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PHẦN NGHI LỄ 

( Mọi người đều tề chỉnh y phục đứng 

chắp tay đọc ) 

 

- Ai nấy cung kính... Dốc lòng kính 

lạy Phật - Pháp - Tăng thƣờng ở 

khắp mƣời phƣơng.     ( 3 lễ ) o o o 
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 Đấng Pháp Vƣơng vô thƣợng, 

 Ba cõi chẳng ai bằng, 

 Thầy dạy khắp trời ngƣời, 

 Cha lành chung bốn loài, 

 Quy y trọn một niệm, 

 Dứt sạch nghiệp ba kỳ, 

 Xƣng dƣơng cùng tán thán, 
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 Ức kiếp không cùng tận. 

Phật, chúng sinh tính thƣờng rỗng 

lặng, 

 Đạo cảm thông không thể nghĩ 

bàn. 

 Lƣới Đế Châu ví đạo tràng, 
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Mƣời phƣơng Phật bảo hào quang 

sáng ngời. 

 Trƣớc Chƣ Phật thân con ảnh 

hiện, 

 Dƣới chân Ngài đỉnh lễ quy y. 
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- Cúng dàng đoạn, dốc lòng kính lạy 

Phật - Pháp - Tăng thƣờng ở khắp 

mƣời phƣơng.                    O 

 

- Con nay xin vì bốn ân, ba cõi pháp 

giới chúng sinh, nguyện cho tam 
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chƣớng tiêu trừ dốc lòng sám hối.                                           

o 

Xƣa kia gây nên bao ác nghiệp, 

Đều vì vô thỉ tham, sân, si, 

Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra, 

Hết thảy từ nay xin sám hối. 



7 

 

Bao nghiệp chƣớng gây nên nhƣ 

thế, 

Đều tiêu tan một chút không còn, 

Niệm niệm cùng khắp trong cõi 

pháp, 
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Độ chúng sinh chứng ngôi bất 

thoái.  ( 1 lễ ) o o o 

- Sám hối pháp nguyện rồi quy 

mệnh lễ Quán Thế Âm Bồ Tát 

cùng Phật, Pháp, Tăng thƣờng ở 

khắp mƣời phƣơng.     o o o 
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( Đều ngồi tụng bài tán hương ) 

     Lƣ hƣơng vừa bén, 

   Chiên đàn khói thơm,  

   Ngào ngạt muôn ngàn cõi xa, 

   Lòng con kính ngƣỡng thiết tha, 
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    Nguyện mong chƣ Phật thƣơng 

mà chứng minh. 

       - Nam mô Hƣơng-Vân-Cái Bồ-

Tát-Ma-Ha-Tát.      ( 3 lần ) o o o 

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔN 
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- Án-tu lị, tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, 

tát bà ha.   ( 3 biến ) o                                                             

TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔN 

  - Án-tu  đa lị, tu  đa  lị, tu  ma  lị, sa  

bà  ha.               ( 3 biến ) o 
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TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN 

 - Án-sa phạ bà phạ, chuật đà sa phạ, 

đạt ma sa phạ, bà phạ chuật độ hám.      

                      ( 3 biến ) o  

               

AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN 
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    - Nam mô tam mãn đá một đà 

nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha.                              

         ( 3 biến ) o  

 

PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN 
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   - Án-nga nga nẵng, tam bà phạ 

phiệt nhật la hộc.                                                   

                                  ( 3 biến ) o 

 

      Kính lạy tam giới tôn 

      Quy mệnh mƣời phƣơng Phật. 
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      Con nay phát nguyện lớn 

      Trì tụng Đại Bi thập chú. 

      Trên đền bốn trọng ân 

      Dƣới cứu ba đƣờng khổ. 

      Nếu có ai thấy, nghe 
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      Đều phát tâm Bồ-Đề. 

      Hết một báo thân này 

      Sinh về nƣớc Cực-Lạc.              o   

 

                      KỆ KHAI KINH 
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        Pháp Phật cao sâu rất nhiệm 

màu, 

       Nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu, 

       Con nay nghe thấy xin vâng giữ, 
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      Chân nghĩa Nhƣ-Lai nguyện hiểu 

sâu. 

