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LỄ KHÁNH ĐẢN 
PHẬT ĐẢN SANH 

 
 

 
GIỚI HƯƠNG   

(Chủ Lễ) 
 

Giới hương, định hương, giữ huệ hương 
Giải thoát, giải thoát, tri kiến hương 
Quán Âm biến pháp giới cúng dường tam 
                                 bảo khắp mười phương. 
Nam-mô thập phương thường trú thập  
                                                  phương Phật. 
Nam-mô thập phương thường trú thập 
                                                  phương Pháp. 
Nam-mô thập phương thường trú thập 
                                  phương Tăng.   (1 chuông) 

 
 

NIỆM HƯƠNG CẦU NGUYỆN 
 

Nguyện đem lòng thành kính  
Gởi theo đám mây hương 
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Phảng phất khắp mười phương 
Cúng dường ngôi tam bảo.  (1 chuông) 
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.  (1 chuông) 
 
 

                   XƯNG TÁN PHẬT 
 

    Đấng pháp vương vô thượng 
    Ba cỏi chẳng ai bằng  
    Thầy dạy khắp trời người  
    Cha lành chung bốn loại 
    Quy y trọn một niệm 
    Dứt sạch nghiệp ba kỳ 
    Xưng dương cùng tán thán  
    Ức kiếp không cùng tận.  (1 chuông và 1 lạy) 

 
 

                        QUÁN TƯỞNG   
                                                (Chủ Lễ) 

  
 Phật chúng sinh tánh thường rổng lặng 
 Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn 
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     Lưới đế châu ví đạo tràng 
Mười phương phật bảo hào quang sáng ngời  
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện 
Cuối đầu xin thệ nguyện quy-y.  (1 chuông) 
 

 
         ĐẢNH LỄ  
                 (Đứng tụng) 

 
* 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 trú Tam 
Bảo.  (1 chuông và 1 lạy) 
 
* Chí tâm 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 chuông và 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 
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Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh  Đại  Hải  
Chúng Bồ Tát.  (1 chuông và 1 lạy)         
         
                                                         

CHÚ ĐẠI BI 
 
Nam-mô Đại  Bi Hội  thượng Phật Bồ Tát.             
                                                 (3 lần) (1 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 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 du bằng a thệ dựng.  Tát bà 
tát đa, na ma ba già.  Ma phạt đạt đậu, 
đát diệt 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.  Yết mông độ lô, độ lô, 
phạt xà ra đế.  Ma ha phạt xà da đế, đà 
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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, 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 dụ nghệ 
thất bàn ra dạ, ta bà ha.  Na ra cẩn trì, ta 
bà ha.  Ma ra, na ra, tà 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.   
 
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 chuông) 
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KÍNH LỄ 
MỪNG KHÁNH ĐẢN 

 
Đệ tử hôm nay - gặp 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 căn lành - Thảy đều sa đọa. 
Tham thân 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 nhơn. 
Dũ lòng lân mẫn. 
Không nỡ sinh linh thiếu phước. 
Nặng kiếp luân hồi - Đêm dày tăm tối. 
Đuốc tuệ rạng soi - Nguyện cứu muôn loài 
Pháp dùng phương tiện - Ta bà thị hiện 
Thích chủng thọ sanh 
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 
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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 nghênh 
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ 
Chúng con nguyền: 
Dức bỏ dục tình ngoan cố 
Học đòi đức tánh quang minh 
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. (3 lần) 
 

