
NGHI THỨC 

LỄ PHẬT ĐẢN 
(Ba hồi chuông trống Bát-nhã kỷ niệm Sanh thần) 

 

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

 

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN 

Án lam tóa ha.      (3 lần) 

 

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN 

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

(Tất cả đều quỳ thẳng chắp tay, vị chủ lễ cầm ba cây hương đưa 
ngang trán đọc bài Cúng hương) 
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CÚNG HƯƠNG 

Nguyện đem lòng thành kính, 
Gửi theo đám mây hương, 
Phảng phất khắp mười phương, 
Cúng dường ngôi Tam Bảo, 
Thề trọn đời giữ đạo, 
Theo tự tánh làm lành, 
Cùng pháp giới chúng sanh, 
Cầu Phật từ gia hộ, 
Tâm Bồ-đề kiên cố, 
Xa bể khổ nguồn mê, 
Chóng quay về bờ giác. 
Nam mô Hương Cúng Dường 
Bồ-tát (3 lần) 
(Xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện) 
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TÁN PHẬT 

Pháp vương Vô thượng tôn, 
Tam giới vô luân thất, 
Thiên nhơn chi Đạo sư, 
Tứ sanh chi Từ phụ, 
Ư nhứt niệm quy y, 
Năng diệt tam kỳ nghiệp, 
Xưng dương nhược tán thán, 
Ức kiếp mạc năng tận. 

  (1 lạy và 1 tiếng chuông) 
 

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

(1 lạy và 1 tiếng chuông) 
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ĐẢNH LỄ 

 

 Chí tâm chúng con đảnh lễ: 
Nam mô tận hư không, biến pháp 

giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư 
Phật, Tôn pháp, Hiền Thánh Tăng, 
thường trụ Tam Bảo.                                           

(1 lạy và 1 tiếng chuông) 

 
 Chí tâm chúng con đảnh lễ: 

Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Bổn Sư 
Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ 
sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn 
Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại Hạnh Phổ 
Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát, 
Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.  

(1 lạy và 1 tiếng chuông) 
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 Chí tâm chúng con đảnh lễ: 
Nam mô Tây phương Cực lạc thế 

giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di 
Đà Phật, Đại từ Đại bi Quán Thế Âm 
Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại 
nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, 
Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ tát. 

(1 lạy và 1 tiếng chuông) 

 
 Chí tâm chúng con đảnh lễ: 

Nam mô đại từ đại bi Phật Mẫu 
Chuẩn Đề. 

Nam mô đại từ đại bi Quán Âm 
Diệu Thiện Bồ Tát. 

Nam mô đại từ đại bi Quán Âm 
Nam Hải Bồ Tát. 

Nam mô đại từ đại bi Diêu Trì Phổ 
Môn Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát. 

(1 lạy và 1 tiếng chuông) 



6  NGHI THỨC 

 

TÁN LƯ-HƯƠNG 
 

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

 
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma 
ha tát. (3 lần) 

 

 

 

 

 
  



LỄ PHẬT ĐẢN   7 

 

CHÚ ĐẠI BI 
 

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG 
PHẬT BỒ TÁT (3 lần) 

 

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

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. 
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước 
bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha 
tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, 
tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.  

Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị 
da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà 
bà.  

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha 
bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu 
bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma 
bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. 
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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 
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bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả 
kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma 
yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì 
bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng 
yết ra dạ, ta bà ha. 

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

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

 

 
s 
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KHAI KINH KỆ 
 

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, 
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, 
Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa. 
      (1 lạy và 1 tiếng chuông) 

 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

(3 lần) 
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Nam mô Thập Phương Thường Trụ 
Tam Bảo (3 lần) 
 
Chúng con cung kính nghe rằng : 

Nơi cõi trời Suất Đà, 
Thiện Huệ Bồ-tát, 
Ưng thời tốt, cưỡi thần tượng, 
Ứng phó trần gian. 
Tại cung vua Tịnh Phạn, 
Ma-gia phu nhân cảm mộng lành, 
Mang Thánh thai quang lâm phàm 
thế. 
Vui mừng thay ! 
Hoa Đàm đã nở, 
Sông núi hoan ca, 
Thiên long trỗi nhạc, 
Các trời rải hoa. 
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Chín Rồng phun tắm Phật tại Ta-bà, 
Bảy bước xưng Tôn cùng vũ trụ. 
Mầu nhiệm thay ! 
Ứng linh tích để báo trước, nguyền độ 
sanh, 
Hiện hóa thân để mở đầu ơn cứu độ, 
Hôm nay, ngày trăng tròn tháng tư âm 
lịch… Phật lịch….. năm. 
Đệ tử chúng con. 
Vân tập đài tiền, 
Cùng bốn chúng Tăng, Ni, 
Và mười phương Phật tử : 
Cung kính quỳ trước đài vàng, 
Chí thành nấp trong ánh sáng, 
Chiêm ngưỡng sơ sanh bảo tướng, 
Lạy mừng Từ phụ kim thân, 
Ca dương công đức, 
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Bậc Thầy ba cõi độc tôn, 
Tán tụng Hồng danh, 
Vị Thánh muôn loài đệ nhứt, 
Chí tâm đảnh lễ : Lâm-tỳ-ni viên Vô ưu 
thọ hạ, thị hiện Đản Sanh Bổ Sư Thích 
Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 
 

