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LỄ CẦU AN 
 
 

 
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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                KINH CẦU AN 
 
Các con thành kính nguyện lên 
Cầu xin Tam Bảo ân trên chứng lòng 
Từ Bi nhỏ xuống phước hồng 
Độ người tai nạn thoát vòng nghiệp vương 
Cùng người tật bịnh đau thương 
Thảy đều hưởng thụ, miên trường vĩnh an 
Những người chịu lắm tội oan 
Lần tiêu túc trái bình an trở về 
Với người nghiệp chướng đê mê 
Loạn tâm vọng tưởng tư bề đảo điên 
Chóng tiêu dứt mối oan khiên 
An tâm, định tánh mạnh liền như xưa 
Những người bịnh hoạn dây dưa 
Nhờ ơn Phật lực sớm trưa mạnh lành 
Khắp trong tất cả chúng sanh 
Năm châu bốn biển đắc thành bình an 
Người người tháo cỗi dây oan 
Tương thân, tương ái, kết đoàn giao liên 
Sùng tu ngưỡng mộ Phật Tiên 
Hướng về Tam Bảo huệ liền mở khai 
Minh tâm kiến tánh Như Lai 
Thoát vòng đau khổ ra ngoài trái oan 
Cầu xin Tam Bảo phước ban 
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Chứng lòng đệ tử cầu an đắc thành.                       
                                                 (1 chuông và 1 lạy) 
 
Nam-mô Cầu An Lạc Địa Bồ Tát.  (3 lần) 
                                                 (1 chuông và 1 lạy) 
 

     
            KINH PHỔ NGUYỆN 
 
Nay đệ tử lòng thành phát nguyện 
Nhờ ân trên Phật hiển oai linh 
Độ cho tất cả chúng sinh 
Năm châu, bốn biển thái bình an vui 
Người người được thấm mùi đạo lý 
Giữ gìn thân, tâm, trí, trọn lành 
Ăn chay, niệm Phật tu hành 
Cải tà, quy chánh hiểu rành lý chơn 
Một lòng gắng keo sơn trau sửa 
Dứt sân si, tánh lửa, lòng phàm 
Xa lìa tội ác gian tham 
Kết duyên Tam Bảo quyết làm nghĩa nhân 
Cầu Phật lực quang minh phóng chiếu 
Độ chúng sanh thấu hiểu lý chân 
Nương theo Chánh đạo tu lần 
Hầu mong thoát khỏi những phần tử sanh 
Nay đệ tử lòng thành khấn nguyện 
Nhờ ơn trên Phật hiển oai linh 
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Độ cho tất cả chúng sinh 
Nương về Chánh đạo sửa mình tu tâm.  
                                                                   (1 chuông và 1 lạy) 

 
Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  

                                                    (3 lần)  (1 chuông và 1 lạy) 
 
 

