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TÁN THÁN PHẬT 

Đấng Pháp Vương vô thượng, 

Ba cõi chẳng ai bằng 

Thầy dạy khắp trời người 

Cha lành chung bốn loài 

Quy y tròn một niệm 

Dứt sạch nghiệp ba kỳ 

Xưng dương cùng tán thán 

Ức kiếp không cùng tận. 

QUÁN TƯỞNG 

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 quy y. 

 

Chí Tâm 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) 

Chí Tâm 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) 

Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi 

A Di Đà Phật, 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) 



TÁN LƯ HƯƠNG 

Lư hương vừa bén chiên đàn 

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương 

Hiện thành mây báu kiết tường 

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền 

Pháp thân toàn thể hiện tiền 

Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. 

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát… Ma ha tát. (3 lần) 

 

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 đá ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, 

thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma 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 gia bà lô kiết đế thất 

Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn 



đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát 

đá, na ma bà da, 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, câu lô câu 

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 sắt 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 da, 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 lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha. 

Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị gia 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) 

   



Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh, 

Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài, 

Tướng tốt chiếu sáng tự trang nghiêm, 

Đệ tử chí tâm quy mạng lễ. 

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần) 

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) 

KỆ KHAI KINH 

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu 

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 

Nay con nghe thấy chuyên trì tụng 

      Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 

Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) 

  

 

 

 

 

http://hoavouu.com/a8342/muoi-vi-de-tu-lon-cua-phat


PHẬT NÓI KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI 
 

Bấy giờ trên hội Linh Sơn, 

Tỳ kheo đại chúng số hơn một ngàn. 

Khi ấy Tôn giả A-nan, 

Ba vòng nhiễu Phật rõ ràng kính thưa: 

Chúng sanh nhiều hạng trong đời, 

Sáu căn chẳng đủ, ở nơi nghèo cùng, 

Xấu đẹp, cao thấp không đồng, 

Nhân gì quả báo có trong đời này, 

Cúi xin Đức Phật giải bày. 

Phật bảo trong chúng “Lành thay” việc này. 

Thật ra Nhân Quả như vầy, 

Nghiệp duyên quá khứ kéo dài hôm nay.  

Kiếp xưa gieo nghiệp quá dày, 

Ít lo bố thí ăn chay làm lành, 

Lại còn gieo nghiệp sát sanh, 

Không tin Tam bảo để dành phước duyên, 



Luân hồi vay trả triền miên, 

Nghèo cùng, xấu, khổ quả liền hiện ra. 

Tạo nhân gặt quả không xa, 

Ba đời nhân quả thật là đáng kinh, 

Khuyên nên quán chiếu chính mình, 

Phải luôn ghi nhớ lời kinh làm lành, 

Xem trong pháp giới chúng sanh, 

Nhân nào quả nấy rõ rành chẳng oan. 

- Đời nay sao được làm quan,  

Kiếp xưa tượng Phật thếp vàng trang nghiêm,  

- Đời nay xe, kiệu ấm êm, 

Kiếp xưa làm phước xây thêm cầu đường,  

- Đời nay gấm lụa đầy gương,  

Kiếp xưa đem vải cúng dường Tăng Ni,  

- Có ăn, có mặc nhân gì?  

Kiếp xưa bố thí tiếc chi của nào.  



- Đời nay thiếu thốn tại sao?  

Bởi xưa keo kiệt một hào chẳng cho.  

- Nhà cao cửa rộng bởi do,  

Đời trước hùn phước chăm lo xây chùa.  

- Lầu cao nhà đẹp như vua,  

Bởi do kiếp trước lên chùa cúng dâng,  

- Đời nay tướng hảo mỹ nhân,  

Hoa tươi kiếp trước kính dâng Phật đà.  

- Đời nay tâm trí sáng ra,  

Do nhân thường niệm Phật đà kiếp xưa.  

- Được người quý mến chào thưa,  

Bởi xưa thân thiện sống vừa thật tâm.  

