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NGHI THỨC 

CÔNG PHU KHUYA 

 

 

 

TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN 

Án lam tóa ha. (3 lần) 

 

TỊNH TAM-NGHIỆPCHƠN-NGÔN 

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta 

phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) 
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TÁN PHẬT 

Pháp vương vô-thượng tôn 

Tam-giới vô luân thất 

Thiên nhơn chi Ðạo-sư 

Tứ-sanh chi từ-phụ 

Ư nhứt niệm quy-y 

Năng diệt tam-kỳ nghiệp 

Xưng dương nhược tán-thán 

Ức kiếp mạc năng tận. 

 

QUÁN TƯỞNG 

 

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch, 

Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì, 

Ngã thử đạo-tràng như Ðế-châu, 

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung, 

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, 

Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ. 
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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 lạy) 

  

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ 

Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Ðương-lai hạ 

sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-trí Văn-Thù Sư-

Lợi Bồ-tát, Ðại-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 Ðại-từ Ðại-bi A-Di-Ðà Phật, Ðại 

bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Ðại-Thế-Chí Bồ-tát, 

Ðại-Nguyện Ðịa-Tạng-vương Bồ-tát, Thanh-

tịnh Ðại-hải-chúng Bồ-tát. (1 lạy) 

 

(Khai chuông mõ, đồng tụng) 
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KINH LĂNG NGHIÊM 

 

 

 

Nam-mô Lăng-Nghiêm  

Hội-thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) 

  

Diệu trạm tổng trì bất động tôn, Thủ-

Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu, tiêu ngã ức 

kiếp điên-đảo tưởng. 

 

Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân, 

nguyện kim đắc quả thành bảo-vương, hườn 

độ như thị hằng sa chúng, tương thử thâm tâm 

phụng trần sát, thị tắc danh vị báo Phật ân: 

phục thỉnh Thế-Tôn vị chứng-minh, ngũ-trược 

ác-thế thệ tiên nhập, như nhứt chúng-sanh vị 

thành Phật, chung bất ư thử thủ nê-hoàn. Ðại-
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hùng đại-lực đại-từ-bi, hi cánh thẩm trừ vi-tế 

hoặc, linh ngã tảo đăng vô-thượng giác, ư thập 

phương giới tọa đạo tràng; thuấn nhã đa tánh 

khả tiêu vong, thước-ca-ra tâm vô động 

chuyển. 

 

Nam-mô thường-trụ thập-phương Phật. 

Nam-mô thường-trụ thập-phương Pháp. 

Nam-mô thường-trụ thập-phương Tăng. 

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật. 

Nam-mô Phật-đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm. 

Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-tát. 

Nam-mô Kim-Cang-Tạng Bồ-tát. 

 

Nhĩ thời Thế-Tôn, tùng nhục-kế trung, 

dõng bá bảo-quang, quang trung dõng xuất, 

thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như-Lai, tọa bảo 

hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang-

minh, nhứt nhứt quang-minh, giai biến thị 

hiện, thập hằng hà sa, Kim-Cang mật tích, 

kình sơn trì sử, biến hư-không giới, đại chúng 

ngưỡng quan, úy ái kiêm bảo, cầu Phật ai hựu, 

nhứt tâm thính Phật, vô-kiến đảnh tướng, 

phóng quang Như-Lai, tuyên thuyết thần chú: 
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 Ệ I 

 

