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1 | P a g e  

 

KINH CỬU HUYỀN 
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Re-type by :  Phạm Chánh Trực 
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MỤC LỤC 
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11. Hộ Pháp Chư Thiên ..........................................................................................  53 
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LỜI ĐẦU 

 

Thiết nghĩ: mỗi gia đình Phật tử ít nhất phải thỉnh một quyển kinh “Nghi Thức 
Tụng Niệm” đã diễn nghĩa và dịch âm toàn tiếng Việt dùng để tụng đọc hằng ngày tại 
nhà hoặc mỗi khi cần đến. 
 Xét vì trong hoàn cảnh hiện tại ở hải ngoại, có nhiều nơi không có chùa, không 
có thầy hướng dẫn tu học và dẫn lễ tụng kinh niệm Phật, giảng giải lý pháp thâm sâu 
cho Phật tử thấm nhuần Phật Đạo. 

 Bởi thế, mà quyển kinh nầy đã được soạn rút, thâu thập các nghi thức kinh lễ 
thường dùng nhất, do nhiều bậc Cao Tăng Thượng Đức đã dày công dịch thuật, diễn 
giải, viết ra bằng thể văn vần để cho Phật tử dễ học, dễ đọc, dễ tụng và dễ thuộc lòng 
vì âm điệu nhẹ nhàng, vận văn trôi chảy theo các thể thơ mà cô đọng ý nghĩa sâu mầu 
uyên áo, thoát hẳn những âm tiếng Phạn, tiếng Pali, và Trung Hoa.  Và rất phù hợp với 
nhiều lớp người ở thời đại hiện tại; ý kinh rất là thực tế, khi tụng đọc rất là dễ hiểu, dễ 
thâu thập lý kinh, mở mang trí tuệ, lợi lạc thực tiễn cho nhiều giới người Phật tử có tâm 
đạo cầu tiến để tu hành, thoát khổ được vui, thập phần mãn nguyện. 

 Trong quyển kinh này có phân ra từng nghi lễ riêng, để phù hợp với từng khóa 
lễ, và các bài kinh trong từng khóa lễ, có thể tùy nghi đọc tụng theo từng trường hợp, 
linh động, tụng nhiều bài hay ít bài là do theo thời giờ nhiều hay ít mà thôi, chứ không 
cứ là phải tụng hết từ đầu đến cuối của một nghi thức. 

 Điều nên lưu ý là trước khi làm lễ tụng kinh phải dọng lòng cho sạch, thanh tịnh, 
rửa mặt, rửa tay, mặc áo giới chỉnh tề đến trước bàn Phật, nghiêm trang và bắt đầu vào 
lễ. 

 Nếu đông người thì tất cả đều theo sự hướng dẫn của vị chủ lễ.  Tất cả đều 
thầm nguyện khi vị dẫn lễ niệm hương. Khi nghe vô chuông mõ xong, tất cả đồng tụng 
và lúc nào cũng chú ý theo nhịp mõ, không tụng mau quá hoặc chậm quá. 

Nam Mô A Di Đà Phật 
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LỜI GIỚI THIỆU VÀO KINH 

 

 Nhân duyên Phật pháp lưu hành truyền ban khắp xứ.  Người Việt Nam đã tản 
mác khắp nơi trên thế giới, nhất là tại Hoa Kỳ, đồng bào Phật tử Việt Nam chiếm đại đa 
số trong lớp người tỵ nạn.  Niềm tin hướng Phật Đạo của đồng bào Việt Nam ngày 
càng dâng cao sau khi đã thoát vượt tử thần hung hãn.  Thế nên lương tâm con người 
không thể buông xuôi lơ lãng, bỏ nguồn đạo đức, quên hẳn duyên may, nên tiếng lòng 
thôi thúc, giữ nguyện hướng lành, mong cầu phúc lạc trong kiếp sống tha hương. 

 Cùng trong làn sóng người tỵ nạn, âu cũng là cơ duyên bánh xe Pháp đạo 
chuyển xoay, đèn quang minh rực sáng, nên các bậc Thiền Đức Chư Tôn, Tăng Già 
hướng nguyện, độ chúng khổ luân giữa chốn Ta Bà điên đảo nầy, mà các Ngài cũng đã 
dấn bước tùng duyên, nhập vào lẽ sống mà hóa độ nhân sinh, giúp cùng Việt tộc, nên 
đi đến đâu, đất nước nào các Ngài cũng tạo cơ sở, lập chùa chiền, tịnh xá cho đồng 
bào Phật tử làm chổ dựa nương, hướng về tu học. 

