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tín nữ sau đây quay về nương tựa ba Ngôi
báu là Phật, chánh pháp và hiền tăng (đọc tên
tuổi người quy y).
Kính nguyện mười phương chư Phật và các
vị Bồ-tát thương xót quang lâm chứng minh
cho các tân Phật tử được thấm nhuần an vui
và hạnh phúc trong cuộc đời.
Chúng con nguyện: Chánh pháp được lan
truyền khắp chốn; lời Phật được phổ biến
muôn nơi; người người từ bỏ tham giận, si
mê; tưới tẩm từ bi, hạnh phúc; làm lành lánh
dữ, thương yêu đùm bọc lẫn nhau; thế giới dứt
nghiệp binh đao; muôn loài an vui, hạnh phúc.
Lại nguyện đời đời kiếp kiếp thường làm
bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bi, hộ trì
Tam bảo ở mãi thế gian, sống trọn đời hanh
thông trong phúc lạc. Từ nay, sạch hết não
phiền, thoát vòng mê muội.
Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đều
chứng thành quả Phật.
O
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát
Ma-ha-tát. (3 lần) OOO
(Xá 3 xá rồi cắm nhang vào lư hương)
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2. TÁN PHẬT VÀ ĐẢNH LỄ TAM BẢO
(Đại chúng đứng chắp tay, cung kính hướng về Phật, xướng lạy)

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.
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, giã 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 Tăng
ba đời thường trú trong mười phương.
(1 lạy) OOO
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3. 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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4. KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG
Tôi nghe như vầy. Một thời đức Phật ở
chùa Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳđà phát tâm hiến cúng. Vào sáng hôm nọ,
ông Cấp Cô Độc cùng với năm trăm cư sĩ
thuần thành viếng thăm, đảnh lễ ngài Xálợi-phất, rồi ngồi một bên. Ngài Xá-lợiphất dùng nhiều phương tiện, thuyết pháp
khai tâm cho các cư sĩ, mang lại niềm vui
và sự khát ngưỡng đối với Tam bảo và sự
thực tập con đường chuyển hóa.
O
Ngài Xá-lợi-phất hướng dẫn tất cả đến
viếng đức Phật, đầu thành năm vóc, đảnh
lễ chân Người, rồi ngồi một bên, hít thở
chính niệm. Thế Tôn ân cần dạy bảo mọi
người những điều cốt lõi mà người tại gia
cần siêng thực hành để được an vui. O

320 • NGHI THกC TกNG NIกM

- Này các đệ tử, nếu người áo trắng
sống đời thanh cao, giữ gìn trọn vẹn năm
điều đạo đức, tu tập đầy đủ bốn tâm cao
thượng, có thể đạt được một cách dễ dàng
phước đức và hạnh phúc ở trong hiện tại
và biết chắc rằng không còn rơi rớt trong
các nẻo ác: Địa ngục, ngạ quỷ và loài động
vật trong kiếp tương lai. Đồng thời, người
ấy đã được chắc chắn dự vào dòng thánh
ở quả thứ nhất.
O
- Đạo đức thứ nhất: Đệ tử áo trắng
quyết tâm xa lìa mọi sự giết hại, buông bỏ
vũ khí, chấm dứt bạo động, tu tập từ bi,
thương xót mọi loài, bảo vệ thiên nhiên,
biết sống hổ thẹn, lương tâm trong sáng.
Nhờ thực tập này, đệ tử áo trắng nhổ tận
gốc rễ tâm niệm giết hại, sống trong hạnh
phúc và sự an vui.
O
- Đạo đức thứ hai: Đệ tử áo trắng quyết
tâm xa lìa mọi sự trộm cắp, tôn trọng sở
hữu hợp pháp của người, những gì không
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cho thì không được lấy; vui thích bố thí,
cứu người giúp đời vượt qua nghèo khổ;
lúc bố thí thì không cầu đền đáp. Nhờ
thực tập này, đệ tử áo trắng không bị tâm
lý tham lam, bỏn xẻn, keo kiệt che lấp,
sống trong liêm khiết, giàu lòng vị tha. O
- Đạo đức thứ ba: Đệ tử áo trắng quyết
tâm xa lìa tà dâm ngoại tình, sống hạnh
chung thủy, bảo vệ hạnh phúc tất cả mọi
người trong sự bảo hộ của cha và mẹ, hoặc
cả cha mẹ, hoặc anh chị em, hoặc bên sui
gia, hoặc người đồng tính, hoặc vợ, chồng,
con mình và người, kể kẻ cuồng dâm, bạo
lực gia đình, hoặc kẻ bán phấn. Nhờ thực
tập này, đệ tử áo trắng không bị tâm lý
hưởng thụ thấp kém làm mất hạnh phúc. O
- Đạo đức thứ tư: Đệ tử áo trắng quyết
tâm xa lìa những lời dối gạt, chấm dứt nói
láo - tuyên bố sự thật, không nói chia rẽ nói lời xây dựng, không nói thô tục - nói
lời lịch sự, không nói tán gẫu - nói lời lợi
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lạc. Nhờ thực tập này, đệ tử áo trắng an
trú chính niệm, đáng được tin cậy, uy tín
tăng trưởng.
O
- Đạo đức thứ năm: Đệ tử áo trắng
quyết tâm xa lìa rượu và ma túy, các chất
gây say; chấm dứt thói quen hưởng thụ
độc tố; không tham gia vào sản xuất, buôn
bán các độc tố này. Nhờ thực tập này, đệ
tử áo trắng giữ gìn sức khoẻ và sống hạnh
phúc với người thân thương.
O
Này các đệ tử, làm người áo trắng, sống
đời tại gia, hãy cố gắng giữ năm điều đạo
đức vừa được tuyên thuyết, để sống hạnh
phúc với nhiều phước báo trong đời hiện
tại và đời tương lai.
Này các đệ tử, hãy lắng lòng nghe Như
Lai giảng dạy phương pháp đạt được bốn
tâm cao thượng trong hiện tại này, một
cách dễ dàng với nhiều giá trị:
O
- Tâm cao thượng một: Đệ tử áo trắng
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quán niệm Như Lai là bậc Giác ngộ không
còn dính mắc, bậc Minh Hạnh Túc, là
bậc Thiện Thệ, bậc Thế Gian Giải, bậc
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, là
Thiên Nhân Sư, là Phật, Thế Tôn. Nhờ
quán niệm này, vọng tâm, dục niệm thảy
đều tiêu diệt; không còn yếu tố bất thiện,
uế nhiễm, sầu khổ, lo âu ảnh hưởng, chi
phối. Nhờ quán tưởng Phật, tâm được
lắng trong, đạt an vui lớn.
O
- Tâm cao thượng hai: Đệ tử áo trắng
thấy rõ chánh pháp được Phật giảng dạy
rõ ràng dễ hiểu, có khả năng lớn đưa đến
giải thoát mọi sự khổ đau và các phiền
não; tâm được thư thái, không bị bức
bách, an vui lâu dài.
O
- Tâm cao thượng ba: Đệ tử áo trắng
quán niệm Tăng đoàn của đức Như Lai,
đi trên nẻo thiện, thánh đạo chân chánh,
hướng theo giáo pháp, thực tập giáo pháp,
sống đúng giáo pháp. Có vị đã chứng quả
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A-la-hán, quả A-na-hàm, quả Tư-đà-hàm,
quả Tu-đà-hoàn, hoặc đang trên đường
đạt các quả ấy. Tăng đoàn gồm đủ bốn
đôi, tám bậc, thành tựu đạo đức, thiền
định, trí tuệ, giải thoát, cũng như tri kiến
giải thoát. Thánh chúng như thế đáng
được tôn kính, phụng sự, cúng dường, là
ruộng phước tốt cho đời gieo trồng. O
- Tâm cao thượng bốn: Đệ tử áo trắng
quán niệm giới luật được Phật giảng dạy
không có khuyết điểm, không bị tỳ vết,
không bị nhơ uế, có khả năng lớn bảo hộ
đạo đức, giúp người giữ giới an trú vững
chãi trong cảnh giới Phật. Giới này thanh
cao vốn được hiền trí khen ngợi, tiếp
nhận, thực tập, truyền bá.
O
Này các đệ tử, nên ghi nhớ rằng đệ tử
áo trắng khi thực tập được bốn tâm cao
thượng một cách trọn vẹn là đã chấm dứt
các nẻo xấu ác, không còn đọa lạc địa
ngục, ngạ quỷ và loài súc sanh, hướng đến
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chứng đắc quả Tu-đà-hoàn, ngay trong
hiện tại. Người đệ tử ấy đi về nẻo giác,
chuyển hóa phiền não, thanh tịnh thân
tâm; qua lại tối đa bảy lần sinh tử trong
cõi trời người là có thể đạt giác ngộ, giải
thoát, không còn khổ đau.
Sau khi tuyên thuyết năm điều đạo đức,
bốn tâm cao thượng, Thế Tôn ân cần trùng
tuyên tóm tắt bằng một bài kệ dễ hiểu
sau đây:
O
Người tại gia sáng suốt,
Sợ các cảnh giới xấu,
Siêng thực tập chính pháp,
Chuyển hoá mọi khổ đau.