Nam mô tát đa tha tô già đa da a ra ha đế 

tam miệu tam bồ đà t a. Tát đát tha Phật đà 

câu tri sắc ni sam. Nam mô tát bà bột đà bột 

địa, tát đa bệ tệ. Nam mô tát đa nẩm tam miệu 

tam bồ đà cu tri nẩm. Ta xá ra bà ca tăng già 

nẩm. Nam mô lô kê a la hán đa nẩm. Nam mô 

tô lô đa ba na nẩm. Nam mô ta yết rị đà già di 

nẩm. Nam mô lô kê tam miệu già đa nẩm, tam 

miệu già ba ra để ba đa na nẩm. Nam mô đề bà 

ly sắt n a. Nam mô tất đà da tỳ địa da đà ra ly 

sắt n a. Xá ba noa yết ra ha ta ha ta ra ma tha 

nẩm. Nam mô bạt ra ha ma ni. Nam mô nhơn 

đà ra da. Nam mô bà già bà đế, lô đà ra da, ô 

ma bát đế, ta hê dạ da. Nam mô bà già bà đế, 

na ra dả noa da, bàn giá ma ha tam mộ đà ra. 

Nam mô tất yết rị đa da. Nam mô bà già bà đế, 

ma ha ca ra da, địa rị bác lặc na già ra, tỳ đà ra 

ba noa ca ra da, a địa mục đế, thi ma xá na nê 

bà tất nê, ma đát rị già noa. Nam mô tất yết rị 

đa da. Nam mô bà già bà đế, đa tha già đa cu 

ra da. Nam mô bát đầu ma cu ra da. Nam mô 

bạt xà ra cu ra da. Nam mô ma ni cu ra da. 

Nam mô già xà cu ra gia. Nam mô bà già bà 
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đế, đế rị trà du ra tây na, ba ra ha ra noa ra xà 

da, đa tha già đa da. Nam mô bà già bà đế, 

nam mô a di đa bà da, đa tha dà đa da, a ra ha 

đế, tam miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà 

đế, a sô bệ da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam 

miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đế, bệ 

sa xà da, cu lô phệ trụ rị da, bát ra bà ra xà da, 

đa gia thà đa da. Nam mô bà già bà đế, tam bổ 

sư bí đa tát lân nại ra lặc xà da, đa tha già đa 

da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da. Nam 

mô bà già bà đế, xá kê dã m u na duệ, đa tha 

già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da. 

Nam mô bà già bà đế, lặc đát na kê đô ra xà 

da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam 

bồ đà da.  ế biều, nam mô tát yết rị đa, ế đàm 

bà già bà đa, tát đác tha già đô sắc ni sam, tát 

đác đa bác đác lam. Nam mô a bà ra thị đam, 

bác ra đế vương kỳ ra, tát ra bà bộ đa yết ra ha, 

ni yết ra ha yết ca ra ha ni bạc ra bí địa da sất 

đà nể, a ca ra mật rị trụ, bát rị đát ra da nảnh 

yết rị, tát ra bà bàn đà na mục xoa ni, tát ra bà 

đột sắc tra, đột tất phạp bát na nể phạt ra ni, 

giả đô ra thất đế nẩm.  ết ra ha ta ha tát ra nhã 

xà, tỳ đa băng ta na yết rị, a sắc tra băng xá đế 

nẩm, na xoa sát đác ra nhã xà, ba ra tát đà na 

yết rị, a sắc tra nẩm, ma ha yết ra ha nhã xà, tỳ 

đa băng tát na yết rị, tát bà xá đô lô nể bà ra 

nhã xà, hô lam đột tất phạp nan giá na xá ni, bí 
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sa xá tất đác ra, a kiết ni ô đà ca ra nhã xà, a 