 Cũng vì lẽ “Đại sự nhân duyên” mà các Ngài Tôn Túc, Cao Tăng đã vận dụng 
mọi phương tiện để tùy thuận chúng sinh mà khai duyên triển pháp, các Ngài đã tái bản 
viết, in nhiều loại kinh sách để cho Phật tử tụng, đọc, làm tài liệu căn bản trên đường 
tiến thân tu học cho cả các bậc xuất gia cùng người cư sĩ, đồng tâm nối chí Tổ Thầy, 
phụng đạo giúp đời, phát huy Chánh Pháp. 

 Với mục đích ấy mà chúng tôi đã tùy thuận để khuôn phù với hoàn cảnh thời 
nhân trong lúc, cùng với ý nghĩa phát huy nền văn học Phật giáo, bảo trì truyền thống 
văn hóa Việt Nam nơi đất khách quê người mà soạn rút, thâu thập, kết tập thành bộ 
kinh “Nghi Thức Tụng Niệm” dùng cho các khóa lễ thường nhật để đáp ứng sở học, 
sở cầu tri kiến Phật bằng cách tuyên bày lý đạo một cách sáng sủa, rõ ràng, chân thực.  
Đây là ngọn pháp đăng rọi vào lòng sinh chúng để tỏ ngộ lý mầu Phật đạo mà tiến tu 
thực hành chánh giáo.  Và đây cũng chính là điều “Dĩ Văn Tải Đạo” làm phương tiện 
chuyên chở Phật pháp trên thuyền Bát Nhã tiếp chúng độ sinh một cách hữu hiệu.  Vì 
người đọc, tụng kinh nầy chắc chắn sẽ tỏ ngộ Phật tâm, rõ đường chánh lý. 

 Bằng vào sự lợi lạc thực tiễn sau khi bộ kinh đã xuất bản lần đầu vào năm Quí 
Hợi (1983), nay thì kinh đã hết, nên chúng tôi mới vận động Phật tử in tái bản để đáp 
ứng sự tu học của đồng bào Phật tử khắp mọi nơi trong duyên hành đạo ở hải ngoại. 

 Lần nầy, chúng tôi đã soạn lại có thể đầy đủ hơn cho các khóa lễ và có thêm 
phần kệ tụng để giúp duyên cho quí vị rõ nhiều về lý pháp huyền thâm. 
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 Vì tác dụng hữu ích thiết thực nên nhiều Phật tử đã hưởng ứng nhiệt liệt, chúng 
tôi mới bắt tay vào đại Phật sự Pháp thí nầy. 

 Đây là lời duyên khởi vào kinh, tôi mượn làm lời giới thiệu đến chư Phật tử thập 
phương để tạo cơ hội tiến tu cho mọi lớp người đã có căn lành hướng đạo và phụng 
đạo. 

 Chúng tôi xin Hồi Hướng công đức phước duyên của chư vị phát tâm ấn 
tống kinh nầy để cầu cho chư hương linh Cửu Huyền Thất Tổ, quá khứ đa sinh phụ 
mẫu, hiện tiền phụ mẫu, cùng chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, đẳng đẳng chư 
hương linh được nhẹ nhàng siêu sinh Lạc Quốc và cầu cho bá tánh vạn dân, quốc tộc 
Việt Nam được an lành phúc lạc. 

 

Nam Mô Pháp Thí Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát 

***tác đại chứng minh*** 

 

 

Sa môn Thích Giác Lượng 

San Jose, Mùa Vu Lan năm Đinh Mão (1987) 
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NGHI THỨC KINH 
LỄ CẦU SIÊU 
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CHƠN NGÔN 
 

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) 

(1 lạy & 1 tiếng chuông) 
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CHỦ LỄ:  NIỆM HƯƠNG 
CẦU NGUYỆN 

 

Nguyện đem lòng thành kính, 

Gởi theo đám mây hương, 

Phưởng phất khắp mười phương, 

Cúng dường ngôi Tam Bảo. 

Thề trọn đời giữ đạo, 

Theo tự tánh làm lành, 

Cùng pháp giới chúng sinh, 

Cầu Phật từ gia hộ. 