O

Giữ năm điều đạo đức:
Không giết hại sự sống,
Chân thật, không trộm cắp,
Chung thủy trong hôn nhân,
Không nói lời tổn hại,
Không rượu và ma túy.

O
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Người đệ tử áo trắng
Thường thực tập niệm Phật,
Thường thực tập niệm Pháp,
Thường thực tập niệm Tăng,
Thường quán niệm đạo đức,
Nhờ đó, tâm thảnh thơi.
Người đệ tử áo trắng
Hoan hỷ với bố thí,
Gieo trồng phước hiện tiền,
Khéo thực tập chính niệm,
Giác ngộ và giải thoát.
Hãy quan sát đàn bò
Có con vàng, đỏ, trắng,
Một mầu hoặc nhiều đốm;
Dù cho màu sắc gì,
Hoặc xuất xứ từ đâu,
Giá trị của con bò,
Là ở sức chuyên chở.
Là con bò hữu dụng
Phải có sức khoẻ mạnh,

O
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Kéo xe, chuyên chở nhiều,
Giúp chủ trong công việc.

O

Trong thế giới con người
Dù xuất thân thế nào,
Già trẻ hay nam, nữ
Vua chúa hay thương gia
Tu sĩ hay thường dân,
Bất kỳ ai giữ giới,
Sống trong sạch, đứng đắn,
Trở thành người đạo đức,
Khéo vượt khổ, thảnh thơi,
Đạt được sự giác ngộ.
Cúng dường người như vậy
Sẽ được phước đức lớn.

O

Như Lai không phân biệt
Giai cấp và nguồn gốc.
Kẻ không có tài đức
Không lợi lạc cho ai.
Cúng dường người như thế
Giá trị chẳng bao nhiêu.

O
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Phật tử siêng tu huệ,
Tâm hướng về Phật pháp,
Căn lành luôn tăng trưởng,
Hiện đời được hạnh phúc,
Cõi lành được tái sanh,
Qua lại trong trời người,
Bảy lần là nhiều nhất,
Tiếp tục tu nhân lành,
Đạt Niết-bàn giải thoát.

O

Nghe Phật dạy xong, ngài Xá-lợi-phất,
Cấp Cô Độc và năm trăm cư sĩ cảm thấy
hân hoan, phát nguyện làm theo những
điều Phật dạy, đồng thời phát nguyện
truyền bá lời Phật, đem lại lợi lạc cho
khắp mọi người.
O
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca
Mâu-ni Phật. (3 lần) OOO
5. GIỚI SƯ KHAI ĐẠO
Giờ này toàn thể đại chúng đã tập họp để chứng minh và hộ
niệm cho quý vị trong lễ phát nguyện làm Phật tử, suốt đời tôn
thờ Phật, Pháp, Tăng và vâng giữ năm điều đạo đức.
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Là người có duyên với đạo, quý vị đã thấy rõ được giá trị
của con đường từ bi và trí tuệ, hướng đến giải thoát của đức
Phật là con đường lý tưởng với giá trị đạo đức và tâm linh cao
nhất mà tổ tiên chúng ta đã đi theo trong bao nhiêu thế hệ.
Hôm nay các vị có chí nguyện noi theo con đường sáng suốt
đó là phước lành rất lớn.
“Quy y Tam Bảo” là trở về nương tựa đức Phật, chánh pháp
của đức Phật và đoàn thể tăng sĩ Phật giáo.
Phật, Pháp và Tăng có mặt trong mười phương thế giới và
cũng có mặt trong mỗi người và mỗi loài. Quay về nương tựa
Phật, Pháp và Tăng cũng có nghĩa là tin tưởng ở khả năng giác
ngộ, khả năng chuyển hoá và khả năng tu tập hành đạo của
bản thân để sống an vui và hạnh phúc trong cuộc đời.

6. TRUYỀN TAM QUY

(Trong giờ phút thiêng liêng và trọng đại này, quý vị hãy chắp
tay, lặp lại lời phát nguyện quay về nương tựa ba Ngôi Báu.)

Đệ tử chúng con tên là (đọc nhẫm họ tên) xin
nhận đức Phật làm thầy, bậc phước trí
vẹn toàn, giúp con giải phóng khổ đau.
Xin Phật chứng minh cho chúng con. O
Đệ tử chúng con tên là (đọc nhẫm họ tên) xin
nhận chánh pháp làm thầy, nguồn tuệ giác
từ bi, giúp con sống trong hạnh phúc. Xin
Phật chứng minh cho chúng con.
O
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Đệ tử chúng con tên là (đọc nhẫm họ tên) xin
nhận chân sư làm thầy, đoàn thể sống
thanh cao, giúp con tinh tấn thực tập. Xin
Phật chứng minh cho chúng con.
O
7. THẦY TRUYỀN GIỚI KHAI ĐẠO
Quý vị đã chính thức tiếp nhận pháp Tam Quy, tôn thờ
ba viên ngọc quý trong tâm và đời sống hằng ngày của
quý vị. Đây là giờ phút quan trọng của lễ phát nguyện
làm Phật tử, vâng giữ năm điều đạo đức của Phật dạy.
Năm điều đạo đức này là nền tảng cho một cuộc sống có
hạnh phúc, có chí hướng vị tha, có năng lực bảo vệ sự
sống và làm đẹp cho cuộc đời.
Năm điều đạo đức là kim chỉ nam hướng dẫn chúng
ta đến một cuộc sống an lạc và tỉnh thức; là nền tảng của
hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình và xã hội. Học hỏi
và thực tập năm điều đạo đức, ta sẽ đi đúng con đường
chánh pháp, ta sẽ tránh được lỗi lầm, khổ đau, sợ hãi và
thất vọng; ta sẽ xây dựng được an lạc và giải thoát cho
bản thân, cho gia đình và đóng góp vào phẩm chất an lạc
và hòa bình cho xã hội.
Giờ đây, tất cả quý vị hãy lắng nghe năm điều đạo đức
với một tâm hồn thanh tịnh. Hãy lặp lại từng điều đạo đức
với ý thức phát nguyện hành trì.
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8. VÂNG GIỮ NĂM ĐIỀU ĐẠO ĐกC
(Quý vị hãy chắp tay lặp lại lời phát nguyện giữ năm điều
đạo đức)

