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LỄ TU TỊNH ĐỘ 
 
 

 
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 NGUYỆN VỀ CÕI PHẬT 
      (Bài tụng này thêm vào những dịp sám hối) 

 
Con xin lạy đấng Đại Hùng 
Đức Ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên 
Cảnh đời con sống đảo điên 
Đau thương lắm nỗi ưu phiền xiết bao 
Áo trần con lỡ mặc vào 
Nợ trần con biết ngày nào cổi ra 
Cũng như đứa trẻ lìa nhà 
Lạc loài càng bước, càng xa, xa vời 
Bơ vơ trên quãng đường đời 
Kìa là hang vắng, kìa thời rừng hoang 
Thập thò mãnh hỗ, ác lang 
Trí con khủng khiếp kinh hoàng khóc la 
Chập chờn bóng quỉ hình ma 
Tâm con hồi hộp thiết tha nguyện cầu 
Rừng đời càng bước vào sâu 
Là càng rùng rợn, lo âu phập phồng 
Yếu thơ trước cảnh hãi hung 
Nhỏ nhen con thấy lạnh lùng thân côi 
Đường về nhà đạo xa xôi 
Đường theo cuộc thế ôi thôi đoạn trường 
Sấn vào trong cõi bi thương 
Trăm, ngàn nỗi thảm vấn vương bên mình 
Chung quanh đầy những khổ hình 
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Chẳng hay con mắc tội tình chi đây 
Ngán cho số kiếp đọa đày 
Tủi cho thân phận lạc loài éo le! 
Bàng hoàng giữa chốn rừng mê 
Chẳng ai giùm chỉ đường về cho con 
Ngây thơ trí nhớ đâu còn 
Lại thêm nạn chướng giết mòn tánh linh 
Đồng thời nhiều kẻ chung quanh 
Rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi 
Dây oan khi đã cột rồi 
Tên ghi, hồn gởi thì thôi còn gì 
Giấc mơ nhiều kiếp ly bì 
Càng quanh lộn mãi càng si mê hoài 
Mảng lo xây đắp mộng đài 
Ở nơi huyễn cảnh dặc dài thời gian 
Niên hoa mấy độ nở tàn 
Chủ nhơn khuất bóng trong màn vô minh 
Cõi trần kiếp kiếp lụy mình 
Dây thương vấn vít, lưới tình bủa giăng 
Áo quần, vật chất trói trăn 
Cửa nhà nhốt phạt, miếng ăn hành hà 
Cơn đau hấp hối rên la 
Hung thần, ác quỉ cõi ma hoành hành 
Mảnh than khổ sống cam đành 
Lại thêm khổ chết giựt giành chia phui 
Lòng con luống những ngậm ngùi 
Trót đem linh tánh nhuộm mùi trần gian 
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Thân này đã lỡ vương mang 
Khổ này mới phải trăm đàng tai ương 
Não nề với cảnh đau thương 
Lắm khi con muốn tìm đường thoát thân 
Than ôi! Dính chặt lưới trần 
Dễ gì tháo gỡ một lần cho ra 
Nghiệp duyên chẵng chịu buông tha 
Sức con yếu kém khó qua phép đời 
Kiếp trần biển khổ chơi vơi 
Con đang trồi hụp đuối hơi vẫy vùng 
Cúi xin lạy đấng Đại Hùng 
Đức Ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên 
Từ bi vô lượng, vô biên 
Cứu con thoát chốn oan khiên đọa đày 
Cúi xin đảnh lễ Đức Ngài. 
 
Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  
                                      (3 lần) (1 chuông và 1 lạy) 
 
 

   SÁM PHÁT NGUYỆN 
  (Sám này có thể dùng thay thế các sám khác) 