bát ra thị đa cu ra ma ha bác ra chiến trì, ma ha 

điệp đa, ma ha đế xà, ma ha thuế đa xà bà ra, 

ma ha bạt ra bàn đà ra bà tất nể a rị da đa ra, tỳ 

rị cu tri, thệ bà tỳ xà da, bạc xà ra ma lễ đễ, tỳ 

xá lô đa, bột đà dõng ca, bạt xà ra chế hắt na a 

giá, ma ra chế bà bác ra chất đa, bạc xà ra 

thiện trì, tỳ xá ra giá, phiến đa xá bệ đề bà bổ 

thị đa, tô ma lô ba, ma ha thuế đa, a rị da đa ra, 

ma ha bà ra a bác ra, bạt xà ra thương yết ra 

chế bà, bạt xà ra cu ma rị, cu lam đà rị, bạt xà 

ra hắc tát đa giá, tỳ địa gia kiền giá na ma rị 

ca, khuất tô m u bà yết ra đa na, bệ lô giá na 

cu rị da, dạ ra th  sắt ni sam tỳ chiết lam bà ma 

ni giá, bạt xà ra ca na ca ba ra bà, lô xà na bạt 

xa ra đ n trỉ giá, thuế đa giá ca ma ra sát xa thi 

ba ra bà, ế đế di đế, m u đà ra yết noa, ta bệ ra 

sám, quật phạm đô, ấn th  na mạ mạ t a. 

 

 Ệ II 

 

  hồng, rị sắt yết noa, bác lặc xá tất đa, 

tát đa tha già đô sắc ni sam. Hổ hồng, đô lô 

ung chiêm bà na. Hổ hồng, đô lô ung tất đam 

bà na. Hổ hồng, đô lô ung ba ra sắc địa da tam 

bác xá noa yết ra. Hổ hồng, đô lô ung, tát bà 

dược xoa, hắt ra sát ta, yết ra ha nhã xà, tỳ 
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đằng băng tát na yết ra. Hổ hồng, đô lô ung, 

giả đô ra thi để n m, yết ra ha, ta ha tát ra n m, 

tỳ đằng băng tát na ra. Hổ hồng, đô lô ung, ra 

xoa, bà già phạm tát đát tha già đô sắc ni sam, 

ba ra điểm xà kiết rị, ma ha ta ha tát ra, bột thọ 

ta ha tát ra thất rị sa, cu tri ta ha tát nê đế lệ, a 

tệ đề thị bà rị đa, tra tra anh ca ma ha bạt xà lô 

đà ra, đế ri bồ bà na, man trà ra, ô hồng, ta tất 

đế bạc bà đô, mạ mạ ấn th  na mạ mạ t a. 

 

 Ệ III 

 

 a xà bà dạ, chủ ra bạt dạ, a kỳ ni bà dạ, 

ô đà ca bà dạ, tỳ xa bà dạ, xá tát đa ra bà dạ, bà 

ra chước yết ra bà dạ, đột sắc xoa bà dạ, a xá 

nể bà dạ, a ca ra mật rị trụ bà dạ, đà ra ni bộ di 

kiếm ba già ba đà bà dạ, ô ra ca bà đa bà dạ, 

lặc xà đàng trà bà dạ, na già bà dạ, tỳ điều đát 

bà dạ, tô ba ra noa bà dạ, dược xoa yết ra ha, ra 

xoa tư yết ra ha, tất rị đa yết ra ha, tỳ xá giá yết 

ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu bàn trà yết ra ha, bổ 

đơn na yết ra ha, tất kiền độ yết ra ha, a bá tất 

ma ra yết ra ha, ô đàn ma đà yết ra ha, xa dạ 

yết ra ha, hê rị bà đế yết ra ha, xã đa ha rị nẩm, 

yết bà ha rị nẩm, lộ địa ra ha rị nẩm, mang ta 

ha rị nẩm, mê đà ha rị nẩm, ma xà ha rị nẩm, 

xà đa ha rị nữ, thị t  đa ha rị nẩm, tỳ đa ha rị 
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nẩm, bà đa ha rị nẩm, a du giá ha ri nữ, chất đa 