   - Nam Mô Bản Sƣ Thích-Ca-Mâu-

Ni-Phật.   ( 3 lần ) o o o                                                     
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NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƢỢNG 

PHẬT BỒ TÁT                                                                                                               

(3 lÇn) o 

THIÊN THỦ thiªn nh·n 

V« ng¹i ®¹i bi t©m ®µ la ni 
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     Nam m« h¸t ra ®¸t na ®¸ ra d¹ 

gia. Nam m« a rÞ gia, bµ l« yÕt ®Õ 

thƣớc b¸t ra gia, Bå ®Ò t¸t ®¸ bµ gia, 

ma ha t¸t ®¸ bµ da, ma ha ca l« ni ca 

gia. ¸n t¸t bµn ra ph¹t duÖ, sè ®¸t na 

®¸t t¶. Nam m« tÊt c¸t lÞ ®o¸ y m«ng 

a lÞ da, bµ l« c¸t ®Õ thÊt PhËt ra l¨ng 
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®µ bµ. Nam m« na ra cÈn tr×, hª lÞ ma 

ha bµn ®¸ sa mÕ, t¸t bµ a tha ®Ëu 

th©u b»ng, a thÖ dËng, t¸t bµ t¸t ®¸ 

na ma bµ giµ, ma ph¹t ®Æc ®Ëu, ®¸t 

®iÖt tha. ¸n a bµ l« hª, l« ca ®Õ, ca la 

®Õ, di hª rÞ, ma ha Bå ®Ò t¸t ®o¶, t¸t 

bµ t¸t bµ, ma la ma la, ma hª ma hª rÞ 
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®µ dËng, c©u l« c©u l« yÕt m«ng, ®é l« 

®é l«, ph¹t sµ gia ®Õ, ma ha ph¹t sµ 

gia ®Õ, ®µ la ®µ la, ®Þa lÞ ni, thÊt PhËt 

ra gia. Gi¸ ra gi¸ ra, ma ma ph¹t ma 

ra, môc ®Õ lÖ, y hª di hª, thÊt na thÊt 

na, a ra sÊm PhËt, ra x¸ lÞ, ph¹t sa 

ph¹t sÊm PhËt, ra s¸ gia, h« l« h« l« 
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ma ra, h« l« h« l« hª lÞ, sa ra sa ra, tÊt 

lÞ tÊt lÞ, t« l« t« l«, Bå ®Ò d¹ Bå ®Ò d¹, 

bå ®µ d¹ bå ®µ d¹, di ®Õ lÞ d¹, na ra 

cÈn tr×, ®Þa lÞ s¾t ni na, ba d¹ ma na, 

sa bµ ha. TÊt ®µ d¹ sa bµ ha, ma ha 

tÊt ®µ d¹ sa bµ ha, tÊt ®µ dô nghÖ, 

thÊt phµn ra gia, sa bµ ha, na ra cÈn 
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tr× sa bµ ha, ma ra na ra, sa bµ ha. 

TÊt ra t¨ng a môc giµ gia, sa bµ ha, sa 

bµ ma ha a tÊt ®µ d¹, sa bµ ha, gi¶ c¸t 

ra a tÊt ®µ d¹, sa bµ ha. Ba ®µ ma yÕt 

tÊt ®¸ d¹, sa bµ ha. Na ra cÈn tr× bµn 

giµ ra gia, sa bµ ha, ma bµ lÞ th¾ng 

yÕt ra d¹, sa bµ ha. 
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Nam m« h¸t ra ®¸t na ®¸ ra d¹ gia, 

nam m« a rÞ gia, bµ l« c¸t ®Õ thƣớc 

phµn ra gia, sa bµ ha. ¸n, tÊt ®iÖn ®«, 

m¹n ®¸ ra b¹t ®µ da, sa bµ ha.           