Tâm Bồ Đề kiên cố, 

Xa bể khổ nguồn mê, 

Chóng quay về bờ giác.                                                                                 (xá 1 xá)  
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XƯNG TÁN PHẬT 
Đấng Pháp Vương vô thượng, 

Ba cõi chẳng ai bằng, 

Thầy dạy khắp trời người, 

Cha lành chung bốn loại, 

Quy y tròn một niệm, 

Dứt sạch nghiệp ba kỳ, 

Xưng dương cùng tán thán, 

Ức kiếp không cùng tận.                 (1 lạy & 1 tiếng chuông) 
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KỲ NGUYỆN 
 *** Tất cả đều thầm nguyện theo sở cầu của mình trong lúc chủ lể kỳ nguyện, và 
lời khấn nguyện tuy nghi trong mỗi lúc, hoặc theo bài nầy. *** 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 Hôm nay là ngày .......... tháng .......... năm .......... (âm lịch) là ngày kỵ 
nhựt thường niên cho (Thân Phụ, Thân Mẩu, hoặc v.v).  Tên .......... từ trần 
ngày .......... tháng .......... năm .......... 

 Đệ tử chúng con đại vì hiếu đạo, chí thành trì tụng Pháp Bảo Tôn 
Kinh, hồi từ thắng phước để cầu siêu hương linh tên (Pháp Danh) : ……….  
Cùng Cửu Huyền Thất Tổ, nội ngoại môn trung của chúng con được 
trượng thừa Phật đức, tiếp độ vong linh, vãng lạc Tây Phương, siêu sanh 
Tịnh Độ. 

 Ngưỡng nguyện: Phật lực hộ trì cùng chư Bồ Tát thánh hiền từ bi 
gia hộ nguyện lực đệ tử chúng con, Bồ Đề kiên cố, tu học vững bền, 
nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng. 

 Phổ nguyện: Kẻ âm được siêu, người dương thảnh thơi. Cùng pháp 
giới chúng sinh, tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo. 

Nam Mô A Di Đà Phật   (1 lạy & 1 tiếng chuông) 
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QUÁN TƯỞNG 
*** Đứng dậy cắm nhang lên lư hương rồi vị chủ lể chắp tay đứng thẳng và niệm *** 

Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng, 

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, 

Lưới đế châu ví đạo tràng, 

Mười phương Phật bảo hào quang sáng 
ngời. 

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, 

Cúi đầu xin thệ nguyện qui y.     (1 lạy & 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 & 1 tiếng chuông) 

 Chí tâm chúng con đảnh lễ: 
 

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, 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 & 1 tiếng chuông) 

 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 & 1 tiếng chuông) 

 Chí tâm chúng con đảnh lễ: 
 

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Phật Mẫu Chuẫn 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 & 1 tiếng chuông) 
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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) 

 

(*** Vô chuông mõ xong và tất cả đồng tụng ***)  
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17 | P a g e  

 

CHÚ ĐẠI BI 

                                 

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát 

(3 lần)(1 lạy & 1 tiếng chuông) 

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 kiết đế thước bát ra 
da.  Bồ đề tát đỏa bà da.  Ma ha tát đỏa bà 
da.  Ma ha ca lô ni ca da.  Án, tát bàn ra 
phạt duệ.  Số đát na dát tỏa. 

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

Nam mô na ra cẩn trì.  Hê rị ma ha bàn đa 
sa mế.  Tát bà a tha đậu du bằng a thệ 
dựng.  Tát bà tát đa, na ma bà già.  Ma 
phạt đạt đậu, đát điệt tha.  Án, a bà lô hê lô 
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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.  Yết mông độ lô, 
độ lô, phạt xà da đế.  Ma ha phạt xà da đế, 
đà ra, đà ra, địa rị ni.  Thất Phật, ra da, dá 
ra, dá ra.  Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y 
hê di hê, thất na, 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.  Bà dạ ma na, ta bà ha.  
Tất đà dạ, ta bà ha.  Ma ha tất đà dạ, ta bà 
ha.  Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà 
ha.  Na ra cẩn trì, ta bà ha.  Ma ra, na ra, ta 
bà ha.  Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha.  
Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết 
ra, a tất đà dạ, ta bà ha.  Ba đà ma yết, tất 
đà dạ, ta bà ha.  Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, 
ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.  
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Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.  Nam 
mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, 
ta bà ha. 