ha ri nữ, đế sam tát bệ sam, tát bà yết ra ha 

nẩm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, ba rị bạt ra giả 

ca hất rị đởm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê ra 

dạ di, trà diễn ni hất rị đởm, ty đà dạ xà, sân đà 

dạ di, kê ra dạ di, ma ha bát du bác đát dạ, lô 

đà ra hất rị đởm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê 

ra dạ di, na ra dạ noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà, 

sân đà dạ di, kê ra dạ di, đát đ a già lô trà tây 

hất rị đởm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê ra dạ 

di, ma ha ca ra ma đát rị già noa hất rị đởm, tỳ 

đà dạ xà, sân đà dạ di, kê ra dạ di, ca ba rị ca 

hất rị đởm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê ra dạ 

di, xà dạ yết ra, ma độ yết ra tát bà ra tha ta đạt 

na hất rị đởm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê ra 

dạ di, giả đ t ra bà kỳ nể hất rị đởm, tỳ đà dạ 

xà, sân đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ rị dương hất rị 

tri, nan đà kê sa ra, dà noa bác đế, sách hê dạ 

hất rị đởm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê ra dạ 

di, na yết na xá ra bà noa hất rị đởm, tỳ đà dạ 

xà, sân đà dạ di, kê ra dạ di, a la hán hất rị 

đởm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ 

đa ra già hất rị đởm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di, 

kê ra dạ di, bạt xà ra ba nể, cu hê dạ cu hê dạ, 

ca địa bát đế hất rị đởm, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ 

di, kê ra dạ di, ra thoa v ng, bà dà phạm, ấn 

th  na mạ mạ t a.  
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 Ệ I  

 

Bà già phạm, tát đát đa bác đác ra, nam 

mô t  đô đế, a tất đa na ra lặc ca, ba ra bà tất 

phổ tra, tỳ ca tát đát đa bát đế rị, thập Phật ra 

thập Phật ra, đà ra đà ra, tần đà ra tần đà ra sân 

đà sân đà. Hổ hồng hổ hồng, phấn tra, phấn 

tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, ta ha, hê hê 

phấn, a mâu ca da phấn, a ba ra đề ha đa phấn, 

ba ra ba ra đà phấn, a t  ra tỳ đà ra ba ca phấn, 

tát bà đề bệ tệ phấn, tát bà na già tệ phấn, tát 

bà dược xoa tệ phấn, tát bà kiền thát bà tệ 

phấn, tát bà bổ đơn na tệ phấn, ca tra bổ đơn 

na tệ phấn, tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn, tát bà 

đột sáp t  lê hất sắc đế tệ phấn, tát bà thập bà 

lê tệ phấn, tát bà a bá tất ma lê tệ phấn, tát bà 

xá ra bà noa tệ phấn, tát bà địa đế kê tệ phấn, 

tát bà đát ma đà kê tệ phấn, tát bà tỳ đà da ra 

thệ giá lê tệ phấn, xà dạ yết ra ma độ yết ra, tát 

bà ra tha ta đà kê tệ phấn, tỳ địa dạ, giá lê tệ 

phấn, giả đô ra, phược kỳ nể tệ phấn, bạt xà ra 

cu ma rị, tỳ đà dạ ra thệ tệ phấn, ma ha ba ra 

đinh dương xoa tỳ rị tệ phấn, bạt xà ra thương 

yết ra dạ, ba ra trượng kỳ ra xà da phấn, ma ha 

ca ra da, ma ha mạt đát rị ca noa. Nam mô ta 
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yết rị đa dạ phấn, t  sắc noa tỳ duệ phấn, bột ra 

ha mâu ni duệ phấn, a kỳ ni duệ phấn, ma ha 

yết rị duệ phấn, yết ra đàn trì duệ phấn, miệc 

đát rị duệ phấn, lao đát rị duệ phấn, giá văn trà 

duệ phấn, yết la ra đát rị duệ phấn, ca bác rị 

duệ phấn, a địa mục chất đa ca thi ma xá na bà 

tư nể duệ phấn, diễn kiết chất, tát đ a bà t a, 

mạ mạ ấn th  na mạ mạ t a.  