(3 biÕn…) ooo 
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NHƢ Ý BẢO LUÂN VƢƠNG ĐÀ 

LA NI 

    Nam m« PhËt ®µ gia, nam m« §¹t 

ma gia, nam m« T¨ng giµ gia. Nam 

m« Qu¸n Tù T¹i Bå t¸t ma ha t¸t, cô 

®¹i bi t©m gi¶, ®¸t ®iÖt tha. ¸n chƣớc 
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yÕt ra ph¹t ®Ó chÊn ®a m¹t ni, ma ha 

b¸t ®¾ng mÕ, r« r« r« r«, ®Ó s¾t tra, 

thƣớc ra a yÕt lÞ sa d¹, hång phÊn sa 

ha. ¸n b¸t ®¹p ma, chÊn ®a m¹t ni, 

thƣớc ra hång, ¸n b¸t l¹t ®µ, b¸t ®¶n 

mÕ hång.     o 
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TIÊU TAI CÁT TƢỜNG THẦN 

CHÚ 

    N½ng må tam m·m ®¸ mét ®µ 

nÉm. A b¸t ra ®Ó, h¹ ®a x¸, sa n½ng 

nÉm, ®¸t ®iÖt tha, ¸n giµ giµ, giµ hÕ 

giµ hÕ, hång hång nhËp ph¹ ra, nhËp 
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ph¹ ra, b¸t ra nhËp ph¹ ra, b¸t ra 

nhËp ph¹ ra, ®Ó s¾t s¸, ®Ó s¾t s¸, s¾t 

trÝ rÞ, s¾t trÝ rÞ, sa phÊn tra, sa phÊn 

tra, phiÕn ®Ó ca, thÊt dÞ duÖ, sa ph¹ 

ha.  o                                                                                           
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CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ 

     Nam mô Phật đà gia, nam mô 

Đạt ma gia, nam mô Tăng già gia. Án 

tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, cát 

rị bà, tất đạt rị, bố rô rị, sa phạ ha.         

o              
PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ 
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      KhÓ thñ quy y t« tÊt ®Õ, ®Çu diÖn 

®Ønh lÔ ThÊt C©u Chi, ng· kim xƣng 

t¸n §¹i ChuÈn §Ò, duy nguyÖn tõ bi 

thuú gia hé. Nam m« t¸t ®¸ nÉm tam 

diÓu tam bå ®µ, c©u chi nÉm, ®¸t ®iÖt 

tha. ¸n chiÕt lÖ chñ lÖ ChuÈn §Ò, sa 

bµ ha.        o                                         
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THÁNH VÔ LƢỢNG THỌ 

QUYẾT MINH VƢƠNG ĐÀ LA NI 

     ¸n, n¹i ma ba c¸t ngo· ®Õ, a ba 

la mËt ®¹p, a ƣu rÞ a n¹p, t« tÊt nÔ 

thùc chÊp ®¹p, ®iÖp t¶ ra tÓ d·, ®¸t 

th¸p nghiÖt ®¹t d·, a ra ha ®Õ, tam 

dƣợc tam bÊt ®¹t d·, ®¸t nÔ d· th¸p. 
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¸n t¸t rÞ ba, tang tƣ c¸t rÞ, b¸t rÞ 

thuËt ®¹p, ®¹t ra m· ®Õ, nghiÖt nghiÖt 

n¹i tang, m· ngét nghiÖt ®Õ, sa ba 

ngo· tû thuËt ®Õ, m· h¸t n¹i d·, b¸t rÞ 

ngo· rÞ sa h¸t.          o     

DƢỢC SƢ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN 
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    Nam m« b¹c giµ ph¹t ®Õ, bÖ s¸i x·, 

lò r« bÖ lƣu ly, b¸t l¹t bµ, h¸t ra xµ 

d·. §¸t tha yÕt ®a da, a ra h¸t ®Õ, tam 

diÓu tam bét ®µ da, ®¸t ®iÖt tha. ¸n 

bÖ s¸i thÖ, bÖ s¸i thÖ, bÖ s¸i x·, tam 

mét yÕt ®Õ sa ha.    o                                                                              
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Qu¸n ©m linh c¶m ch©n ng«n 

     ¸n ma ni b¸t minh hång, ma h¹t 

nghª nha n¹p, tÝch ®« ®Æc, ba ®¹t tÝch 

®Æc ta n¹p, vi ®¹t rÞ c¸t t¸t, nhi c¸n 

nhi th¸p bèc, rÞ tÊt th¸p, c¸t n¹p bæ 



36 

 

ra n¹p, n¹p bèc rÞ, ®©u th¾c ban n¹p, 

n¹i ma l« c¸t, thuyÕt ra da sa ha.      o 

ThÊt phËt diÖt téi ch©n ng«n 

Ly bµ ly bµ ®Õ, cÇu ha cÇu ha ®Õ, 

®µ ra ni ®Õ, ni ha ra ®Õ, tú lª nÔ ®Õ, 
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ma ha giµ ®Õ, ch©n l¨ng kiÒn ®Õ, sa bµ 

ha.     o 

    

