NGHI THỨC HUÂN TU TRÌ TỤNG

ĐẠI BI THẦN CHÚ
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CÚNG HƯƠNG (Chủ lễ quỳ xướng) :

Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương,
Phưởng phất khắp mười phương,
Cúng dường ngôi Tam Bảo.
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,
Chí tu học vững bền,
Xa biển khổ mông mênh,
Chóng quay về bờ giác.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát. (3 lần)
1. TÁN PHẬT (Tán thán công đức Phật) :
Đấng Pháp vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loại.
Qui y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp không cùng tận!

2. LỄ PHẬT :
Phật, chúng sanh 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 tòa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện qui y.
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Nhất tâm đảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Vi Trần Sát Độ Trung, Quá Hiện
Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lễ)
Nhất 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 Hành Phổ Hiền Bồ tát; Hộ
Pháp Chư Tôn Bồ tát; Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát. (1 lễ)
Nhất tâm đảnh lễ: Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly
Quang Vương Phật; Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ Tát; Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát;
Dược Vương Bồ Tát; Dược Thượng Bồ Tát; Phật Mẫu Đại Thánh Chuẩn Đề Vương Bồ Tát;
Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. (1 lễ)
Nhất tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A
Di Đà Phật; Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát; Đại Thế Chí Bồ tát; Đại Nguyện Địa Tạng Vương
Bồ tát; Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát.
(1 lễ)
Đệ Tử vốn tạo các vọng nghiệp, đều do vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, đệ tử
chí tâm xin sám hối; nhất tâm đảnh lễ Nam mô Sám Ma Chủ Hư Không Tạng Bồ Tát (1 lễ)
Đệ Tử vốn tạo các vọng nghiệp, đều do vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, đệ tử
chí tâm xin sám hối; nhất tâm đảnh lễ Nam mô Sám Ma Chủ Hư Không Tạng Bồ Tát (1 lễ)
Đệ Tử vốn tạo các vọng nghiệp, đều do vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, đệ tử
chí tâm xin sám hối; nhất tâm đảnh lễ Nam mô Sám Ma Chủ Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha
Tát
(1 lễ)

KHAI CHUÔNG MÕ
NGHI THỨC TU TRÌ “THIÊN THỦ QUÁN ÂM” (TÓM GỌN)

ʘ = Tang

ɸ = Mõ

3. TÁN HƯƠNG (nhạc cúng hương ) :
 = Nghỉ nhịp

Lô ʘ Hương ʘ ɸ Xạ  ʘ ʘ ɸ Nhiệt  ʘ ʘ
ɸ Pháp  ʘ Giới ʘ ɸ Mông  ʘ ʘ ɸ Huân 
ʘ ʘ
ɸ Chư  ʘ Phật ʘ ɸ Hải  ʘ Hội ʘ ɸ Tất  ʘDiêu ʘ ɸ
Văn  ʘ ʘ
ɸ Tùy  ʘ Xứ ʘ ɸ Kiết  ʘ Tường ʘ ɸ Vân  ʘ ʘ
ɸ Thành  ʘ Ý ʘ ɸ Phương  ʘ ʘ ɸ Ân  ʘ ʘ
ɸ Chư  ʘ Phậtʘ ɸ Hiện  ʘ Toàn ʘ ɸ Thân
 Hươngʘ
 Hươngʘ

ʘCúng ɸ Dường  ʘ
ʘCúng ɸ Dường  ʘ

ʘ
ʘ
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ʘ
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 ʘ ʘ ɸNam  ʘ ʘ ɸ Mô  Hương ʘ
ʘ ɸ Bồ ʘ ʘ ɸ ʘ Tátʘ ɸ ʘ ʘ ɸ

ʘCúng ɸ Dường  ʘ

A. PHẦN CHUẨN BỊ:

Nam Mô A-Rị-Da Lô-Kés-Va-Rạ-Da (Arya Lokesvaràya.)
Từ nơi ngài cam lồ tuôn vô lượng,
Xua khổ đau làm giảm nhẹ bi ai,
Trên tay ngài sen trắng tỏa quang hương,
Nay con bên ngài hằng quy ngưỡng,
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Sau đây là phần nghi thức giản lược về phép tu Quán Âm thiên thủ đại từ bi theo truyền thống của vị sư nữ Palmo.
Trước hết hành giả phải quán tưởng mười phương chư Phật, Bồ Tát và giáo pháp của chư Phật hiện ra phía trước mặt,
rồi phát lòng tôn kính vô cùng. Sau đó phát tâm cầu quy y.