 
Đệ tử chúng con từ vô thỉ 
Gây bao tội ác bởi lầm mê 
Đắm trong sanh tử đã bao lần 
Nay đến trước đài vô thượng giác 
Biển trần khổ lâu đời luân lạc 
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Với sanh linh vô số điêu tàn 
Sống u hoài trong kiếp lầm than 
Con lạc lõng không nhìn phương hướng. 
                                                                 (1 chuông và 1 lạy) 
Đàn con dại, từ lâu vất vưởng 
Hôm nay trông thấy Đạo huy hoàng 
Xin hướng về núp bóng Từ quang 
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước 
Bao tội khổ trong đường ác trược 
Vì tham, sân, si, mạn gây nên 
Thì hôm nay giữ trọn lời nguyền 
Xin sám hối đễ lòng thanh thoát. 
                                                                 (1 chuông và 1 lạy) 
Trí huệ quang minh như nhựt, nguyệt 
Từ bi vô lượng cứu quần sanh 
Ôi!  Từ lâu ba chốn ngục hình 
Giam giữ mãi, con nguyền ra khỏi 
Theo gót Ngài vượt qua khổ ải 
Nương thuyền từ vượt bể ái hà 
Nhớ lời Ngài:  “Bờ Giác không xa” 
Hành thập thiện cho đời tươi sáng. 
                                                 (1 chuông và 1 lạy) 
Bỏ việc ác cho đời quang đãng 
Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân 
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng  
Con nguyện được sống đời rộng rãi 
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi 
Hình bóng Ngài trên bước đường lành 
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Chúng con khổ nguyền xin cứu khổ. 
                                                                 (1 chuông và 1 lạy) 
Chúng con khổ nguyền xin tự độ 
Ngoài tham lam, sân hận ngập trời 
Phá si mê, trí tuệ tuyệt vời 
Con nhớ Đức Di Đà Lạc Quốc 
Phật A Di Đà thân Kim sắc 
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm 
Năm Tu di uyển chuyển Bạch hào 
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc. 
                                                                  (1 chuông và 1 lạy) 
Trong hào quang hóa vô số Phật 
Vô số Bồ Tát hiện ở trong 
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh 
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát 
Quy mạng lễ A Di Đà Phật 
Ở Phương Tây thế giới an lành 
Con nay xin phát nguyện vãng sanh 
Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ 
Nam-mô Tây Phương  Cực Lạc Thế Giới 
Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.  (1 lần) 

                                                             (1 chuông và 1 lạy) 
 

Nam-mô A Di Đà Phật  (10 lần) 
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát  (3 lần) 
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát  (3 lần) 
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng  
                                                 Bồ Tát.  (3 lần) 
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Một lòng quy-kính, 
Phật A-Di-Đà, 
Thế-giới Cực-Lạc, 
Nguyện lấy hào-quang, 
Trong sạch soi cho, 
Lấy thệ từ-bi, 
Mà nhiếp-thọ cho, 
Con nay chánh-niệm, 
Niệm hiệu Như-lai, 
Vì đạo Bồ-Đề, 
Cầu sinh Tịnh-độ. 
Phật xưa có thệ: 
“Nếu có chúng-sinh 
Muốn sinh nước ta, 
Hết lòng tín nguyện, 
Cho đến mười niệm, 
Nếu chẳng đặng sinh, 
Chẳng thành Chánh-Giác”. 
Do vì nhân duyên, 
Niệm hiệu Phật nầy, 
Được và trong bể, 
Đại-thệ Như-Lai, 
Nhờ sức Từ-bi, 
Các tội tiêu diệt, 
Căn lành tăng-trưởng. 
Khi mạng gần chung, 
Biết trước giờ chết, 
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Thân không bệnh khổ, 
Tâm không tham-luyến 
Ý không điên đảo, 
Như vào thiền-định. 
Phật và Thánh-Chúng, 
Tay nâng kim-đài, 
Cùng đến tiếp-dẫn, 
Trong khoảng một niệm, 
Sinh về Cực-Lạc, 
Sen nở thấy Phật, 
Liền nghe Phật-thừa, 
Chóng mở Phật-tuệ, 
Khắp độ chúng-sinh, 
Trọn Bồ-Đề nguyện. 
Chúng-sinh không số lượng, 
Thệ nguyện đều độ khắp. 
Phiền não không cùng tận, 
Thệ nguyện đều dứt sạch. 
Pháp-môn không kể xiết, 
Thệ nguyện đều tu học. 
Phật-đạo không gì hơn, 
Thệ nguyện được viên-thành. 
 
 

 
 

 
 



138                                                           NGHI THỨC            
  
 
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 

 



TU TỊNH ĐỘ                                                          139 
 
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) 
                                                                                      
 

BẠT NHỨT THẾ NGHIỆP CHƯỚNG 
CĂN BẢN ĐẮC SINH TỊNH-ĐỘ  

ĐÀ-LA-NI 
 
Nam-mô A-di-đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa 
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, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, 
ta bà ha.  (3 lần)                                                    
     
 
 
 

 



140                                                           NGHI THỨC            
  
 
                     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 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 

  

  

 