 “Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta 
bà ha.”                                                    (3 lần) (1 lạy & 1 tiếng chuông) 
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KHAI KINH KỆ 
Việt Văn: Vòi vọi không trên pháp thẩm sâu, 
       (******Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm mầu******) 

   Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. 

   Con nay nghe đặng chuyên trì niệm, 

   Nguyện giải Như Lai ghĩa nhiệm mầu. 

Hán Văn: 

   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 chân thực nghĩa. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  

(3 lần)(1 lạy & 1 tiếng chuông) 
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KINH CẦU SIÊU 
Nam mô Phật Tổ Thích Ca 

Tây phương Giáo chủ Di Đà chứng minh 

Quan Âm, Thế Chí oai linh 

Phổ Hiền, Địa Tạng tận tình chứng tri 

Nhờ ơn Phật lực Từ Bi 

Chứng lòng đệ tử đồng thì nguyện ra 

Cầu cho kẻ thác siêu qua 

Sanh về Phật quốc ngự tòa bảo châu 

Ngưỡng mong Phật Pháp cao sâu 

Độ người thoát khỏi khổ sầu nghiệp vương 

Sang qua cảnh Phật miên trường 

Chẳng còn đau khổ sáu đường thế gian 

Dứt lìa mối nợ trái oan 

Hưởng thụ thanh nhàn cõi thọ vĩnh miên 
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Lòng thành nguyện đến Phật Tiên 

Độ rỗi Cửu Huyền Thất Tổ siêu thăng 

Lục thân quyến thuộc đồng bằng 

Vãng sanh tịnh độ siêu thăng Liên Đài 

Vào trong cửu phẩm cao ngai 

Hưởng phần khoái lạc đêm ngày thảnh thơi 

Các con cung kính đồng thời 

Cầu xin Tam Bảo chứng nơi lòng thành 

Nguyện cho tất cả chúng sanh 

Âm siêu, dương thới, cõi thanh dựa kề 

Người người đắc giác lìa mê 

Sớm gieo hạt giống Bồ Đề vào tâm. 

Nam mô Cầu Siêu Lạc Độ Bồ Tát   

(3 lần)(1 lạy & 1 tiếng chuông) 
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KINH CÚNG CỬU HUYỀN 
Thành kính lạy Cửu Huyền Thất Tổ 

Ngỏ đáp ơn báo bổ sanh thành 

Con qui y Phật tu hành 

Cửu Huyền Thất Tổ lòng thành chứng tri 

Noi theo hạnh Từ Bi của Phật 

Bỏ dứt đi những tật xấu xa 

Trau dồi đức hạnh thuần hòa 

Đạo thành cứu độ Mẹ, Cha, Cửu Huyền 

Nay phẩm vật hiện tiền dâng cúng 

Hương, đăng, hoa, chúc tụng cầu xin 

Cửu Huyền Thất Tổ hương linh 

Chứng lòng hiếu thảo ân sinh thuở đầu 

Công dạy dỗ cao sâu thăm thẳm 

Công dưỡng nuôi khó gẫm gì hơn 
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Ăn cay, uống đắng không hờn phiền chi 

Cha Mẹ rất Từ Bi hà hải 

Nội Ngoại đồng Bác Ái tình thương 

Cửu Huyền Thất Tổ đồng nương 

Từ đời vô thủy không lường kiếp sinh 

Ân dưỡng dục minh minh như hải 

Ân sanh thành tợ Thái Sơn cao 

Con nay muốn đáp công lao 

Đền ơn, trả nghĩa thế nào cho xong 

Lời Phật dạy mênh mông biển khổ 

Cõi Ta Bà không chỗ tựa nương 

Chúng sanh vì bởi tình thương 

Tình ân, tình ái mà vương nghiệp sầu 

Sanh tử mãi biết đâu mà kể 

Cứ trầm luân trong bể ái hà 
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25 | P a g e  

 

Cũng vì bản ngã chấp ta 

Tham lam, sân giận, cùng là si mê 

Những tội lỗi không hề dứt bỏ 

Đường tử sanh nên khó bước qua 

Làm con muốn cứu Mẹ Cha 

Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà đền ân 

Đem phẩm vật cúng dân Tam Bảo 

Nhờ chư Tăng tâm đạo cầu nguyền 

Cầu cho Thất Tổ Cửu Huyền 

Siêu sinh Tịnh Độ phước duyên đủ đầy 

Ai muốn đáp công Thầy dạy dỗ 

Hay đền ơn Thất Tổ Cửu Huyền 

Chúng sanh tất cả các miền 

Thì nên phát đại lời nguyền độ tha 

Trước xuất thế lià xa cõi tục 
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Sau diệt tiêu lòng dục tánh phàm 