 

 Ệ   

 

 ột sắc tra chất đa, a mạt đát rị chất đa, ô 

xà ha ra, già bà ha ra, lô địa ra ha ra, ta bà ha 

ra, ma xà ha ra, xà đa ha ra, thị t  đa ha ra, bạc 

lược dạ ha ra, kiền đà ha ra, b  sử ba ha ra, phả 

ra ha ra, bà t a ha ra, bác ba chất đa, đột sắc ra 

chất đa, lao đà ra chất đa, dược xoa yết ra ha, 

ra sát ta yết ra ha, bế lệ đa yết ra ha, tỳ xá giá 

yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu bàn trà yết ra ha, 

tất kiền đà yết ra ha, ô đát ma đà yết ra ha, xa 

dạ yết ra ha, a bá tất ma ra yết ra ha, trạch khê 

trách trà kỳ ni yết ra ha, rị Phật đế yết ra ha, xà 

di ca yết ra ha, xá cu ni yết ra ha, lao đà ra nan 

địa ca yết ra ha, a lam bà yết ra ha, kiền độ ba 

ni yết ra ha. Thập phạt ra yên ca hê ca, tri đế 

dược ca, đát lệ đế dược ca, giả đột thác ca, ni 

đề thập phạt ra, t  sam ma thập phạt ra, bạc để 
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ca, t  để ca, thất lệ sắt mật ca, ta nể bác đế ra, 

tát bà thập phạt ra, thất lô kiết đế, mạt đà bệ 

đạt lô chế kiếm, a   lô kiềm, mục khê lô kiềm, 

yết rị đột lô kiềm, yết ra ha yết lam, yết noa du 

lam, đản đa du lam, hất rị dạ du lam, mạt mạ 

du lam, bạt rị thất bà du lam, t  lật sắc tra du 

lam, ô đà ra du lam, yết tri du lam, bạt tất đế 

du lam, ô lô du lam, thường già du lam, hát tất 

đa du lam, bạt đà du lam, ta ph ng án già bác 

ra trượng già du lam, bộ đa t  đa trà, trà kỳ ni 

thập bà ra, đà đột lô ca, kiến đ t lô kiết tri, bà 

lộ đa tỳ tát bác lô, ha lăng già, du sa đát ra, ta 

na yết ra, tỳ sa dụ ca, a kỳ ni ô đà ca, mạt ra bệ 

ra kiến đa ra, a ca ra mật rị đ t đát liểm bộ ca, 

địa lật lặc tra, t  rị sắc chất ca, tát bà na cu ra, 

tứ d n già tệ, yết ra rị dược xoa, đác ra sô, mạt 

ra thị, phệ đế sam ta bệ sam, tất đát đa, bác đát 

ra, ma ha bạc xà lô sắc ni sam, ma ha bác lặc 

trượng kỳ lam, dạ ba đột xà, xá dụ xà na, biện 

đát lệ noa, tỳ đà da bàn đàm ca lô di, đế thù 

bàn đàm ca lô di, bát ra kỳ đà bàn đàm ca lô 

di, đác điệt tha. 

Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạc xà ra đà rị, 

bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra bàn ni phấn. Hổ 

hồng đô lô ung phấn, ta bà ha. 
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CHÚ  ẠI BI 

 

 

NAM M   ẠI BI H I THƯ NG PHẬT 

B  TÁT 

 

 

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại  ại Bi 

Tâm  à 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 đ a bà da, ma ha tát đ a bà da, ma ha ca lô 

ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, s  đát na đát 

t a. Nam mô tất kiết lật đ a 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 thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma 

bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát 

điệt tha.  
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Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, 

ma ha bồ đề tát đ a, tát bà tát bà, ma ra ma ra, 

ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu 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.  ạ 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, ba dạ ma na, 

ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. 

 a 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. 

 a 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. Dả 

kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất 

đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà 

ha.  a bà lị thắng kiết 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 t t đi n đô  m n đ        t đ      

t     h .  