Điều đạo đức thứ nhất: Không được
giết hại. Nhận thức được rằng giết hại
mang lại khổ đau, chúng con nguyện mở
lòng từ bi, bảo vệ sự sống, xây dựng hòa
bình, thương yêu loài vật, bảo vệ môi
sinh. Xin Phật gia hộ cho chúng con. O
Điều đạo đức thứ hai: Không được
trộm cướp. Nhận thức được rằng trộm
cướp mang lại khổ đau, chúng con
nguyện tôn trọng sở hữu của người,
nhường cơm sẻ áo, giúp người bất hạnh
vượt qua khổ đau. Xin Phật gia hộ cho
chúng con.
O
Điều đạo đức thứ ba: Không được
ngoại tình. Nhận thức được rằng ngoại
tình mang lại khổ đau, chúng con nguyện
sống chung thủy một vợ một chồng; bảo
vệ hạnh phúc của người như chính hạnh
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phúc của gia đình mình. Xin Phật gia hộ
cho chúng con.
O
Điều đạo đức thứ tư: Không được nói
láo. Nhận thức được rằng dối gạt mang
lại khổ đau, chúng con nguyện nói những
lời chân thật, lời hòa giải và đoàn kết, lời
có văn hóa và lịch sự và những lời hay ý
đẹp. Xin Phật gia hộ cho chúng con. O
Điều đạo đức thứ năm: Không được
uống rượu và các chất gây say. Nhận
thức được rằng rượu, ma túy và các chất
gây say mang lại khổ đau, chúng con
nguyện không tiêu thụ những độc tố và
sản phẩm đồi trụy, bảo vệ sức khỏe của
thân thể và hạnh phúc của tâm hồn. Xin
Phật gia hộ cho chúng con.
O
9. SÁM QUY Y

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. O
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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.
O
Tăng là những bậc chân tu,
Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi,
Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,
Độ đời thoát khỏi tham… si khổ sầu. O
Con nay giác ngộ quay đầu,
Quy y Tăng, Phật, Pháp mầu Như Lai,
Cho con hạnh phúc hôm nay,
Cho đời an lạc tại ngay dương trần. O
Con nguyền từ bỏ sát sanh,
Tôn trọng sự sống, tâm lành rải ban.
Thương yêu người, vật, môi sinh,
Cho đời hạnh phúc như mình lạc an. O
Con nguyền từ bỏ trộm gian,
Mánh mung, cướp của, tham lam xin chừa.
Sống chân thật, chẳng lọc lừa,
Giữ tròn đạo nghĩa, cho vừa nhân sinh. O
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Con nguyền từ bỏ ngoại tình,
Một chồng một vợ, trung trinh tấm lòng.
Thương yêu, tôn trọng, cảm thông,
Ngọt bùi chia sẻ, thủy chung trọn đời.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 thấy nghe. O
Con nguyền từ bỏ rượu chè,
Say sưa, nghiện ngập, thần mê, trí mờ,
Để không bệnh hoạn, thẫn thờ,
Để cho tâm trí lặng tờ sáng trong. O
Từ nay, con nguyện với lòng:
Giữ gìn năm giới quyết không phạm vào,
Để cho con sống thanh cao,
Để đời an lạc, dạt dào tình thương.
O
Con nguyền noi đấng Pháp Vương,
Học tu chánh pháp, thoát vòng tử sanh.
Tham thiền, niệm Phật chân thành,
Tu tâm dưỡng tánh, dứt phần ác duyên.
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Nguyện cho sáu cõi ba miền
Thoát vòng tục lụy, an nhiên Niết-bàn.O
10. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐกC

Quy y 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,
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
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11. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU
(Đại chúng cùng chắp 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

12. THUYẾT GIẢNG VÀ ĐỌC PHÁP DANH
Thuyết giảng bài pháp thoại về đề tài chọn lọc mang
tính hướng dẫn cho người mới vào đạo. Sau đó, dành
5-10 phút sách tấn và đọc pháp danh như dưới đây.
Thầy truyền giới của quý vị là thầy (đọc tên giới sư) là
pháp danh của quý vị là do chính thầy đặt, bắt đầu bằng
chữ ... (cho người nữ) và chữ ... (cho người nam).
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Bắt đầu từ giờ này trở đi, quý vị đã chính thức trở thành
những người học trò của bậc Giác Ngộ và đã nguyện sống
theo nếp sống tỉnh thức và an lạc của Phật.
Quý vị phải thường xuyên ôn tụng ba điều nương tựa
và năm điều đạo đức mỗi nửa tháng ít nhất một lần, để
bảo hộ sự hành trì.
Là người đệ tử Phật, quý vị nên tinh tấn tu học theo
con đường mà Phật đã dày công chỉ dạy, để tạo an lạc và
hạnh phúc cho chính mình và cho mọi người. Quý vị nên
dành thời gian đi chùa mỗi tuần ít nhất một lần vào ngày
thứ bảy hay chủ nhật. Quý vị nên đến chùa sám hối vào
ngày 14 và ngày cuối tháng âm lịch. Quý vị nên tập ăn
chay, mỗi tháng ít nhất hai ngày để nuôi lớn tình thương
với các loài động vật. Quý vị nên tham dự các sinh hoạt
văn hoá Phật giáo do các chùa tổ chức. Quý vị nên siêng
năng đi Chùa nghe thuyết pháp và học giáo lý.
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1. NGUYกN HƯƠNG
(Thầy Chủ lễ quỳ ngay thẳng, dâng ba nén hương lên ngang
trán và xướng bài Nguyện Hương. Gia đình hai họ đồng mặc
niệm và quán tưởng theo lời nguyện)