- Kiếp này thiếu vắng song thân (mồ côi)  

Bởi xưa đánh bẩy thú cầm, chim non.  

- Đời nay sống thọ như sơn,  

Bởi xưa cứu vật lại còn phóng sanh.  



- Còn nay yểu mạng chẳng lành,  

Cũng do kiếp trước sát sanh quá nhiều.  

- Làm thân toi tớ đủ điều,  

Bởi do tàn ác quên điều nghĩa ân.  

- Kiếp này mắt sáng do nhân,  

Bởi xưa trước Phật cúng dâng thắp đèn.  

- Kiếp này mù mắt tối đen,  

Bởi xưa ác ý ghét ghen chỉ đường.  

- Kiếp này môi sứt bi thương,  

Nhang đèn cúng Phật miệng thường thổi đi.  

- Đời nay câm điếc nhân gì?  

Mẹ cha chẳng kính cuồng si mắng càng.  

- Lưng gù nghiệp báo đeo mang,  

Bởi do lễ Phật nghinh ngang xem thường.  

- Chân tay co rút tai ương,  

Bởi xưa đánh cướp chặn đường hiền nhân,  



- Kiếp này trâu ngựa đọa thân, 

Bởi do kiếp trước nợ nần quỵt luôn,  

- Đọa làm heo chó thảm thương,  

Bởi xưa lừa gạt lại thường hại nhân,  

- Đời nay ít bệnh do nhân,  

Kiếp xưa thí thuốc cứu dân bệnh tình.  

- Đời nay nhiều bệnh do mình,  

Xưa kia rượu thịt chùa đình chẳng kiên,  

- Kiếp này lao ngục liên miên,  

Bởi xưa giam nhốt người hiền chẳng tha,  

- Đời nay đói khát tại ta,  

Kiếp xưa phí phạm chẳng mà tiếc thương,  

- Kiếp này khổ cực sầu vương,  

Bởi xưa ức hiếp chẳng nương người nào.  

- Đời nay ngu điếc tại sao?  

Bởi xưa kinh tụng đâu nào lắng nghe.  



- Đời nay lùn bé xem nè,  

Bởi xưa kinh pháp không hề cất cao.  

- Bị người xa lánh vì sao,  

Kiếp xưa ghanh tỵ gắt gao mắng người.  

- Họa tai thiêu đốt trong đời,  

Bởi xưa cân thiếu ăn lời ăn gian.  

- Đối đầu thú dữ nguy nan,  

Bởi do kiếp trước gây oan oán thù. 

Biết rồi nhân quả ráng tu, 

Chớ nên tạo nghiệp nghìn thu trả hoài. 

Mình làm mình chịu trách ai, 

Muôn đời nhân quả không sai chút nào. 

Xa thì sẽ trả kiếp sau, 

Gần thì trước mắt chạy nào khỏi đâu. 

Lời Kinh Nhân Quả tin sâu, 

Đừng nên hủy báng gieo sầu tương lai. 



Ai trì Nhân Quả Kinh này, 

Cũng như biên chép chuyển xoay lưu truyền. 

Lại còn thuyết giảng thường xuyên, 

Chư Phật Bồ tát kết duyên đời đời. 

Sanh ra mọi lúc mọi thời,  

Tai ách cũng chẳng tới nơi thân mình. 

Ba đời nhân quả cần tin,  

Muốn nhân đời trước hãy nhìn quả nay. 

Nếu như cần biết tương lai,  

Chính mình gieo hạt hôm nay làm gì. 

Cho nên hành động nghĩ suy, 

Đừng gieo ác nghiệp duy trì trả vay. 

Nương theo Tam bảo từ đây, 

Gieo nhân Tịnh độ tới ngày vãng sanh. 

Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát 

(3 lần) 

 



NGHI THỨC CÚNG NGỌ 
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 Đà Phật  
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật  
Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhứt Thiết Chư 
Phật  
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát  
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát  
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát  
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát  
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát  
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát  
Nam Mô Lịch Đại 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 Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. 
(O)  

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án 
tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần) O 
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  
Thử thực sắc hương vị,  



Thượng cúng thập phương Phật,  
Trung phụng chư Hiền Thánh,  
Hạ cập lục đạo phẩm,  
Ðẳng thí vô sai biệt,  
Tùy nguyện giai bảo mãn.  
Linh kim thí giả đắc  
Vô thượng Ba la mật.  
Tam đức lục vị,  
Cúng Phật cập Tăng,  
Pháp giới hữu tình,  
Phổ đồng cúng dường.  
Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng 
(3 lần)  

 

BÀI TÁN PHỔ CÚNG DƯỜNG 
Ngã kim phụng hiến cam lồ vị,  
Lượng đẳng Tu Di vô quá thượng,  
Sắc hương mỹ vị biến hư không,  
Duy nguyện từ bi ai nạp thọ.  
Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ tát … Ma ha hát (3 

lần)  
Tứ sanh, cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền 
môn,  
Bát nạn, tam đồ cộng nhập Tỳ lô tánh hải.  
Cúng Phật dĩ ngật  
Ðương nguyện chúng sanh  
Sở tác giai biện  
Cụ chư Phật Pháp. 



PHẦN LỄ CẦU SIÊU 

 

Nam Mô Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, 

Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô 

Thượng Sĩ, Ðiều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhơn 

Sư, Phật, Thế Tôn. 

Nam Mô Ða Bảo Như Lai, 

Nam Mô Bảo Thắng Như Lai. 

Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai. 

Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai. 

Nam Mô Ly Bố Uý Như Lai. 

Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai. 

Nam Mô A Di Ðà Như Lai 

 

Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát… Ma Ha Tát (3 

lần) 

 



QUY Y LINH 

Hương linh quy y Phật.  

Hương linh quy y Pháp.  

Hương linh quy y Tăng.  

Hương linh quy y Phật,  

Đấng phước trí vẹn toàn.  

Hương linh quy y Pháp,  

Đạo thoát ly tham dục.  

Hương linh quy y Tăng,  

Bậc tu hành cao tột. (1 tiếng chuông)  

Hương linh quy y Phật,  

Nguyện đời đời kiếp kiếp,  

Không quy y thiên, thần, quỉ, vật.  

Hương linh quy y Pháp,  

Nguyện đời đời kiếp kiếp,  



Không quy y ngoại đạo tà giáo.  

Hương linh quy y Tăng,  

Nguyện đời đời kiếp kiếp,  

Không quy y tổn hữu ác đảng.  

Hương linh đã quy y Phật.  

Hương linh đã quy y Pháp.  

Hương linh đã quy y Tăng. (1 tiếng chuông)  

Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp,  

Đều do vô thỉ tham, sân, si,  

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra,  

Hương linh thảy đều xin sám hối. (1 tiếng 

chuông)  

Chủ lễ: (Chỉ riêng Thầy đọc) 

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát 

Nguyện… Tận hư không biến pháp giới, quá, 

hiện, vị lai, thập thương chư Phật, Tôn Pháp, 



Hiền Thánh Tăng, Thường Trú Tam Bảo tiếp độ 

phục vì chư hương linh, vong linh mới vãng sanh 

hoặc đã mất từ lâu mà hiện đang được thờ cúng 

tại linh đường Chùa Niệm Phật. Nguyện chư 

hương linh, (1 tiếng chuông)  

(Đại chúng đồng hòa) Vãng Sanh Cực Lạc 

quốc.    (1 tiếng chuông) 

Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp,  

Đều do vô thỉ tham, sân, si,  

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra,  

Hương linh thảy đều xin sám hối. (1 tiếng 

chuông)  

 

Chủ lễ: (Chỉ riêng Thầy đọc) 