Con xin quy y đức Kim Cang Vô Thượng Sư,
Con xin quy y Phật, đấng tối thắng vẹn toàn,
Con xin quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục,
Con xin quy y Tăng, bậc tu hành cao tột,
Con nguyện từ nay cho đến ngày thành chánh giác,
Xin luôn được quy y Phật Pháp Tăng.
Sau đó ngồi tư duy về ba ngôi báu phát tâm thèm khát cầu được quả vị như Phật, cầu có trí tuệ như Phật, cầu có khả
năng độ sanh như Phật:

Với ý nguyện độ tận chúng sanh,
Từ nay đến ngày thành chánh giác,
Con hằng thệ nguyện được quy y.
Phật Pháp Tăng cả ba ngôi báu.
Trí tuệ, Từ bi và thiện pháp
Con tinh tấn lợi lạc quần sanh
Con nay khi ở tại Phật tiền
Nguyện phát đại tâm thành chánh giác
Không gian vô tận còn tồn tại
Chúng sanh vô lượng còn hiện hữu
Con nguyện còn luôn trụ ta bà
Để giúp muôn loài lìa khổ não. (3X)
Kế đến là phát tâm cần cầu sám hối và cầu sự gia trì của chư Phật, tụng bài:

Hôm nay con cúi lạy chư Phật khắp mười phương pháp giới, xin thương tưởng
con, chứng minh cho con, con phủ phục trước các Ngài mà phát tâm sám hối:
nếu con trong đời này, đời trước hay từ vô thỉ kiếp đã tạo các nghiệp ác, hoặc tự
làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm liền sanh tâm vui mừng. Những
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đồ vật thuộc tam bảo, hoặc tự lấy, hoặc bảo người lấy, hoặc thấy người lấy liền
sanh tâm vui mừng. Năm nghiệp vô gián, mười điều bất thiện, hoặc tự làm, hoặc
bảo người làm, hoặc thấy người làm liền sanh tâm vui mừng. Những nghiệp như
thế hoặc che dấu, hoặc không che dấu, hoặc đáng vào địa ngục, ngạ quỉ, súc
sanh, những loài thú dữ, hay đáng sanh vào nơi biên địa, dòng hạ tiện và những
nơi dữ tợn, hết thảy những nghiệp chướng ấy con cần cầu xin sám hối.
CUNG THỈNH PHƯỚC ĐIỀN.
Quán tưởng trên đỉnh đầu chúng ta có tòa sen ngìn cánh giữa tòa sen có vành nguyệt luân, đức bổn sư đang ngồi trên
đó. Ngài nhìn chúng ta bằng con mắt từ bi, chúng ta liền phát lời cầu nguyện:

Bổn sư tôn quý và chói sáng,
Ngài ngự trên con tòa sen báu,
Dưới ngài nguyệt luân sáng diệu mầu,
Ngài luôn nhìn con đầy lân mẫn,
Con kính lạy ngài nay thương xót,
Gia trì cho con mau thành tựu,
Tam thân tứ trí cùng lục thông.
Khi đó chúng ta quán tưởng chúng ta liền biến thành ngài Quán Âm Bồ Tát với một mặt và hai tay, nơi tâm chúng ta có
một vành trăng nằm ngang, trên vành trăng là chữ Hrih chói sáng hào quang. Nương vào ánh hào quang ngài Quán
Thế Âm Thiên Thủ Bồ Tát từ cung điện Potala của ngài hiện đến, ngài hiện thân mười một mặt và ngàn tay, chung
quanh ngài có vô lượng Phật, Bồ Tát, thánh chúng, chư thiên và chư hộ pháp. Tất cả các ngài đều hiện ra trên hoa sen
ngìn cánh.