 
                     NHỚ ƠN PHẬT 
 
Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi. 
Ta bước riêng một lối thanh cao 
Đạo vàng quí báu biết bao 
Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa người  
Cùng giải thoát khỏi nơi rừng thẳm. 
Dắt dìu nhau bước dẩm bon bon 
Lối đi đã sẵn đường mòn 
Công người khai vẹt ai còn nhớ chăng? 
Đức Phật tổ toàn năng, toàn giác. 
Sanh trong trần nhưng khác người trần 
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Xem qua cuộc thế chuyển vần 
Cảm thương muôn loại chịu phần đau thương 
Ngài tha thiết tìm phương cứu chữa. 
Tự đem mình nghiệm thử pháp môn. 
Dấn thân vào chốn núi non  
Bỏ lìa điện ngọc lầu son, ngai vàng 
Tình phụ tử dứt ngang mãnh liệt. 
Nghĩa phu thê đoạn tuyệt can trường 
Vượt qua tấm vách cường thường 
Hiển nhiên khai mở con đường độ sanh 
Buổi sơ khởi đã đành khổ nhọc. 
Mảng lê chân, bảy lọc, ba lừa 
Thấp, cao đạo lý chẳng vừa. 
Bao phen tầm kiếm vẫn chưa thấy gì 
Ngài thong thả suy đi nghỉ lại. 
Đạo có khi ở tại lòng ta. 
Hẳn nhờ định trí tìm ra 
Xếp chân ngồi lại kiết già công phu. 
Sáu năm chẵn ròng tu khổ hạnh 
Tấm thân còn một mảnh xương gầy 
Nắng, mưa, sương, gió nhuốm đầy 
Yếu lần đến đổi một ngày mòn hơi. 
Chợt tỉnh ngộ, tức thời thấy rỏ 
Đạo chưa thành, thân bỏ sao đang 
Độ đời nguyện lớn thênh thang 
Mỏn mòn thể vóc đảm đang sao rồi 
Nghỉ cạn lẽ bèn thôi ép xác  
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Định ăn dùng đạm bạc thô sơ 
Mỗi ngày một bữa ngọ trưa 
Cũng vừa đủ sống, lại vừa trau tâm 
Áo đã mặc nhiều năm rách rã 
Lượm vải bô chằm, vá, khiếu, khâu 
Khẽ khầm từng miếng kế đâu 
Thành y bá nạp ngõ hầu che thân 
Rồi lần lượt bước chân giải thoát 
Đem gương lành, ôm bát hóa trai  
Đói no đắp đổi tạm thay qua ngày 
Lúc chưa thành đạo nào ai biết đến 
Còn gặp phải lắm điều gây cấn 
Sử chép rằng: ngộ trận ma vương 
Lúc ngài nhập định phóng quang 
Ma Vương binh tướng nghênh ngang 
                                                            đánh đùa 
Nhưng chúng phải thua chạy trốn 
Ngài vẫn ngồi mà ổn tự nhiên 
Từ bi gương mặt diệu hiền 
Hào quang nhập định tham thiền tủa ra 
Ma vương ấy họa là trần thế 
E đạo ngài chủ tể ngôi trên 
Chơn tu đắp vững móng nền 
Đổi xoay thế cuộc lập nên đạo tràng 
Thì quyền lợi Đế Vương sẽ thất 
Tinh thần hưng, vật chất suy mòn 
Công danh dầu miếng mồi ngon 
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Cũng không lay chuyển lòng son đạo vàng 
Đời thế lực, ngang tàng áp bức 
Đạo ôn hòa bủa đức phục thâu 
Thương người dẫn đạo xiết bao nhọc nhằn 
Bên ngoài đã lăng xăng rắc rối 
Bên trong còn tội lỗi gợi khêu 
Những nàng ma nữ cợt trêu 
Ấy là dục vọng quẩn theo bóng hình 
Nhưng ngài dụng sức linh thiền định 
Vững tinh thần, thanh tịnh chơn tâm 
Vọng căn nguồn gốc đã tầm 
Tham lam, sân giận, si lầm dang xa 
Đắc trí huệ, soi ra vạn pháp 
Phóng hào quang chiếu khắp ngàn trùng 
Phép linh chứng được lục thông 
Trải bao cố gắng khổ công bấy chầy. 
Nắng vằng vặc, mưa mai, gió tối 
Tròi trọi một thân dưới cội Bồ đề 
Nhứt tâm phát nguyện lời thề: 
“Nếu chưa thành đạo chẳng hề dậy đi” 
Và nguyện lực sau khi đắc quả 
Đi khắp nơi hoằng hóa chúng sinh 
Đầu tiên trên bước lữ hành 
Lẻ loi chỉ có một mình đường xa 
Nhưng lần lượt trải qua các xứ 
Phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang 
Lập thành giáo Hội Đạo tràng 
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Đắp tô xông xả con đường Tây Phương 
Đoàn hậu tấn, noi gương hành đạo 
Chổ gởi thân rốt ráo Niết Bàn 
Khởi hành từ chốn trần gian 
Về nơi Cực Lạc, dưỡng an đời đời 
Từ ngàn trước bao người rong ruổi 
Nay chốn này đến buổi chúng ta 
Con giòng hưởng lấy tài gia 
Đoái nhìn sự nghiệp thương cha công trình 
Càng rộng lớn kinh dinh đồ sộ 
Là người xưa lao khổ lại càng 
Tìm ra được ánh đạo vàng 
Nhọc nhằn một kẻ vẻ vang muôn người 
Ôi!  Thật đáng cho đời kính ngưỡng 
Công đức Ngài Vô lượng vô biên 
Hỡi chư Phật tử hữu duyên 
Nhớ ơn từ phụ cần chuyên tu hành 
 
Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật.   
                                                     (3 lần) (1 chuông) 
 
 
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 nhất thiết khổ ách. 
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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 nhản, 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 tử tận, vô khổ, tập, diệt, 
đạo; vô trí diệc vô đắc.   
 
Dĩ 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 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: 
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“Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, 
Bồ đề tát bà ha”.  (3 lần) (1 chuông và 1 lạy) 
 

                                                                                       
                      HỒI HƯỚNG 
 

Phúng Kinh công đức thù thắng hạnh, 
Vô Biên thắng phước giai hồi hướng, 
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, 
Tốc vảng 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.   
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   TỰ QUY Y 
 

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng sanh, 
thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.   
                                                  (1 chuông và 1 lạy) 

 
Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng sanh, 
thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.    
                                                  (1 chuông và 1 lạy) 
 
Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng sanh,  
thống lý đại chúng, nhứt  thiết vô ngại.    
                                                                   (1 chuông và 1 lạy) 

Chúng con, nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả, 
Đệ tử và chúng sanh 

Đều trọn thành Phật đạo. 

 
 

 HỒI HƯỚNG CHÚNG SINH 

 

 

 