V·ng sinh tÞnh ®é thÇn chó 
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Nẵng mồ A mi ®¸ bµ d¹, ®¸ tha giµ 

®¸ d¹, ®¸ ®Þa d¹ tha, A mi lÞ ®« bµ t×, 

A mi lÞ ®¸ tÊt ®am bµ t×, A mi lÞ ®¸ t× 

ca lan ®Õ, A mi lÞ ®¸ t× ca lan ®¸, giµ 

mi nhÞ, giµ giµ na, chØ ®¸ ca lÖ, sa bµ 

ha.        o                                           

THIỆN THIÊN NỮ CHÚ 
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    Nam mô Phật đà, Nam mô Đạt ma, 

Nam mô Tăng già. Nam mô thất lợi, 

ma ha đề ty da, đát nễ dã tha, ba lợi 

phú lâu na, giá lợi tam mạn đà đạt xá 

ni, ma ha tỳ ha la già đế, tam mạn đà 

tỳ ni già đế, ma ha ca lợi dã, ba nễ ba 

ra ba nễ, tát lị phạ lật tha, tam mạn 
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đà tu bát lê đế, phú lệ na, a lợi na, đạt 

ma đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha di 

lặc đế, lâu bả tăng kỳ đế, hê đế tỷ 

tăng kỳ hê đế, tam mạn đà a tha, a 

nâu bà ra ni. 

- Nam- m« Ly- CÊu- §Þa Bå- t¸t ma- 

ha-t¸t.     
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             ( 3 lÇn ) ooo 

TÂM KINH BÁT NHÃ BA- LA- 

MẬT- ĐA                            

Khi ngài Quán- Tự- Tại Bồ- Tát, 

thực hành sâu xa pháp Bát-nhã Ba-
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la-mật-đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều 

không liền độ thoát hết thảy khổ ách. 

Này ông Xá-Lợi-Tử! sắc chẳng khác 

không, không chẳng khác sắc, sắc tức 

là không, không tức là Sắc, Thụ, 
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Tƣởng, Hành, Thức cũng đều nhƣ 

thế. 

Này ông Xá-Lợi-Tử! Tƣớng không 

của mọi pháp, không sinh, không 

diệt, không nhơ, không sạch, không 
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thêm, không bớt; cho nên trong chân- 

không, không có Sắc, không có Thụ, 

Tƣởng, Hành, Thức; không có Mắt, 

Tai, Mũi, Lƣỡi, Thân, Ý; không có 

Sắc, Thanh, Hƣơng, Vị, Xúc, Pháp; 
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không có nhãn- giới, cho đến không 

có ý- thức giới; không có vô- minh, 

cũng không có cái hết vô- minh; cho 

đến già, chết, cũng không có cái hết 

già, chết; không có Khổ, Tập, Diệt, 
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Đạo, không có trí- tuệ, cũng không có 

chứng đắc, vì không có chỗ chứng 

đắc. 

Bồ-Tát y theo Bát-nhã-Ba-la-mật-

đa, nên tâm không ngăn ngại, vì 



47 

 

không ngăn ngại, nên không sợ hãi, 

xa hẳn mộng tƣởng điên đảo, đạt tới 

Cứu- kính Niết- bàn. Chƣ Phật trong 

ba đời cũng y vào Bát-nhã Ba-la-mật-

đa mà đƣợc đạo Vô-thƣợng Chính-
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đẳng Chính- giác. Cho nên biết Bát-

nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là 

đại minh chú, là vô thƣợng chú, là vô 

đẳng đẳng chú, trừ đƣợc hết thảy 

khổ; chân thực không hƣ. 
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Vì vậy nói ra bài chú Bát-nhã Ba-la-

mật-đa, liền nói bài chú rằng:  

“Yết-đế, Yết-đế, Ba-la Yết-đế, Ba-la 

tăng Yết đế, Bồ-Đề tát-bà-ha, ma-ha 
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Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa” ๏           (3 

lần). 