Con liền biến ra thân Quán Âm,
Trên giữa nguyệt luân “Hrih” hiện hình,
Hào quang chói rạng từ tâm tuôn,
Con xin cung thỉnh đức Thiên Thủ,
Ngài từ Tịnh Độ mà quang lâm,
Mười một mặt, ngàn cánh tay,
Bao quanh thánh chúng số Hằng sa,
Tất cả đều ngự trên sen báu.
CẦU NGUYỆN BẢY PHẦN:
1. KÍNH LỄ:

Trong bao nhiêu mười phương cõi nước,
Cả ba đời các đức Như Lai
Ba Nghiệp thanh tịnh hôm nay
Chúng con đảnh lễ, xin ngài chứng minh.
Sức oai thần Phổ Hiền hạnh nguyện
Trước Như Lai khắp hiện tự thân
Mỗi thân lại hiện trần thân
Thân thân lễ khắp sát trần Thế Tôn.
2. CÚNG DƯỜNG:

Tràng hoa đẹp rất xinh thơm ngát
Cùng hương xoa, kỹ nhạc, lộng tàn
Bao nhiêu đồ tốt trang hoàng
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Cúng dường chư Phật con thành kính dâng,
Y tối thắng cùng hương tối thắng
Với đuốc đèn, hương phấn, hương xông
Đều nhiều như Diệu Cao phong
Cúng dường chư Phật con đồng dâng lên.
Tâm thắng giải mênh mông con dụng
Phật ba đời thảy cũng tin kiên
Con nương hạnh nguyện Phổ Hiền
Cúng dường chư Phật khắp miền Lạc Bang.
3. SÁM HỐI:

Các nghiệp ác xưa con lầm lỡ
Do tham sân muôn thuở gây nên
Từ thân miệng ý phát lên
Nay con sám hối báo đền lỗi xưa.
4. TÙY HỶ:

Chúng sanh khắp mười phương các cõi
Hàng nhị thừa “Có học cùng không”
Như Lai Bồ Tát rất đông
Có bao công đức con đồng vui theo.
5. THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN:

Trong mười phương có người chứng quả
Quả ban đầu là quả Bồ Đề
Con xin cung kính thỉnh về
Diễn dương chánh pháp Bồ Đề cao siêu.
6. THỈNH TRỤ THẾ:

Các Đức Phật muôn toan nhập diệt
Con chí thành mãi miết ân cần
Cúi xin ở mãi kiếp trần
Để cho lợi lạc khắp quần sanh linh.
7. HỒI HƯỚNG:

Bao nhiêu phước cúng dường bái lạy
Thỉnh Phật cùng ở tại thế gian
Vui mừng sám hối được an
Con cầu Phật Đạo huy hoàng nơi nơi.
Phần sám hối đặc biệt.
Nếu hành giả có thời giờ và muốn thì có thể thực hiện phần sám hối đặc biệt này gồm hai phần: Thanh tịnh
hóa ác nghiệp và sám hối.

Ô hô! Con khẩn cầu các vị thánh giả, các vị cầm chày kim cang quý báu, chư
Phật và chư Bồ Tát của tất cả mười phương!
1

Con cúi lạy chư Phật khắp mười phương pháp giới, xin thương tưởng con,
chứng minh cho con, con phủ phục trước các Ngài mà phát tâm sám hối: nếu
con trong đời này, đời trước hay từ vô thỉ kiếp đã tạo các nghiệp ác, hoặc tự làm,
hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm liền sanh tâm vui mừng. Những đồ vật
thuộc tam bảo, hoặc tự lấy, hoặc bảo người lấy, hoặc thấy người lấy liền sanh
tâm vui mừng. Năm nghiệp vô gián, mười điều bất thiện, hoặc tự làm, hoặc bảo
người làm, hoặc thấy người làm liền sanh tâm vui mừng. Những nghiệp như thế
hoặc che dấu, hoặc không che dấu, hoặc đáng vào địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh,
những loài thú dữ, hay đáng sanh vào nơi biên địa, dòng hạ tiện và những nơi
dữ tợn, hết thảy những nghiệp chướng ấy con cần cầu xin sám hối.
Thần chú diệt tội:

Om Amogha sila sambhara bhara bhara maha suddha sattva padma vibhusita
bhuja dhara dhara samanta avalokite hum phat svaha (21x)
Nguyện cầu vì sự giữ giới thanh tịnh, sự giữ giới thanh tịnh
hoàn toàn, giữ giới không chấp trước không khi mạn con được thành tựu giới
thể tối thắng.
[và phát nguyện tiếp:]

Bốn tâm vô lượng:

Nguyện cầu chúng sanh an lạc và được nhân an lạc,
Nguyện cầu chúng sanh không khổ và lìa nhân của khổ,
Nguyện cầu chúng sanh không bao giờ lìa an lạc và nhân an lạc,
Nguyện cầu chúng sanh luôn xả bỏ, không phân biệt kẻ thân sơ. (3x)
Quan Âm Bồ Tát thánh linh thiêng,
Nhiều kiếp tu nhơn đạo quả viên,
Muôn xứ tín cầu muôn xứ ứng,
Sông mê qua lại một Từ thuyền.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT. (3LẦN)

Nhất tâm đảnh lễ
Nam mô hiệu Viên Thông, danh Tự Tại, Quán Âm Như Lai, quảng phát hoằng
thệ nguyện.
Nam mô nhất niệm tâm vô quái ngại, Quán Âm Như Lai, thường cư Nam Hải
nguyện.
Nam mô trụ Ta Bà u minh giới, Quán Âm Như Lai, tầm thanh cứu khổ nguyện.
Nam mô hàng tà ma, trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai, năng trừ nguy hiểm
nguyện.
Nam mô thanh tịnh bình thuỳ dương liễu, Quán Âm Như Lai, cam lộ sái tâm
nguyện.
Nam mô đại từ bi năng hỷ xả, Quán Âm Như Lai, thường hành bình đẳng
nguyện.
Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quán Âm Như Lai, thệ diệt tam đồ nguyện.
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Nam mô vọng nam nham cần lễ bái, Quán Âm Như Lai, già toả giải thoát
nguyện.
Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quán Âm Như Lai, độ tận chúng sanh
nguyện.
Nam mô tiền tràng phan hậu bảo cái, Quán Âm Như Lai, tiếp dẫn Tây phương
nguyện.
Nam mô Vô lượng Thọ Phật cảnh giới, Quán Âm Như Lai, Di Đà thọ ký nguyện.
Nam mô đoan nghiêm thân vô tỉ tái, Quán Âm Như Lai, quả tu thập nhị nguyện.
Hành giả dùng sổ tức quán để định tâm, sau khi định tâm dùng quán lực thấy chúng sanh qua hình thể người
mình thương yêu nhất, đang chịu vô vàn đau khổ. Hành giả phát tâm khát khao giúp đỡ chúng sanh thoát
khỏi các khổ đau đang hoành hành ấy. Sau đó tụng tiếp:

Tụng
Cúi đầu đảnh lễ đức Quán Âm,
Tướng tốt quang minh nguyện lực thâm.
Nghìn mắt sáng soi đường tăm tối,
Nghìn tay dìu dắt kẻ mê lầm.
Vô vi phát khởi từ bi nguyện,
Chơn thật tuyên dương bí mật âm.
Thỏa mãn mọi người lòng ước nguyện,
Tiêu trừ tội chướng hết luân trầm.
Long thiên các Thánh đồng gia hộ,
Trăm nghìn Tam muội nguyện tu tâm.
Thân được quang minh tâm trí tuệ,
Thọ trì công đức thật cao thâm.
Trần lao biển cả thề qua lại,
Siêu chứng Bồ đề hết lỗi lầm.
Con nay xưng tụng nguyện qui y,
Các nguyện tùy tâm đều viên mãn.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Xin cho con biết tất cả pháp.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Xin cho con được mắt trí tuệ.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Xin cho con được nhiều phương tiện.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Xin cho con lên thuyền Bát nhã.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Xin cho con được qua biển khổ.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Xin cho con được giới định tuệ.
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Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Xin cho con lên núi Niết bàn.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Xin cho con vào Vô Vi thất.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Xin cho con được thân pháp tánh.