          TỈNH TÂM NIỆM PHẬT 
 
Thế gian ai có sở cầu,  
Hỡi xin chóng chóng hồi đầu mới hay,  
Cuộc đời chớ đắm đừng say,  
Một câu niệm Phật việc gì cũng an 
Niệm Phật tội nghiệp tiêu tan 
Muôn tai ngàn họa khỏi mang vào mình 
Niệm Phật mở trí thông minh, 
Bao nhiêu nghiệp chướng chẳng sanh  
                                                              vào lòng,  
Niệm Phật cứu đặng tổ tông,  
Khỏi nơi biển khổ khỏi dòng sông mê,  
Niệm Phật tộc họ đề huề,  
Một nhà sum hiệp chẳng hề ghét nhau. 
Niệm Phật khỏi ốm khỏi đau,  
Bao nhiêu bịnh tật mau mau hết liền,  
Niệm Phật có phước có duyên,  
Tấn tài, tấn lợi, bình yên cửa nhà,  
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Niệm Phật trừ đặng tà ma,  
Yêu tinh quỉ quái lánh xa ngàn trùng,  
Niệm Phật trừ được độc trùng,  
Cọp, beo, gấu, sói, hóa hung làm hiền,  
Niệm Phật hết khùng hết điên,  
Có gương trí huệ, có đèn quang minh 
Niệm Phật khỏi sự bất bình 
Sự người chẳng nhớ, sự mình chẳng mong 
Niệm Phật cứu số long đong 
No cơm ấm áo thung dung mãn đời. 
Niệm Phật cảm động khắp nơi,  
Ai ai cũng mến người người đều thương. 
Niệm Phật sanh dạ hiền lương,  
Từ bi thời có bạo cường thì không,  
Niệm Phật trời cũng thương lòng,  
Thường thương ủng hộ cả trong đêm ngày,  
Niệm Phật thần cũng kính vì 
Thường thường trợ niệm trong khi nằm ngồi, 
Niệm Phật lòng khỏi bồi hồi,  
Như cây không gió nhánh chồi chẳng rung 
Niệm Phật khỏi sự hãi hùng,  
Gian tà đạo tặc sẽ không tới nhà,  
Niệm Phật giấc ngủ an hòa,  
Chiêm bao không có, niệm tà đều không,  
Niệm Phật oan trái trả xong,  
Nợ nần kiếp trước hết mong hỏi đòi,  
Niệm Phật trăm việc xong xuôi,  
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Dầu sanh dầu tử cũng vui tấm lòng,  
Niệm Phật hết sự đèo bòng,  
Chẳng ham tài lợi chẳng hòng công danh,  
Niệm Phật uế nhiễm chẳng sanh,  
Cái gương tâm tánh như vành trăng thu,  
Niệm Phật lòng có sở cầu,  
Muốn tu thời đặng dễ đâu sai lầm, 
Niệm Phật hườn đặng chơn tâm,  
Bao nhiêu nghiệp cảm tiêu trầm biển khơi,  
Niệm Phật chắc sống trọn đời,  
Khỏi vòng nước lửa khỏi nơi hung tàn 
Niệm Phật thân thể bình an, 
Khỏi vương các sự chết oan trên đời,  
Niệm Phật bố đức các nơi 
Phá tan địa ngục rã rời ma quân,  
Niệm Phật, Phật phóng hào quang,  
Có ông hóa Phật ngồi ngang trên đầu, 
Niệm Phật, Phật chẳng bỏ đâu, 
Niệm đâu Phật đó phải cầu đâu xa,  
Niệm Phật chắc Phật rước ta, 
Tây phương đã sẵn một tòa bông sen, 
Niệm Phật giữ niệm cho chuyên,  
Thì bông sen ấy hiện liền tốt tươi,  
Niệm Phật niệm niệm chẳng rời, 
Tinh thần sớm đắc dạo chơi Liên Trì, 
Niệm Phật lơ láo ích chi,  
Sen kia khô héo dễ gì tốt tươi, 
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Niệm Phật cần phải chí thành,  
Giữ cho thanh tịnh trong mình lục căn, 
Niệm Phật như nước với trăng,  
Nước thanh trăng tỏ, nước nhăn trăng lờ, 
Niệm Phật có lắm huyền cơ,  
Miễn đừng đem dạ nghi ngờ là xong, 
Niệm Phật giữ một tấm lòng, 
Di Đà oai đức mênh mông biển trời,  
Đức Phật biến hóa khắp nơi, 
Thương đời cứu vớt những người trầm luân, 
Chúng ta lưu lạc phàm trần, 
Bây giờ nầy cũng có phần phải không, 
Khắp xin thế giới đại đồng, 
Ai ai cũng giữ một lòng trì danh,  
Ai ai cũng cử sát sanh,  
Thì đâu gây cuộc chiến tranh nữa mà, 
Chung nhau bốn biển một nhà 
Mười phương vang dậy âu ca thái bình, 
A Di Đà Phật chứng minh, 
Ước ao mãn nguyện mới đành lòng con.   
                                                   (1 chuông và 1 lạy) 
 
Nam-mô A-Di-Đà Phật.  (3 lần) 
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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 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 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 
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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) (1 chuông và 1 lạy) 
 
 

CHÚ TIÊU TAI 
 

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm.  A 
bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm.  Đát 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) 
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                      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.   
 

 
   TỰ QUY Y 

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

Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng sanh, 
thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.    

                                                                   (1 chuông và 1 lạy) 

                                                  (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 

 
 

 

 

 

 