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O
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
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật thương gia hộ:
Tâm bồ-đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
O
Chúng con ở đạo tràng (nêu tên chùa), cung
kính quỳ trước chánh điện, tán dương công
đức bậc thầy ba cõi, xưng tụng hồng danh
bậc giác ngộ của muôn loài, thành kính làm
lễ thành hôn cho đôi uyên ương (họ tên chú rễ
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và cô dâu, ngày tháng năm sinh) dưới

sự đồng thuận
của hai họ. Kính nguyện mười phương đức
Phật và các vị Bồ-tát thương xót quang lâm
chứng minh cho đôi tân hôn được “Tình vợ
chồng gắn bó trăm năm, nghĩa tào khang
thủy chung một dạ; tình hai họ luôn thuận
hảo, nghĩa thông gia mãi thắm nồng”.
Lại nguyện cầu cho đôi tân hôn an khang
trường thọ, trọn duyên nợ trăm năm hảo
hiệp, vẹn thủy chung hạnh phúc trọn đời;
phận chồng biết nhân nghĩa, hiếu kính,
thương yêu, xứng danh chồng hiền, rể quý;
hạnh vợ trinh hậu, đảm đang, đẹp nết vợ
hiền, khéo thuận khéo tùy, rạng danh dâu
thảo. Gia đình hạnh phúc, phúc lộc vững
bền, sớm trổ sanh trai hiếu, gái hiền; vun
bồi đức nghiệp cha ông, tông đường hai
họ đời đời rạng rỡ. Kính nguyện hồng ân
Tam Bảo thùy từ chứng giám.
O
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát
Ma-ha-tát (3 lần) OOO
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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.
Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời
thường trú trong mười phương. (1 lạy) O
Pháp là phương thuốc thật hay,
Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh,
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, giã 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 Tăng
ba đời thường trú trong mười phương.
(1 lạy) OOO
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3. 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) O
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4. PHẬT NÓI KINH THIกN SINH
Tôi nghe như vầy. Một thời đức Phật
tại núi Linh Thứu cùng với đại chúng
một ngàn hai trăm năm mươi tỳ-kheo vào
thành khất thực. Thấy ông Thiện Sinh,
con của trưởng giả, tắm gội sạch sẽ, ăn
mặc chỉnh tề, lễ bái sáu phương, đức Phật
dạy rằng: “Con nên hiểu biết ý nghĩa sáu
phương thì việc lễ bái có lợi ích lớn”.
Thiện Sinh ân cần cầu Phật chỉ dạy. Đức
Phật nhân đó giảng dạy như sau:
O
BỔN PHẬN CỦA CHỒNG

Hỡi này Thiện Sinh, phương Tây tượng
trưng đạo của vợ chồng. Người chồng
lý tưởng phải tôn trọng vợ với năm bổn
phận. Một là lấy lễ đối đãi với vợ. Hai là
chuẩn mực nhưng không hà khắc. Ba là
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tùy thời cung cấp y, thực. Bốn là tùy thời
tặng trang sức đẹp. Năm là cùng vợ làm
tốt việc nhà.
O
BỔN PHẬN CỦA VỢ

Người vợ mẫu mực phải đối đãi chồng
với năm bổn phận. Một là siêng năng,
thức dậy trước chồng. Hai là nể chồng,
trước, sau, trong, ngoài. Ba là dùng lời
hòa nhã, xây dựng. Bốn là nhún nhường,
ủng hộ điều hay. Năm là hiểu chồng, cảm
thông, chia sẻ.
O
BỔN PHẬN LÀM CON

Hỡi này Thiện Sinh, phương Đông
tượng trưng các bậc cha mẹ. Người con
hiếu thảo phải kính cha mẹ với năm đạo
đức, nhờ đó an ổn, không lo sợ gì. Một là
phụng dưỡng, không để thiếu thốn. Hai là
trình báo và xin lời khuyên. Ba là không
chống điều cha mẹ dạy. Bốn là không trái
điều cha mẹ làm. Năm là không cản tất cả
chánh nghiệp của cha mẹ làm.
O
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BỔN PHẬN CHA MẸ

Các bậc cha mẹ chăm sóc con cái với
năm bổn phận. Một là ngăn chận con làm
việc ác. Hai là chỉ dạy con làm việc lành.
Ba là thương con đến tận xương tủy. Bốn
là sắp xếp hôn phối tốt đẹp. Năm là chu
cấp những thứ cần dùng.
O
BỔN PHẬN HỌC TRÒ

Hỡi này Thiện Sinh, phương Nam
tượng trưng các thầy cô giáo. Học trò
chuẩn mực cung phụng nhà giáo với năm
bổn phận, nhờ đó an ổn, không còn lo sợ.
Một là hầu thầy, giúp những thứ cần. Hai
là cung kính, cúng dường, đảnh lễ. Ba là
khát ngưỡng, cầu học không chán. Bốn là
kính thuận những điều thầy dạy. Năm là
nhớ, làm những điều đã học.
O
BỔN PHẬN NHÀ GIÁO

Nhà giáo mẫu mực săn sóc học trò với
năm bổn phận. Một là huấn luyện đúng với
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chánh pháp. Hai là dạy trò những điều chưa
biết. Ba là giải rõ những điều thắc mắc. Bốn
là truyền trao, không hề giấu nghề. Năm là
giúp trò trưởng thành, hạnh phúc.
O
BỔN PHẬN NGƯỜI THÂN

Hỡi này Thiện Sinh, phương Bắc tượng
trưng bà con thân hữu. Nhờ sống thân kính
nên được yên ổn, không còn lo sợ. Phật
tử lý tưởng tỏ lòng kính trọng với năm
bổn phận. Một là giúp đỡ những khi khó
khăn. Hai là nói lời hòa nhã, hiền lành.
Ba là hỗ trợ, giúp người tiến bộ. Bốn là
mang lại lợi lạc cho nhau. Năm là chân
thật, không hề dối gạt.
O
BỔN PHẬN BÀ CON

Là người bà con, ta phải ứng xử với năm
bổn phận đối với người thân. Một là bảo hộ,
không cho buông lung. Hai là hỗ trợ không
để hao tổn. Ba là che chở, thoát khỏi sợ
hãi. Bốn là khuyên ngăn ở chỗ vắng người.
Năm là khen ngợi điều tốt của nhau.
O
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BỔN PHẬN CỦA CHỦ

Hỡi này Thiện Sinh, phương trên tượng
trưng những người làm chủ với năm bổn
phận, nhờ sống bảo hộ, nên được an ổn,
không còn lo sợ. Một là giao việc hợp với
khả năng. Hai là lo ăn thích hợp thời khắc.
Ba là khen thưởng hợp với công lao. Bốn
là lo thuốc khi bị bệnh hoạn. Năm là cho
phép nghỉ ngơi thích hợp.
O
BỔN PHẬN CỦA THỢ

Thợ có lương tâm cần đối đãi chủ với
năm bổn phận. Một là siêng năng, dậy
sớm làm việc. Hai là chu đáo trong việc
được giao. Ba là chân thật, không hề trộm
cắp. Bốn là làm việc lớp lang, phương
pháp. Năm là bảo vệ danh giá của chủ. O
BỔN PHẬN ĐỆ TỬ

Đệ tử mẫu mực tôn kính Tăng bảo với
năm bổn phận, nhờ đó an ổn, không còn
lo sợ. Một là làm lành với hành động thân.
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Hai là làm lành với hành động lời. Ba là
làm lành với hành động ý. Bốn là phát
tâm cúng dường, ủng hộ. Năm là nghênh
tiếp, học hỏi, hành trì.
O
BỔN PHẬN ĐẠO SƯ

Các bậc đạo sư giúp đỡ đệ tử với sáu
bổn phận. Một là khuyên ngăn, không để
làm ác. Hai là hướng dẫn nghệ thuật làm
lành. Ba là dạy dỗ vì thiện chí lớn. Bốn
là mở mang những điều chưa biết. Năm
là giúp hiểu pháp sâu sắc hơn. Sáu là chỉ
dạy con đường sinh thiên.
O
Bấy giờ Thế Tôn ân cần khuyên dạy
những điều tinh yếu qua bài kệ sau:
Cha mẹ là phương Đông,
Sư trưởng là phương Nam,
Vợ chồng là phương Tây,
Thân tộc là phương Bắc,
Tôi tớ là phương dưới,
Sa-môn là phương trên.