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT. (3 LẦN)
(THIÊN THỦ THIÊN NHÃN, VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI.)
CHÚ ĐẠI BI:

MAHA KARUNA DHARANI
Namo ratna-trayāya . Namo āriyā-valokite-śvarāya . Bodhi-sattvāya Maha-sattvāya
Mahā-kārunikāya . Om sarva rabhaye sudhanadasya . Namo skritva imam āryāvalokite-śvara ramdhava .
Namo narakindi hrih Mahā-vadha-svā-me . Sarva-arthato-śubham ajeyam . Sarvasata Namo-vasat Namo-vāka mavitāto . Tadyathā . Om avaloki-lokate-karate-e-hrih
Mahā-bodhisattva . Sarva sarva . Mala mala . Mahi Mahi ridayam . Kuru kuru
karmam . Dhuru dhuru . vijayate Mahā-vijayati . Dhara dhara dhrini . śvarāya cala
cala . Mama vimala muktele . Ehi ehi śina śina . ārsam prasari . viśva viśvam prasaya
. Hulu hulu mara . Hulu hulu hrih . Sara sara Siri siri Suru suru . Bodhiya Bodhiya
Bodhaya Bodhaya . Maitreya narakindi dhrish-nina bhayamana svāhā . Siddhāya
svāhā . Maha siddhāya svāhā . Siddha-yoge-śvaraya svāhā . Narakindi svāhā .
Māranara svāhā . śira simha-mukhāya svāhā . Sarva mahā-asiddhaya svāhā . Cakraasiddhāya svāhā . Padma-kastāya svāhā . Narakindi-vagalāya svaha . Mavariśankharāya svāhā .
Namo ratna-trāyāya . Namo āryā-valokite-śvaraya svāhā

Om Sidhyantu mantra padāya svāhā
Đại Bi Chú (Âm Việt)

Ma-Ha Ka-Ru-Na Đà-Ra-Ni
Nam-mô Rát-na tra-dạ-da, Na-mô A-rị-da va-lô-ki-tét-va-rạ-da. Bô-đi sát-toa-da Maha sát-toa-da Ma-ha ka-ru-ni-kà-da. Ôm Sa-va Ra-ba-dê, Su-đan-na-tát-da Na-mô kritoa i-mam A-rị-da va-lô-ki-tét-va-ra Ram-đa-và.
Nam mô Na-ra-kin-di, Hri , Ma-ha-va-đà-sva-mê. Sa-va-a-tha-tô-su-pham A-chê-dam
Sa-va sa-ta. Na-mô Va-sát Na-mô Va-ka ma-vi-tà-tô. Tát-dạ-tha.
Ôm A-va-lô-ki-Lô-ka-tê-ka-ra-tê, Ê-Hri. Ma-ha-bô-đi-sát-toa, Sa-va Sa-va, Ma-la Mala, Ma-hi Ma-hi, Rị-đa-dam, Gu-ru Gu-ru Ga-mam, Tu-ru Tu-ru Vi-Cha-Da-Tê, Maha-vi-cha-da-tê, Đà-ra Đà-ra, Đri-ni, Soa-rà-da, Cha-la Cha-la. Ma-ma Vi-ma-la, Mụctê-lê, Ê-hi Ê-hi, Si-na Si-na, A-sam Pra-sa-ri. Vís-va Vís-vâm Pra-sa-da, Bà rá sa. Hu1