 

 



Nghi Thức Công Phu Khuya 17 

 

THẬP CHÚ 

 

 

 . CHÚ NHƯ   B   LU N  ƯƠNG 

Nam mô Phật  à Da 

Nam mô  ạt  a Da 

Nam mô Tăng  ià Da 

Nam  ô  uán Tự Tại Bồ Tát  a Ha Tát, cụ 

đại bi tâm giả, đát điệt tha. Án, chiết yết ra 

phạt để, chấn đa mạt ni, ma ha bát đ ng mế, rô 

rô rô rô, để sắc tra, thước ra a yết rị, sa dạ 

hồng, phấn ta ha. Án, bát đạp ma, chấn đa mạt 

ni, thước ra hồng. Án, bát lặc đà, bát đ ng mế 

hồng. 

 

 . CHÚ TIÊU TAI  I T TƯ NG 

N ng mồ tam mãn đa, m u đà nẩm, a bác ra 

để, hạ đa xá, ta n ng 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, sắc tri rị, sắc tri rị, ta phấn 

tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ 

ha. 
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3. CHÚ C NG  ỨC B    ƠN 

Nam mô Phật  à Da 

Nam mô  ạt  a Da 

Nam mô Tăng  ià Da. 

Án tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị 

bà, tất đạt rị, b  rô rị, ta phạ ha.   

 

 . CHÚ PHẬT M U CHU N    

Khể thủ quy y tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất 

cu chi, ngã kim xưng tán  ại Chuẩn  ề, duy 

nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam mô tát đa nẩm, 

tam miệu tam bồ đề, cu chi nẩm, đát điệt tha. 

Án chiết lệ chủ lệ, Chuẩn  ề, ta bà ha. 

 

 . CHÚ THÁNH    LƯ NG TH  

QU  T  ỊNH QUANG MINH  ƯƠNG 

Án nại ma ba cát ng a đế, a ba ra mật đạp, a 

ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tả ra 

tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược 

tam bất đạt dã, đát nể dã tháp. Án tát rị ba, 

tang tư cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả 

cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba ng a, t  thuật 

đế, mã hát nại dã, bát rị ng a rị tá hát. 
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 . CHÚ  Ư C  Ư QUÁN   NH 

Nam mô bạt dà phạt đế bệ sát xả lụ lô thích 

lưu ly, bát lặc bà hát ra xà dã, đát tha yết đa da, 

a ra hát đế, tam miệu tam bột đà da, đát điệt 

tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam 

một yết đế tá ha.  

 

 

 . CHÚ QUÁN  M LINH C M 

Án ma ni bát di hồng, ma hát nghê nha nạp, 

tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, 

tát nhi cáng nhi tháp, b c rị tất tháp cát, nạp bổ 

ra nạp, nạp b c rị, thưu thát ban nạp, nại ma lô 

kiết, thuyết ra da, tá ha.  

 

 

 . CHÚ TH T PHẬT  IỆT T I 

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni 

ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng 

càng đế, ta bà ha. 
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 . CHÚ   NG  ANH TỊNH    

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 dị nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. 

 

  . CHÚ THIỆN THIÊN N  

 

Nam mô Phật  à 

Nam mô  ạt  a 

Nam mô Tăng  ià 

 

Nam mô thất l , ma ha để t  da, đát nể dã tha, 

ba l  phú lầu na, giá l  tam mạn đà, đạt xá ni, 

ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, 

ma ha ca rị dã, ba nể, ba ra, ba nể, tát rị phạt 

lạt tha, tam mạn đà, tu bác lê đế, phú lệ na, a rị 

na, đạt ma đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di Lặc 

đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế t , tăng kỳ hê đế, 

tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni.  
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BÁT NHÃ TÂM KINH 

 

 

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 c  không trung, vô sắc, vô thọ, 

tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, t , thiệt, thân, 

 ; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn 

giới, nãi chí vô  -thức-giới, vô vô-minh diệc, 
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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 c , Bồ-đề tát-đ a y Bát-nhã-ba-la 

mật-đa c , tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại c , 

vô hữu khủng-b , viễn ly điên-đảo mộng 

tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y 

Bát-nhã-ba-la mật-đa c , đắc A-nậu-đa-la tam-

miệu tam-bồ-đề. 