NGHI THกC LỄ THÀNH HÔN •

351

Người Phật tử mẫu mực
Kính lễ các phương ấy,
Luôn sống trong kính thuận,
Khi chết được sanh thiên.

O

Nói hòa nhã, thương yêu
Trí tuệ soi cùng khắp
Giúp đời được an vui
Người người đạt mục đích.
Bình đẳng về lợi lộc
Hưởng chung và chia sẻ
Những việc ấy như xe
Chở đồ về đến đích.
Đời thiếu các thiện trên
Sẽ không có an vui
Người trí luôn lựa chọn
Sống với điều thiện ích
Kết quả trổ đời này
Danh thơm, phước cùng trổ

O

Không bỏ người thân cũ;
Chỉ dạy việc lợi lạc
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Sống kính trên nhường dưới
Danh dự ngày càng tăng.
Học tập nghề đúng mức
Lợi lạc theo tài năng
Giữ gìn của đã tạo
Không xa xí, hoang tàn

O

Như ong hút nhụy hoa.
Tích tụ từng giờ khắc
Không hao tổn cánh hoa
Nên sống trong biết đủ
Siêng năng trong công việc
Để dành, phòng thiếu hụt
Siêng nông nghiệp, buôn bán
Cày cấy và chăn nuôi
Xây dựng chùa tháp Phật
Góp phần làm tăng xá …
Những việc thiện nêu trên
Siêng năng, không gián đoạn
Tài sản ngày càng tăng
Phước lộc ngày càng lớn
Như trăm sông về biển.

O
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Phật vừa dứt lời, cư sĩ Thiện Sinh cung
kính bạch Phật. Bạch đức Thế Tôn, những
điều ngài dạy vượt quá mong ước của
con bấy nay. Giáo pháp của ngài như lật
ngửa lên những gì bị úp; như mở toang
ra những gì đóng kín; như trong đêm tối
gặp được ánh sáng. Bằng nhiều phương
tiện, Thế Tôn khai sáng cho chúng con
ngộ, thoát khỏi u mê, sống trong hạnh
phúc. Cúi xin Thế Tôn từ bi lân mẫn, tiếp
nhận con đây được làm đệ tử, trọn đời
quy ngưỡng ba ngôi tâm linh Phật, Pháp,
chư Tăng; giữ năm đạo đức: không được
giết hại, tôn trọng hòa bình; không được
trộm cắp, chia sẻ giúp người; không sống
ngoại tình, chung thủy đơn hôn; không
lời dối trá, tôn trọng sự thật; không rượu,
độc tố; bảo vệ sức khỏe. Được Phật tiếp
nhận, cư sĩ Thiện Sinh vô cùng hoan hỷ
vâng lời Phật dạy.
O
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần) O
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5. LẠY BÁO ÂN
Đôi tân hôn đứng dậy, chắp tay lạy cha mẹ trong lạy dầu.
Sau đó, hướng về Tam Bảo, lạy tạ ba ơn lớn. Mỗi khi nghe lời
xướng và tiếng chuông, đôi tân hôn lạy một lạy:

- Chúng con mang ơn cha mẹ sinh thành,
cúi đầu kính lễ cha mẹ trong hiện đời. O
- Chúng con mang ơn sư trưởng giáo
huấn, cúi đầu kính lễ thầy tổ và Tăng bảo
trong mười phương.
O
- Chúng con mang ơn các bậc thiện
hữu tri thức giúp đỡ, cúi đầu kính lễ các
bậc chân nhân trong mười phương.
O
- Chúng con mang ơn tổ quốc bảo hộ, cúi
đầu kính lễ Tam bảo trong mười phương. O
6. BỐN ĐIỀU PHÁT NGUYกN
Đôi tân hôn lặp nguyên văn thầy chủ lễ để phát nguyện 4
điều sau đây và lạy Tam Bảo một lạy sau mỗi lời nguyện:

Điều phát nguyện thứ nhất: Chúng
con nguyện sống, tiếp nối đạo đức và
truyền thống văn hóa Việt Nam và gia tộc
chúng con
O
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Điều phát nguyện thứ hai: Chúng
con nguyện sống chung thủy, hiểu biết,
thương yêu, chăm sóc, chia sẻ và nâng đỡ
nhau với lòng kiên nhẫn
O
Điều phát nguyện thứ ba: Chúng con
nguyện sống với tinh thần tôn trọng và
thái độ hài hòa; không gây sự, không trách
móc, không hờn giận; không lý luận hơn
thua, để bồi đắp hạnh phúc và an vui O
Điều phát nguyện thứ tư: Chúng con
nguyện có trách nhiệm hướng dẫn con
cháu quy ngưỡng Tam bảo, dồn hết tâm
lực và phương tiện, xây dựng hạnh phúc
cho thế hệ con cháu của chúng con.
O
7. TRAO NHẪN CƯỚI
Thầy chủ lễ giải thích ý nghĩa của việc trao nhẫn cưới: Đây
là giờ phút quan trọng, đôi tân hôn sẽ lần lượt trao nhẫn cưới
cho nhau, xác định tình yêu và sự cam kết mà hai bên dành
cho nhau là tự nguyện, với mục đích cùng nhau xây dựng
hạnh phúc trên mọi nẽo đường đời. Chiếc nhẫn là nhịp cầu
nối của tình yêu, trách nhiệm mà hai bên cùng cam kết thực
hiện cho chính họ và con cái như là hoa trái của tình yêu chân
chính. Nhẫn còn được hiểu là sự kiên trì, tượng trương cho sự
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bền bĩ trong hiểu biết, cảm thông, để “Dù cho vật đổi sao dời/
Tình chồng nghĩa vợ trọn đời bên nhau”.

Chú rể nói: Trước sự chứng minh của
Tam Bảo, cha mẹ và họ hàng hai bên,
con là (chú rể tự xưng họ tên, tuổi của mình) xin nhận
người con thương yêu nhất là em (tên tuổi
cô dâu) làm vợ con. Con xin trao nhẫn cưới
cho vợ con. Con nguyện sống trọn đời
chung thủy với vợ, tôn trọng, hiểu biết,
sẻ chia và nâng đỡ nhau cùng hạnh phúc
(nói xong, chú rễ đeo nhẫn vào ngón áp út trái của cô dâu).
Cô dâu nói: Trước sự chứng minh của
Tam bảo, cha mẹ và họ hàng hai bên, con
là (cô dâu tự xưng họ tên, tuổi của mình) xin nhận người
con thương yêu nhất là anh (tên tuổi cô dâu) làm
chồng con. Con xin trao nhẫn cưới cho
chồng con. Con nguyện sống với chồng
trọn đời chung thủy, tôn trọng, hiểu biết, sẻ
chia, nâng đỡ nhau cùng hạnh phúc (nói xong,
cô dâu đeo nhẫn vào ngón áp út phải của chú rể).