BÀI TỤNG KHÁNH ĐẢN 
 
Đệ tử hôm nay, 
Gạp ngày Khánh đản, 
Một dạ vui mừng, 
Cúi đầu đảnh lễ, 
Thập phương tam thế, 
Điều ngự Như Lai, 
Cùng Thánh Hiền Tăng. 
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh. 
Bởi thiếu nhân lành, 
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Thảy đều sa đọa, 
Tham sân chấp ngã, 
Quên hẳn đường về, 
Tình ái si mê, 
Tù trong lục đạo, 
Trăm dây phiền não, 
Nghiệp báo không cùng, 
Nay nhờ Phật tổ Năng Nhân, 
Dũ lòng lân mẫn, 
Không nỡ sanh linh thiếu phước, 
Nặng kiếp luân hồi, 
Đêm dày tăm tối, 
Đuốc huệ rạng soi, 
Nguyện cứu muôn loài, 
Pháp dùng phương tiện. 
Ta-bà thị hiện, 
Thích chủng thọ sanh, 
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Thánh Ma-gia mộng ứng điềm lành, 
Vua Tịnh Phạn phước sanh con thảo, 
Ba mươi hai tướng tốt, 
Vừa mười chín tuổi xuân, 
Lòng từ ái cực thuần, 
Chí xuất trần quá mạnh, 
Ngai vàng quyết tránh, 
Tìm lối xuất gia, 
Sáu năm khổ hạnh rừng già, 
Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa, 
Chứng thành đạo quả, 
Hàng phục ma binh, 
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghinh, 
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ. 
Chúng con nguyện: 
Dứt bỏ dục tình ngoan cố, 
Học đòi đức tánh quang minh, 
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Cúi xin Phật tổ giám thành, 
Từ bi gia hộ, 
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh, 
Chóng thành đạo cả. 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật. (30 lần) 
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-
tát. (3 lần) 
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. (3 
lần) 
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. 
(3 lần) 
Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật 
Bồ-tát. (3 lần) 
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BÀI KỆ TẮM PHẬT 
 

Ngã kim quán mộc chư Như Lai, 
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, 
Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, 
Đồng chứng Như Lai tịnh Pháp thân. 
Tỳ-gia thành lý bất tằng sanh, 
Ta-la thọ gian bất tằng diệt. 
Bất sanh, bất diệt lão Cồ Đàm, 
Nhãn trung khan kiết trùng thiêm tiết. 
Kim triêu chánh thị tứ ngoạt bát, 
Tịnh Phạn vương cung sanh Tất Đạt. 
Cửu long phún thủy thiên ngoại lai, 
Bỗng túc liên hoa tùng địa phát. 
Úm, mưu ni mưu ni, tam mưu ni, tát 
phạ ha (3 lần) 
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MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA 
TÂM KINH 

NAM MÔ BÁT NHÃ HỘI THƯỢNG 
PHẬT BỒ TÁT (3 lần) 

 
Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát 

nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ 
uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. 
 Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không 
bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức 
thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục 
như thị. 
 Xá Lợi Tử ! Thị chư pháp không 
tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất 
tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không 
trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; 
vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, 
thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, 
nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô 
vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão 
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tử tận, vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô trí diệc 
vô đắc. 
 Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát đoả y Bát 
nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô 
quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly 
điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. 
Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật 
đa, cố đắc A nậu đa la Tam miệu Tam 
Bồ Đề. 
 Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại 
thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng 
chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt 
thiết khổ, chơn thiệt bất hư. 
 Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, 
tức thuyết chú viết: 
 “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la 
tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.” (3 lần) 

 

Nam Mô Kim Cang Vô Thượng Sư 
Như Lai Phật.                     (3 lần) 
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VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH 
CHƠN NGÔN 

Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha già 
đa dạ. Đa điệt dạ tha.  

A di rị đô bà tỳ, 
A di rị đa tất đam bà tỳ.  
A di rị đa tỳ ca lan đế.  
A di rị đa tỳ ca lan đa.  
Dà di nị, già già na, 
Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) 
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TÁN PHẬT 

A-Di-Ðà Phật thân kim sắc, 

Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân, 

Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di, 

Cám mục trừng thanh tứ đại hải, 

Quang trung hóa Phật vô số ức, 

Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên, 

Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh, 
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 

 

Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, 
đại-từ đại-bi, tiếp dẫn đạo sư A-Di-Ðà 
Phật. 

 

Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (108 lần) 
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Nam-mô Đại Từ Ðại Bi Quán Thế Âm 
Bồ Tát (3 lần) 

 

Nam-mô Đại Lực Ðại Thế Chí Bồ Tát. 
(3 lần) 

 

Nam-mô Đại Thánh Đại Nguyện Bổn 
Tôn Ðịa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần) 

 

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

Cầu an, cầu siêu, niệm Phật, phúng kinh, 
Cúng dường, công đức thù thắng hạnh, 
Vô biên thắng phước giai hồi hướng, 
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, 
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.  
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, 
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu, 
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, 
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.  
Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung, 
Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, 
Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.  
Nguyện dĩ thử công đức, 
Phổ cập ư nhứt thiết, 
Ngã đẳng dữ chúng sanh, 
Giai cộng thành Phật đạo.  
                             (1 tiếng chuông và 1 lạy) 
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TAM QUY Y 

 

• Tự quy y Phật, đương nguyện 
chúng sanh, thể giải Đại đạo, phát 
Vô thượng tâm. (1 lạy) 

 

• Tự quy y Pháp, đương nguyện 
chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng, 
trí huệ như hải. (1 lạy) 

 

• Tự quy y Tăng, đương nguyện 
chúng sanh, thống lý Đại chúng, 
nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)         
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HÒA NAM THÁNH CHÚNG 

 

Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả 

Đệ tử và chúng sanh 

Đều trọn thành Phật đạo. 
 

 

 
 