 

BÀI TÁN KHEN NGỢI ÐỨC QUÁN 

THẾ ÂM 
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Mƣời hai nguyện lớn đã gieo vào 

∆ | | O | | o | o | ๏ | | 

Hƣơng Tích, Phổ Ðà chẳng thấp cao 

O | | O | | o | o | O | | 
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Hạnh đức trang nghiêm nhƣ nhật 

nguyệt 

O | | O | | o | o | O | | 

Muôn ngàn hóa Phật tựa trăng sao 

O | | O | | o | o | O | | 
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Liền theo tiếng niệm mà soi xét 

O | | O | | o | o | O | | 

Ðộ khắp muôn loài giác ngộ trao 

O | | O | | o | o | ๏ | | 

Từ thí bi ban lòng chẳng sợ 
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O | | O | | o | o | O | | 

Tây phƣơng ở đó chỉ lối vào. 

O | | O | | o | o | O | | 

Nam mô Ðại Từ Ðại Bi Linh Cảm 

∆ O | | O | | O | | o | ๏ | | 
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Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ 

Tát. 

O | | o | O | | O | | ๏ | O – 

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát..... 
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Đại chúng cầm đăng dâng trước 

mặt… 

  Nguyện đem ánh đăng này, 

  Chiếu khắp cả mƣời phƣơng, 

  Trên thấu Trời Hữu Đỉnh, 

  Dƣới Địa Ngục A Tỳ, 
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  Nếu ai thấy đăng này, 

  Sẽ bỏ vọng về chân, 

  Quy kính nơi Tam Bảo, 

  Nƣơng Bồ Tát Địa Tạng, 

  Cùng khắp Thánh Hiền Tăng, 

  Quyết bỏ ác làm lành, 
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  Lánh dữ và hành thiện, 

  Sớm phát Bồ Đề Tâm, 

  Xa lìa nơi đƣờng ác, 

  Chứng ngôi vị Niết Bàn. 
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LỄ TỔNG 12 ĐẠI NGUYỆN 

1.   Kính lạy đức Quán Âm Nhƣ Lai 

hiệu là Viên Thông danh là Tự Tại, 

Ngài rộng lớn phát lời thệ nguyện. 
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Quán -Thế - Âm  - Bồ - Tát.                                

( 1 lễ ) o 

 

2.   Kính lạy đức Quán Âm Nhƣ Lai 

đã dốc một lòng không quản ngại, 

Ngài thƣờng ở nơi biển Nam độ 
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nguyện. Quán -Thế - Âm - Bồ -Tát.          

( 1 lễ ) o 

 

3.    Kính lạy đức Quán Âm Nhƣ Lai 

trụ Sa Bà U Minh cõi, nghe tiếng 

kêu cầu, Ngài liền cứu khổ độ 
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nguyện. Quán -Thế - Âm- Bồ - Tát.          

( 1 lễ ) o 

 

4.    Kính lạy đức Quán Âm Nhƣ Lai 

hàng tà ma trừ yêu quái, Ngài hay 

diệt những nỗi nguy hiểm độ 
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nguyện. Quán -Thế - Âm - Bồ - Tát.            

( 1 lễ ) o 

5.    Kính lạy đức Quán Âm Nhƣ Lai 

tay cầm bình thanh tịnh cành dƣơng 

liễu, tâm đƣợc Ngài rƣới nƣớc cam 
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lộ độ nguyện. Quán -Thế - Âm - Bồ - 

Tát.      

                                                                             

( 1 lễ ) o 

6.    Kính lạy đức Quán Âm Nhƣ Lai 

đại từ bi năng hỷ - xả, Ngài thƣờng 
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thực hành sự bình đẳng độ nguyện. 

Quán -Thế - Âm - Bồ - Tát.           ( 1 

lễ ) o 

7.    Kính lạy đức Quán Âm Nhƣ Lai 

trải ngày đêm không hề tổn hoại, 

Ngài thệ diệt hết nạn Tam - Đồ độ 
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nguyện. Quán -Thế - Âm - Bồ - Tát.         