Thầy chủ lễ: Với lòng tín nhiệm được
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trao, thầy tuyên bố đôi uyên ương từ nay
chính thức là vợ chồng của nhau.
8. NIกM PHẬT GIA TRÌ
(Niệm mỗi danh hiệu ba lần và đánh một tiếng chuông)

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O
Nam-mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát O
Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát O
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát O
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát O
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
Bồ-tát O
9. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐกC

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
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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) O
10. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU
(Đại chúng chắp 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
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11. LỜI CHÚC PHÚC CỦA HAI HỌ
Đại diện gia đình chú rể và cô dâu lần lượt chúc phúc cho
đôi tân hôn và chia sẻ kinh nghiệm hạnh phúc. Lời chia sẻ nên
ngắn gọn, có giá trị soi sáng đời sống vợ chồng, nhằm giúp đôi
tân hôn có thêm các tham khảo cần thiết để giữ gìn hạnh phúc
lứa đôi và nuôi dạy con cái.

12. CẢM ƠN CỦA ĐÔI TÂN HÔN
Đại diện chú rể/ cô dâu nói lời cảm tạ Tăng đoàn, cha mẹ
và người thân, nguyện sống chung thủy và hạnh phúc có nhau.

13. PHÁP THOẠI CỦA CHỦ LỄ
Thầy chủ lễ thay mặt chư Tăng hướng dẫn cho đôi tân hôn
sống đời vợ chồng hạnh phúc tinh thần lời Phật dạy:
1. Bốn yếu tố hạnh phúc vợ chồng
a) Đồng tín: Cùng theo đạo Phật, tin nhân quả nghiệp báo,
b) Đồng chí: Cùng chí hướng, lý tưởng, xem nhau là bạn đời,
c) Đồng giới: Cùng sống đạo đức trong sáng và thanh cao,
d) Đồng thí: Cao thượng và rộng lượng trong chia sẻ, giúp
đời, cứu người.
2. Trách nhiệm đạo đức của vợ chồng
Dựa vào Kinh Thiện Sinh vừa tụng, giải thích ngắn gọn về
ý nghĩa đạo đức của các trách vụ vợ và chồng cùng vâng giữ.
3. Hiếu thảo và thuận hòa gia đình hai họ
Khẳng định sự hiếu kính với cha mẹ hai họ là nền tảng
mang lại hạnh phúc lâu dài trong tương quan thông gia mà
hai bên phải xem cha mẹ của bên kia cũng chính là cha mẹ
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ruột của mình. Đồng thời, sống thuận hòa, kính trên, nhường
dưới trong quan hệ với anh chị em bên vợ và bên chồng. Vợ
chồng cam kết chia sẻ trách nhiệm và mối quan tâm đến hai
họ, không thiên vị bên nào.
4. Và các yếu tố xây dựng hạnh phúc gia đình v.v…
5. Cầu chúc đôi tân hôn sống chung thủy và hạnh phúc.

XIII
NGHI THกC LỄ XUẤT GIA
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1. NGUYกN HƯƠNG

(Thầy Bổn sư quỳ ngay thẳng, dâng ba nén hương lên
ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. Đại chúng mặc niệm
và quán tưởng theo lời nguyện)

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O
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
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật thương gia hộ:
Tâm bồ-đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
O
Chúng con ở đạo tràng (nêu tên chùa), cung
kính quỳ trước chánh điện, tán dương
công đức bậc thầy ba cõi, xưng tụng hồng
danh bậc giác ngộ của muôn loài, thành
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kính làm lễ thế phát xuất gia cho thiện
nam / tín nữ (đọc tên tuổi, pháp danh).
Kính nguyện mười phương đức Phật
và các vị Bồ-tát thương xót quang lâm
chứng minh cho các thiện nam / tín nữ
xuất gia hôm nay:
Tín tâm tăng trưởng,
Tinh tấn không dừng,
Dứt sạch não phiền,
Thoát vòng mê muội,
Văn tư tu thấm nhuần,
Giới định huệ viên mãn,
Thân tâm an lạc, sanh tử giả từ,
Hiện đời trở thành bậc rường cột cho
Phật pháp, lâm chung sanh về cảnh giới an
lành của chư Phật”. Nguyện cùng pháp giới
chúng sanh đều chứng thành quả Phật. O
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát
(3 lần) OOO
Ma-ha-tát.
(Xá 3 xá rồi cắm nhang vào lư hương)
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2. TÁN PHẬT VÀ ĐẢNH LỄ TAM BẢO

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

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.
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 Tăng ba
đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) OOO
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3. 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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4. KINH TINH HOA TRÍ TUก

Quán Tự tại thực hành trí tuệ,
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,
Bấy giờ Bồ-tát quán soi,
Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. O
Vượt tất cả các vòng khổ ách,
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!
Sắc nào có khác gì không,
Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. O
Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế,
Tánh chân không các pháp viên thành
Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,
Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì. O
Trong chân không chẳng hề có sắc,
Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,
Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. O
Không nhãn thức đến không ý thức,
Không vô minh hoặc hết-vô-minh,
Không điều già chết chúng sanh,
Hết già, hết chết thực tình cũng không.
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Không trí huệ cũng không chứng đắc,
Bởi có gì là chỗ đắc đâu.
Bấy lâu Bồ-tát dựa vào,
Trí ba-la-mật, thẳm sâu thực hành,
Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,
Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,
Xa lìa mộng tưởng đảo điên,
Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O
Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,
Mà ba đời chư Phật nương vào,
Chứng thành quả giác tối cao,
Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là:
O
Lời thần chú sâu xa bậc nhứt,
Lời chú thần rất mực quang minh,
Chú thần cao cả anh linh,
Là lời thần chú thật tình cao siêu.
Trừ dứt được mọi điều đau khổ,
Đúng như vầy muôn thuở không sai.
Ngài liền tuyên nói chú này,
Để người trì niệm sáng bày chơn tâm O
Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-săn-ga-tê
bô-dhi sva-ha. (3 lần) OOO
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5. SÁM HỐI BA NGHIกP

(Thầy Bổn Sư và đại chúng ngồi xuống. Các giới tử quỳ
cung kính, chắp tay trước ngực, hướng về Phật làm lễ sám hối)

(Các) thiện nam / tín nữ hãy lắng nghe.
Đức Phật dạy rằng cuộc đời chứa đầy đau
khổ, từ vật chất đến tinh thần. Muốn thoát
khỏi đau khổ không gì quý bằng con đường
trở về nương tựa Phật Pháp Tăng, xuất gia
với hảo tâm, chánh tín và lý tưởng thực
hành chánh, truyền bá lời Phật dạy. Trước
khi phát nguyện trở thành người “ra khỏi
nhà thế tục,” tiếp nối đèn từ bi, trí tuệ và
giải thoát của chư Phật, (các) con hãy sám
hối tất cả các lỗi lầm đã tạo quá khứ. Sám
hối là từ bỏ lỗi lầm đã qua và xin hứa không
bao giờ tái phạm.
(Các) con hãy chắp tay như búp sen,
lắng nghe rồi lặp lại nguyên văn để làm
cho thân tâm được thanh tịnh.
(Thầy Bổn sư nói trước, các giới tử nói theo)

Con đã gây ra bao lầm lỡ,
Khi nói, khi làm, khi tư duy,

370 • NGHI THกC TกNG NIกM

Đam mê, hờn giận và ngu si,
Nay con cúi đầu xin sám hối.
Một lòng con cầu Phật chứng tri.
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới,
Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm,
Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.
Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm,
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm.
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm,
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. O
Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát (ba lần) OOO
(Nếu giới tử chưa quy y thì truyền Tam Quy Ngũ Giới)

