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VĂN PHÓNG SINH 

 Đức Phật dạy rằng: "Tình ái nhiều tư tưởng ít thì phải đọa làm kiếp súc 

sinh". Vậy nên biết rằng kiếp trước các ngươi si mê tình ái, làm nhiều việc ác, 

không biết đường tu học và không biết làm lành lánh dữ, cho nên kiếp này phải 

chịu báo thân mang lông, mang vẩy, nào lặn nào bay mỗi loài một khác; hoặc 

mắc phải lưới, hoặc trúng đạn tên, tát cạn bắt, cùng hơi hun độc... mạng kề trên 

thớt cùng với nước sôi lửa bỏng. 

 Hôm nay gặp người hiền lương, tuân theo lời Phật, xuất tiền chuộc lấy 

thân hình, cứu các ngươi thoát khỏi chỗ hiểm, lại đưa các ngươi đến nơi Đạo 

Tràng này. Cúi xin Phật, Thánh ban cho các ngươi diệu tính sáng suốt, vậy các 

ngươi phải nhất tâm để quy y Tam Bảo. 

Hỡi chúng sinh các ngươi phải nhất tâm quy y Phật. 

Hỡi chúng sinh các ngươi phải nhất tâm quy y Pháp. 

Hỡi chúng sinh các ngươi phải nhất tâm quy y Tăng. 

 “Chúng sinh cần mau chóng quy y Phật 

 Chúng sinh cần mau chóng quy y Pháp 

 Chúng sinh cần mau chóng quy y Tăng”. (3 lần) 

 

 Quy y Phật rồi không phải đọa vào địa ngục 

 Quy y Pháp rồi không phải đọa làm ngã quỷ 

 Quy y Tăng rồi không phải đọa làm súc sinh. 

 

 Chúng sinh các ngươi đã quy y Tam Bảo trọn vẹn rồi thì nghiệp chướng 

từ vô thuỷ cho đến nay đều được tiêu trừ, trí tuệ mở mang. Vậy các ngươi phải 

mau phát Bồ Đề Tâm, nguyện dứt bỏ cái thân súc sinh này để được Vãng Sinh 

về thế giới Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà, ngay trong khoảnh 

khắc, ngồi trên hoa sen, chứng ngôi bất thoái. Vậy nên có kệ chú rằng: 

 Các người nghiệp chướng xưa kia nhiều, 

 Nên mới bị tên đạn lưới vây, 

 May có thiện duyên công đức lớn, 

 Quy y Tam Bảo tội tiêu ngay. 
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  Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, ma ha bát 

nhã ba la mật đa (3 lần). 

Nam Mô A Di Đà Phật (21-108 lần) 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. 

 

HỒI HƯỚNG 

Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa 

Chúng sinh pháp giới bao la 

Đều về Cực Lạc Di Đà Tây Phương 

Nguyện tiêu ba chướng não phiền 

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời 

Nguyện trừ tội chướng bao đời 

Hành theo Bồ Tát đời đời vị tha 

Nguyện sinh Tịnh Độ Di Đà 

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình 

Hoa khai ngộ pháp vô sinh 

Cùng Chư Bồ Tát bạn lành với ta 

Nguyện đem công đức tạo ra 

Hướng về tất cả gần xa hưởng nhờ 

Con cùng muôn loại thân sơ 

Đồng thành Phật đạo, đến bờ an vui. 

Nguyện đem công đức này 

Trang nghiêm cõi Tịnh Độ 

Trên đền bốn ân nặng 

Dưới cứu khổ ba đường 

Xin hồi hướng oan gia trái chủ 

Hữu hình và vô hình 

Nếu có ai thấy nghe 

Đều phát lòng Bồ Đề 

Khi mãn báo thân này 

Cùng sinh về Cực Lạc. 

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật 
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 Công đức của Phóng Sinh  

Phóng sinh có những công đức gì?  

Công đức phóng sinh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm. Nay xin nói 

đại lược như sau:  

  

1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát.  

2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật. 

3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn.  

4. Con cháu đông đúc, đời đời thịnh vượng, nối dõi không ngừng.  

5. Chỗ mong cầu được toại nguyện.  

6. Công việc làm ăn phát triển, hưng thịnh, gặp nhiều thuận lợi.  

7. Hợp lòng trời, thuận tính Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan 

hỷ.  

8. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn, sầu não.  

9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.  

10. Tái sinh về cõi trời, hưởng phúc vô cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì 

được Vãng Sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc của Đức Phật A 

Di Đà.  

 