( 1 lễ ) o 

8.    Kính lạy đức Quán Âm Nhƣ Lai 

hƣớng lên núi Nam cầu lễ bái, giải 

thoát gông cùm xiềng xích độ 
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nguyện. Quán -Thế - Âm - Bồ - Tát.               

( 1 lễ ) o 

9.  Kính lạy đức Quán Âm Nhƣ Lai 

tạo nên thuyền Pháp bơi qua biển 

khổ, Ngài cứu hết chúng sinh độ 
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nguyện. Quán -Thế - Âm - Bồ - Tát.               

( 1 lễ ) o 

 

10. Kính lạy đức Quán Âm Nhƣ Lai 

trƣớc có tràng phan sau bảo cái, 

Ngài tiếp dẫn sang Tây Phƣơng độ 
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nguyện. Quán -Thế - Âm - Bồ - Tát.               

( 1 lễ ) o 

 

11. Kính lạy đức Quán Âm Nhƣ Lai 

ở cảnh giới Phật Vô - Lƣợng - Thọ, 

Ngài đƣợc đức Di Đà Thụ kí độ 
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nguyện. Quán -Thế - Âm - Bồ - Tát.              

( 1 lễ ) o 

 

12. Kính lạy đức Quán Âm Nhƣ Lai 

thân đoan nghiêm không ai sánh 

kịp, quyết tu vẹn tròn mƣời hai đại 
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nguyện. Quán -Thế - Âm - Bồ - Tát.     

( 1 lễ ) o 

 Đệ tử chúng con... xin vì Bốn ân, 

ba cõi Pháp giới chúng sinh, nguyện 

cho tam chƣớng tiêu trừ, dốc lòng 

phát nguyện: 
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(Vào mõ tụng bài phát nguyện) 

 

 Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, 

 Nguyện con sớm biết tất cả Pháp. 

 Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, 
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 Nguyện con sớm đƣợc mắt trí tuệ. 

 Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, 

 Nguyện con sớm độ tất cả chúng. 

 Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, 



74 

 

 Nguyện con sớm đƣợc Pháp 

phƣơng tiện. 

 Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, 

 Nguyện con sớm đƣợc thuyền Bát 

Nhã. 
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 Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, 

 Nguyện con sớm vƣợt qua biển 

khổ. 

 Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, 
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 Nguyện con sớm đƣợc Giới Định 

Tuệ. 

 Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, 

 Nguyện con sớm đƣợc Đại Niết 

Bàn. 
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 Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, 

 Nguyện con sớm đƣợc Nhà Vô Vi. 

 Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, 

 Nguyện con sớm đồng Thân Pháp 

Tính. 
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 Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, 

  Con hƣớng về núi dao, 

             Núi dao tự gãy nát. 

  Con hƣớng về lửa hừng,  

  Lửa hừng tự tiêu diệt. 
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  Con hƣớng về địa ngục, 

  Địa ngục tự không còn. 

  Con hƣớng về Ngã quỷ, 

  Ngã quỷ tự no đủ. 

  Con hƣớng về Tu La, 
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  Ác tâm tự điều phục. 

  Con hƣớng về súc sinh, 

  Tự đắc đại trí tuệ.  ooo  
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Nguyện đƣợc sinh trong cõi Tây 

Phƣơng, 

 Chín phẩm Hoa Sen là cha mẹ. 

 Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, 

 Bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. 
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- Nam mô Tây Phƣơng Cực Lạc Thế 

Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sƣ 

A Di Đà Phật       ( 3 lần ) o o o 
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TAM TỰ QUY: 

 

- Tự quy y Phật đƣơng nguyện 

chúng sinh thề giải đại đạo phát vô 

thƣợng tâm.  



84 

 

                                                                 

( 1 lễ ) o                                                

- Tự quy y Pháp đƣơng nguyện 

chúng sinh thâm nhập Kinh tạng trí 

tuệ nhƣ hải. 
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          ( 1 lễ ) o                                   

- Tự quy y Tăng đƣơng nguyện 

chúng sinh thống lý đại chúng nhất 

thiết vô ngại.                                                                

( 1 lễ ) o                           
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HÒA NAM THÁNH CHÚNG 

   Nguyện dĩ thử công đức 

  Phổ cập ƣ nhất thiết 

  Ngã đẳng dữ chúng sinh        

       Giai cộng thành Phật đạo.  o o o 
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