6. LẠY BÁO ÂN
(Các) giới tử hãy đứng dậy, chắp tay trang nghiêm hướng
về Tam Bảo, lạy tạ ơn cha mẹ sinh thành, ơn sư trưởng giáo
huấn, ơn thiện hữu tri thức giúp đỡ, ơn quốc gia bảo hộ. Mỗi
khi nghe lời xướng và tiếng chuông thì (các) con lạy một lạy:

- Giới tử mang ơn cha mẹ sinh thành,
cúi đầu kính lễ cha mẹ trong bảy đời. O
- Giới tử mang ơn sư trưởng giáo huấn,
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cúi đầu kính lễ thầy tổ và Tăng bảo trong
mười phương.
O
- Giới tử mang ơn các bậc thiện hữu
tri thức giúp đỡ, cúi đầu kính lễ các bậc
chân nhân trong mười phương.
O
- Giới tử mang ơn tổ quốc bảo hộ, cúi đầu
kính lễ Tam bảo trong mười phương.
O
(Giới tử chấp tay cung kính hướng về Tam bảo nghe lời
khai đạo của thầy Bổn sư)

7. THẦY BỔN SƯ KHAI ĐẠO

Giờ này đại chúng đã tập họp để chứng
minh và hộ niệm cho (các) con trong lễ
thế phát xuất gia, suốt đời tôn thờ Phật,
Pháp, Tăng và sống một cuộc đời thanh
bần vui đạo. Là người có duyên với đạo,
(các) con đã thấy rõ được con đường của
từ bi và trí tuệ, hướng đến giải thoát của
đức Phật là con đường lý tưởng với giá
trị đạo đức và tâm linh cao nhất, mà các
bậc thầy tổ chúng ta đã đi theo trong bao
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nhiêu thế hệ. Hôm nay (các) con có chí
nguyện noi theo con đường sáng suốt đó
là phước lành rất lớn.
“Thế phát xuất gia” là cạo bỏ mái tóc,
từ bỏ đời sống gia đình, vĩnh viễn xa lìa
đời sống ái tình của thế nhân, đi ngược
lại dòng đời, nương theo thầy tổ để học
hạnh nguyện của người thoát tục, lấy đời
sống đạo đức và chánh pháp cao thượng
làm người bạn đời, quyết tâm hướng đến
con đường giác ngộ và giải thoát cho bản
thân và tha nhân.
Do đó, xuất gia không phải là sự chán
đời, chạy trốn thế gian. Xuất gia không
phải lánh nặng tìm nhẹ, ẩn dương nương
Phật. Xuất gia không phải vì cầu danh
vọng, lợi lộc trong chốn thiền môn. Xuất
gia chỉ vì con đường giác ngộ mà đức Phật
và các bậc thầy tổ đã đi qua là con đường
vững chải, an vui, có khả năng chuyển
hoá, giúp chúng ta vượt thoát khỏi nhà
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lửa ba cõi và không còn lăn lộn trong năm
nẻo luân hồi.
(Các) con là người đã từ vô lượng kiếp
gieo trồng căn lành, nên nay gặp được
duyên tốt, xuất gia học Phật, thực tập
hạnh bồ-đề. Hạnh nguyện ấy muốn thành
tựu phải khởi đi bằng đời sống đạo đức giới luật thiền môn. Nhờ huân tu đạo đức,
thiền định được phát triển, trí tuệ bát-nhã
được sinh sôi. Với trí tuệ này (các) con sẽ
vĩnh viễn vẫy chào vô minh, ái chấp và
sanh tử.
Trước khi làm lễ thế phát, (các) con hãy
chuyên tâm lắng niệm, nghe Thầy tuyên
đọc ba điều phát nguyện xuất gia, rồi lập
lại thật rõ ràng, như dấu chỉ phát tâm xuất
gia chân chính của (các) con. Có như vậy
thì lễ xuất gia hôm nay mới mang nhiều
lợi lạc cho (các) con và tha nhân trong
hiện tại và tương lai.
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8. BA ĐIỀU PHÁT NGUYกN XUẤT GIA
(Thầy Bổn sư tuyên đọc, các giới tử thành tâm đọc theo)

Điều phát nguyện thứ nhất: Ý thức
được rằng xuất gia là lý tưởng sống theo
hạnh nguyện xuất trần cao cả của các đức
Phật và các bậc thầy tổ, con nguyện cắt bỏ
hoàn toàn đời sống ái dục, trọn đời sống
độc thân nhưng không cô đơn, giữ giới
hạnh trang nghiêm và thanh tịnh. (1 lạy) O
Điều phát nguyện thứ hai: Ý thức được
rằng xuất gia là con đường tu học và hành
trì lâu dài, đòi hỏi đến lòng kiên nhẫn và
nhiều nguyện lực, con nguyện vượt qua
tất cả các thử thách và chướng duyên,
không dễ duôi trong các khoái lạc giác
quan, không đắm nhiễm thói đời, không
chạy theo danh lợi thấp kém, không tham
gia chính trị, không phản bội lại lý tưởng
của Phật pháp, quyết chí đạt được giác
(1 lạy) O
ngộ và giải thoát.
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Điều phát nguyện thứ ba: Ý thức
được rằng xuất gia là tiếp nối lý tưởng và
sự nghiệp cứu độ chúng sanh của các đức
Phật và các bậc thầy tổ, con nguyện làm
lớn mạnh các đức tính từ bi, trí tuệ và
không sợ hãi, sống bằng thái độ và hành
động vị tha cao cả của các bậc Bồ-tát để
hoàn thành chí nguyện xuất trần và nối
gót con đường độ sanh của các bậc tiền
bối.
(1 lạy) O
9. LÀM LỄ QUÁN ĐẢNH

Giờ đây, theo truyền thống của các đức
Phật, thầy rưới nước thanh lương và công
đức lên đầu của (các) con, giúp cho thân
tâm của (các) con được thanh tịnh, phiền
não được tiêu trừ, trở thành những người
hiền tài trong Phật pháp về sau.
(Thị giả dâng khay đựng dụng cụ cạo tóc, chén nước trong
và cành hoa nhỏ. Thầy Bổn sư cầm cành hoa nhúng vào chén
nước, rưới lên mái tóc của giới tử, đồng thời đọc bài kệ sau
đây với một giọng trầm hùng)
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Nước đạo chứa đầy tám công đức
Rửa sạch trần cấu của muôn loài
Đưa vào thế giới mầu Hoa tạng
Chúng sanh siêu thoát không riêng ai
Nước không rửa nước, pháp thân nhiệm
Bụi không vương bụi, tự tâm khai
Đàn tràng giờ đây đã thanh tịnh
Cây héo biến thành cây tốt tươi
Cõi uế trở thành ngay cõi tịnh
Mọi loài mát mẻ, sống an vui.
Nam-mô Thanh Lương Địa Bồ-tát. (3 lần) OOO
(Đại chúng đồng tâm trì tụng câu chân ngôn dưới đây)