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát 

Nguyện…. 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 Vô Lượng Phật Bồ 

Tát, tiếp độ phục vì chư hương linh cữu huyền 

thất tổ, nội ngoại tôn thân, quá khứ đa sanh phụ 

mẫu của chư gia quyến đang được thờ cúng tại 

linh đường Chùa Niệm Phật. Nguyện chư hương 

linh, (1 tiếng chuông)  

(Đại chúng đồng hòa) Vãng Sanh Cực Lạc 

Quốc.  (1 tiếng chuông)  

Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp,  

Đều do vô thỉ tham, sân, si,  

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra,  

Hương linh thảy đều xin sám hối. (1 tiếng 

chuông)  

Chủ lễ: (Chỉ riêng Thầy đọc) 

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát 



Nguyện…. Tây Phương Cực lạc Thế Giới Đại Từ 

Đại Bi A Di Đà Phật, 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, tiếp độ phục vì chư hương linh hiện đang 

được thờ cúng tại linh đường Chùa Niệm Phật 

hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, chiến sĩ trận 

vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn…. 

Nguyện chư hương linh, (1 tiếng chuông)  

(Đại chúng đồng hòa) Vãng Sanh Cực Lạc 

Quốc.  

Chủ lễ: (Chỉ riêng Thầy đọc) 

Tội từ tâm khởi đem tâm sám  

Tâm đã tịnh, thời tội liền tiêu,  

Tội tiêu, tâm tịnh cả hai không,  

Thế mới thiệt là chơn sám hối.  

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát…Ma Ha Tát.  
 (1 tiếng chuông) 



Nguyện hương linh vô lượng, vô lượng kiếp, kiếp 

lai: (1 tiếng chuông)  

(Đại chúng đồng hòa) …Tội tiêu diệt  

 

Qui mạng lễ A Di Đà Phật,  

Ở Phương Tây thế giới an lành,  

Hương linh xin phát nguyện vãng sanh,  

Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ. 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ 

Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.  

Nam Mô A Di Ðà Phật. (càng nhiều càng tốt)  

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)  

Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)  

Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)  

Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (3 

lần)  

 

 



SÁM NGUYỆN 

 

Ba đời mười phương Phật  

A Di Đà bậc nhất,  

Chín phẩm độ chúng sinh,  

Oai đức không cùng cực,  

Con nay vị hương linh,  

Sám hối ba nghiệp tội,  

Phàm được bao phước thiện,  

Chí tâm nguyện hồi hướng,  

Nguyện cùng người niệm Phật,  

Vãng sinh nước Cực Lạc,  

Thấy Phật ngộ pháp tánh,  

Phát tâm đại Bồ Đề,  

Đoạn vô biên phiền não,  

Tu vô lượng pháp môn,  

Thệ nguyện độ chúng sinh,  



Đều trọn thành Phật Đạo. 

 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh 

Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã ba la mật 

đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất 

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 diệt, 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 vô sở đắc cố, Bồ đề tác 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 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 nhất thiết khổ, chơn thực 

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)  

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN 

Nam mô a di đa bà dạ, Ða tha già đa dạ, Ða địa 

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, 

Già di nị, già già na, Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)  

 

LỜI NGUYỆN 

 

Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 

Đêm ngày sáu thời được an lành, 

Tất cả các thời đều an lành, 

Xin nguyện Từ bi thường gia hộ. 



Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 

Đêm ngày sáu thời được an lành, 

Tất cả các thời đều an lành, 

Xin nguyện Từ bi thường gia hộ. 

Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 

Đêm ngày sáu thời được an lành, 

Tất cả các thời đều an lành, 

Xin nguyện Từ bi thường gia hộ. 

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ tát... Ma 

ha tát (3 lần)   

HỒI HƯỚNG 

 

Cầu An, Cầu Siêu 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. 

 

PHỤC NGUYỆN 

TỰ QUY Y 

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo 

đạo cả, phát lòng vô thượng. (1lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ 

kinh tạng, trí tuệ như biển. (1lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý 

đại chúng, hết thảy không ngại. (1lạy) 

Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả 

Đệ tử và chúng sinh, 

Đều trọn thành Phật đạo. 

 