C  tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, 

thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô 

đ ng đ ng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn 

thiệt bất hư. 

C  thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức 

thuyết chú viết: 

 ết-đế yết-đế    -l  yết-đế    -la-tăng yết-

đế  Bồ-đề tát    h . (3 lần) 

Ma-ha Bát-nhã Ba la-mật-đ .  

(3 lần) 
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TÁN PHẬT 

 

 

Thượng lai hiện tiền thanh-tịnh chúng, 

Phúng tụng Lăng-Nghiêm chư phẩm chú, 

Hồi-hướng Tam-Bảo chúng Long-Thiên, 

Thủ-hộ  ià-lam chư Thánh-chúng, 

Tam đồ bát nạn cu ly khổ, 

Tứ ân, tam hữu tận triêm ân; 

 u c giới an-ninh binh cách tiêu, 

Phong điều võ thuận dân an lạc; 

Ðại-chúng huân tu hi thắng tấn, 

Thập địa đ n siêu vô nan sự; 

Tam-môn thanh-tịnh tuyệt phi ngu. 

Ðàn-tín quy-y tăng phước huệ; 

Sát trần tâm niệm khả sổ tri, 

Ðại hải trung thủy khả ẩm tận; 

Hư-không khả lượng phong khả kế, 

Vô năng thuyết tận Phật công đức; 

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật. 

Thập phương thế-giới diệc vô t , 

Thế-gian sở hữu ngã tận kiến, 

Nhứt thiết vô hữu như Phật giả. 
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Nam-mô ta bà Thế-giới, tam giới đạo-sư, tứ 

sanh từ-phụ, nhơn thiên giáo-chủ thiên bá ức 

hóa thân Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. 

 

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.  

Nam-mô Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát. 

Nam-mô Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát.  

Nam-mô Hộ-pháp Chư-tôn Bồ-tát.  

Nam-mô Ðạo-tràng Hội-thượng Phật -  

Bồ tát.  

 

 

 ÁM PHỔ HI N 

 

Ðệ-tử chúng đ ng, tùy-thuận tu tập. Phổ-Hiền 

Bồ-tát, thập chủng đại nguyện: 

 

Nhứt giả lễ kính chư Phật, 

Nhị giả xưng tán Như-Lai, 

Tam giả quảng tu cúng-dường, 

Tứ giả sám-h i nghiệp-chướng, 

Ngũ giả tùy-hỉ công-đức, 

Lục giả thỉnh chuyển pháp-luân, 

Thất giả thỉnh Phật trụ thế, 

Bát giả thường tùy Phật học, 

Cửu giả hằng thuận chúng-sanh, 

Thập giả phổ giai hồi-hướng. 
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BÀI TÁN PHẬT 

 

Tán lễ Thích-Tôn: 

Vô thượng năng nhơn. 

Tăng kỳ cửu viển tu chơn. 

Ðẩu suất giáng thần, 

Trường từ bửu vị kim luân, tọa Bồ-đề t a đại 

phá ma quân. 

Nhứt đổ minh-tinh đạo thành, giáng pháp lâm. 

Tam thừa chúng đ ng qui tâm. 

Vô sanh dĩ chứng. 

Hiện tiền chúng đ ng qui tâm. 

Vô sanh t c chứng. 

Tứ sanh cửu hữu, đồng đăng hoa tạng huyền 

môn, bát nạn,  

tam đồ cộng nhập tỳ lô tánh hải. 

 

TAM QUY-Y 

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể 

giải đại-đạo, phát vô-thượng tâm.  

Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, 

thâm nhập kinh-tạng, trí huệ như hải.  

Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, 

th ng-l  đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. 