Chẳng còn ưa chuộng, muốn ham 

Thân tâm thanh tịnh, già lam dựa kề 

Tu chứng đắc Bồ Đề Phật quả 

Độ chúng sanh tất cả siêu thăng 

Vượt lên cửu phẩm thượng tầng 

Là phương trả nghĩa đáp đền công lao 

Ai hiếu tử mau mau ghi nhớ 

Muốn đáp đền mối nợ từ xưa 

Cần nên tu niệm sớm trưa 

Công dầy, quả mãn phước thừa báo ân. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 (3 lần)(1 lạy & 1 tiếng chuông) 
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SÁM CẦU SIÊU 
Trên bảo tọa khói hương nghi ngút 

Tấm lòng thành nhiệt huyết từ đây 

Mây lành năm sắc phủ vây 

Chơ che nhân loại lắm thay oan hồn 

Vẫn biết chữ : tử qui, sanh ký 

Người trần ai, ai dễ sống lâu 

Nhưng vì nghĩa nặng, ơn sâu 

Thương tình đồng loại với nhau một dòng 

Bất cứ là người Âu, kẻ Á 

Giống da nào cũng loại sanh linh 

Đạn rơi, súng nổ thình lình 

Nỡ đem toàn thể tan thành thịt xương 

Đệ tử con hết lòng cầu khẩn 

Xin Phật từ cứu độ vong linh 
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Ngưỡng nhờ lượng thánh cao minh 

Xót lòng đoái tưởng phù sinh khốn nàn 

Sanh bất hạnh nhằm đời mạt pháp 

Chịu trăm bề khốn khổ xiết bao 

Sống thời vất vả, lao đao 

Thác không toàn thể thây giao tử thần 

Bom rơi xuống tan xương, nát thịt 

Đạn bay ngang phách lạc, hồn kinh 

Sẵn lòng khẩn vái đinh ninh 

Hồn nương mây bạc linh đinh cõi ngoài 

Xin kíp đến qui y Tam Bảo 

Nước Dương Chi rửa sạch lòng trần 

Gội nhuần Đức Phật thâm ân 

Bao nhiêu tội chướng cũng lần đặng tiêu 

Dạ tha thiết cúi đầu bệ ngọc 
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Chí ân cần siêu độ vong linh 

Trời cao biển rộng minh minh 

Bao la vạn trượng hồn linh nhẹ nhàng 

Nay hết lúc lầm than khổ sở 

Kíp trở về Cực Lạc Tây Phang 

Ta nay hưởng phước Lạc Bang 

Tiêu diêu cực điểm, an nhàn thảnh thơi 

Xin nhắc nhở ai ôi nghe thấy 

Rán gìn lòng, giữ dạ đạo tâm 

Đức nhuần mầu nhiệm huyền thâm 

Mặc dầu sanh tử, thân tâm lẻ thường 

Kiếp nhơn sanh là đường sinh tử 

Nẻo luân hồi khứ khứ, lai lai 

Hữu hình, hữu hoại đỗi thay 

Sắc không, không sắc mới hay vô thường 
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Dẫu tài sắc trăm phương cũng thế 

Kiếp phù sinh há dễ sống lâu 

Vong hồn Ôi Hỡi ! Nơi đâu ? 

Rán nghe kinh kệ ngõ hầu siêu thăng 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
(3 lần)(1 lạy & 1 tiếng chuông) 
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SÁM ĐẠI TỪ 
Mười Phương  cõi Phật hằng sa, 

Pháp Vương thứ nhứt Di Đà lớn thay. 

Cảm oai đức Phật cao dày, 

Ao sen chín phẩm độ nay phàm tình. 

Con tin có Phật gởi mình, 

Một bề cải dữ theo lành mà thôi. 

Phước lành bằng chút mảy chồi, 

Gắng làm cho trọn lòng tôi không rời. 

Nguyện đồng niệm Phật mỗi người, 

Cầu cho cảm ứng theo thời hiện ra. 

Mãn duyên thấy Phật Di Đà, 

Tây Phương cõi Phật sáng lòa mắt tôi. 