Cúi đầu quy y Tô-tất-đế
Thành tâm đảnh lễ Thất-câu-chi
Chúng con xưng tán Đại Chuẩn-đề
Xin nguyện xót thương và gia hộ
Nam-mô tát-đa-nẩm, tam-miệu tam-bồđề câu-chi-nẩm, đát-điệt-tha. Án, chiết-lệ
(3 lần) O
chủ-lệ, Chuẩn-đề ta-bà-ha
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10. XUỐNG TÓC GIỚI TỬ
(Thầy Bổn sư giải thích ý nghĩa của cạo tóc và để chỏm)

Này (các) con, tóc trên đầu của (các)
con tượng trưng cho phiền não nghiệp
chướng, tích tập từ nhiều đời kiếp. Dưới
sự chứng minh của Ba Ngôi Báu, Thầy
cạo bỏ mái tóc của (các) con. Mong (các)
con ghi nhớ sự kiện trọng đại trong đời
hôm nay, chuyên tâm tu hành để trút bỏ
tất cả nghiệp chướng bất thiện đã gieo
trong quá khứ và hiện tại.
(Khi xướng bài kệ sau đây, thầy Bổn sư lấy dao cạo ba lát
tóc trên đầu của giới tử)

Bỏ đời, theo đạo giác
Dứt ái, từ người thân
Xuất gia hoằng Phật pháp
Nguyện độ khắp thế nhân.
Nam-mô Ly Cấu Địa Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần) O.
(Đại chúng cùng đọc kệ xuống tóc, sau lời xướng của giới sư)

Nay cạo bỏ tóc đời
Nguyện tất cả mọi loài
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Dứt sạch hết phiền não
Chứng Niết-bàn an vui.
Án tất-điện-đô mạng-đa-ra, bát-đà-da
ta-bà-ha. (3 lần) OOO
(Nếu có nhiều người xuất gia thì lập lại nhiều lần cho đến khi
thầy Bổn sư đã cạo 3 lát tóc tượng trưng cho tất cả các giới tử).

11. SÁCH TẤN GIỚI TỬ

(Thầy Bổn sư tuyên đọc pháp danh cho giới tử, giải thích ý
nghĩa pháp danh và dòng truyền thừa trong đạo)

Trong Kinh đức Phật dạy rằng: “Sanh
được làm thân người là khó, được gặp Phật
Pháp Tăng lại càng khó hơn, được xuất gia
với niềm chánh tín, với lý tưởng giác ngộ
và độ sinh lại càng khó hơn nữa.” Hôm
nay (các) con hội đã đủ phước duyên này,
chính thức trở thành người xuất gia, đi trên
con đường và chí hướng xuất thế độ sanh
của các đức Phật, các hàng Bồ-tát, A-lahán và các bậc thầy tổ trong đạo.
Các đức Phật, các hàng Bồ-tát và thầy
tổ sẽ có mặt trong bước đường tu học và
hành đạo của (các) con. Đại chúng cũng đã

NGHI THกC LỄ XUẤT GIA •

379

đem hết lòng thanh tịnh hộ niệm cho (các)
con trong giờ phút hiện tại cũng như trong
tương lai.
Nhờ có duyên lành đời trước, nay (các)
con được tướng “đầu tròn áo vuông.” Hãy
chuyên cần học Phật pháp với tinh thần
thực tập và ứng dụng. Không lãng phí và
thời giờ của tuổi trẻ. Hãy làm cho từng
bước chân của mình trở thành lộ trình đi ra
khỏi trần lao, vượt qua sông tình biển ái.
(Các) con phải thường kính tin Tam bảo,
siêng học Kinh Luật Luận, từ bỏ tất cả các
nghiệp xấu ác dù là nhỏ nhít, làm tất cả các
việc lành một cách tình nguyện và không nề
gian khó. Phải thường đem tâm cung kính
các bậc trưởng thượng, nhường nhịn những
người nhỏ hơn mình. Thiết lập tình huynh đệ
với các huynh đệ đồng sư và các pháp hữu.
Thầy bạn có dạy bảo điều hay lẽ phải, không
nên chống trái mà phải vui vẻ làm theo.
Khi vi phạm lỗi lầm thì phải mạnh dạn sám
hối để không tái phạm trong tương lai.
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Tu hạnh buông xả, không chạy theo
danh lợi và đời sống vật dục. Không lạm
bàn việc xấu của người khác. Chỉ lo chuyên
tâm tu tập, phát triển giới định huệ. Được
như vậy là đóng ba đường ác, mở cửa muôn
hạnh lành, đang từng bước noi theo dấu chân
xuất thế và giác ngộ của Phật.
Giờ đây, xin đại chúng nhất tâm niệm
hồng danh Phật và Bồ-tát gia hộ cho giới
thể của các giới tử được trọn vẹn và bất
hoại. Các giới tử chấp tay trang nghiêm
đồng niệm.
12. NIกM PHẬT GIA TRÌ CHO GIỚI TỬ
(Niệm mỗi danh hiệu ba lần và đánh một tiếng chuông)

Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
O
Nam-mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. O
Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. O
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. O
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. O
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
Bồ-tát. O
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13. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐกC

Xuất gia 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,
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
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14. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU
(Đại chúng cùng chắp 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

***
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MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH
Một là, những tội lỗi đã gây ra từ trước đến nay được tiêu trừ; nếu như
đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ được chuyển hóa thành nhẹ
nhàng.
Hai là, thường được các thiện Thần ủng hộ, tránh được các tai ương
hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, tù ngục…
Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báu đau khổ, oán cừu oan trái
của nhiều đời và hiện tại.
Bốn là, Long Thiên Hộ Pháp thường gia hộ nên những loài Dạ-xoa, ác
quỷ, rắn độc, hùm beo đều tránh xa, không dám nhiễu hại.
Năm là, thân và tâm luôn được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn,
đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe, an lành,
việc làm thuận lợi, kết quả tốt đẹp.
Sáu là, tâm không mong cầu phước báu giàu sang, nhưng tự nhiên cơm
ăn áo mặc được đầy đủ, gia đình trên thuận dưới hòa, con cháu đời đời
hưởng lộc.
Bảy là, lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi người sinh tâm vui vẻ,
đi đến đâu cũng được mọi người chào đón niềm nở, kính mến, khen ngợi
và tin tưởng.
Tám là, nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ được trở nên
thông minh lanh lợi, thân thể luôn được cường tráng khỏe mạnh, nếu phải
ở những nơi thâm sơn biên địa, thì những nơi ấy cũng trở nên thịnh vượng,
sung túc. Tâm thức luôn hướng về chánh đạo, sau khi mạng chung sẽ được
sinh thiên.
Chín là, khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vương tôn công tử, nếu
là nữ thì sẽ trở thành thiện mỹ nhân, tướng mạo đoan trang, tâm trí siêu
việt, phước lộc tròn đầy.
Mười là, thương tất cả chúng sinh như thân bằng quyến thuộc, vì chúng
sinh mà gieo trồng tất cả căn lành. Nhờ công đức ấy mà thường gặp được các
Đức Phật, nghe pháp, siêng năng tu tập, cuối cùng được thành Phật quả.
Ấn Quang Tổ Sư dạy: Ấn tống kinh được vô lượng công đức như vậy,
nên vào những dịp chúc thọ, thành hôn, cầu phước, cầu tiêu trừ tật bệnh,
cầu siêu độ hương linh… hãy tinh tấn phát tâm bồ-đề, ấn tống kinh điển,
để gieo trồng cội phước cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.
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