lu Hu-lu Ma-ra, Hu lu Hu lu Hri. Sa-ra Sa-ra, Si-ri Si-ri, Su-ru Su-ru. Bô-đi-da Bô-đida Bô-đa-da Bô-đa-da. Mây-trê-da, Na-ra-kin-đi, Trísh-ni-na Bà-da-mà-na Soa-ha.
Síd-đà-da Soa-ha. Ma-ha síd-đà-da Soa-ha. Síd-đà-dô-ghê-soa-ra-da. Na-ra-kin-đi Soaha. Ma-ra-na-ra Soa-ha. Si-ra Sim-ha-mục-khà-da Soa-ha. Sa-va ma-ha-a-síd-đà-da
Soa-ha. Chắc-ra-a-síd-đà-da Soa-ha. Bát-ma-kát-tà-da Soa-ha. Na-ra-kin-đi-va-ga-là
da Soa-ha. Ma-va-ri-san-kha-rà-da Soa-ha.
Na-mô Rát-na-tra-dà-da. Na-mô A -rị-da va-lô-ki-tê-va-ra-da Soa-ha.
Ôm Síd-dan-tu Man-tra Ba-đà-da Soa-ha. (toàn chú 111000 lần)
- TỤNG BÁT NHÃ TÂM KINH :

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH.
Khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi
thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.
“Này ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc., sắc tức là
không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế”.
“Này ông Xá Lợi Phất, ‘tướng Không của mọi pháp’ không sanh, không diệt, không
dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong ‘Chân Không’ không có sắc,
không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc,
thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không
có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không
có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không có
chứng đắc; nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì
không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh
Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả
vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú,
là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân
thật không hư.”
Vì vậy, liền nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa:
“Ga-Tê, Ga-Tê, Pa-ra-Ga-Tê, Pa-ra-sam-Ga-Tê, Bô-Đi Soa-Ha”.
4. HỒI HƯỚNG :
Vừa rồi bao nhiêu công đức,
Bấy nhiêu hương hoa,
Thành kính thiết tha,
Nguyện xin cúng dường.
Quán Âm liên hoa tọa thượng,
Bồ Tát thánh đản lương thần,
Duy nguyện ai lân,
Thùy từ minh chứng.
5. PHỤC NGUYỆN :
Thần thông cảm ứng,
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Diệu dụng thiêng liêng,
Gia hộ cho chúng con :
Biển khổ may gặp từ thuyền,
Đường mê mong lên Pháp giá.
Vượt qua bể cả,
Cùng tận dường dài,
Vui sống dưới bóng kim đài,
An tâm trong vòng bảo thủ.
Viên thông giáo chủ,
Thiên Thủ Quán Âm,
Chúng đẳng thành tâm,
Một lòng tán tụng.
chủ lễ:
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát cùng chư Phật
chư Bồ Tát đồng thương chứng minh cho chúng con. Chúng con nay nương oai
thần nguyện lực của đức Quán Thế Âm cùng thần chú Đại Bi lực cầu thành tựu
tâm đại bi, để tâm chúng con sớm là tâm bồ đề, trí chúng con sớm thành trí bát
nhã. Nguyện cha mẹ hiện đời cùng cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp đều nương
vào oai lực Tam Bảo, phát nguyện tu trì một mai đồng thành chánh giác.
Rộng nguyện kẻ chết vãng sanh, người còn an lạc, chúng sanh trong pháp giới
cùng thành Phật Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. (đồng hòa)
6. TỤNG :
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời được an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Duy nguyện Thánh từ thường cứu độ.
Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não,
Nguyện chơn trí tuệ thường sáng tỏ,
Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ,
Kiếp kiếp thường tu Bồ Tát đạo.
Nguyện sanh Cực lạc cảnh Tây phương,
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ,
Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,
Bồ tát bất thối là bạn hữu.
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.
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Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh,
Đều trọn thành Phật đạo.

soạn bởi Vô Thức Tỳ Kheo - Thích Hạnh Tấn.
(dựa theo các nghi của PG Tây Tạng và Việt Nam)
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