Kẻ nghe người thấy tiếc ôi, 

Rủ nhau tin tưởng lần hồi tu theo. 
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Rõ đường sanh tử các điều, 

Y như Phật nguyện cứu nghèo chúng sanh. 

Dứt lòng phiền não mê tình 

Không lường pháp Phật nguyện hành học 
tu. 

Thệ nguyện độ hết phàm phu, 

Đều nên Phật đạo ngao du giúp đời. 

Lòng nầy chẳng dám lộng khơi, 

Hư không mòn hết, nguyện tôi còn hoài. 

Nguyện cho cây cỏ đá chai, 

Bò bay mái cựa các loài thung dung. 

Một là: niệm Phật thần thông, 

Chứng minh đệ tử thành công lâu dài. 

Hai là: nguyện lạy Như Lai, 

Cầu cho già trẻ gái trai làm lành. 

Ba là: nguyện phát chí thành, 
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Cúng dường Tam Bảo tứ sanh khỏi nàn. 

Bốn là: nguyện dứt nghiệp oan, 

Vượt qua biển khổ ba đàng thoát ra. 

Năm là: nguyện học thiền na, 

Bạn lành nương cậy người tà lánh xa. 

Sáu là: nguyện Phật nói ra, 

Xoay vần Chánh Pháp khắp nhà đặng 
nghe. 

Bảy là: nguyện Phật chở che, 

Ở lâu dạy bảo, người nghe tỏ lòng. 

Tám là: nguyện bạn ở chung, 

Những lời Phật dạy học cùng với nhau. 

Chín là: nguyện trước nhớ sau, 

Thuận theo thế tục dám đâu trái người. 

Mười là: nguyện khắp trong đời, 

Xoay mình bước tới thẳng dời Lạc Bang. 
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Tôn sư diễn nghĩa ít hàng, 

Cầu cho bá tánh Tây Phương mau về. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 (3 lần) (1 lạy & 1 tiếng chuông) 
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SÁM PHÁT NGUYỆN 
Một lòng mõi 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 

Thẩm sâu ơn Phật hằng còn 

Con nay chánh niệm lòng son một bề 

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 

Thệ rằng ai phát lòng lành 

Nước ta báu vật để dành các ngươi 
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Thiện Nam, Tín Nữ mỗi người 

Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra 

Ta không rước ở nước ta 

Thệ không thành Phật chắc là không sai 

Có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng 

Lời thệ 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 

Cầu cho con thác biết ngày 

Biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh 

Cầu con bịnh khổ khỏi mình 

Lòng không trìu mến chuyện tình thế gian 

Cầu con thần thức nhẹ nhàng 

In như thiền định họ Bàng thuở xưa 
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Đài vàng tay Phật bưng chờ 

Các ông Bồ Tát bấy giờ đứng trông 

Rước con thiệt đã nên Đông 

Nội trong giây phút thảy đồng về Tây 

Xem trong cõi Phật tốt thay 

Hoa sen đua nở tánh nay sạch trần 

Hộ này thấy Phật chơn thân 

Đặng nghe pháp nhiệm tâm thần sáng 
trưng 

Quyết tu độ chúng phàm dân 

Đủ lời thệ nguyện Phật Ân rộng dài 

Phật thệ chắc thiệt không sai 

Cầu về Tịnh Độ một nhà 

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình 

Hoa nở rồi biết tánh linh 

Các ông Bồ Tát bạn lành với ta. 
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 (3 lần) (1 lạy & 1 tiếng chuông) 

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
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SÁM DI ĐÀ 
Muốn đi có một đường này 

Nhứt tâm niệm Phật khó gì thoát ra 

Vậy khuyên phải nguyện Di Đà 

Hồng Danh sáu chữ thật là rất cao 

Hay trừ tâm vạn trần lao 

Tham thiền quán tưởng pháp nào cũng 
thua 

Di Đà xưa cũng làm vua 

Bỏ ngôi bỏ nước vô 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 
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Nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh 

Vì thương thế giới bất bình 

Nên chí đầu Phật mà đành bỏ ngôi 

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 

Mở ao chín phẩm sen vàng 

Xây thành bá bảo đồ đàng thất trân 

Lưu Ly quả đất sang ngần 

Lầu châu cát ngọc mười phần trang nghiêm 

Hoa trời rưới cả ngày đêm 

Cỏ cây rất báo, có chim rất kỳ 

Lạ lùng cái cảnh Phương Tây 

Mười phương cảnh Phật cảnh nào cũng 
thua 
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Phong quang vui vẻ bốn mùa 

Nước reo phép Phật, gió khua nhạc Trời 

Di Đà có thệ một lời 

Mở ra cõi ấy tiếp người vãng sanh 

Mười phương ai phát lòng lành 

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 

Chuyên trì niệm Phật, lòng chăm phát 
nguyền 

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 đước nhân duyên 
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Đã về Cực Lạc còn phiền não chi 

Sự vui Trời cũng chẳng bì 

Đêm đêm thong thả ngày ngày vui chơi 

Sống lâu kiếp kiếp đời đời 

Không già không chết không dời đi đâu. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 (3 lần)(1 lạy & 1 tiếng chuông) 
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MA HA BÁT NHÃ BA LA 
MẬT ĐA TÂM KINH 

 Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát 
Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn 
giai không, độ nhứt thiết khổ ách. 

 Xá Lợi Tử! Sắc bất dị Không, Không bất 
dị Sắc.  Sắc tức thị Không, không tức thị 
Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục 
như thị. 

 Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, 
bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất 
tăng, bất giảm.  Thị cố không trung vô Sắc, 
vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức; vô Nhãn, Nhĩ, 
Tỷ, Thiệt, Thân, Ý; vô Sắc, Thanh, Hương, 
Vị, Xúc, Pháp; vô Nhãn giới nãi chí vô Ý 
Thức giới, vô Vô Minh diệc, vô Vô Minh tận, 
nãi chí vô Lão Tử, diệc vô Lão Tử tận, vô 
Khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô Trí, diệc vô Đắc, dĩ 
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vô sở Đắc cố, Bồ Đề tát đỏa y Bát Nhã Ba 
La Mật Đa cố tâm vô quái ngại, vô quái 
ngại, cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo 
mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn.  Tam thế 
chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc 
A Nậu Đa La Ta Miệu Tam Bồ Đề. 

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại 
thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng 
chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất 
thiết khổ, chân 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) (1 lạy & 1 tiếng chuông) 
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VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH 
CHƠN NGÔN 

Nam mô a di đa bà dạ.  Đa tha dà đa 
dạ, đa địa đạ tha.  A di rị đô bà tỳ, a di rị đa 
tất đam bà ty.  A di rị đa tỳ ca lan đế.  A di rị 
đa tì ca lan đa.  Dà di nị dà dà na.  Chỉ đa 
ca lệ, ta bà ha.                                             (3 lần) (1 lạy & 1 tiếng chuông) 

 

TÁN PHẬT 
A Di Đà Phật thân kim sắc 

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân. 

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di, 

Hám mục trừng thanh Tứ Đại Hải. 

Quang trung hoá Phật vô số ức, 

Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên, 

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

 

Nam mô Tây Phương Cự Lạc thế giới Đại Từ 
Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật 

 

Nam mô A Di Đà Phật      (108 lần) (1 lạy & 1 tiếng chuông) 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát   
              (3 lần) (1 lạy & 1 tiếng chuông) 
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Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát          (3 lần) (1 lạy & 1 tiếng chuông) 

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát 
                                (3 lần) (1 lạy & 1 tiếng chuông) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 
                                                                                  (3 lần) (1 lạy & 1 tiếng chuông) 
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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. 
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49 | P a g e  

 

Phổ cập ư nhất thiết. 

Ngã đẳng dữ chúng sanh. 

Giai cộng thành Phật đạo. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

(3 lần) (1 lạy & 1 tiếng chuông) 
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QUI Y TAM BẢO 
Tự qui y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải   
đại đạo, phát vô thượng tâm.     

(1 lạy & 1 tiếng chuông) 

Tự qui y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thể 
giảiđại đạo, thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. 

(1 lạy & 1 tiếng chuông) 

Tự qui y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thể giải 
đại đạo, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. 

(1 lạy & 1 tiếng chuông) 
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NGUYỆN CẦU 

HOÀ NAM THÁNH CHÚNG 
Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả 

Đệ tử và chúng sanh 

Đều trọn thành Phật đạo. 
(1 lạy & 1 tiếng chuông) 
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52 | P a g e  

 

 

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát  
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HỘ PHÁP CHƯ THIÊN 
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KINH CỬU HUYỀN 
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	SÁM DI ĐÀ
	BÁT NHÃ TÂM KINH
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	HỒI HƯỚNG
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